
Képzési szerződés (BSc) 

 

amely létrejött egyrészről az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (1031 Budapest, Záhony u. 7., adószám: 

18086223-2-41; intézményi azonosító: FI35200), mint Képző, másrészről: 

Név:  

Születési név: 

Születési hely, idő:  

Anyja születési neve:  

Állampolgárság:  

Szem. ig. szám / Útlevélszám:  

Oktatási azonosító: 

Adószám:  

TAJ szám:  

Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: 

D típusú vízummal érkezett? 

Otthoni lakcím:  

Tartózkodási cím: 

Értesítési cím (ha eltér): 

Telefonszám:  

E-mail:  

További elérhetőségem (ha van): *Facebook (Messenger)* / *LinkedIn* / *Vkontakte* / *Egyéb:* 

................, nicknevem: ................ 

Szükség esetén értesítendő hozzátartozó neve, telefonszáma:  

 

mint Hallgató között az alábbiak szerint: 

 

*I. A képzés feltételei* 

 

#1. Képzés formája: *teljes idejű* 

 

#2. Képzés szintje: *felsőfokú alapképzés (bachelor)* 

 



#3. A képzés helyszíne: 

* elsődlegesen: *IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola* 

* szakmai gyakorlat idején (opcionális): az érintett gyakorlati helyszín 

* külföldi részképzés esetén (opcionális): a partnerintézmény 

 

#4. A képzés időtartama:  

* *minimum 6 szemeszter* (mintatanterv szerinti előrehaladás esetén) 

* maximum a tanulmányi és vizsgaszabályzatban (TVSZ) és a Főiskola egyéb szabályzataiban az adott 

szakra meghatározott maximális idő. 

 

#5. A képzés ütemezése: *mintatanterv szerint* 

 

#6. A képzés nyelve: *angol* (az első év magyar nyelven is elvégezhető) 

 

#7. Finanszírozási forma: önköltséges 

 

#8. Hallgató jogviszony kezdő időpontja:  

* a tanulmányaikat az őszi félévben megkezdő hallgatóknak: *szeptember 1* 

* a tanulmányaikat a tavaszi félévben megkezdő hallgatóknak: *február 1* 

 

#9. A képzés díja: mintatanterv szerinti haladás esetén *minimum 22.200 euró* 

(huszonkettőezer-kettőszáz euró), amely *szemeszterenként 3.700 eurós* (háromezer-hétszáz 

eurós) tandíjrészletekben fizetendő; továbbá nem EU állampolgárok esetében *900 euró* 

(kilencszáz euró) egyszeri regisztrációs díj. Amennyiben a Főiskola külső, el nem hárítható 

körülmények folytán az oktatást és a számonkéréseket, vagy azok egy részét a hallgató részére 

személyes jelenlétet igénylő tevékenységek helyett online formában biztosítja, erre való 

hivatkozással a tandíj csökkentésére vagy visszatérítésére nincs mód. 

 

#10. A tandíj befizetésének határideje, módja, más pénznemben történő megfizetése, egyéb 

költségek: *a Költségtérítési szabályzat vonatkozó előírásai szerint*. Hallgató tudomásul veszi, hogy 

az esedékes tandíjak, ill. a tandíjfizetéshez kapcsolódó díjak meg nem fizetése esetén a Főiskola 

korlátozhatja a Hallgatót tanulmányai folytatásában. Egyéb, nem tandíj jellegű tartozások esetében a 

Főiskola a Hallgatót tanulmányai folytatásában csak 200 eurót meghaladó összértékű tartozás 

esetén, ill. az utolsó félév megkezdésekor korlátozhatja. 

 



*II. A hallgatói jogviszony általános szabályai* 

 

#11. A jogviszony részletei, típusa: Az alapképzési program a University of Buckingham és az IBS 

Nemzetközi Üzleti Főiskola kétdiplomás közös képzése, amelynek befejezésekor a Hallgató a 

University of Buckingham-től és az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolától is külön-külön oklevelet szerez. 

