
* a megfelelőt kérjük aláhúzni 
1 költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak nem kell kitölteni 
2 esti és levelező tagozatos hallgatóknak ki kell tölteni, ha még nem adták meg, vagy változott 
3 csak a 2003-as, 2004-es, 2005-ös évfolyamok költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóinak kötelező kitölteni és aláírni 
4 esti és levelező tagozatos hallgatóknak is KÖTELEZŐ kitölteni 

Eötvös Loránd Tudományegyetem      Tanév: 2005/2006. 
Állam- és Jogtudományi Kar      Őszi szemeszter 

Tagozat:         Első beiratkozás éve: 
Szak:         Csoport: 

 
IRATKOZÁSI LAP 

 
Név:         EHA azonosító: 

Születési hely, idő:       Törzskönyvi szám: 

Hány államilag finanszírozott szemeszterre iratkozott eddig1: 

Jár-e más felsőoktatási intézménybe: nem/igen__________________________________________________ 

GYES/GYED jár-e önnek nem/igen* 

Munkahely neve2,:_________________________________________________________________________ 

Munkahely címe, telefonszáma2:_____________________________________________________________ 

TAJ szám4:__________________ Adószám4: ___________________ Szem. ig. sz. 4: ____________________ 
 
Az ETR rendszerben szereplő adataimban az alábbi változások történtek: 
 
 
 
 
 
 
Kijelentem, hogy az ETR rendszerben rögzített egyéb adataim a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy az iratkozási lapon lévő, 
valamint az ETR-ben nyilvántartott adataimat az intézmény saját céljaira felhasználhassa. 
 
Az államháztartás rendjéről szóló (1992. évi XXXVIII. tv.), valamint a személyi jövedelemadóról szóló (1995. évi CXVII. tv.) törvény 
előírásai alapján a felsőoktatási intézményeknek kötelező nyilvántartani a hallgatók adószámát és TAJ számát. Kérjük az esti és 
levelező tagozatos hallgatókat is, hogy adják meg azokat a fenti, változásoknak fenntartott helyen! 
 
Budapest, 2005. szeptember 5. 
 

_______________________________ 
   a hallgató aláírása 

 
KÉPZÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS3 

 
Amely az 51/2002. (III. 26.) sz. Korm. r. 19 § (2) bekezdésében foglalt kari kötelezettség alapján a 2003. február 10-től 
hatályos ELTE ÁJK Térítési és Juttatási Szabályzat előírásainak figyelembe vételével egyrészt az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kara (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.; adószám: 15308744-2-41), másrészt fent nevezett 
első/második/további* alapképzésben, nappali/esti/levelező* tagozaton jogász/politológia/társadalombiztosítás* szakos 
költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató között létrejött képzési szerződést egészíti ki. 
 

A szerződés tárgya a fent meghatározott hallgató egyetemi/főiskolai* szintű alapképzésben folytatott tanulmányai 
fedezetére szolgáló költségtérítés mértékének meghatározása. 
 
A költségtérítés mértékét az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Térítési és Juttatási Szabályzatának előírásai szerint a Kari 
Tanács határozza meg évente. A költségtérítés összege a 2005/2006. tanévre _______________Ft. A költségtérítés összege 
magában foglalja a tanulmányi félév szorgalmi időszakának képzési költségeit, valamint a vizsgatárgyakból - tárgyanként – 
az első vizsga díját. 
 A költségtérítés-fizetési kötelezettségének eleget nem tevő hallgató – amennyiben nem kapott fizetési haladékot – 
leckekönyvét a Dékáni Hivatal nem adja ki, a félév végi vizsgákat nem kezdheti meg, a következő félévre nem iratkozhat be, 
illetve záróvizsgáját nem kezdheti meg. 
 
 Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és a képzés teljes idejére, de legfeljebb 10 naptári évre szól. A 
képzési szerződés ugyanakkor minden további megkezdett félévben megújításra kerül.   
 
Budapest, 2005. szeptember 5. 

_______________________________ 
   a hallgató aláírása 


