
Képzési szerződés (IUF) 

 

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 hely, idő: 

Anyja születési neve: 

Állampolgárság:  

Otthoni lakcím:  

Szem. ig. szám / Útlevélszám:  

TAJ szám:  

Adószám:  

Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: 

D típusú vízummal érkezett? 

Tartózkodási hely: 

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: 

 

*Az Előkészítő Program részletei* 

 

#1. Megszerezhető képzettség (kompetencia/szint): a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez 

szükséges ismeretek 

#2. A képzés formája: csoportos 

#3. A képzés helyszíne: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, 1031 Budapest, Záhony u. 7. 

#4. A képzés időtartama: 25 tanítási hét a tanév (2 félév) folyamán. 

 



#5. A képzés ütemezése: 16 óra/hét, a hallgató nyelvi szintjétől függő csoportbeosztás és 

órarend szerint munkanapokon magyar idő szerint 08:00 és 20:00 óra között. Hallgató a féléves 

órarendjét – mivel az a nyelvi szintjétől függ – legkésőbb a félév első tanítási napján kapja kézhez. 

#6. Az előzetesen megszerzett tudásáról (a hallgató nyelvi szintjéről) Képző az előzetes 

szintfelmérés során győződik meg; azt a csoportbeosztás kialakításakor veszi figyelembe. 

#7. A képzés befejezésének tervezett időpontja: a képzés utolsó tanítási hónapjának utolsó 

napja. 

#8. A jelenlétről az oktatók nyilvántartást vezetnek, a hallgatók teljesítményét órai dolgozatokkal 

értékelik. A hallgató teljesítményéről minden félév végén modulonként értékelést kap. A képzés 

végén a hallgató a képzést lezáró szintfelmérő tesztet ír, amelynek eredménye összevethető a tanév 

eleji szintfelmérő teszt eredményével. A záró szintfelmérőn a tanév során nyújtott teljesítményétől 

függetlenül minden hallgató részt vehet. 

#9. A Hallgató a Diáktájékoztatóban foglalt követelmények teljesítése esetén a tanfolyam 

elvégzését igazoló Tanúsítványt szerezhet. A Tanúsítvány megszerzéséhez az órák legalább 80%-án 

részt kell venni és az eredményét Képző a négy Progress Report eredménye alapján számítja ki. 

#10. A képzés díja (programdíj) tartalmazza a szintfelmérő tesztek, vizsgák, utóvizsgák és egyéb 

számonkérések díját is. A képzési díj a hallgató előzetesen megszerzett tudásától (nyelvi szintjétől), 

valamint az órákon való részvételétől független. A képzés önköltséges (nem támogatott). A díjak: 

* Programdíj: 5500 EUR 

* Egyszeri regisztrációs díj (csak EU-n kívüli állampolgároknak): 900 EUR 

* Szintfelmérők, tesztek, vizsgák és más számonkérések díja: 0 EUR 

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. 

#11. A befizetés ütemezése: 

* EU-n kívüli állampolgároknak a teljes összeg és a regisztrációs díj beiratkozáskor esedékes; 

* EU állampolgároknak 2750 Euró beiratkozáskor, további 2750 Euró a (sorrendben) második 

szemeszter első tanítási napját megelőző hónap utolsó napjáig esedékes. 

 

*A képzés általános szabályai* 

 

#12. Egy tanítási óra 45 percig tart (egy dupla óra 90 perces), a dupla órákat 30 perces szünet 

követi. 

#13. Hallgató tudomásul veszi, hogy csoportját, oktatóit, órarendjét nem választhatja meg, Képző 

őt mindenkor a nyelvi szintjének megfelelő csoportba sorolja be. A képzés összlétszámától, ill. a 

csoportot alkotó hallgatók előrehaladásától függően, vagy más okból Képző a csoportbeosztást és a 



tanárallokációt a képzés megkezdése után is megváltoztathatja. Az esetleges csoport-, ill. 

tanárváltozás Hallgatót nem jogosítja a jelen szerződéstől való elállásra. 

#14. Minőségbiztosítási okokból előfordulhat, hogy az órán szakfelügyelő is részt vesz. 

#15. A képzés fenti pontban rögzített díját Hallgató köteles megfizetni Képzőnek függetlenül attól, 

hogy a tanfolyamot végigjárja-e. 

#16. A képzés időközbeni megszakítása nem jogosítja fel a Hallgatót a tandíj egészének vagy egy 

részének visszakövetelésére, kivéve, ha Képző a jelen szerződésben vállalt képzést neki felróható 

okból nem szervezi meg, félbeszakítja, illetve nem fejezi be. Ebben az esetben Képző a befizetett 

képzési díjat köteles a képzésben résztvevőnek vagy az általa megjelölt költségviselő részére 

visszafizetni. 

Ezen túlmenően Felek megállapodnak abban, hogy mindkét Felet azonnali hatályú felmondási jog 

illeti meg arra az esetre, ha az ellenérdekű fél súlyosan vagy ismétlődően megszegi a szerződést, 

melynek következtében a szerződés további teljesítése a Féltől már nem várható el. A 

szerződésszegés jogkövetkezményeire a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 

#17. Hallgató nyilatkozza, hogy a Képzőnek a képzéssel kapcsolatosan közzétett Diáktájékoztatóját és 

Költségtérítési szabályzatát, valamint az Informatikai felhasználói szabályzatát, ill. Adatkezelési 

szabályzatát, ill. az azokban foglalt részletes feltételeket ismeri, és azokat magára nézve kifejezetten 

kötelezőnek ismeri el, ideértve a kötelezettségek és magatartási szabályok megszegése esetére 

rendelt jogkövetkezményeket is. Az említett dokumentumokban foglaltak lefűzés nélkül is jelen 

szerződés mellékleteként minősülnek; azok megtekinthetők Képző Moodle információs 

rendszerében, ill. a Hallgatói Központban. 

#18. 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. 

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

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

rendőrségnek, bíróságnak, ügyészségnek, nemzetbiztonsági és államigazgatási szerveknek, ide értve 

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot. 

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

szervezett eseményeken róla készült fénykép vagy mozgókép nyilvánosságra hozatalához. Hallgató 

jelen szerződés aláírásával hozzájárul a tanulmányi számonkérések (dolgozatok, vizsgák, stb.) 

alkalmával az ezen alkalmakon szabályellenesen magánál tartott iratok és adathordozók 

átvizsgálásához. 

#21. A fenti 19-20. pontokban 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*  

#22. (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 rendelkezései az irányadók. Az esetleges 

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

 

Budapest, … 

 

 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

(Képző) 

 

Hallgató 


