KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
(Kognitív tanulmányok mesterképzési szakon)

amely létrejött egyrészt 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, képviseletében a jelen szerződés teljesítése során eljáró a BME
Természettudományi Kara, (a továbbiakban BME-TTK), másrészt

név:…………………………………………………………………… szül. hely, idő:…………...……………………..
anyja neve:………………………………………………………….. szem.ig.(útlevél)……….……………………….
állandó lakcím:………………………………………………..……………………………..…………………………….
állampolgárság:………………………………………………...
adóazonosító jel:……………………………….
TAJ szám::……………………………………..
mint felsőfokú, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben részt vevő (a továbbiakban Hallgató) között
az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya
1.1. A Hallgató felvételt nyert a BME TTK által folytatott Kognitív tanulmányok mesterképzési (MA) szakra.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 56.§-a alapján a képzésben részt vevő
hallgató és a képzést folytató felsőoktatási intézmény egymással szerződést kötnek a hallgatói jogviszonyból
fakadó jogok és kötelezettségek tárgyában. A felek erre tekintettel az alábbi szerződést kötik. A Hallgató a
jelen szerződés alapján a képzésbe felvételről döntés évében beiratkozásával hallgatói jogviszonyt létesít a
BME-vel.
1.2. A képesítési, illetve képzési és kimeneti követelményekben meghatározott előírások, továbbá vonatkozó
jogszabályok és egyetemi belső szabályozások, valamint a jelen szerződés rendelkezései maradéktalan
teljesítése esetén a Hallgató a fentiekben megjelölt szakon részt vesz a képzésben, és annak
eredményes elvégzése esetén felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet, illetve szakképzettséget
szerez.

2. A képzés
2.1. A képzés teljes idejű mesterképzés formájában szervezett.
2.2. A képzés képesítési, illetve képzési és kimeneti követelmények szerinti időtartama 4 félév.
2.3. A képzés helyszíne: Budapest

3. A Hallgató fizetési kötelezettségei
3.1. A Hallgató tudomásul veszi, hogy finanszírozási formája („államilag támogatott” vagy „költségtérítéses”) az
Ftv. és a BME saját szabályzatai szerint megváltoztatható.
3.2. Ha a Hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, köteles a jelen szerződés 4.3. pontjában
meghatározott szolgáltatásokért költségtérítést fizetni.
3.2 Ha a Hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, a költségtérítés összege fix díjból és – 10 kreditpont
felvétele felett - kreditenkénti díjból tevődik össze.
3.3 A Hallgató köteles a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott szolgáltatásokért térítési díjat fizetni.

4. A költségtérítés mértéke
4.1. A költségtérítés mértéke az első tanévben
100 000 Ft azaz egyszáz ezer forint fix díj, valamint - 10 kredit felvétele felett – 10 000 Ft/kredit azaz
tízezer forint/kredit.
4.2. A következő tanévekre a költségtérítés összegét a BME (illetve a képviseletében eljáró BME-TTK) a
vonatkozó jogszabályokra tekintettel határozza meg, s ezt a megelőző tanév május 31-ig kihirdeti.
4.3. A költségtérítés kizárólag a képzés tantervi követelményeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, az
Ftv. 125. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások díját tartalmazza.

5. Térítési díjak
5.1. A Hallgató térítési díjat köteles fizetni az Ftv. 125. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokért,
illetőleg ezen túlmenően, a jelen szerződés 4.3. pontjában meghatározott szolgáltatásokon felül a
költségtérítéses hallgatók számára (is) igénybe vehető egyéb további szolgáltatásokért. Az Ftv. 125. § (4)
bekezdésében meghatározott szolgáltatások térítési díjának mértékét jogszabály határozza meg. Jogszabályi
rendelkezés hiányában azt a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani és megfizetni.
5.2. A BME Térítési és Juttatási Szabályzata (a továbbiakban: BME TJSZ, elérhető: www.sc.bme.hu web-oldalon)
és a vonatkozó más egyetemi szabályozások alapján egyéb díjak és térítések szedhetők.

6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Hallgató jelen szerződés aláírásával elismeri, 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 befejezését
kockáztatja.

6.2. A Hallgató jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME nyilvános eseményein, rendezvényein a
Hallgatóról videó- és fényképfelvételek készülhetnek, és ezen felvételek a BME internetes felületén,
elektronikus és nyomtatott kiadványain, illetve promóciós anyagain megjelenítésre kerülhetnek.
6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen a költségtérítés mértékének itt
meg nem határozott szabályait, a költségtérítés és térítési díjak esedékességét, a költségtérítés és a térítési
díj megfizetésének módját, a befizetett költségtérítés visszatérítését, a BME képzéssel kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit, a hallgató egyéb jogait és kötelezettségeit, a hallgató értesítésének rendjét, a szerződés
időtartamát, a felelősséget a szerződésszegésért, illetve a kártérítési felelősség szabályait a BME-n a jelen
szerződések megkötésére rendszeresített „Általános Szerződési Feltételek a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem költségtérítéses alap-, mester- és egységes, osztatlan képzéseire a
Természettudományi Karon folyó képzések tekintetében” (a továbbiakban: az ÁSZF) című dokumentum
tartalmazza.
6.4. Hallgató a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (a
továbbiakban: BME TVSZ) és BME TJSZ hatályos szövegét megismerte, és azok változásait nyomon követi.
6.5. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF. A jelen szerződés azzal együtt érvényes és
hatályos. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.ttk.bme.hu 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.
6.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá
a BME belső szabályozásai az irányadóak. A Hallgató a BME mindenkori szabályozásait magára nézve
kötelezőnek ismeri el, és az azokban foglaltakat betartja a jelen szerződés, illetve képzése teljes tartama alatt.
6.7. 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, 2010. szeptember 1.

…………………………………………………….
Dr. Moson Péter
dékán
BME-TTK

…………………………………………………
Hallgató

