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HALLGATÓI SZERZŐDÉS 

képzési jogviszonyról 

 

 

amely létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.;  adószám: 

18060676-2-43, OM azonosító: FI 44189) a továbbiakban KRE, másrészről 

 

 

Név:  

 

Születéskori név: 

 

Születési hely, idő: 

 

Anyja neve: 

 

Adóazonosító jel: 

 

Hallgatói azonosító: 

 

Lakcím/értesítési cím, telefon, e-mail: 

 

 

 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

 

a továbbiakban Hallgató között a mai napon, az alábbi feltételekkel. 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Hallgató a felsőoktatásról szóló 2011. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), 

valamint a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény alapján önköltség fizetése ellenében folytat 

tanulmányokat a KRE-n 

Szak megnevezése                                                                                                                                   szakon 

 

A képzés formája: nappali/levelező 

 

A képzés jellege: alapképzésben/felsőoktatási szakképzésben/szakirányú továbbképzés 

 

A képzés indulásának éve: 2016/2017/1 

 

A képzési idő: 4/6/7/10 félév 

 

A képzés helye: Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kara 

                          2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.  

 

A képzéssel szerezhető szakképzettség:   

 

2. A KRE vállalja, hogy a sikeres felvételt követően beiratkozott (és a további félévekben a tanulmányok 

folytatására bejelentkezett) hallgatót az adott szak képesítési követelményei, vizsgáztatás és egyéb 

követelmények teljesítése során az állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges  képzésben résztvevő hallgatókat 

azonos elbírálásban részesíti. 
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3. A jelen szerződés aláírásával a Hallgató elismeri, hogy a tanulmányaira vonatkozó, a 79/2006. (IV.5) Kormány 

rendelet 22. §-a szerinti intézményi tájékoztatót átvette. A tájékoztató valamint a jelen szerződésben rögzített 

szabályzatok elektronikus formában a www.kre.hu oldalon elérhetőek. 

 

4. A Hallgató kötelezettséget vállal a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint őt terhelő kötelezettségek 

teljesítésére. 

 

5. A Hallgató vállalja, hogy az önköltség összegét minden félévben a beiratkozásig, illetve a tanulmányok 

folytatására vonatkozó bejelentésig a Neptun.Net hallgatói gyűjtőszámlájáról az  Egyetem számlájára átutalja. A 

Hallgató jövedelmi, szociális helyzete miatt részletfizetési kedvezmény iránti kérelmet terjeszthet elő. A 

részletfizetési kedvezmény feltételeit a KRE hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő 

díjakról és térítésekről szóló szabályzat tartalmazza. 

 

6. Amennyiben a KRE nem biztosítja a jelen szerződésben foglalt képzést, az önköltség arányos része 60 napon 

belül visszajár. A felek a jelen pontban megállapított fizetési kötelezettségre kamatot nem kötnek ki. Ha a hallgató 

a képzési időszak megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát, és a 

félévre megállapított önköltséget befizette, kérelmére, a félévre megállapított önköltségi díjat részére vissza kell 

fizetni, vagy a következő félévi önköltség összegébe be kell számítani. Egyébként a befizetett önköltség az 

Egyetemet illeti.  

 

7. A Hallgató minden aktív félévben az önköltség teljes összegét köteles a jelen szerződés 5. pontjában 

meghatározott módon befizetni, függetlenül attól, hogy hány tárgyat vett fel, vagy hányból kapott kredit 

elismerést, felmentést az óralátogatás és a vizsgakötelezettségek alól. 

 

8. Az önköltség félévenkénti összege az első tanévben ……………. Ft 

A Hallgató tudomásul veszi, hogy az önköltség összege a második, illetve a további tanévekben emelkedhet. A 

következő tanévben fizetendő önköltség összegét a megelőző tanév május 31-ig a Karon szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

9. Az önköltségért járó egyetemi szolgáltatások: az Nftv. 81. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak. Az 

önköltség összegén túli díjak fizetéséről a hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő 

díjakról és térítésekről szóló egyetemi szabályzat (SzMSz III. 2. sz. melléklet) rendelkezik. 

 

10. A Hallgató kijelenti, hogy a tanulmányaira vonatkozó szabályzatokat, így különösen a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatot, valamint a hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és 

térítésekről szóló szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat betartja 

 

11. A KRE a képzés során köteles betartani az egyenlő bánásmód követelményeit. 

 

12. Jelen szerződést a felek kötelesek a képzés befejezését követő ötödik év december hó 31. napjáig 

mellékleteivel és módosításaival együtt megőrizni. 

 

13. Jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítésének következménye tekintetében az egyetemi 

szabályzatok valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 

Felek a jelen szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  Felek 

kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni, 

ennek sikertelensége esetére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Kelt: Nagykőrös, 2016 ………… . 

 

 

                       ……………………………….                       ………………………………. 

                                      Hallgató                                                          a Kar képviselője 

 

http://www.kre.hu/
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