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6/2015. (VIII.18.) számú rektori-kancellári közös utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen költségtérítéses, valamint önköltséges képzésben 

részt vevő hallgatókkal kötendő szerződésekről és az azokhoz kapcsolódó egyes 

szabályokról 

[Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös 

utasítás rendelkezéseivel.] 

 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora és kancellára az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet, 

Szervezeti és Működési rend (a továbbiakban: SzMR) 3.§ (5) bekezdése, továbbá 82.§ (1) 

bekezdése és 87.§ (6) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések alapján, figyelemmel 

továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletre az alábbiakat rendeli el: 

 

Az utasítás hatálya 

1. § 1 

A jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló 

költségtérítéses, valamint önköltséges képzésben részt vevő, továbbá az Egyetem által 

szervezett iskolarendszeren kívüli képzéseket igénybe vevő személyre. 

 

A költségtérítéses, valamint önköltséges képzésben részt vevő hallgatókra irányadó szabályok 

2. § 2 

(1) A jelen szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni a felsőoktatási szakképzésben, az alap- és 

mesterképzésben, az osztatlan képzésben, a doktori képzésben, a szakirányú 

továbbképzésben, valamint a részismeretek megszerzése érdekében folytatott 

költségtérítéses, valamint önköltséges és részösztöndíjas képzésben tanulmányokat 

folytató hallgatókra. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hallgatókkal beiratkozáskor, vagy – amennyiben már 

rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal – az első önköltséges/költségtérítéses félév 

regisztrációs időszakában az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet 

Hallgatói követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 51. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint a hatáskörrel rendelkező illetékes hivatal által meghatározott határidőig – doktori 

képzésben részt vevő hallgatók esetében a HKR. 6. sz. mellékletében foglalt Doktori 

Szabályzat (a továbbiakban: EDSZ) 35. § (1)-(2) bekezdésre is figyelemmel – az 

Egyetem képzési szerződést köt az erre rendszeresített szerződésminta felhasználásával. 

 

3. § 3 

 

                                                 
1 Megállapította a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos: 2020. II. 14. napjától. 
2 Megállapította a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos: 2020. II. 14. napjától. 
3 A paragrafust és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári 

közös utasítás. Hatályon kívül: 2020. II. 14. napjától. 
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Az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőkre irányadó szabályok 

4. § 4 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevő személyekkel az Egyetem a képzésre történő 

beiratkozásukkor – a vonatkozó szerződésminta felhasználásával – felnőttképzési szerződést 

köt. Az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevő személyek az Egyetemmel a HKR 46. §-

a szerinti felnőttképzési vagy egyéb képzési jogviszonyban állnak és folytatnak 

tanulmányokat, rájuk a HKR megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok 

5. §  

(1) 5Az egyedi szerződéseket az Egyetem nevében a képzést vagy tanfolyamot szervező kar 

vagy kari szervezeten kívüli szervezeti egység (továbbiakban együtt: kar) vezetője köti. 

(2) A szerződésből két eredeti példányt kell készíteni és aláírással ellátni, amelyből egyet a 

hallgatónak (tanfolyami résztvevőnek) át kell adni. A másik példányt az adott kar – a 

külön jogszabályban meghatározott időtartamig – megőrzi. 

 

Záró rendelkezések 

6. §  

(1) Jelen utasítás kihirdetésekor lép hatályba, egyben hatályát veszti az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókkal kötendő 

szerződésekről és az azokhoz kapcsolódó egyes szabályokról szóló  

3/2013. (IV. 12.) számú rektori utasítás. 

(2) 6Az Egyetem igazgatási vezetője feladata, hogy a jelen utasítás szerinti 

szerződésmintákat elkészítse, időszakonként felülvizsgálja, továbbá gondoskodjon a 

frissített minták honlapon történő közzétételéről. 

(3) 7A szerződések alapján befizetendő költségtérítések, önköltségek, képzési díjak 

kivetéséről, befizetéséről, beszedéséről és a számla kiállításáról külön utasítás 

rendelkezik. 

 

Budapest, 2015. augusztus 10. 

 

 

 

Dr. Mezey Barna   dr. Scheuer Gyula 

rektor     kancellár 

                                                 
4 A paragrafust és az azt megelőző alcímet megállapította a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös 

utasítás. Hatályos: 2020. II. 14. napjától. 
5 Megállapította a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos: 2020. II. 14. napjától. 
6 Beiktatta a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos: 2020. II. 14. napjától. 
7 Számozását és szövegét megállapította a 2/2020. (II. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás. Hatályos: 

2020. II. 14. napjától. 
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