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Elszállásolás, étkezés, képzési díj: Kérjük, a költségekkel kapcsolatos információkért olvasd el a jelenlegi 

katalógusunkat. Az elszállásolás, étkezés, és a képzési díj együtt vannak számlázva. Ennek kifizetésére 

lehetőség van egyszerre, az adott tanulmányi év kezdetekor, illetve részletfizetésre is van lehetőség 

negyedévente - minden negyedév elején, vagy havonta - minden hónap elején. A befizetések csak 

készpénzben vagy banki átutalással oldhatók meg jelenleg (hitelkártyát, személyes csekket, illetve utazási 

csekket nem tudunk elfogadni). 2000 Ft késési díjat számolunk fel minden résztvevőnek, aki nem időben 

fizeti ki a képzési díját. 

 

Kérlek, tervezz előre, arra nézve, hogy hogyan fogsz fizetni, hogy 

szeptemberben tudd megválaszolni az erre vonatkozó kérdéseket, illetve ki 

tudd fizetni az első részletet vagy a teljes összeget. 

 

Technológiai díjak: Ez a díj finanszírozza a résztvevők számára a technológia használatát a képzésben, a 

tanulásban és bármiféle keresgélésben az interneten. Ez a díj fedezi a számítástechnikai és nyomdai 

szolgáltatásokat. A résztvevők választhatnak, hogy kifizetik a teljes díjat a regisztrálás napján, ami 

kedvezményesen 25.000 Ft vagy pedig fizethetik negyedévente is, aminek az összege 10.000 Ft/negyedév. 

Az első ’’technológiai’’ díjat viszont minden résztvevőnek be kell fizetni a regisztráció napján. 

 

Hordozható számítógépek és hálózathasználati díj: 

Az osztálytermek, a szállások, az ezek által határolt szabadtéri terület és a kastély, valamint annak 

közvetlen környezete vezeték nélküli hálózattal van lefedve, amelyen keresztül a résztvevők számára is 

hozzáférhető az internet. Az internet hozzáférés lehetőségeit korlátozzuk, mivel ezeken keresztül általában 

illegális szoftver-, zene-, illetve videó-fájlok letöltése történik. 

 

Mosási költség: Minden résztvevő felelős saját ruháinak tisztítási költségeiért. Ez magába foglalja a 

mosópor költségét is. Itt helyben biztosítunk mosási lehetőséget. A mosó- és szárítógépek 100 forintos 

érmékkel működnek.  

 

Szállítási díjak: Ha egy résztvevőnek bármikor személyes szállításra van szüksége, akkor ezt biztosítani 

tudjuk, kilométerenkénti 50 Ft fejében. Ez a költség természetesen megoszlik az utasok között, ha 

csoportos szállításról van szó. Például egy budapesti út 5000 Ft-ba kerül a reptérre, és 6000 Ft a 

vonatállomásra. 

 

Tartózkodási engedélyek: A folyamat teljes költsége a nemzetiség függvényében változik. Részletesebb 

információk a Vízum/Tartózkodási engedély tájékoztató lapon található. 

 

Saját zsebpénz: A különböző háttérrel rendelkező résztvevők zsebpénz-igénye nehezen általánosítható. 

Egyes résztvevőknek elég heti 1000-2000 Ft, vannak, akik viszont ennek a dupláját is elköltik. Mivel banki 

ATM gépeket könnyen lehet találni, ezért javasoljuk a bank-és hitelkártyák használatát. Fontos, hogy ne 

egy kis, helyi érdekeltségű pénzintézet legyen a kártyakibocsátó, hanem egy nagyobb Visa vagy 

Mastercard kártyakibocsátásra alkalmas bank. 

 

Diplomaosztó: Ahhoz, hogy a résztvevők oklevelüket kézhez kapják, vagy hogy a bizonyítványukat más 

oktatási intézményhez elküldjük szükséges, hogy az év végére a képzési díjuk teljesen ki legyen fizetve. 

Pénzbeli tartozás ellenére részt vehetnek a diplomaosztó ünnepélyen, de csak egy szimbolikus oklevelet 

kapnak. Amennyiben tartozásukat leróják, azonnal elpostázzuk az oklevelet. 

 

Elmaradt képzési díj: Ha egy résztvevő bármilyen okból kifolyólag, tanulmányainak befejezése végére 

nem képes képzési díját kifizetni, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Felvételi ügyek titkárával és 

ily módon dolgozzanak ki közösen egy fizetési tervet. 

 
Bizonyítványok: A bizonyítványt egyszeri alkalommal ingyenesen elküldjük bármelyik választott oktatási 

intézménybe. Minden további bizonyítványküldés 2000 Ft önköltséget von maga után. 


