
 

 

 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola  

 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A.  

 

HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

  

Amely létrejött egyrészről a SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA (2051 Biatorbágy, 

Patak u. 34/A, adószám: 18234385-1-13; intézményi azonosító: FI70788; továbbiakban: Főiskola), 

másrészről  

Név:  

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Adóazonosító jel: 

TAJ–szám: 

Állandó lakcím: 

Értesítési cím: 

Telefonszám: 

E-mail: 

önköltséges képzésben résztvevő hallgató között az alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel: 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a hallgató a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján önköltség fizetése ellenében tanulmányokat folytat a 

Főiskola     szakán. 

A képzés formája: nappali - levelező 

A képzés jellege: alapképzés - szakirányú továbbképzés 

A képzés helye: a főiskola székhelye 

A képzéssel szerezhető szakképesítés: 
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A képzés időtartama:        félév  

2.      A Főiskola vállalja, hogy a sikeres felvételt követően beiratkozott (és a további 

félévekben a tanulmányok folytatására bejelentkezett) hallgatót az adott szak képesítési 

követelményei figyelembevételével kidolgozott tantervnek megfelelően oktatja. 

3.      A hallgató tudomásul veszi, hogy a Főiskolán folytatott tanulmányával kapcsolatos 

jogait és kötelezettségeit a Hallgatói követelményrendszer részét képező szabályzatok 

tartalmazzák. 

4.      A hallgató vállalja, hogy az önköltség összegét az adott félévben meghatározott 

időpontig és formában az erre vonatkozó főiskolai szabályozásnak megfelelően befizeti, az erről 

szóló igazolást a gazdasagi@sola.hu e-címre megküldi. 

5.      Az önköltség félévenkénti összege:     Ft, azaz         Ft /félév. 

Az önköltség összege az 1. pontban megjelölt képzésre tekintettel fennálló hallgatói jogviszony 

ideje alatt nem módosítható. 

6.      A Főiskola biztosítja a hallgató számára, hogy jogait a 3. pontban megjelölt 

szabályzatokban meghatározottak szerint gyakorolhassa, és kötelezettségeinek is e 

szabályzatokban előírtak szerint tehessen eleget. 

7.      Amennyiben a Főiskola nem biztosítja a jelen szerződésben foglalt képzést, a önköltség 

arányos része 60 napon belül visszajár. A felek a jelen pontban megállapított fizetési 

kötelezettségre kamatot nem kötnek ki. 

8.      A Főiskola vállalja, hogy az Nftv 51. § (1) bekezdésben meghatározott követelmények 

teljesítése esetén a hallgató számára oklevelet és oklevél-mellékletet ad ki.  

A jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben az Nftv. rendelkezései az irányadóak. 

A felek a jelen megállapodásból származó esetleges viták eldöntésére kikötik a Fővárosi Bíróság 

kizárólagos illetékességét.  

Jelen megállapodást a felek elolvasást követően, mint akaratukkal mindenben és teljes 

mértékben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag aláírták.  

  

Dátum:   

  

  ……………………………..……….                                  …….........………………………… 

                         hallgató                                                                                  rektor 


