HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
Iktatószám:
Amely létrejött egyrészről
az Óbudai Egyetem
székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
intézményi azonosító: FI 12904
adószám: 157730-63-2-41
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10032000-01425279-00000000
képzést gondozó Kar: Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
képviseletében eljáró személy neve, beosztása: Prof. Dr. Anthony John Gall, dékán
a továbbiakban, mint „Egyetem”
másrészről
név:
születési név:
Neptun azonosító:
születési hely, idő:
anyja neve:
állandó lakcíme:
értesítési cím, ha eltér az állandó lakóhelytől:
telefonszáma (mobil):
adóazonosító jele:
társadalombiztosítási azonosító jele:
a továbbiakban, mint „Hallgató”
együttes említésük esetén, mint „Felek” között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
39. § (3) bekezdése alapján, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya
1. Jelen szerződést a Felek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII.31.) Kormányrendeletben, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
87/2015. (IV.9.) Kormányrendeletben, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben, az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (a továbbiakban: TVSz.), valamint az Egyetem hallgatói juttatási és térítési szabályzatában (a továbiakban: JUTTÉR) foglalt rendelkezéseknek megfelelően kötik.
2. Felek rögzítik, hogy a Hallgató ………../……../…… félévtől kezdődően hallgatói jogviszony keretében, önköltséges költségviselési formában részt kíván venni az Egyetem által szervezett jelen
pontjában megjelölt képzésben.
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Kar:
Képzés (szak) megnevezése:
Képzési szint:
Képzés szervezése:
Munkarend (tagozat):
továbbiakban „Képzés”.
3. A Hallgató Képzésben történő részvételének alapja:
4. A Képzés időtartama a képesítési követelményekben/képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott időtartama: félév
5. A Képzés helye: az Egyetem biztosította oktatási épületek.

