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* Kiskorú, azaz a szerződéskötés időpontjában 18. életévét még be nem töltött tanuló esetében az 

adatok kitöltése kötelező! 

SZERZŐDÉSSZÁM: ….. ETT/2018.12.27.  

 

A határon túli tehetséges magyar középiskolás (alap- vagy középfokú iskolában) tanulók 

támogatása (2018–2019-es tanév) 

 

TANULÓI ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS 

 

amelyet 

egyrészről az 
Szervezet neve: Erdélyi Tehetségsegítő Tanács 

 Székhely: Kolozs megye, Szászfenes, Eroilor 246.  

 Hivatalos képviselő: András Szilárd-Károly  

mint támogató (a továbbiakban: Támogató szervezet), 

  

másrészről  Tanuló neve:  

 Születési hely, idő: 

 Adóazonosító jel (személyi szám – CNP): 

 Lakcím: 

 Hitelintézet (Pénzintézet/bank) neve: 

 Fizetési számla száma (IBAN): 

mint Ösztöndíjas (a továbbiakban: Ösztöndíjas) (a továbbiakban együtt: Felek) 

  

Ösztöndíjas törvényes képviselője (amennyiben a tanuló nem cselekvőképes*): 

Az Ösztöndíjas képviselője (szülő/törvényes képviselő) neve:   

Az Ösztöndíjas képviselője (szülő/törvényes képviselő) születési helye:   

Az Ösztöndíjas tanuló képviselője (szülő/törvényes képviselő) 

születési ideje: 
 

Az Ösztöndíjas képviselője (szülő/törvényes képviselő) 

adószáma/adóazonosító jele (személyi szám – CNP): 
 

Az Ösztöndíjas képviselője (szülő/törvényes képviselő) anyja neve:  

Az Ösztöndíjas tanuló képviselője (szülő/törvényes képviselő) 

állampolgársága: 
 

Az Ösztöndíjas képviselője (szülő/törvényes képviselő) lakóhelye:  

kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A támogatás célja 

 

1.1. A támogatás célja, hogy elősegítse a külhoni magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 

kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

tehetséggondozását. Ennek érdekében a Támogató szervezet – az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), mint támogató megbízásából és 

nevében eljáró Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel (továbbiakban: 

Támogatáskezelő) kötött NTP-ADY-M-18-0004 számú támogatási szerződés (a 

továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján – a Támogató szervezet ösztöndíjat 

biztosít. 
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1.2. Jelen Szerződés célja, hogy a Felek számára rögzítse a pályázatból származó 

támogatás odaítéléséből és felhasználásából származó jogokat és kötelezettségeket. 

 

2. A támogatás időtartama és a feladatok 

 

2.1. Ösztöndíjas vállalja, hogy a Támogató szervezettel együttműködik a pályázat 

megvalósításában. 

 

2.2. Az Ösztöndíjas köteles minden, szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget 

megadni a Támogató szervezet részére, az EMMI és a Támogatáskezelő, továbbá 

egyéb ellenőrzésre jogosult szervek információigénye, ellenőrzése, monitoring és 

audit tevékenységének elősegítése érdekében. 

 

3. A támogatás összege, a folyósítás és felhasználás feltételei 

 

3.1. Támogató szervezet vállalja, hogy az Ösztöndíjas számára – a Támogatási 

Szerződése alapján, az EMMI által biztosított keretből – a 2018–2019-es tanévre a 

tanulmányaihoz összesen 100.000-Ft-nak megfelelő lej ösztöndíjat nyújt. 

 

3.2. Támogató szervezet vállalja, hogy a támogatást ösztöndíj formájában egy összegben 

átutalja/kifizeti az Ösztöndíjas részére a támogatás intézményi pénzforgalmi 

számlára érkezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2019. június 30-ig. 

 

3.3. Ösztöndíjas - amennyiben a támogatás átutalását kéri - a jelen szerződéshez csatolja 

az Ösztöndíjas vagy ösztöndíjas törvényes képviselőjének fizetési számla 

(bankszámla) szerződésének másolatát vagy fizetési számla-igazolást arra a fizetési 

számlára vonatkozóan, amelyre az ösztöndíj átutalását kéri. 

 

3.4. Ösztöndíjas haladéktalanul köteles visszafizetni a Támogató szervezetnek a kapott 

ösztöndíjnak azt a részét, amelyre nem jogosult.  

 

3.5. Ösztöndíjas köteles a támogatás felhasználásáról 2019. április 30. napjáig szakmai 

beszámolót benyújtani a Támogató Szervezet részére.  

 

3.6. A Támogató szervezet vállalja, hogy az Ösztöndíjas által benyújtott szakmai 

beszámolót egy eredeti példányban továbbítja a Támogatáskezelő részére. 

 

4. Adatvédelem 

 

4.1. Ösztöndíjas, és - kiskorú tanuló esetében az Ösztöndíjas törvényes képviselője – a 

szerződésben foglaltak teljesítése céljából aláírásával hozzájárul, hogy a Támogató 

szervezet az Ösztöndíjas személyes adatait a szerződésben meghatározottak szerint 

kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Ösztöndíjas a 

pályázati dokumentációban, a támogatási szerződésben, valamint annak 

mellékleteiben a Támogató szervezet rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az 
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adatokra, amelyeket Ösztöndíjas a támogatási szerződés életciklusa alatt Támogató 

szervezet számára megküld. 

 

4.2. Az adatkezelés időtartama a törvényi előírásoknak megfelelő ideig tart. 

 

4.3. Az adatokhoz hozzáférhetnek a Támogató szervezet és a Támogatáskezelő, az EMMI 

ösztöndíjprogramot kezelő munkatársai. 

 

4.4. Támogató szervezet Ösztöndíjas személyes adatait védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Támogató 

szervezet külön védelmi intézkedéseket tesz, ha a személyes adatok továbbítása 

hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 

 

5. Általános és záró rendelkezések 

 

5.1. Jelen megállapodás érvényességének feltétele az Ösztöndíjas adatainak hiánytalan 

kitöltése. 

 

5.2. A jelen szerződést érintő bármely módosításról a felek írásban kötelesek 

megállapodni, a szóbeli megállapodás érvénytelen. Az így létrejövő 

szerződésmódosítást csatolni kell az eredeti szerződéshez.  

 

5.3. Ha a jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen vitás kérdés esetén nem lehetséges a 

szerződő felek kétoldalú megegyezése, kizárólag a Támogató szervezet székhelye 

szerint illetékes bíróság jogosult a döntéshozatalra. 

 

5.4. Felek a jelen, 3 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, s mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés három, 

egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből két példány 

a Támogató szervezetnél, egy példány az Ösztöndíjasnál marad. 

 

Kelt: Kolozsvár, 2018. december 27. 

 

 

………………………………….. 

Ösztöndíjas aláírása 

 

………………………………….. 
A törvényes képviselő aláírása 

 

……………………………………………… 

Támogató szervezet  

hivatalos képviselőjének aláírása 

P.H. 

 


