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HALLGATÓI SZERZŐDÉS 

    EGYÉNI  FELKÉSZÜLŐK  SZÁMÁRA 

 

 

Amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött 

 

(1) egyrészről ……………….......................... (születéskori neve: 

..………………………….., anyja neve:…………………………………. , 

született: ……………………………….. személyi igazolvány 

száma:…………..) 

……………………………………………………………………………….……

………… szám alatti lakos (a továbbiakban: Doktorandusz), 

 

(2) másrészről a Színház- és Filmművészeti Egyetem (székhely: 1088 

Budapest, Vas u. 2/C, OM azonosító: FI54876, képviseli: Dr. M. Tóth Géza 

rektor, a továbbiakban: Egyetem) (a továbbiakban a Doktorandusz és az 

Egyetem együttesen: Felek) között 

 

a Doktori Iskolában 201                  -án  kezdődő egyéni felkészülőként történő 

DLA/PhD fokozatszerzés tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételek szerint: 

 

1. Az Egyetem vállalja és biztosítja a Doktorandusz DLA/PhD 

értekezésének elkészítéséhez témavezető kijelölését és a fokozatszerzési 

eljárás lebonyolítását az érvényben lévő szabályok szerint. 

2. A Doktorandusz joga, hogy 

a) igénybe vegye az Egyetemen rendelkezésre álló eszközöket, 

létesítményeket, szolgáltatásokat (könyvtár,  számítástechnikai eszközök, 

sport- és szabadidő-létesítmények, stb.), 

b) előzetes egyeztetést követően látogassa az Egyetem által szervezett 

előadásokat, szemináriumokat, gyakorlati foglalkozásokat, 

mesterkurzusokat, 

c) doktori értekezésének témáját megválaszthassa 

d) nappali tagozatos diákigazolványt vehessen igénybe aktív féléveire. 

3. A Doktorandusz kötelezettséget vállal a Doktori Szabályzat 

(továbbiakban Szabályzat) szerint őt terhelő kötelezettségek teljesítésére, 

különös tekintettel az alábbiakra: 

 

http://www.szfe.hu/
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a) A komplex vizsgára történő jelentkezéshez szükséges alkotások és /vagy 

kutatási eredmények bemutatása 

b) A komplex vizsga letétele a felvételt követő első komplex vizsga-

időszakban. A fokozatszerzési eljárás a komplex vizsga letételével veszi 

kezdetét. 

c) A kutatási és disszertációs időszakban minimum 120 kredit megszerzése, 

az összesített kredittáblázatban szereplő módon.  

d) a védésre történő jelentkezéshez szükséges alkotások és/vagy kutatási 

eredmények bemutatása, a doktori értekezés elkészítése, és leadása a 

fokozatszerzési eljárás kezdetétől számított 3 éven belül.  

 

 

4.  A Doktorandusz tudomásul veszi, hogy a kutatási és disszertációs szakasz 

teljesítése önköltséges. Az önköltség mellett külön díjat nem fizet, továbbá 

állami ösztöndíjban nem részesül. Ugyanakkor költségként viseli a Doktori 

Szabályzat 7. számú mellékletében szereplő térítéseket, kiemelten  a 

komplex vizsga és a védés, valamint az oklevél kiállításának díját. 

 

A Doktorandusz vállalja az első félévi önköltség befizetését a 

szerződéskötést követő 8 munkanapon belül az Egyetem részére a 

10032000-01493270-01110009 számlaszámra banki átutalással, vagy az 

Egyetem pénztárában, illetve csekken. A befizetést igazoló bizonylatot a 

Doktori Irodán be kell mutatnia. Amennyiben az önköltséget/ vagy annak 

egy részét munkáltatója fizeti, ezt a tényt a Pénzügyi Osztályon jeleznie 

kell. 

Az önköltség az első félévben 180.000 Ft. A további díjtétel évente kerül 

meghatározásra. 

A befizetett önköltségből a Doktorandusz visszatérítést nem kaphat, 

amennyiben a komplex vizsga sikertelen, vagy az előírt kreditek 

megszerzésére nem kerül sor. Vis maior estén a Doktori Tanács döntése a 

mérvadó. 

A Doktorandusz tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt kötelességei 

elmulasztásából az őt ért hátrányért az Egyetem semminemű felelősséget 

nem vállal. 

 

5.  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53/A. § (1) 

bekezdése szerint a doktori értekezés és tézisei elektronikus, és nyomtatott 

formában történő nyilvántartásáról, és teljes terjedelmű nyilvánosságra 

hozataláról a fokozatot odaítélő Egyetem gondoskodik. A Doktorandusz 

doktori értekezését a Doktori Szabályzat 12. számú melléklete alapján 

köteles elkészíteni. A házi védésre szánt változatot 3 spirálozott formában 

és elektronikus adathordozón, DLA esetén az alkotással vagy annak 

audiovizuális dokumentációjával együtt legkésőbb az abszolutórium 

megszerzését követő 6 hónapon belül, a nyilvános védésre szánt értekezést 

és a tézisfüzetet  a fokozatszerzésre rendelkezésre álló három év letelte 

előtt a 12. számú melléklet szerint adja át az az Egyetem Doktori 

Irodájában. Az értekezés leadására nem lehet haladékot kérni. 

 

6. A doktori képzés és a fokozatszerzési időszak alatt az egyetemen készült, 

valamint a doktori értekezés részeként benyújtott alkotás(ok)ra az 

egyetemen érvényes szerzői jogi szabályozás érvényes. 
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7. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely 

része, vagy bármely rendelkezése érvénytelen, vagy utóbb érvénytelenné 

válik, ez a körülmény a szerződés egyéb, érvényes rendelkezéseire nincs 

kihatással, az azokból fakadó jogok és kötelezettségek a Feleket továbbra is 

megilletik, illetve terhelik. 

 

8. A Doktorandusz jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a 

Szerződésben hivatkozott valamennyi szabályzat tartalmát ismeri. 

 

9. A jelen Szerződés által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 

érvényben lévő felsőoktatásról szóló törvény, doktori iskolákról, a doktori 

eljárások rendjéről, és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. 

rendelet, továbbá a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa által 

elfogadott Doktori Szabályzat, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései az irányadók. A Doktori Szabályzat 

módosítása esetén a tájékoztatás a Doktori Iskola feladata. 

 

10. A felek megállapodnak, hogy bármely, a jelen Szerződés értelmezésével 

összefüggő, a jelen Szerződésből, vagy annak megszegéséből származó 

vita, igény tekintetében megkísérlik jogvitájukat elsősorban közvetlen 

tárgyalásaik során tisztázni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek az 

egyetem székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11. Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 201……............................... 

 

 

 

______________________   _____________________ 

 Doktorandusz Dr. M. Tóth Géza 

  rektor         
 

 