Jelen Szerződés alapján a Hallgatót mind a University of Buckingham, mind az IBS Nemzetközi Üzleti 

Főiskola regisztrálják, a vonatkozó jogszabályok (Magyarországon a Nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV törvény) szerint. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt az IBS 

Nemzetközi Üzleti Főiskola végzi. 

 

#12. Hallgató tudomásul veszi, hogy a hallgatók a BSc szakjukat, ill. szakirányukat véglegesen az 

első, valamennyi BSc szak számára azonos tantervű tanév (ún. közös első év) végén választják ki; a 

végleges szak-, ill. szakirány választásig Főiskola a Hallgatót a „BSc in Management” szakon tartja 

nyilván. Amennyiben egy adott BSc szak vagy szakirány létszáma a hallgatók végleges szak-, ill. 

szakirány-választása alapján nem éri el a 30 főt, Főiskola dönthet úgy, hogy az adott szakot vagy 

szakirányt másodévtől nem indítja. Abban az esetben, ha a Hallgató első tanév végén választott 

szakját vagy szakirányát Főiskola nem indítja, Főiskola biztosítja, hogy Hallgató a fennmaradó szakok, 

ill. szakirányok közül választhasson. 

 

#13. Hallgató nyilatkozik, hogy a főiskolai hallgatói jogviszony feltételeire vonatkozó 

szabályzatokat ismeri, és azokat magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el, ideértve a 

kötelezettségek és magatartási szabályok megszegése esetére rendelt jogkövetkezményeket is. A 

Főiskola hivatkozott szabályzataiban - kiemelt jelentőséggel a mindenkor hatályos Szervezeti és 

működési szabályzatban, Felvételi szabályzatban, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, Hallgatói 

Kézikönyvben (Student Handbook), Költségtérítési szabályzatban, Fegyelmi szabályzatban, Kártérítési 

szabályzatban, Informatikai felhasználói szabályzatban, ill. Adatkezelési szabályzatban foglaltak 

összefűzés nélkül is jelen szerződés mellékleteként és tartalmilag elválaszthatatlan részeként 

minősülnek. 

 

#14. Felek nyugtázzák, hogy a jelen szerződés feltételeit meghatározó mögöttes szabályozás – a 

fentebb hivatkozott, és egyéb főiskolai szabályzatok – a jelen szerződés általános szerződési 

feltételeinek felelnek meg. A Nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározottak szerint és a 

Szervezeti és működési szabályzatban rendelt módon ezek időről időre módosíthatók a főiskolai 

Szenátus hatáskörében, melynek során Főiskola a törvény által előírt módon biztosítja a hallgatók 

döntéshozatalban való részvételét. A hallgatói jogviszonyt érintő rendelkezések és információk 

nyilvánosságra hozataláról a Szervezeti és működési szabályzat vonatkozó bekezdése rendelkezik. 

Hallagtó köteles betartani a rektori utasításokat és a belső viselkedési normákat is. 

 

#15. Hallgató tudomásul veszi, hogy a tanulmányokkal összefüggő egyes adminisztratív 

kötelezettségek teljesítése a Hallgató felelőssége, így különösen a *tárgyfelvétel és a vizsgákra 

történő jelentkezés*, melyekhez a Hallgató részéről elengedhetetlen a Főiskolán a tantervben előírt 

tantárgyak, nyelvvizsgák, és egyéb követelmények, valamint saját tantárgy-teljesítéseinek, továbbá 



az ezekhez kapcsolódóan az intézmény által *elektronikusan közzétett vagy a Moodle rendszerben, 

ill. e-mailben megküldött információk ismerete és nyomon követése*, illetve a Főiskola által 

biztosított elektronikus postaládába érkező üzenetek folyamatos figyelése. 

