Iktatószám:
ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS MINTA
amely létrejött egyrészről a
név:
székhely:
adószám:
statisztikai számjel:
intézményi azonosító:
törzskönyvi nyilvántartási szám:
számlaszám:
képviseli:

Budapesti Gazdasági Egyetem
1055 Budapest, Markó utca 29-31.
15329822-2-41
15329822-8542-312-01
FI 82314
329826
10032000-00282833-01110009
rektor

mint képző intézmény (a továbbiakban: Egyetem),
másrészről:
név:
születési név:
születési hely és idő:
anyja születési neve:
adóazonosító jel:
NEPTUN kód:
a továbbiakban együtt: Felek között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Nftv.) alapján alulírott napon és helyen az alább meghatározott feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
1.1. A Hallgató felvételt/átvételt/átsorolást nyert az Egyetem által folytatott, KÉPZÉSNÉV szak
önköltséges képzésére. A Felek erre tekintettel az alábbi szerződést kötik.
1.2. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott előírások, továbbá a vonatkozó
jogszabályok és egyetemi belső szabályozások, valamint a jelen szerződés rendelkezései maradéktalan
teljesítése esetén a Hallgató a fentiekben megjelölt szakon részt vesz a KÉPZÉSNÉV képzésben, és
annak eredményes elvégzése után felsőfokú oklevelet szerez.
1.3. Jelen szerződés hatályosságát nem érinti, amikor a Hallgató állami ösztöndíjas finanszírozási
formában folytatja tanulmányait, azonban a tanulmányok folytatásával kapcsolatban a Felek jogaira és
kötelezettségeire az állami ösztöndíjasokra vonatkozó szabályok az irányadók
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2. A Felek jogai és kötelezettségei
2.1. A hallgatói jogviszony az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. Aki az Egyetemre felvételt
vagy átvételt nyert, a felvételről vagy az átvételről szóló döntés véglegessé válását követően jogosult
beiratkozással hallgatói jogviszonyt létesíteni abban a félévben, amelyre a felvételi eljárás során
felvételt, illetőleg az átvételi döntés alapján átvételt nyert. A beiratkozás a beiratkozási lap aláírásával
kezdeményezhető. A beiratkozási lap melléklete - önköltséges képzés esetén - az Egyetem és az
önköltséges Hallgató között létrejött képzési szerződés egy eredeti, minden fél által aláírt példánya.
Átsorolás esetén a képzési szerződés a törzslap melléklete. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb
beiratkozásra nincs szükség, ugyanakkor a Hallgatónak a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetét
képező Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) vonatkozó rendelkezései szerint az
adott képzési időszak megkezdése előtt a regisztrációs időszak végéig a tanulmányi rendszerben
nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési időszakban folytatja-e a tanulmányait vagy az adott képzési
időszakra nem kíván bejelentkezni.
2.2. Az Egyetem jelen képzési szerződés aláírásával vállalja, hogy a Hallgató részére az önköltség
megfizetése ellenében a szak képzési és kimeneti követelményeinek és a vonatkozó jogszabályoknak,
valamint egyetemi szabályzatoknak megfelelően képzést nyújt, továbbá a képzéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Az Egyetem a képzéshez kapcsolódóan egyéb szolgáltatások
igénybe vételét térítési díj megfizetése ellenében biztosítja a Hallgató számára.
2.3. A Hallgató joga, hogy önköltség megfizetése ellenében a fent meghatározott önköltséges
képzésben részt vegyen az ott meghatározott képzési szinten, munkarendben és képzési helyen az
Egyetem által biztosított épületekben, az órarend szerint.
2.4. A hallgató joga továbbá, hogy a jogszabályokban és az egyetemi szabályozásban
meghatározottak szerint teljes körű, pontos és hozzáférhető formában információt kapjon a
tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye az
Egyetemen elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak,
fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön. Az Egyetem tájékoztatási kötelezettségénekaz
egyetemi szabályzatok valamint tájékoztatók honlapon történő közzétételével tesz eleget.
2.5. A Hallgató kötelessége, hogy megismerje és megtartsa az Egyetem szabályzataiban foglaltakat,
tiszteletben tartsa az Egyetem hagyományait, valamint az Egyetem alkalmazottai, hallgatótársai
emberi méltóságát.
2.6. A Hallgató jelen képzési szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Egyetem belső szabályzatait, a
képzés tanulmányi és vizsgakövetelményeit megismerte és azokat a jelen szerződés hatálya, illetve a
képzés teljes tartama alatt magára nézve kötelezőnek elismeri, az azokban foglaltakat betartja. A
Hallgató teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének (számonkérés) módját a HKR tartalmazza.
3. A képzésben való részvétel feltételei és a képzés díja
3.1. A Hallgató a képzésben való részvétele során önköltséget, illetőleg egyéb szolgáltatás igénybe
vétele vagy a HKR-ben meghatározott fizetési kötelezettség esetén, térítési díjat köteles fizetni az
Egyetem részére.

