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Tanulmányi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
cím: 1145 Budapest Laky Adolf U.36. 
képviseli: Kovács - Csincsák László 
mint munkáltató, (továbbiakban: Munkáltató),

másrészről

Szalai Endre
cím:
született: 
anyja neveT*
mint munkavállaló ^továbbiakban Munkavállaló, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és 
időben, az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató gazdasági társaság működésével 
összefüggésben szükséges a Munkavállaló szakirányú továbbképzése. Munkáltató, a jelen 
szerződésben foglaltak szerint támogatja a Munkavállaló Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karon történő képzését. Munkavállaló képzése 2015. szeptember 
01-én kezdődik.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségek a Munkavállaló 
tanulmánya befejezéséig kötelesek teljesíteni.

2. Munkavállaló vállalja, hogy tanulmányokat folytat Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karon oktatási intézményben 2015. szeptember i-tői kezdődően és 
vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint legkésőbb 201 napjáig eleget tesz

3. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott időtartam alatt 
folytatott tanulmányaihoz a Munkavállaló számára az alábbi támogatást nyújtja:

- Munkavállaló által bemutatott számla, vagy tandíjigazolás ellenében megtéríti a tandíj teljes 
összegét (100%-át).

4. Munkavállaló kötelezi magát arra, hogy az órák legalább 75%-án részt vesz, tanulmányi-, és 
vizsgakötelezettségének mindenkor a legjobb tudása szerint, időben eleget tesz.

5. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy az utolsó tanulmányi év sikeres befejezését 
követően, az oklevél megszerzését követően, ennek igazolásának napjától 36 hónapig 
munkaviszonyát fenntartja a Munkáltatónál. A Munkáltatónál munkaviszonyban töltendő 
időtartamába nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének az az esete, amelyre a 
Munkavállalót szabadság nem illeti meg.

6. Munkavállaló vállalja, hogy a hallgatói jogviszonyával összefüggő valamennyi lényeges 
változást annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül bejelenti a Munkáltatónak.

7. 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,



8. Munkáltató mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségei alól, ha a Munkavállaló a 
tanulmányait nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint folytatja, a 
munkáltatóval fennálló munkaviszonyát a meghatározott időtartam letelte előtt megszünteti, 
vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el.

9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a képzés időtartama alatt a Munkavállaló 
munkaviszonya a Munkáltatónál bármely okból megszűnik, a Munkáltató mentesül a képzési 
költségek további kifizetése alól.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek jelen tanulmányi szerződést, ami két oldalból áll, és egymással mindenben megegyező 3 
példányban készült, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
niegegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag 
aláírták.

Budapest, 2015. szeptember 02.


