
 

Megállapodás magyar nyelvű költségtérítéses képzésben való részvételre 

 

amely létrejött egyrészről………………………………………………………………………. 

 

(név)……………………………lakcím: ………………………………………………………. 

 

anyja neve:……………………………….a továbbiakban, mint hallgató, 

 

másrészről………………………………………………………………………………………. 

 

a…………………………………………………………………..(1085 Budapest, Üllői út 26.) 

a továbbiakban, mint Egyetem között az alábbi feltételek szerint. 

 

1. A hallgató hallgatói jogviszonya a beiratkozás napján jön létre. 

Hallgató tudomásul veszi: a beiratkozás feltétele, hogy az Egyetem, valamint a Kar által 

megállapított I. félévi költségtérítési és beiratkozási díjat, valamint a beiratkozás feltételéül 

előírt egyéb térítéseket és díjakat hiánytalanul befizesse és a befizetés megtörténtét hitelt 

érdemlően igazolja. 

Egyetem vállalja, hogy a költségtérítés befizetése esetén Hallgatóval – amennyiben a hallgatói 

jogviszony létesítésének egyéb feltételei is fennállnak – a beiratkozásának napjával hallgatói 

jogviszonyt létesít. 

 

Hallgatót az első tanévben az alább részletezett költségtérítés, valamint egyéb díjak, térítések 

megfizetése terheli: 

 

20../... I. félév költségtérítése: ……………………………………………… 

(összeg, esedékesség) 

 

20../… I. félév beiratkozási díja: ……………………………………………… 

(összeg, esedékesség) 

 

20../... I. félév ……………….. ………………………………………………. 

(a Kar által megállapított egyéb díjak, térítések jogcíme (pl. nyári gyakorlat, eszközhasználat, 

tábor, stb. díja) összeg, esedékesség) 

 

20../... II. félév költségtérítése: ……………………………………………… 

(összeg, esedékesség) 



 

20../... II. félév beiratkozási díja: ……………………………………………… 

(összeg, esedékesség) 

 

20../... II. félév ……………….. ……………………………………………… 

(a Kar által megállapított egyéb díjak, térítések jogcíme (pl. nyári gyakorlat, eszközhasználat, 

tábor, stb. díja) összeg, esedékesség) 

 

2. Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulmányok második és további éveiben a 

költségtérítést és a bejelentkezési díjat félévente, a bejelentkezést megelőzően, továbbá a Kar 

által megállapított egyéb díjakat és térítéseket az esedékességként megjelölt időpontig befizeti 

és a befizetést igazolja. 

 

Hallgató tudomásul veszi, hogy a költségtérítés, valamint az egyéb díjak és térítések 

megfizetésének elmulasztása esetén a következő félévre nem iratkozat be, illetve hallgatói 

jogviszonya felfüggesztésre kerül. 

 

Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás alapján befizetett költségtérítés és egyéb 

díjak, térítések visszafizetésére Hallgató nem tarthat igényt. 

A magyar nyelvű, költségtérítés képzésre vonatkozó részletes szabályokat – így különösen a 

költségtérítéses képzés során nyújtható kedvezményekről, mentességekről, követendő 

eljárásokról, fizetendő díjakról, térítésekről, valamint az államilag finanszírozott képzésre 

történő átvétel feltételeiről – az Egyetem ……………………….. számú szabályzata és a Kar 

szabályzata tartalmazza. 

 

3. Hallgató hallgatói jogviszonyára fent említett szabályzatokon túl a mindenkori hatályos 

jogszabályok, valamint az azok rendelkezéseire figyelemmel megalkotott más egyetemi és 

kari szabályzatok is vonatkoznak. 

 

Hallgatót hallgatói jogviszonyának tartama alatt megilletik mindazon jogok és terhelik 

mindazon kötelezettségek – a magyar nyelvű költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók 

egyes jogairól és kötelességeiről rendelkező…………… számú egyetemi szabályzatban, 

valamint a Kar szabályzatában foglalt eltérésekkel –, mely az Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyban álló más hallgatóit is megilletik, illetve terhelik a felsőoktatásról szóló 2005. 

évi CXXXIX. törvény és az Egyetem szabályzata alapján. 

 

4. Hallgató kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően a magyar nyelvű, 

költségtérítéses képzésre vonatkozó egyetemi szabályzatot áttanulmányozta és annak 

rendelkezéseit hallgatói jogviszonya alatt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Egyetem 



biztosítja, hogy a Kar/Dékáni/Hivatalában félfogadási időben a hallgatói jogviszonyra 

vonatkozó hatályos szabályzatok megtekinthetők legyenek. 

 

Budapest,……év ………………………hó ……nap 

 

……………………………… ………………………………. 

Egyetem Hallgató 

 
 