2

3.2. A Hallgató által
……………………….forint/félév.

fizetendő

önköltség

összege:

………………………..Ft

/félév,

azaz

3.3. Idegen nyelvi képzési hozzájárulás fizetése esetén a Hallgató által fizetendő idegen nyelvi képzési
hozzájárulás összege: ………………………..Ft /félév, azaz ……………………….forint/félév.
3.4. A Hallgató vállalja, hogy önköltségi díját a hatályos HKR szabályainak megfelelő ütemben és
határidőben befizeti. Az önköltségről az Egyetem számlát állít ki, amelynek befizetése a tanulmányi
rendszerben rögzített kiírás szerint esedékes.
3.5. Amennyiben a Hallgató tanulmányait nem magyar nyelven folytatja (nem magyar nyelvű képzés),
illetve magyar nyelven oktatott ismereteket, tárgyakat a Hallgató választása szerint idegen nyelven
vesz fel, a hatályos HKR alapján idegen nyelvi képzési hozzájárulást köteles fizetni. Az idegen nyelvi
képzési hozzájárulási díj félévente fizetendő, a HKR-ben meghatározott megosztásban és időzítéssel.
3.6. Amennyiben a Hallgató önköltségi díját, illetőleg az idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat
(térítési díj) kötött felhasználású „Diákhitel 2 szerződés” megkötésével diákhitelből finanszírozza,
köteles az adott képzési időszakra történő bejelentkezés előtt diákhitel szerződésének számát a
tanulmányi rendszerben rögzíteni. A diákhitel szerződés számának rögzítése az adott képzési időszak
aktiválásának feltételét képezi.
3.7. Amennyiben a Hallgató önköltségi díját, illetőleg az idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat
(térítési díj) más személy vagy szervezet finanszírozza, a Hallgató köteles az adott képzési időszakra
történő bejelentkezés előtt azt a tanulmányi rendszerben rögzíteni. Ennek elmulasztása esetén a
hallgató csak a HKR-ben meghatározott különeljárási díj ellenében módosíttathatja a számlázás
adatait.
3.8. A hallgató tudomásul veszi, hogy az önköltség képzésre érvényes összege a hallgatói jogviszony
létesítésének évében megjelent Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett összeg, mely a
hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható. A Hallgató jogosult – az Nftv-ben és a HKR-ben
foglaltaknak megfelelően - az önköltségi díjjal kapcsolatosan a megadott feltételekkel fizetési
kedvezményre vonatkozó kérelem beadására.
3.9. Felek megállapodnak abban, hogy a befizetett önköltséget, illetve egyéb díjakat – a téves
díjmegállapítás, illetve a téves befizetés, valamint a 3.10-3.11. pontban meghatározott eseteket kivéve
– a Hallgató nem követelheti vissza.
3.10. Vissza kell fizetni a Hallgató számára az adott képzési időszakra befizetett önköltséget,
idegennyelvi hozzájárulási díjat, ha a Hallgató a HKR-ben meghatározottak szerint szünetelteti
hallgatói jogviszonyát. A hallgatói jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a HKR
rendelkezései irányadók.
3.11. Az Egyetem a Hallgató fizetési kötelezettségéről számlát állít ki.
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4. Záró rendelkezések
4.1. Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik, amely mindkét fél általi
aláírás napján lép hatályba.
4.2. Jelen képzési szerződés megszűnik a Hallgató jogviszonyának megszűnése napján. 4.3. Jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nftv., az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a hatályos HKR
rendelkezései irányadóak. Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre vonatkozó
jogszabályok, egyetemi szabályzatok a szerződés időtartama alatt – jelen szerződést érintően –
megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően e szerződést módosítottnak tekintik.
4.4. A Felek a jelen képzési szerződésből eredő jogvitáikat békésen, tárgyalásos úton kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
4.5. Jelen szerződés 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből
egy példány a Hallgatót, egy példány az Egyetemet illeti.
Felek a jelen képzési szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ……………, 20…….. . év ……………………………….. hónap ………. . napján

Rektor
Budapesti Gazdasági Egyetem

Hallgató
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