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KK ÖÖZZSSZZOOLL GGÁÁLL AATTII   ÖÖSSZZTTÖÖNNDDÍÍ JJSSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  
  

 

Amely létrejött egyrészről 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 
intézményi azonosítója: FI 99859 
ÁHT azonosítója: 331962 
adószáma: 15795719-2-51 
számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
számlaszáma: 10023002-00318259-00000000 
képviselője: Dr. Boldizsár Gábor ezredes Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 
(a továbbiakban: Egyetem) 
 

  másrészről: 
 
név:  …………………………………………………………………………………… 
születéskori név:  …………………………………………………………………… 
anyja születéskori neve:  …………………………………………………………… 
adóazonosító jel:  …………………………………………………………………… 
születési hely, idő: …………………………………………………………………… 
állandó lakcím:  …………………………………………………………………… 
értesítési cím: ………………………………………………………………………….. 
telefonszám: …………………………………………………………………………… 
bankszámlaszám:  …………………………………………………………………… 
TAJ szám: ……………….…………………………………………………………….. 
Személyi igazolvány szám: ……………………………………………………………. 
(a továbbiakban: Hallgató) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 
 

1.) Szerződő felek megállapítják, hogy a Hallgató felvételt nyert az Egyetem: 
 
Kar:  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Szak: ………………………………… alapképzés (BA/BSc)/mesterképzés 
(MA/MSc)/doktori képzés 
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Munkarend (tagozat):  nappali / levelező
∗ 

Képzés elnevezése: ……………………………….. 
képzésére (továbbiakban: Képzés).  
A Képzéssel megszerezhető kompetenciák/szakképzettség elnevezése: 
…………………………. 
 
2.) A Hallgató jogosult a Képzésben részt venni. A Hallgató kijelenti, hogy a Képzésről 

szóló tájékoztatót teljes körűen ismeri. Ezt meghaladóan kijelenti azt is, hogy tudomása van 
arról, hogy 2012. január 1-jével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként tanul 
tovább, hallgatói jogviszonya – az általános jogutódlásra tekintettel – folyamatos, a Képzést a 
hallgatói jogviszony létesítésekor hatályos képzési és kimeneti követelmények szerint kezdte 
meg, illetve fejezi be, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

 
3.) A Képzés időtartama a képesítési követelményekben/ képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott időtartam: ……………… félév. A közszolgálati 
ösztöndíjas hallgató az Egyetemen tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása 
szerint eleget tesz, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvényben, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban és egyéb 
vonatkozó egyetemi szabályozókban meghatározott tanulmányi és egyéb kötelezettségeit 
teljesíti. 

 
4.) A Képzés helye: az Egyetem biztosította oktatási épületek, tanórarend szerint. A 

Hallgató hozzájárul az tanórák munkaidőn kívüli megtartásához is. A szakmai gyakorlat 
teljesítésének helye az Egyetem oktatási épületein belül és kívül eső hely is lehet. 

 
5.) A Hallgató teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját (számonkérés módját) a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg. 
 
6.) A Hallgató tudomásul veszi, hogy 2012. január 1-jét követően a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem szabályzatai vonatkoznak rá. 
 
7.) A Hallgató által fizetendő díjak és térítések jogcímeit, összegét és esedékességét a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 363/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet, az egyetemi, valamint a jogelődök hatályban 
lévő Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatai szabályozzák. Az Egyetem a közszolgálati 
ösztöndíjas hallgatónak ösztöndíjat – hallgatói jogviszonyának fennállása alatt és a külön 
előírt feltételek teljesítése esetében – folyósít. A közszolgálati ösztöndíj a hallgatói juttatáson 
túl magában foglalja az Egyetem által térítésmentesen biztosított szolgáltatásokat. 

 
                                                      
∗ a megfelelő rész aláhúzandó 
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8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII.30.) 
Korm. rendelet szabályai irányadóak. 

 
9.) Jelen szerződés a szerződés megkötésétől 2012. augusztus 31-ig terjedő időre jött létre. 

 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, saját kezűleg és jóváhagyólag írták alá. 

 
 
 

Kelt: Budapest,                      év                                               hónap                         nap 
 
 
 
 
 
Dr. Boldizsár Gábor ezredes     ………………………………………….

  
      NKE HHK dékán            Hallgató 

 
 
 

  
Budapest, 2012. február         -n 
 

  
dékán 

Készült: 4 példányban 
Egy példány: 3 lap 
Kapják:  1. sz. pld.: Levéltár 

 2. sz. pld.: Irattár 
 3. sz. pld.: Hallgató 

  4. sz. pld.: TO 
  
. 


