
 

Tájékoztató a Pegazus megállapodás (hallgatói kérvény) kitöltésével kapcsolatban 

2016/17/1. félév 

 

Az elektronikus kérvény leadási határideje: 2016. augusztus 15 – 2016. szeptember 15. 

Az kinyomtatott és aláírt megállapodás leadási határideje: 2016. szeptember 19. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2016. szeptember 19-ig nem kerül leadásra az aláírt 

megállapodás, az önköltség részleteit az intézmény szabályzatában (HJTSZ 30. § (4) és (5) 

bekezdés) meghatározott határidőkig kell teljesítenie! 

A kérvény (megállapodás) csak akkor adható le, ha a tárgyidőszakra vonatkozó önköltség 
összege megjelenik a kérvény szövegében (első oldal 2. bekezdés vége). 
  
Az első oldalon található 3. táblázatban, illetve a második oldalon található táblázatban a kezes 

adatait kell megadni (nem saját adatokat). 

Minden mező kitöltése kötelező! Amennyiben valamelyik adat nem megfelelően kerül kitöltésre, a 

kérvényt javításra visszaküldjük. A javításra visszaküldött kérvény az alábbi módon adható le 

ismételten: 

Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületen a kérvény sorában a „+” jelre, majd a „Javítás” 

feliratra kattintva megnyílik a korábban leadott kérvény, s ekkor a hiányzó adat pótolható vagy a 

hibás adat javítható, majd a „Kérvény leadása” feliratra kattintva, újra leadható. 

A kérvény státuszának változásai: 

 „Ügyintézés alatt” – a leadás után, 

 „Végrehajtás alatt” – az ügyintéző ellenőrizte, hogy a képzéssel kapcsolatos adatok 

helyesen kerültek betöltésre; a kérvény (megállapodás) csak ekkor nyomtatható ki (4 

példányban).  A hallgató és a kezes aláírásával ellátott megállapodásokat az 

Oktatásszervezési Osztályon kell leadni, ügyfél fogadási időben. 

 „Elfogadva” – az intézmény Rektora aláírta a leadott Pegazus megállapodás példányait, 

melyek átvehetőek az Oktatásszervezési Osztályon, ügyfél fogadási időben. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az önköltség 1. részletének befizetési határideje: 2016. augusztus 31. 

Amennyiben, ezen határidőig a kérvény státusza nem módosul „Elfogadva”-ra, az önköltség 1. 

részletét be kell fizetni. 

Amennyiben a kérvénnyel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, a 

juraszik.agnes@edutus.hu címre jelezze! 

Budapest, 2016. július 25. 

Oktatásszervezési Osztály  

mailto:juraszik.agnes@edutus.hu


 

                           P E G A Z U S                  TB-TO-06/        /0/2016                     

M E G Á L L A P O D Á S  

2 0 1 6 - 2 0 1 7 .  t a n é v  I .  f é l é v  
Amely létrejött egyrészről 

Név:    EDUTUS Főiskola 

Székhely:   2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 

Statisztikai számjel:  18600076 8542 599 11 

Adószám:    18600076-2-11 

Bankszámlaszám:  10300002-40000413-49020092 

OH azonosító:   FI83139 

Képviselő:   Dr. Jandala Csilla rektor 

mint főiskola, a továbbiakban:  Főiskola 

 

másrészről 

Név:    «Nyomtatási_név» 

Neptun kód:   «Neptun_kód» 

Lakcím:    «Irányítószám» «Város», «Utca» 

Anyja neve:   «Anyja_neve» 

Születési hely, idő:  «Születési_hely», «Születési_dátum»  

Szem. ig. szám:   «Azonosító» 

Adóazonosító jel   «Adóazonosító» 

Bankszámlaszám:  «Bankszámlaszám» 

mint hallgató, a továbbiakban:  Hallgató 

 

harmadrészről 

Név:    «Kezes_neve» 

Lakcím:    «IRSZ_» «VAROS», «UTCA1» 

Anyja neve:   «Anyja_neve1» 

Születési hely, idő:  «Születési_hely1», «Születési_idő» 

Szem. ig. szám:   «Személyi_igazolvány_száma» 

Adóazonosító jel   «Adóazonosító_jel» 

Bankszámlaszám:  «Bankszámlaszám1» 

mint készfizető kezes, a továbbiakban: Kezes 

- a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel. 

 

PREAMBULUM 

Felek rögzítik, hogy a Főiskola pályázatot írt ki Pegazus 5.0 címmel (a továbbiakban: Pegazus Program), 

amely pályázaton a Hallgató az előre meghatározott kritériumoknak megfelelt, így a Főiskola a jelen 

megállapodást köti a Hallgatóval. 

A jelen megállapodás célja, hogy a Főiskola a Pegazus Programban meghatározottak szerint fizetési 

haladékot biztosít a Hallgatónak az önköltség – és egyéb szolgáltatási díjak - megfizetése tekintetében a 

jelen megállapodás szerint. 

1. Felek rögzítik, hogy a Főiskola és a Hallgató között «Jogviszony_kezdete» napján hallgatói 

jogviszony jött létre. 

