
 

 

Tanulmányi szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 

név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

székhely: 2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert út 4. 

képviselő: Dr. Gyuricza Csaba mb. főigazgató 

mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), 

 

másrészről 

név:  

születési hely, év, hónap, nap:.. 

anyja neve:  

lakcíme:  

mint munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) 

 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A Munkavállaló vállalja, hogy tanulmányokat folytat a ……………….oktatási 

intézményben ………….. napjától kezdődően és vizsgakötelezettségének legjobb tudása 

szerint – egészségügyi okokból történő félévhalasztást kivéve – legkésőbb ………… 

napjáig eleget tesz. 

2. A Munkavállaló kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés keretében vállalt tanulmányi 

és vizsgakötelezettségeinek szorgalmasan, időben és legjobb tudása szerint eleget tesz, 

munkaviszonyát ezen szerződésben vállalt ideig fenntartja. 

3. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkáltató által finanszírozott időtartam 

1,5-szerese (azaz……………………………………….) alatt a Munkáltatónál fennálló 

jogviszonyát nem szünteti meg. 

4. A Munkavállaló köteles a Munkáltatónak a jelen szerződés alapján nyújtott, a kutatói 

utánpótlás keretére elszámolt képzési támogatást visszafizetni, ha a tanulmányait saját 

hibájából abbahagyja, vagy a Munkáltatónál a vállalt időnél hamarabb munkaviszonyát 

felmondással megszűnteti. Amennyiben a Munkavállaló a 3. pontban szereplő 

időtartamnak csak egy részét tölti le, megtérítési kötelezettsége ezzel arányos.  

5. A Munkavállalónak nincsen visszafizetési kötelezettsége abban az esetben: 

- ha a határozott idejű kinevezése lejár és azt a Munkáltató nem hosszabbítja meg; 

- ha a közalkalmazotti jogviszonyát a munkakörében, munkakörülményében történt 

jelentős változás, vagy a munkáltató személyében történő változás miatt szünteti meg; 

- ha a közalkalmazotti jogviszonya a Munkáltató intézeteinek bármelyikében fennmarad; 

- amennyiben közalkalmazotti jogviszonyát az életvitelében bekövetkező jelentős 

változás miatt mondja fel. (Például, a házastársi kapcsolatból fakadó lakhelyváltozás, 

kivéve, ha az új lakóhely vonzáskörzetében van intézete a Munkáltatónak, mely tovább 

foglalkoztathatja a végzettségével és szakterületével összhangban.) 

6. A Munkavállaló mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségeitől, ha a Munkáltató a 

szerződésben vállalt támogatást – annak bármely részét – felhívás után sem biztosítja, vagy 

egyéb lényeges szerződésbeli kötelezettségét nem teljesíti. 

7. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkavállaló számára az alábbi 

támogatásokat nyújtja igazoló bizonylatok, valamint számlák alapján: félévente tandíj 

8. A Munkáltató mentesül az ebben a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése alól, 

ha a Munkavállaló figyelmeztetés után sem folytatja a tanulmányait vagy a Munkáltatóval 

fennálló jogviszonyát a 3. pontban meghatározott időtartam letelte előtt megszünteti. 

4. számú melléklet 



9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a fentiekben részletezett 

módon támogatja a Munkavállalónak az …………………………… szakos, doktori iskolai 

képzését, amelyet a képzési intézmény 201…-ban …………Ft/félév tandíjban határozott 

meg, mely a későbbiekben változhat a képző intézmény módosítása alapján. 

10. A Munkavállaló vállalja, hogy megszerzett doktori oklevelét annak kézhezvételét 

követő 10 napon belül a Munkáltatónál bemutatja. Vállalja továbbá, hogy a hallgatói 

jogviszonyára vonatkozó valamennyi lényeges változást (félévismétlésre utasítás, 

elbocsátás a doktori iskolából) az annak megtörténtét követő 10. napig bejelenti a 

Munkáltatónak. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2012. évi I. törvénynek, a 

Munka Törvénykönyvének és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

A jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 3 példányban készült, amelyet a 

szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 

 

Gödöllő, 201……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ..........................................   ............................................  

 Munkáltató Munkavállaló 

 

 

 


