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MEGÁLLAPODÁS 
 

a magyar nyelvű önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz, a 

témavezető/munkahely együttműködéséről 

Alulírott ...................................... doktorandusz (Neptun kód: ……..) vállalom, hogy a doktori képzés 

során a témavezetőmmel együttműködve teljesítem feladataimat, tanulmányi és 

vizsgakötelezettségeimnek a Doktori Iskola feltételeinek megfelelően a mellékelt munkaterv szerint 

legjobb tudásom, képességem szerint eleget teszek. A képzés megkezdésétől (…….év……hó…..nap) 

három éven belül abszolutóriumot szerzek. A Testnevelési Egyetem Doktori Szabályzatában előírt 

kutatási és publikációs kötelezettségeimet teljesítem, és doktorjelölti jogviszonyt létesítek. 

 

Alulírott ...................................... témavezető (oktatói azonosító / kutatói igazolvány száma / lakcím/e-

mail/telefon: ………….) felelősségem tudatában vállalom, hogy a rám bízott önköltséges képzésben 

résztvevő doktorandusz munkáját a doktori képzés során irányítom. Kötelezettséget vállalok arra, hogy 

az önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz számára a képzés során a mindenkori féléves 

önköltség 80%-nak megfelelő összeg rendelkezésre állását a képzéshez szükséges tárgyi és kutatási 

feltételek formájában biztosítom. A rendelkezésre bocsátott összeget jelen megállapodás céljának 

megfelelően, a Testnevelési Egyetem SZMSZ Doktori képzés szabályairól szóló fejezetben 

foglaltaknak megfelelően, továbbá a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a 

habilitációról szóló 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően használom fel. 

 

………………………………… doktorandusz (Neptun kód……) kötelezettséget vállalok arra, hogy 

amennyiben a megállapodásban vállalt képzési kötelezettségeimnek nem tennék eleget, akkor a 

témavezetőm által nyújtott támogatás összegét megtérítem.  

 

*Alulírott ...................................... mint a témavezető munkahelyének vezetője kijelentem, hogy a 

nevezettek együttműködésével egyetértek és azt a rendelkezésemre álló eszközökkel elősegítem. 

 

**Alulírott ...................................... mint a költségtérítéses doktorandusz munkahelyének vezetője 

kijelentem, hogy a nevezettek együttműködésével egyetértek és azt a rendelkezésemre álló 

eszközökkel elősegítem. 

 

Egyik fél részéről sem számít a jelen megállapodás megszegésének, ha az a Doktori Iskola 

szabályzatára, avagy jogszabályra hivatkozással, a másik fél és a Doktori Iskola előzetes és egyidejű 

értesítése mellett történik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hivatkozott indokot és az indok 

jogszerűségét alátámasztó szabályzati vagy jogszabályi rendelkezés megjelölését.  

 

Kelt: Budapest, 20......................................  

 

 

……………………..  …………………….. 

doktorandusz  témavezető 

 

…………………….. 

  

…………………….. 

témavezető  

munkahelyének vezetője 

 doktorandusz munkahelyének 

vezetője 

 
*Abban az esetben kell kitölteni, ha a projekt/pályázat/kutatás valamely szervezeten belül valósul meg, amellyel a Témavezető 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban (különösen: munkaviszony/közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony/megbízás/vállalkozás/) áll. 

 

**Ezt a részt csak az alkalmazási jogviszonyban lévő költségtérítéses / önköltséges doktorandusz esetén kell kitölteni. 