 



 

2. Felek rögzítik továbbá, hogy a hallgatói jogviszony létrejöttével (a félévre történő bejelentkezéssel 

egyidejűleg) a Hallgató részéről önköltség és egyéb szolgáltatási díjak (a továbbiakban: 

Költségtérítés) fizetési kötelezettség keletkezett a 2016-17-es tanév I. szemesztere 

vonatkozásában. Felek rögzítik, hogy az önköltség összege a tárgyidőszakra 

vonatkozóan«Önköltség_összege»-Ft, azaz «Önköltség_számmal» forint. A szemeszter 2016. 09. 

05. napjától 2017. 01. 28. napjáig tart. 

 
3. Hallgató kijelenti és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti fizetési kötelezettség 

létrejött, az önköltség megfizetési kötelezettsége a 4. pontban meghatározottak szerint alakul. 

 
4. Felek megállapodnak, hogy a Főiskola a 2. pont szerinti önköltség megfizetése tekintetében 

kamatmentes fizetési haladékot biztosít a Hallgatónak. Hallgató a fizetési kötelezettségének két 

részletben köteles eleget tenni. Az önköltség egy harmada legkésőbb a vizsgaidőszak 

megkezdésének napjáig, azaz 2016. 12. 19. napjáig, az önköltség fennmaradó összege pedig az 

adott félév vizsgaidőszakának befejező napjáig, azaz 2017. 01. 28. napjáig esedékes. Hallgató 

legkésőbb a fizetési határidő utolsó napjáig köteles az önköltség összegét megfizetni a 

Neptun.Net rendszerben tárolt kódjával azonosítva - a Főiskola fent megjelölt számú 

bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy a Főiskola előteljesítést is elfogad, vagyis a Hallgató a 

fizetési haladék lejártáig bármikor jogosult egy összegben vagy részteljesítésekkel az adott 

szemeszterre megállapított önköltség összegét megfizetni. 

 

5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az önköltség megfizetésért a jelen megállapodás szerint 

«Kezes_neve»; «Kezes anyja neve» «kezes születési dátuma», készfizető kezességet vállal. Felek 

kijelentik, hogy a készfizető kezesség Ptk. szerinti fogalmával tisztában vannak, vagyis kifejezetten 

tudomásul veszik, hogy a Kezes az esedékességkor, vagyis a fizetési haladék lejártakor nem 

követelheti, hogy a Főiskola, mint jogosult a követelést először a kötelezettől, vagyis a Hallgatótól 

hajtsa be, tekintettel arra, hogy a Felek így állapodtak meg. Vagyis abban az esetben, ha a Hallgató 

a jelen megállapodás szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, akkor a 

Főiskola az önköltséget a Kezestől is követelheti, aki annak megfizetésért helytállni tartozik. Kezes 

kijelenti és a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Hallgató Főiskola 

felé fennálló – jelen megállapodás szerinti – tartozását – amennyiben azt a Hallgató a fizetési 

haladék lejártáig nem teljesíti - megfizeti.  

Hallgató és Kezes tudomásul veszik, hogy nem teljesítésük esetén a Főiskola bírósághoz vagy 

egyéb hatósághoz fordulhat a tartozás megfizetése tárgyában, továbbá kifejezetten tudomásul 

veszik és elfogadják, hogy a - tartozás behajtása iránti - peres, illetve nem peres eljárás során 

felmerült valamennyi költséget (eljárási díjak, ügyvédi munkadíj, stb.) a Főiskola a Hallgatóra, illetve 

a Kezesre hárítja. 

 

6. Felek megállapodnak, hogy a Főiskola a Hallgató számára, a Pegazus Program keretében 

benyújtott pályázati kérelmével összhangban – iskolaszövetkezetén keresztül – szakmai és egyéb 

munka lehetőséget biztosít a 2016-17-es tanév I. szemeszterére. Hallgató kijelenti, hogy a 

pályázatában tett nyilatkozatának megfelelően vállalja, hogy a Főiskola által biztosított 

munkahelyen és munkakörben dolgozik, valamint a megkötendő munkaszerződésben foglalt 

kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen megállapodás 

szerint a munkabéréből a jelen megállapodás szerinti mértékben a Főiskola levonást teljesítsen. 

 

 

 

 



 

 

7. Felek megállapodnak, hogy a Hallgató amennyiben a jelen megállapodás szerinti halasztott fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Főiskola jogosult a Hallgató adott szemeszterben addig 

elért eredményeit törölni. Hallgató ehhez a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul. 

 

8. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog 

vonatkozó rendelkezéseit, a Pegazus Program pályázati kiírását, a Főiskola belső szabályzatait 

tekintik irányadónak. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből fakadó jogvita esetén kikötik 

a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Felek a jelen három (3) oldalból és nyolc (8) számozott pontból álló szerződést elolvasták, majd mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen megállapodás 4 (négy), egymással 

mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 (két) példány a Főiskolánál, 1 (egy) példány a 

Hallgatónál, 1 (egy) példány pedig a Kezesnél marad. 

Kelt: Tatabánya, 2016. szeptember 2. 

 

_____________________________ ____________________________ ____________________________ 

EDUTUS Főiskola 

képv.: Dr. Jandala Csilla rektor 

                     Hallgató Kezes 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név, aláírás:      Név, aláírás: 

 

Lakcím:       Lakcím: 

 

Szem. ig szám:      Szem. ig szám: 

 


