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Általános Szerződési Feltételek 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Építőmérnöki Kara által szervezett önköltséges 
szakirányú továbbképzések hallgatóival kötött Hallgatói Képzési Szerződésekhez 

 
 

1.  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 
 
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed  
 

1.1.1. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (Építőmérnöki Kar (a 
továbbiakban: BME EMK)), mint az önköltséges szakirányú továbbképzések (a 
továbbiakban: a továbbképzések) folytatójára, valamint  

 
1.1.2. a BME EMK által folytatott önköltséges szakirányú továbbképzésre jelentkezővel 

megkötött képzési szerződés (a továbbiakban: az Hallgatói Képzési Szerződés) alapján 
részt vevő, a BME-vel hallgatói jogviszonyt létesítő személyre (a továbbiakban: a Hallgató).  

 
1.2. A jelen ÁSZF – az itt részletezett Hallgatói Képzési Szerződéssel együtt – határozza meg a 

BME EMK által folytatott szakirányú továbbképzésben a BME és a Hallgató (a továbbiakban 
együttesen: a Felek) jogait és kötelezettségeit.  

 
1.3. Hallgatói jogviszonyt önköltséges szakirányú továbbképzésre a BME-vel az létesíthet, aki a 

BME Hallgatói Képzési Szerződésben megjelölt önköltséges szakirányú továbbképzésre 
felvételt vagy átvételt nyert, és a felvétel félévében a továbbképzésre beiratkozott, továbbá a 
BME-vel az önköltséges szakirányú továbbképzésre a Hallgatói Képzési Szerződést aláírta.  

 
1.4. A Felek a Hallgatói Képzési Szerződésben határozzák meg a szakirányú továbbképzés jelen 

ÁSZF-hez képest egyedi feltételeit, így különösen a Képzési Szerződéssel érintett szakirányú 
továbbképzést, a szakirányú továbbképzés helyét, az önköltség mértékét. 

 
1.5. Jelen ÁSZF a Hallgatói Képzési Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
1.6. Amennyiben a Felek alapos okkal a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnek, azt a Hallgatói 

Képzési Szerződésben határozzák meg. Amennyiben a Hallgatói Képzési Szerződésben 
foglaltak eltérnek a jelen ÁSZF-től, a Szerződés a Hallgatói Képzési Szerződésben rögzített 
feltételekkel jön létre.  

 
1.7. A jelen ÁSZF alkalmazandó mindazokban a kérdésekben, amelyekről a Hallgatói Képzési 

Szerződés részletesen nem rendelkezik.  
 
1.8. A Hallgatói Képzési Szerződés teljesítése során a BME-t a címben megjelölt kar képviseli, és 

gyakorolja a BME-t megillető jogokat, illetve teljesíti a BME-t megillető kötelezettségeket. A 
BME belső szabályozása − ügykörtől függően − a BME más szervezeti egységét is kijelölheti a 
BME képviseletében eljárónak, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében. 

 
 
2.  Az önköltség és a térítési díjak  
 
 
2.1. A Hallgató a beiratkozással tudomásul veszi, hogy az önköltség összegét, amennyiben a félévre 

bejelentkezik, az adott félévre meg kell fizetnie, függetlenül attól, hogy a tanulmányi és egyéb 
kötelezettségeit teljesíti-e a félév során.  

 
 
 2.2. Az önköltség az egyetemi szabályozásban a hallgató által kifejezetten külön díj ellenében 

igénybe vehető szolgáltatások ellenértékét nem foglalja magában. 
 
2.3. Térítési díj ellenében biztosított szolgáltatások igénybevétele nem kötelező, igénybevételük 

esetén azonban azok meghatározott és közzétett ellenértékét meg kell fizetni. A térítési díjnak 
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minősül elnevezésétől függetlenül minden, az itt meghatározott szolgáltatásokért fizetendő 
ellenérték. A BME fenntartja a jogot arra, hogy a térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatásokat 
összevontan, szolgáltatáscsomagként, a csomagra vonatkozó átalánydíj megállapításával 
kínáljon. A Hallgató a szolgáltatáscsomag igénybe vételével az annak részét képező 
valamennyi és bármely szolgáltatást igénybe veheti. Bármely szolgáltatás igénybe vétele esetén 
azonban a teljes átalánydíj megfizetésére köteles, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatáscsomagon belül milyen szolgáltatásokat vesz ténylegesen igénybe. A 

szolgáltatáscsomagokat a BME az építőmérnöki kari és a kari szervezeti egységek honlapjain 

teszi közzé. 
 