 

#16. Hallgató köteles tartózkodni minden olyan fizikai vagy verbális megnyilvánulástól, amely az 

intézményi közösség tagjaira nézve sértő, zaklató, megbotránkozást vagy félelmet keltő, továbbá az 

intézményben folyó tanítási-tanulási munka megzavarására alkalmas, vagy a Főiskola értékrendjével 

össze nem egyeztethető (kirekesztő, rasszista, stb.) nézeteket képvisel. Hallgató tudomásul veszi, 

hogy – tekintettel a tevékenység alapvetően közösségi jellegére, valamint a többi hallgató, ill. a 

Főiskola dolgozóinak jogos érdekeire – a Főiskola ezen megnyilvánulásokat érdekei különös 

sérelmének tekinti, és erre való tekintettel, súlyos esetben jogosult jelen szerződést soron kívül, 

azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani. 

 

#17. A képzés időközbeni befejezése vagy megszakítása nem jogosítja fel a Hallgatót a tandíj 

egészének, vagy egy részének visszakövetelésére, leszámítva a Költségtérítési szabályzat vonatkozó 

bekezdésében meghatározott eseteket. 

 

*III. Adatvédelem* 

 

#18. Hallgató jelen szerződés aláírásával hozzájárul a tanulmányi számonkérések (dolgozatok, 

vizsgák, stb.) alkalmával az ezen alkalmakon szabályellenesen magánál tartott iratok és 

adathordozók átvizsgálásához. 

 

#19. Hallgató jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Főiskola területén vagy a Főiskola által 

szervezett eseményeken róla készült fénykép vagy mozgókép nyilvánosságra hozatalához. 

 

#20. Hallgató vállalja, hogy az oktatási-számonkérési tevékenysége során a Főiskola által harmadik 

fél részéről igénybe vett szoftver szolgáltatások (pl. online dolgozat-összehasonlító szoftver) 

felhasználói feltételeit elfogadja.  

 

#21.  Hallgató tudomásul veszi, hogy a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatokat Főiskola az 

adatkezelési szabályzata alapján kezeli; azokat az alábbi személyek, szervek részére adja ki: 

* a hallgatónak, személyazonossága ellenőrzését követően 

* az Oktatási Hivatal központi felsőoktatási adatbázisának (FIR) 

* megkeresés alapján a rendőrségnek, bíróságnak, ügyészségnek, nemzetbiztonsági és 

államigazgatási szerveknek, ide értve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt. 

Fentieken túl Hallgató jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Főiskola a személyes adatait 

kiadja: 



* a University of Buckingham részére 

* Hallgató fogadó intézménye részére (Erasmus vagy egyéb intézményközi csereprogram esetén) 

 

#22. A fenti 21. pontban felsoroltakon túl az alábbiak szerint rendelkezem személyes és 

tanulmányi adataim kiadhatóságáról, ill. kezeléséről (kérjük, húzza alá): 

* adataim kiadásához szüleim részére: *hozzájárulok* / *nem járulok hozzá* 

* adataim kiadásához a jogviszonyom létrehozásában közreműködő ügynökség részére: 

*hozzájárulok* / *nem járulok hozzá* 

* adataim kiadásához az állampolgárságom szerinti ország nagykövetsége részére: *hozzájárulok* / 

*nem járulok hozzá* 

* adataim kiadásához a magán egészségbiztosítóm részére: *hozzájárulok* / *nem járulok hozzá* 

* személyi okmányaim Főiskola által történő fénymásolásához *hozzájárulok* / *nem járulok hozzá*  

 

#23. (nem kötelező kitölteni) Nyilatkozom, hogy fogyatékossággal, vagy olyan betegséggel élek, 

amely a tanulmányaimban nehézségeket okozhat. Beleegyezem, hogy ezzel kapcsolatban az 

intézményi esélyegyenlőségi koordinátor felvegye velem a kapcsolatot: 

* *Igen* / *Nem* 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a kapcsolódó jogszabályok (különösen 

a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Tv.) rendelkezései az irányadóak. Az esetleges viták 

eldöntésére a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

 

Budapest, … 

 

 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

(Képző) 

 

A jelen szerződésben foglaltakat megismertem és tudomásul veszem. 

 

 

Hallgató 


