ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS
BME GTK 400+ Ösztöndíj Program
ösztöndíj nyújtása tárgyában
amely létrejött
a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Székhelye: 1111 Budapest. Műegyetem rkp. 3.
képviseletében eljár: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: BME GTK), Dr.
Margitay Tihamér mb, dékán, a jelen szerződéssel összefüggő ügyekben levelezési cím: 1117 Budapest,
Magyar Tudósok krt. 2. BME QA épület, GTK Dékáni Hivatal)
valamint
Név (a továbbiakban: Ösztöndíjas)
Neptun kód
Lakcím:…………………………….
között, alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1. A BME GTK pályázatot hirdetett a „BME GTK 400+ Ösztöndíj Program Ösztöndíj Részletes
feltételei” (a továbbiakban: Részletes feltételek) című dokumentum szerint ösztöndíjra jogosító képzések
valamelyikén hallgatói jogviszonnyal rendelkező, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű azon hallgatói
számára, akik a tanulmányi kötelezettségeiken túlmutató további, az ösztöndíj céljára a Kar által
elfogadott tevékenysége(ke)t is végeznek.
2. A BME GTK vállalja, hogy ösztöndíjat fizet az Ösztöndíjas hallgatónak azokban az aktív tanulmányi
félévekben, amelyekben
a. az Ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításához szükséges, az adott tanulmányi félévre előírt feltételeket
maradéktalanul és igazoltan teljesítette, ideértve azt is, hogy az ösztöndíjra jogosultságához előírt
adatszolgáltatásokat és igazolásokat maradéktalanul és határidőben benyújtotta, valamint
b. a Részletes feltételek) című dokumentumban és a jelen szerződésben foglaltak szerint nincs más
kizáró oka az ösztöndíj kifizetésének.
3. Az adott tanulmányi félévre meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése esetén is, az Ösztöndíjast
az ösztöndíj legfeljebb annyi aktív tanulmányi féléven keresztül illetheti meg, ahány tanulmányi félévet a
képzése mintatanterve szerinti haladását feltételezve a képzésén még teljesítenie kell, feltéve, hogy az
Ösztöndíjas az adott félévre szabályosan, határidőben igénylést nyújt be, és az adott félévre vonatkozó
ösztöndíj feltételeknek maradéktalanul megfelel. Az ösztöndíjra jogosító tanulmányi félévek számítására
egyebekben a Részletes feltételekben meghatározottakat kell alkalmazni.
4. Az ösztöndíj összege: az ösztöndíj programban az ott előírtaknak megfelelően ösztöndíjra jogosító
kreditenként 6.000 Ft (kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon 2700 Ft). Az ösztöndíjat a
BME GTK a Részletes feltételekben foglaltak szerint, félévente egy összegben fizet meg oly módon,
hogy önköltséges hallgató esetén azt beszámítja a hallgató ösztöndíj folyósításkor már lejárt kreditalapú
önköltség részébe, állami ösztöndíjas hallgató esetén átutalja a hallgató bankszámlájára.
5. A BME GTK a Részletes feltételek 6. fejezete szerint az ösztöndíj felvett kreditektől függő számított
összegéből jogosult levonni az ösztöndíjtól különböző egyéb támogatások összegéből a Részletes
feltételek 6. fejezetében meghatározott összeget, amennyiben az ösztöndíj folyósítását megelőzően erről
tudomást szerez. Ez esetben az ösztöndíj az ily módon csökkentett összeggel egyezik meg. Ez a
rendelkezés nem érinti az Ösztöndíjas kötelezettségét, hogy amennyiben az ösztöndíj folyósítását
követően részesül ilyen támogatásban, úgy annak a Részletes feltételek 6. fejezetében foglaltak szerint
számított összegét a BME GTK-nak a Részletes feltételek 6. fejezetében foglaltak szerint visszafizesse,
és önköltséges hallgató esetén az önköltség kreditalapú díjrészéből az így keletkezett különbözetet ezzel
egyidejűleg megfizesse.
6. Az Ösztöndíjas kijelenti, hogy
a. a jelen szerződés megkötése időpontjában a fent megjelölt alapképzésen hallgatói jogviszonyban áll,
és a tanulmányi féléve aktív, továbbá más képzésen nem áll hallgatói jogviszonyban;
b. a jelen szerződés megkötését megelőzően bármely hazai felsőoktatási képzésen (ideértve az
ösztöndíjra jogosító képzést is) nem volt összesen kettőnél több passzív féléve;
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c. a jelen szerződés megkötésekori tanulmányi félévre vonatkozó, az ösztöndíj folyósításának
feltételéül szabott tanulmányi és egyéb kötelezettségek teljesítését a jelen szerződés mellékletét
képező igénylő lapon és mellékleteiben igazolta;
d. megismerte és elfogadta „A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar BME GTK 400+ Ösztöndíj Program Részletes feltételei” című
dokumentumot, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
e. tudomással bír arról, hogy az erre előírt rendben az ösztöndíjat az adott aktív tanulmányi félévére
igényléssel veheti igénybe, és az adott aktív tanulmányi félévi, a Részletes feltételekben foglaltak
szerinti jogosultságát az erre előírt rendben maradéktalanul igazolnia kell;
f. a jelen szerződéshez csatolt, valamint a további aktív tanulmányi félévekre vonatkozó igénylésében
és az adott félévi ösztöndíjra jogosultsága igazolására szolgáló nyilatkozatai; dokumentumai a
valóságnak megfelelő tényeket, adatokat tartalmaznak, melyekért teljes körű felelősséget vállal.
Az Ösztöndíjas fenti bármely kötelezettsége megszegése, vagy valótlan nyilatkozata, vagy a
nyilatkozatában bekövetkező változás bejelentésének elmulasztása, illetve a változás ellenére ösztöndíj
igénylés benyújtása a hallgatói jogviszonyból fakadó kötelezettségei súlyos megszegésének minősül.
7. A BME GTK jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani,
a. amennyiben az Ösztöndíjas az ösztöndíj igénylése során valótlan adatot szolgáltat,
b. a 6. pontban foglalt bármely nyilatkozatát illetően bebizonyosodik, hogy valótlan, vagy a jelen
szerződés tartama alatt azzá válik;
c. amennyiben az Ösztöndíjas valamely a jelen szerződésben, vagy a Részletes feltételekben foglalt
kötelezettségét megsérti, vagy más módon visszaélésszerűen gyakorolja a jogait,
d. a mindenkori Részletes feltételekben meghatározott egyéb okból.
A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az ösztöndíjas köteles az itt rögzített okkal érintett
tanulmányi félévére már folyósított ösztöndíjat haladéktalanul teljes összegében visszafizetni, annak a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kamatával együtt.
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Részletes feltételek mindenkor hatályos
rendelkezései, valamint a vonatkozó dékáni utasítások rendelkezései alkalmazandók.
Budapest,………………….

Ösztöndíjas

Dr. Margitay Tihamér
mb. dékán
P.h.
Ellenjegyzem:

Melléklet: A kitöltött és az Ösztöndíjas által aláírt igénylőlap aktív tárgyfélévi ösztöndíj jogosultság
feltételeiről és teljesítésük igazolásáról, mellékleteivel.
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