 
 
3.  Az önköltség és a térítési díjak esedékessége 
 
3.1.  Az egy tanévre meghatározott önköltség a Hallgatói Képzési Szerződésben foglaltak szerint 

esedékes. 
 
3.2. A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatásokat a BME jogosult a térítési díj megfizetésétől és 

annak megfelelő igazolásától függővé tenni.  
 
3.3. A térítési díj esedékességét a vonatkozó egyetemi szabályzatok határozzák meg.  
 
3.4. A BME a Hallgató kérelmére a TJSZ és a vonatkozó egyéb egyetemi szabályzatok szerint 

esetlegesen részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet. Részletfizetés vagy fizetési 
halasztás engedélyezése esetén az erről szóló döntésben foglalt esedékesség szerint kell a 
fizetési kötelezettséget teljesíteni. 

 
4. Az önköltség és a térítési díj megfizetésének módja 
 
4.1. Az önköltség, illetve a térítési díj befizetésének módja a Hallgató választása szerint kétféle 

lehet.  
 
4.1.1. Ha a befizető magánszemély, a befizetést a hallgatói információs és pénzügyi rendszeren 

keresztül, a kiírt tételek teljesítése funkcióval kell végrehajtani.  
 
4.1.2. Ha a befizető nem magánszemély, a befizetési kötelezettség hallgatói információs és pénzügyi 

rendszerben történő kirovása után Hallgató a hallgatói információs és pénzügyi rendszerben 
meghatározott módon számlaigénylést nyújt be. A befizető a kibocsátott számla alapján utalja át 
az önköltséget a BME bankszámlája javára.  

 
4.2. A befizetések lebonyolításának szabályaira a mindenkori, a hallgatói pénzügyek kezeléséről 

szóló rektori utasítás további részleteket állapít meg (elérhetősége: www.hszi.bme.hu). A 
hallgató által fizetendő tételekről a hallgatói információs és pénzügyi rendszer a hivatalos 
felületén túl a hallgató által opcionálisan beállított üzeneteket küld, amely lehet e-mail vagy SMS 
vagy ezek kombinációi. 

 
 
5. A befizetett önköltség visszafizetése 
 
5.1. Az előzetesen meghirdetett feltételek szerint megkezdett aktív félévben az önköltség és a 

térítési díj nem fizethető vissza. A Hallgató a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal az 
aktív félévekben az önköltség befizetésére, függetlenül attól, hogy a félévi szakirányú 
továbbképzésben ténylegesen mennyi ideig, milyen mértékben vesz részt. 

 
5.2. Amennyiben a szakirányú továbbképzés az intézmény hibájából megszakad, vagy megszűnik, a 

Hallgatónak az utolsó, a BME által nem teljesített félévre befizetett önköltség visszajár. 
 

6. A BME képzéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
 

http://www.sc.bme.hu/
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6.1. A BME címben megjelölt kara – mint a BME képviselője a továbbképzés mintatantervének 
megfelelően gondoskodik a továbbképzés személyi és tárgyi feltételeiről. A beiratkozást 
megelőzően közzéteszi a továbbképzéssel kapcsolatos mintatantervet, órarendet. Gondoskodik 
a tantárgyi követelmények közzétételéről.  

 
6.2. A BME – a Központi Tanulmányi Hivatallal (a továbbiakban KTH) és a Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatósággal együttműködve – tájékoztatja Hallgatót az érvényes szabályzatok 
elérhetőségéről. A BME biztosítja a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (a 
továbbiakban: BME TVSZ, elérhető: www.kth.bme.hu web-oldalon) rögzített előírások 
megvalósítását az oktatás rendjével kapcsolatosan. 

 
7.  A hallgató jogai és kötelezettségei 
 
7.1. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos egyéni és kollektív jogait 

az egyetem belső szabályai, így különösen a Hallgatói Követelményrendszer, a tanulmányaival 
összefüggő jogait és kötelezettségeit alapvetően a TVSZ, a TJSZ és a végrehajtásukra kiadott 
rektori utasítások tartalmazzák.. 

 
7.2. A Hallgató tudomásul veszi, hogy az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a 

konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a Hallgatót 
érintő következményeket a BME TVSZ, valamint a tantárgykövetelmények tartalmazzák. 

 
8.  Értesítések 
 
8.1. A BME azokban az esetekben, amikor jogszabály a Hallgató „helyben szokásos módon” 

értesítését írja elő, az értesítést a www.bme.hu, illetve a képzést folytató kar, vagy a képzés 
honlapján, vagy e-mail útján, vagy a hallgatói információs és pénzügyi rendszeren keresztül 
küldi meg a Hallgatónak. A hallgató vállalja, hogy az általa megadott e-mail címre küldött 
értesítéseket fogadja, és azokat legalább heti rendszerességgel olvassa. Amennyiben a 
Hallgató ezt kéri, e-mail címet számára a hallgatói jogviszonya időtartamára a BME biztosít.   

