Képzési szerződés
amely létrejött a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 39. § (3)
bekezdése, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján,
egyrészről a Szent Pál Akadémia (1103 Budapest Gyömrői út 69., adószám: 19175319-2-42,
intézményi azonosító: FI67069), mint képzést nyújtó intézmény (a továbbiakban: intézmény),
másrészről név: ……………………………………………………………, szül. hely, idő: …
………………………………………………………………………; anyja neve: ……………
……………………; állandó lakcíme: ……………………..……………………………….….
…………………. ; adóazonosító jele: ……………………………….., személyi igazolvány
száma: ……………………………………………………………………),
mint a képzésben résztvevő (a továbbiakban: Hallgató) között az alábbiak szerint.
1. A képzést nyújtó SZPA jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Hallgató részére a
Teológia osztatlan mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek és a
vonatkozó jogszabályoknak, valamint Szabályzatának megfelelő képzést nyújt.
2. A Hallgató vállalja, hogy az 6. pontban foglalt önköltséget, mint a képzés
ellentételezését minden tanulmányi félévben a bejelentkezésig megfizeti. A Hallgató
tanulmányainak elvégzése esetén az intézmény Teológia szakán osztatlan képzésben
okleveles teológus mesterfokozatot szerez nappali/levelező* tagozaton. A Hallgató a
képzés során köteles megtartani és teljesíteni az intézmény Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatában, valamint a többi intézményi szabályzatban foglaltakat.
3. A Hallgató teljesítményének ellenőrzésére és értékelésére vonatkozó szabályokat az
intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.
4. A képzés helye: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Időtartama: egységes osztatlan mesterképzésben nappali és levelező tagozaton
egységesen 10 félév.
Ütemezése: Minden tanévben két tanulmányi félév (1. szeptembertől januárig, 2.
februártól júniusig).
5. A Hallgató a jelen Szerződés szerint megfizetett önköltség alapján jogosult az Nftv-ben
meghatározott szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor köteles az abban
meghatározott térítési díjköteles szolgáltatásokért a Térítési és juttatási szabályzatban
meghatározott térítési díjat fizetni.
6. A Hallgató a képzésben való részvétele során önköltséget és egyéb díjakat köteles
fizetni az intézmény részére.
A képzés díja (önköltség): 800 000 Ft/tanév. A hallgatók által adott félévben kifizetendő
díjat az intézmény az egyházi szabályok szerint csökkentheti.
Az önköltség, a fizetendő díj valamint a térítési díjak mértékét a Szent Pál Akadémia
Hallgatói térítési és juttatási szabályzata tartalmazza az egyes tanévekre vonatkozóan.
A Tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon az ugyanabból a
tantárgyból tett harmadik és további vizsga, valamint egy tantárgy második, vagy
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Megfelelő rész aláhúzandó.

többedik felvétele után a Hallgatót a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott
fizetési kötelezettség terheli.
7. A Felek megállapodnak abban, hogy az adott félévre eső önköltség befizetése a
beiratkozást (bejelentkezést) megelőzően adott tájékoztatás szerint a beiratkozás
(bejelentkezés), illetve a vizsgaidőszak, illetve a záróvizsga megkezdésének feltétele.
A Hallgató vállalja, hogy minden félévben legkésőbb a bejelentkezés időpontjáig
átutalja az intézmény számlájára (Szent Pál Akadémia, Raiffeisen Bank 1207250701165405-00100003) banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízással, illetve
befizeti az intézmény Pénztárában a fizetendő önköltség teljes összegét.
8. Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik. A szerződés
hatályának kezdő időpontja a felek általi aláírás napja. A szerződés hatálya megszűnik
az adott képzés befejezésével.
A Hallgató, ill. az intézmény szerződésszegésének eseteit és – a szerződés egyoldalú
felmondásának lehetőségét kivéve - következményeit az Nftv. és az intézményi
szabályzatok rögzítik.
Amennyiben a Hallgató nem kíván tovább önköltséges képzésben részt venni, a
szerződést egyoldalúan fel kívánja mondani, azt írásban kell benyújtania az
intézménynek.
Ha a Hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, illetve a Hallgató tanulmányait állami
ösztöndíjas képzésben folytatja tovább, a szerződés a hallgatói jogviszony
megszűnésének, illetve az állami ösztöndíjas képzésre való átvételnek a napján
megszűnik.
9. Az önköltség visszatérítése a hallgatói jogviszony fennállása alatt és a hallgatói
jogviszony, illetve a szerződés megszűnése, illetve megszüntetése esetén:
A megkezdett és befejezett, valamint az előzetesen meghirdetett feltételek szerint
megkezdett képzés önköltsége nem fizethető vissza. Ha a Hallgató a tanulmányi félév
önköltségét befizette, de tanulmányait nem kezdte meg vagy hallgatói jogviszonyát
megszüntette, és szándékát a félév szorgalmi időszakának megkezdése előtt jelzi a
Tanulmányi osztálynak, a befizetett összeg visszajár. Amennyiben az intézmény nem
biztosítja a jelen szerződésben foglalt képzést, a befizetett önköltség visszajár.
Amennyiben a Tanulmányi osztály megállapítja, hogy a Hallgatónak az önköltség
visszajár, a visszafizetést 30 napon belül teljesíteni kell.
10. Jelen szerződés a Felek aláírásával hatályba lép. A Felek megállapodnak abban, hogy a
szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nftv., a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és más vonatkozó jogszabályok, illetve az intézményi szabályzatok
irányadók.
A Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre vonatkozó jogszabályok,
szabályzatok a szerződés időtartama alatt – jelen szerződést érintően – megváltoznak,
úgy a változásoknak megfelelően e szerződést módosítottnak tekintik.
Jelen szerződés két, egymással mindenben megegyező példányban készült. A felek a jelen
szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akartukban mindenben egyezőt írják alá.
Budapest, 201….. …………………………………
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