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Nyilvántartási szám:BME-«szerződés_féléve»-«Törzsszám»
Képzéskód:«Képzéskód»
HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
(alap-, mester- és osztatlan képzési cikluson)
amely létrejött egyrészről a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME),
székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. adószáma: 15308799-2-43, felnőttképzési nyilvántartási
száma: 01-0509-04, intézményi azonosító: FI 23344 (jelen szerződés körében képviseli a «hallgató_kara», a
továbbiakban BME-«karkód3»), másrészről
név: «Nyomtatási_név»

szül.hely,idő: «Születési_hely», «Születési_dátum»

anyja neve: «Anyja_neve»

OM azonosító: «Oktatási_azonosító»

állandó lakcím: «áll__ir_sz» «áll_lakhely», «áll_lakcím»
mint felsőfokú képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban Hallgató), továbbiakban együtt „Felek” között az
alábbi feltételek szerint:
1.

A szerződés tárgya

1.1. A Hallgató felvételt nyert a BME alábbi képzésére:
Képzésnév: «képzés__neve»
Képzési ciklus: «Képzési__szint»
Munkarend: «képzési__forma»
Felvétel/átvétel féléve: «Felvétel_féléve»
Szerződéskötéskor a Hallgató pénzügyi státusz: «pü_státusz_képzés»
Jelen képzési szerződést a Felek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a
továbbiakban: Nftv.) foglaltak végrehajtása tárgyában hozzák létre.
Tekintettel arra, hogy a Hallgató önköltséges képzésben vesz rész,, az Nftv. 81. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározottakért önköltséget, az Nftv. 82. § (1)–(2) bekezdésben felsoroltakért térítési díjat kell fizetnie.
Az Nftv. 39.§ (3) szerinti önköltség fizetése mellett folytatott képzésre tekintettel a felsőoktatási intézmény és
a képzésben részt vevő hallgató képzési szerződést kötnek a hallgatói jogviszonyból fakadó jogok és
kötelezettségek tárgyában. A Felek erre tekintettel jelen szerződést kötik.
1.2. A Hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott előírások, továbbá a vonatkozó
jogszabályok és egyetemi belső szabályozások, valamint a jelen szerződés rendelkezései maradéktalan
teljesítése esetén felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet, illetve «Végzettség» szakképzettséget
szerez.
2.

A képzés

2.1. A képzés képzési és kimeneti követelmények szerinti időtartama: «Félévszám» félév.
2.2. A képzés helyszíne: Budapest
3.

Amennyiben a képzés állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesül:
A támogatás megnevezése:

……………………………………..

A támogatás összege: ............................................................................................
4.

A Hallgató fizetési kötelezettségei

4.1. A Hallgató köteles a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott szolgáltatásokért térítési díjat fizetni. Ha a
Hallgató önköltséges képzésben vesz részt, köteles a jelen szerződés 5.3. pontjában meghatározott
szolgáltatásokért önköltséget fizetni.
4.2 Ha a Hallgató önköltséges képzésben vesz részt az adott tanévben, és a féléve aktívnak minősül,önköltséget
köteles fizetni.

5.

Az önköltség mértéke

5.1. Az önköltség két részből tevődik össze: fix díjból és kreditenkénti díjból áll. A szerződés megkötésekor az
önköltség összege 30 felvett kredit esetén «TELJES_KTS» Ft, azaz «azaz_teljes_kts» Ft, az alábbiakban
részletezettek szerint:
a) A kreditenkénti díj az aktuális félévben felvett kreditek számától függ. 1 felvett kredit értéke «KTS» Ft,
azaz «azaz_kts» Ft.
b) A fix díj az önköltség 30 felvett kredithez tartozó összeggel csökkentett része, azaz «BEIRKTS» Ft.
A fix díj a bejelentkezéskor esedékes, annak befizetési határideje a hallgatói információs rendszerben kiírt
díjtételben szerepel. A fix díj megfizetésére a hallgató a felvett (teljesített) kreditek számától függetlenül,
minden aktív félévében köteles.
A kreditenkénti díj megfizetésére a hallgató a felvett kreditek alapján köteles, ennek esedékessége: a tavaszi
félévben április 15., az őszi félévben november 15.
5.2. A következő tanévekre az önköltség összegét a BME (illetve a képviseletében eljáró BME-«karkód3») a
vonatkozó jogszabályokra tekintettel határozza meg, s ezt a megelőző tanév május 31-éig kihirdeti.
5.3. Az önköltség a képzés tantervi követelményeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Nftv. 81. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások díját tartalmazza.
6.

Térítési díjak

6.1. A Hallgató térítési díjat köteles fizetni az Nftv. 82. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, az intézmény
által teljesített szolgáltatásokért. A térítési díj megállapításának és módosításának rendjét a BME Térítési és
Juttatási Szabályzata (a továbbiakban: BME TJSZ, elérhető: www.sc.bme.hu web-oldalon) határozza meg.
6.2. A BME TJSZ és a vonatkozó más egyetemi szabályozások alapján egyéb díjak és térítések szedhetők.
7.

Egyéb rendelkezések

7.1. A Hallgató jelen szerződés aláírásával elismeri, és jóváhagyólag nyugtázza, hogy a BME tájékoztatta az
alábbiakról:
a) A képzések nem feltétlenül indulnak minden évben.
b) A Hallgató a mintatanterv szerinti előrehaladástól való eltéréssel a képzés eredményes, vagy a
tantervben előírt képzési időn belüli befejezését kockáztatja, ez a körülmény a Hallgató érdekkörében
felmerülő kockázatnak minősül és az esetleges következményei kizárólagosan a Hallgatót terheli.
c) A Hallgató megfelelő tanulmányi eredménye alapján kérésére önköltséges finanszírozású státuszról
állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas finanszírozású státuszra sorolható át.
7.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket, így különösen a BME képzéssel kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit, a hallgató egyéb jogait és kötelezettségeit, az önköltség mértékének itt meg nem határozott
szabályait, az önköltség és térítési díjak esedékességét, az önköltség és a térítési díj megfizetésének
módját, a befizetett önköltség visszatérítését, a hallgató e körben való kötelező tájékoztatásának
(értesítésének) rendjét, a szerződés időtartamát, a szerződésszegésért való felelősség, illetve a kártérítési
felelősség szabályait az „Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. („Általános Szerződési Feltételek a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzéseire”- a
továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a jelen képzési szerződés
azzal együtt érvényes és hatályos. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a «kari_honlap» honlapon
elérhető. A Hallgató kijelenti, és jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte. A
Hallgató aláírásával elismeri továbbá, hogy az ÁSZF feltételeit érintő valamennyi kérdése megtárgyalására a
BME lehetőséget adott, illetve azt vele a BME megtárgyalta, azt együttesen értelmezték, és azt a Hallgató
elfogadta.
7.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok,
továbbá a BME belső szabályozásai az irányadóak. A Hallgató a BME mindenkori szabályozásait különösen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát (elérhető: www.kth.bme.hu web-oldalon) valamint a
BME TJSZ-t és mellékleteiket - magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az azokban foglaltakat betartja a
jelen szerződés, illetve a képzés teljes időtartama alatt, és vállalja, hogy azok változásait nyomon követi.
7.4. A jelen szerződés kettő eredeti példányban készült. A szerződés egy példányát a Hallgató kapja meg, egy
példányát a Központi Tanulmányi Hivatal tartja nyilván és őrzi meg.
Budapest, «szerződéskori_dátum»

………………………………………….
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……………………………………………
Hallgató