 
8.2. Abban az esetben, ha jogszabály a Hallgató írásbeli felhívását írja elő, a BME a küldeményt 

ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, illetve faxon, vagy kézbesítő útján, illetve e-
mail útján a Hallgató által a fentiek szerint megadott e-mail címre, vagy a hallgatói információs 
és pénzügyi rendszeren keresztül küldött üzenet útján juttatja el. 

 
8.3. Az értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek: 
 

a) személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az átadás időpontjában,  
b) tértivevényes levél a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy akkor, ha az nem 

kereste, vagy átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza, 
c) ajánlott levél a postára adás napját követő 5. napon, 
d) telefax a sikeres adásnak a fax visszaigazoláson (forgalmi naplóban) szereplő 

időpontjában, 
e) e-mail esetében, ha azt a továbbképzést folytató karhoz vagy annak szervezeti 

egységéhez tartozó e-mail címéről küldik, és a címzett a levél olvasását elektronikusan 
visszaigazolta. Ennek elmulasztása esetén az elküldést követő ötödik munkanapon 
(kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő felet a kapcsolattartó távollétéről értesítették) 

f) a hallgatói információs és pénzügyi rendszeren keresztül küldött üzenet esetében az 
elküldést követő 5, munkanapon, kivéve, ha igazolható, hogy a Hallgató azt előbb 
tekintette meg. 

 
8.4.  A Felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett változásokat 

is a jelen fejezetben meghatározott módon kötelesek a másik Féllel közölni. 
 
 

9.  A szerződés időtartama 
 
9.1. A jelen szerződés az aláírással lép hatályba és a Hallgató a BME-n a fenti szakirányú 

továbbképzésben létesített jogviszonya fennállásáig érvényes. A hallgatói jogviszony a 

http://www.kth.bme.hu/
http://www.bme.hu/
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felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: az Nftv.) 59. § (1) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon szűnik meg.  

 
10.  Felelősség a szerződésszegésért, kártérítési felelősség 
 
10.1. A Hallgató hallgatói jogviszonyából fakadó kötelezettsége vétkes megszegése, és/vagy a BME-

nek okozott kár megtérítése megállapítása során az Nftv., illetve a BME hallgatók fegyelmi, 
kártérítési és jogorvoslati szabályzata alkalmazandó. 

 
10.2. A BME az Nftv-ben foglaltak szerint tartozik a hallgatóval szemben kártérítési felelősséggel.  
 
10.3. Fizetési kötelezettség nem teljesítésének következményeit a BME TJSZ és a vonatkozó 

egyetemi szabályozások tartalmazzák, így például a Hallgató hallgatói jogviszonya 
megszüntethető, nem jelentkezhet be aktív félévre, nem iratkozhat be az egyetem semelyik 
képzésére, nem jelentkezhet vizsgára, nem költözhet be a kollégiumba, nem bocsátható 
záróvizsgára.  

. 
 

11.  Egyéb rendelkezések 
 
11.1. A BME fenntartja, hogy amennyiben nem érvényesít azonnal valamely őt megillető jogot, vagy 

ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azt csak részben gyakorolja, ez nem jelenti az adott 
jogról való lemondást. 

 
11.2.  A BME jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosítás 

indoka különösen a vonatkozó jogszabályok megváltozásából adódó lényeges jog vagy 
kötelezettség megváltozása, vagy más hasonló okból kerülhet sor. Az ÁSZF módosítása a már 
megkötött és hatályban lévő Hallgatói Képzési Szerződéseket csak kivételes esetben érinti, 
amennyiben az ÁSZF módosítása kifejezetten így rendelkezik. A módosított általános 
szerződési feltételeket a BME az ÁSZF-fel azonos módon teszi közzé a BME, a továbbképzést 
folytató kar, vagy szervezeti egység honlapján.  

 
11.3. A Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni. Ha ez 

nem vezetne eredményre, akkor fordulnak bírósághoz. 
 
11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályok, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem belső 
szabályozásai az irányadóak. A Hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
mindenkori szabályozásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az azokban foglaltakat 
betartja a jelen szerződés, illetve továbbképzése teljes tartama alatt. 

 
 
Budapest, 2018. február 1. 
 
 
 
 
 ………………………………………………. 
 Dékán 

 