Általános rendelkezések
1. A Hallgató jogosult a Képzésben részt venni. A Hallgató kijelenti, hogy a Képzésről szóló tájékoztatót teljes körűen ismeri.
2. A Hallgató a Képzés a hallgatói jogviszony létesítésekor hatályos képzési és kimeneti követelmények szerint jogosult megkezdeni, illetve befejezni, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
3. A Hallgató hallgatói jogviszonya az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. Az Egyetem köteles biztosítani, hogy a Hallgató megismerje az Egyetem szabályzatait, különös tekintettel az
Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötete, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerére, azzal, hogy közzéteszi azokat az Egyetem honlapján. A Hallgató a
Képzés során köteles az Egyetem szabályzatait megismerni és azok rá vonatkozó részeit maradéktalanul betartani, a kötelezettségek, valamint az Egyetem által előírt határidők elmulasztásával járó jogkövetkezményeket viselni, melyet jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz.
4. A Hallgató köteles a képzésével kapcsolatos költségeket (önköltség, térítési díj és egyéb díjak)
az Egyetem számára, az Egyetem által meghatározott határidőre megfizetni. A fizetendő díjakat az Óbudai Egyetem hallgatói juttatási és térítési szabályzata (JUTTÉR) tartalmazza.
5. A Hallgató hallgatói jogviszonyának fennállása alatt köteles rendszeresen figyelemmel kísérni
a Neptun rendszerben neki címzett üzeneteket. A Hallgató e kötelezettségének elmulasztásából eredő mindennemű következményt és esetleg felmerülő kárt maga köteles viselni.
6. Az Egyetem vállalja és biztosítja a Hallgató oktatásának, vizsgáztatásának, záróvizsgájának
megszervezését, lebonyolítását a képzésre meghatározott képzési és kimeneti követelmények,
valamint az Egyetem képzési programjában szereplő tanterv alapján.
7. Jelen szerződés a Felek mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Hallgató hallgatói
jogviszonyának megszűnéséig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Az önköltség és a térítési díj megfizetésének szabályai
1. A Hallgató – az Nftv. 83. §-ban rögzített rendelkezések alapján – köteles az Nftv. 81. § (1)-(2)
bekezdéseiben, továbbá a JUTTÉR 32. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottakért önköltséget, a 82. § (1)-(2) bekezdéseiben és a JUTTÉR 33. § (1)-(2) bekezdéseiben felsoroltakért térítési
díjat fizetni.
2. A Képzésben résztvevő Hallgató által fizetendő önköltség összege: ……………… Ft/félév, azaz
…………. forint/félév.
3. A JUTTÉR 36. § (5) bekezdése szerint a tanulmányok második és további éveiben az önköltség
összege az előző tanévben megállapított díjnak a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege, de legalább az előző évében
megállapított díj 3%-a lehet. A díj összegét a megelőző tanév május 31-ig az Egyetemen szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A JUTTÉR 36. § (6) bekezdése szerint a jelen szerződés szerinti Hallgató félévi önköltségi díja a
felvett kreditek arányában állapítható meg úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként az önköltségi díj 50%-a mindenképpen befizetendő. Egy kredit önköltségi díja a
JUTTÉR 36 § (6) bekezdésében foglaltak szerint számítandó ki.
A JUTTÉR 36. § (7) bekezdése szerint a felvételi tájékoztatóban közzétett önköltségi díj 50%-át
az első félévre beiratkozó Hallgató köteles a beiratkozás előtt a Neptun rendszeren keresztül
átutalni, és az ott kiírt tételt teljesíteni. A második és következő félévekben a Hallgató vállalja,
hogy a JUTTÉR 36 § (8) bekezdésében meghatározott alaptérítést, ami az önköltségi díj 50%-a,
a hallgató köteles legkésőbb a regisztrációs hét végéig a Neptun rendszeren keresztül átutalni,
és az ott kiírt tételt teljesíteni.
Ha a Hallgató nem saját maga fizeti az önköltségi díját, akkor köteles egy fizetési szándéknyilatkozatot bemutatni a beiratkozáskor, amely tartalmazza, hogy az önköltségi díjának hány százalékát fizeti más természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany
(pl. munkáltató, Diákhitel Központ).
Amennyiben a Hallgató a jelen szakasz 6. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Hallgatót a JUTTÉR 36. § (9) bekezdésében foglaltak
szerint az Egyetem a hátralék rendezésére szólítja fel.
Ha a Hallgató a jelen szakasz 8. pontjában foglalt intézkedés ellenére nem tesz eleget fizetési
kötelezettségének és a JUTTÉR 34. § alapján nem kap fizetési haladékot vagy mentességet,
nem iratkozhat be, illetve a vizsgaidőszakot nem kezdheti meg.
Fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a TVSZ 27. § (1) bekezdés f) pontja alapján a
hallgató jogviszonya megszűnik.
Ha a JUTTÉR 36. § (12) bekezdésében leírtak feltételeket a hallgató teljesíti és megszünteti
vagy szünetelteti jogviszonyát, akkor az Egyetem a félévre meghatározott önköltségi díj 80%át köteles az Egyetem visszafizetni.
A JUTTÉR 36. § (13) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony bármely okból történő megszűnése nem mentesíti a Hallgatót a hallgatói jogviszony alatt létrejött fizetési kötelezettségeinek
megfizetése alól.
Az önköltségi díj megfizetésének további szabályait a JUTTÉR III. fejezete tartalmazza.

Záró rendelkezések
1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és a Képzés teljes időtartamára szól. A jelen
szerződés megszűnik a Hallgató hallgatói jogviszonya megszűnésének napján vagy, ha a Hallgató államilag támogatott képzésben folytatja tanulmányait, az erről szóló határozat jogerőre
emelkedése napján.
2. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Egyetem szabályozásai az
irányadóak.
3. Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezne, és a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek kikötik az Óbudai Egyetem székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
4. Az Egyetem a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően a Hallgatóval
szemben lejárt pénzügyi követeléseit jogi úton érvényesíti.
5. Jelen szerződés 4, azaz négy számozott oldalból áll és 2, azaz kettő egymással formailag és
tartalmilag mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyek közül egy példányt az
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Egyetem Képzés szerint illetékes Tanulmányi Osztálya tart nyilván és őriz meg a jelen szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig, egy példány pedig a Hallgatót illeti meg.
6. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2020.

Prof. Dr. Anthony John Gall
dékán

Hallgató
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