Öt évig meg kell őrizni!
Neptun kód:

HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.,
intézményi azonosító: FI21962) képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán rektor, mint képző intézmény (továbbiakban:
Főiskola) másrészről:
Nyomtatási név:
Nem:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Hallgatói azonosító szám:
Személyi igazolvány száma:
Adóazonosító:
Társadalom Azonosító Jel:
Bankszámlaszám:
mint képzésben részt vevő (a továbbiakban: Hallgató) között, alulírt helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
Általános rendelkezések
1.1. A Főiskola vállalja és biztosítja a Hallgató oktatásának megszervezését és lebonyolítását a jelen
szerződés rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatályos szabályzatok és tanterv szerint.
1.2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az (EU) 2016/679
európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) alapján a Főiskola hallgatói adatokat
kezel.
1.3. Levelező tagozaton az oktatás alapvetően hetente szombatonként, rendkívüli esetben - előzetes értesítés
után - félévenként maximum 3 alkalommal ettől eltérő, hétköznapi napra is eshet.
2. A Hallgató jogviszonya a Főiskolára történő beiratkozással jön létre az Nftv.-ben foglaltak ismeretében. A
Hallgató kijelenti, hogy a Főiskola szabályzatait – különös tekintettel a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatra,
valamint a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatára – megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadja
el.

A képzésre vonatkozó adatok:
Szak:
Tagozat (munkarend):
Képzési szint:
Időtartama a mintatanterv alapján:
A képzés helyszíne:
A képzéssel megszerezhető képzettség:
Támogatási forma:
Önköltség összege:
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3. A hallgató tudomásul veszi, hogy az Nftv., a Főiskola 2. pontban jelzett szabályzataiban, valamint a
Főiskola további szabályzataiban rögzített kötelezettségek elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén
– a szabályzatok szerint – a Főiskola díjakat és térítéseket is szedhet.
A képzés díja
4.1. A Hallgató tudomásul veszi, hogy az Nftv. 48. §-a szerint a Főiskola köteles a finanszírozási formák
közötti átsorolásokat elvégezni.
4.2. A Hallgató az adott félévre esedékes önköltséget a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatában foglalt
módon, a szabályzatban megjelölt időpontig köteles befizetni. A Hallgató önköltségi díja a felvett kreditek
arányában is megállapítható a 2. pontban jelzett főiskolai szabályzatoknak megfelelően.
4.3. Az önköltség – a képzés biztosításán felül – magában foglalja a következő szolgáltatások díját is:
Beiratkozás, első vizsga/záróvizsga, és a sikertelen első vizsga első javítása, a főiskolai könyvtár és
számítástechnikai terem képzéshez szükséges mértékű használata, az oklevél díja, a tanulmányi és karrier
tanácsadásban való részvétel.
4.4. A Hallgató kötelezettséget vállal az önköltségi díj megfizetésére, amennyiben önköltséges támogatási
formára nyert felvételt, vagy arra került átsorolásra.
A szerződésszegés következményei
5. Amennyiben a Hallgató az önköltség-fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, valamint a
Főiskola felé bármilyen egyéb tartozása van, úgy az adott félévre nem jelentkezhet be (passzív félév), illetve
beiratkozása érvénytelen, illetve nem kezdheti meg záróvizsgáját. Amennyiben a Főiskola nem biztosítja a
jelen szerződésben foglalt képzést, az önköltség visszajár. A felek a jelen pontban megállapított fizetési
kötelezettségekre kamatot nem kötnek ki.
6. A Hallgató az önköltség visszatérítésére csak a hatályos szabályzatok rendelkezései szerint tarthat igényt,
amennyiben tanulmányait szünetelteti, és igényét az erre meghatározott határidőn belül írásban bejelenti.
Tanulmányait a képzési idő vége előtt megszakító Hallgató a befizetett önköltségből visszatérítést nem
kaphat, és a megszakított képzési időszakra vonatkozó önköltség teljes összegét megfizetni köteles, ha
intézményi szabályzat erről másként nem rendelkezik.
Záró rendelkezések
7. A jelen szerződésben rögzített főiskolai szabályzatok a www.avkf.hu weboldalon elérhetőek.
8. Jelen szerződés megszűnik a Hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnésével. A hallgatói jogviszony
megszűnésének eseteit a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat tartalmazza.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Felek a jelen
szerződésből származó esetleges jogvitájuk esetére a Váci Járásbíróság illetékességét kötik ki.
A felek a jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.
A Hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fenti adatai a valóságnak megfelelnek.
Kelt.:

hallgató aláírása

Dr. Zóka Katalin
tanulmányi rektorhelyettes
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