Képzési szerződés, szakirányú továbbképzés

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről
az Óbudai Egyetem
székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
intézményi azonosítója: FI12904
adószáma: 15773063-2-41
számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10032000-00291350-01120008
képviselője: Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, dékán
(a továbbiakban: ,,Egyetem”),
másrészről:
név:
születési név:
anyja születési neve:
adóazonosító jel:
születési hely, idő:
állandó lakcím:
értesítési cím (ha eltér):
telefonszám (mobil):
TAJ szám:
személyi azonosító okmány típusa, száma:
Neptun azonosító:
(továbbiakban: ,,Hallgató”)
(együttesen továbbiakban: ,,Felek”)

között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (3) bekezdése
alapján az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
A szerződés tárgya
1.

A Felek megállapítják, hogy a Hallgató önköltség fizetése mellett vesz részt az Egyetem alábbi
képzésében:
Kar: Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Képzés (szak) elnevezése: Tűzvédelmi szakmérnök
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzés formája: teljes idejű képzés
Munkarend (tagozat): levelező
(továbbiakban: ,,Képzés”)

2.

A Hallgató Képzésben történő részvételének alapja: felvétel

3.

A Képzés időtartama a képesítési követelményekben / képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott időtartam: 4 félév, 386 kontakt óra.
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4.

A Képzés helye: Az Egyetem biztosította oktatási épületek.
Általános rendelkezések

5.

A Hallgató jogosult a Képzésben részt venni. A Hallgató kijelenti, hogy a Képzésről szóló tájékoztatót
teljes körűen ismeri.

6.

A Hallgató a Képzést a hallgatói jogviszony létesítésekor hatályos képzési és kimeneti követelményeknek
megfelelően jogosult megkezdeni, illetve befejezni, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

7.

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 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, melyeket jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz.

8.

A Hallgató köteles a képzésével kapcsolatos költségeket (önköltség és egyéb díjak) az Egyetem
számára, az Egyetem által meghatározott határidőre megfizetni.

9.

A Hallgató hallgatói jogviszonyának fenállása alatt köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a Neptun
rendszerben neki címzett üzeneteket. A Hallgató e kötelezettségének elmulasztásából eredő
mindennemű hátrányt és kárt maga köteles viselni.

10. A Hallgató kötelessége személyes adataiban történő változást a legrövidebb időn belül írásban
bejelenteni az illetékes tanulmányi osztályon. A Hallgató e kötelezettségének elmulasztásából eredő
mindennemű hátrányt és kárt maga köteles viselni.
11. 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.
12. Az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 2. sz. melléklete az Óbudai Egyetem Hallgatói
juttatási és térítési szabályzatának (a továbbiakban: JUTTÉR) 37. § (1) bekezdése alapján a Hallgatónak
a tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységek késedelmes, illetve nemteljesítése esetére szolgáltatási
díjat kell fizetnie. A fizetendő díjakat a JUTTÉR 3. sz. melléklete tartalmazza.
Az önköltségi díj megfizetésének szabályai
13. Az önköltséges képzésben részt vevő Hallgató a JUTTÉR 32. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározottakért önköltséget, a JUTTÉR 33. § (1)-(2) bekezdésében felsoroltakért térítési díjat kell
fizetnie.
14. Az önköltséges képzésben részt vevő Hallgató által fizetendő önköltség összege: 180.000 Ft/félév, azaz
Egyszáznyolcvanezer forint/félév.
15. A tanulmányok további éveiben az önköltség összege az előző tanévben megállapított önköltségnek a
Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt
összege, de legalább az előző évben megállapított önköltség 3%-a lehet. Az önköltség összegét a
megelőző tanév május 31-éig az Egyetemen szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
16. Szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók a tanulmányi osztály önköltségi díjról megküldött
felvételi határozatában foglaltaknak megfelelően teljesítik díjfizetési kötelezettségüket. 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).
17. Amennyiben a Hallgató a 16. pontban foglalt fizetési kötelezettségének a megjelölt határidőn belül nem
tesz eleget, az első fokon eljáró személy (dékán, dékánhelyettes, tanulmányi osztályvezető) a hallgatót
elmaradásának 8 napon belüli rendezésére szólítja fel.
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18. Amennyiben a hallgató a 16. pontban foglalt fizetési kötelezettségének a 17. pontban foglalt intézkedés
ellenére nem tesz eleget és a JUTTÉR 34. § alapján nem kap fizetési haladékot vagy mentességet, nem
iratkozhat be, illetve a vizsgaidőszakot nem kezdheti meg.
19. A 17. pontban foglalt fizetési felszólítás eredménytelensége esetén az Óbudai Egyetem Hallgatói
Követelményrendszerének 1. sz. melléklete, Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának
(a továbbiakban: TVSZ) 27. § (1) bekezdés f) pontja szerint a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik.
20. Az Egyetem köteles visszafizetni a félévre meghatározott teljes önköltségi díj 80%-át, ha a hallgató a
szorgalmi időszak megkezdését követően egy hónapon belül írásban bejelenti, hogy megszünteti vagy
szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
21. A hallgatói jogviszony bármely okból történő megszűnése nem mentesíti a hallgatót a hallgatói
jogviszonya alatt létrejött fizetési kötelezettségeinek megfizetése alól.
Záró rendelkezések
22. Jelen szerződés az aláírásnak napján lép hatályba és a Képzés teljes időtartamára szól. A jelen
szerződés megszűnik a Hallgató hallgatói jogviszonya megszűnésének napján, vagy ha a Hallgató állami
ösztöndíjas képzésben folytatja tanulmányait, az erről szóló határozat jogerőre emelkedése napján.
23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog mindenkor hatályos
szabályai, valamint az ezek alapján kiadott mindenkor hatályos egyetemi szabályzatok rendelkeznek.
24. 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.
25. Az Egyetem a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően a Hallgatóval szemben
lejárt pénzügyi követeléseit jogi úton érvényesíti.
26. Jelen szerződés 2 (két) eredeti példányban készült. A szerződés egy példányát a Hallgató kapja meg,
egy példányát az illetékes tanulmányi osztály őrzi a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
Kelt: Budapest, 2018.
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