
2. számú melléklet 

 

ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS 

Hungarian Startup University Program 

ösztöndíj (HSUP ösztöndíj) nyújtása tárgyában 

amely létrejött 

 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Székhelye: 1111 Budapest. Műegyetem rkp. 3. 

Intézményi azonosító: FI 23344 

Adószám: 15308799-4-43 

Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01425279-00000000 

Képviseletében eljár: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: „BME”), 

Képviseletében eljár: Dr. Koltai Tamás, dékán, a jelen szerződéssel összefüggő ügyekben 

levelezési cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. BME QA épület, GTK Dékáni Hivatal) 

 

valamint  

 

Hallgató neve:    (a továbbiakban: „Ösztöndíjas hallgató”)  

Neptun kód:   

Születési hely, idő:    

Lakcím:   

Adóazonosító jele: 

Bankszámlaszám:   

 

között, alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint támogató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az Express 

Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: 

Közreműködő szervezet) útján a Hungarian Startup University Program (a továbbiakban: 

HSUP vagy Program) keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdetett „HSUP Ösztöndíj” 

biztosítását célzó támogatás elnyerésére, amely felhívásra a Felsőoktatási Intézmény 

eredményesen pályázott és támogatást nyert. 

2. A BME vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt HSUP ösztöndíjprogram 2021/2022. tanév 

tavaszi félévre vonatkozó lebonyolítási rendje alapján megkötött támogatási szerződés 

rendelkezéseivel összhangban ösztöndíjat nyújt azon hallgató részére, aki  

a. a 2021/22. tanév I. féléve során az NKFIH és a Közreműködő Szervezet által 

meghirdetett HSUP képzési program oktatási modulját eredményesen teljesítette, 

b. a 2021/22. tanév I. félévében vállalkozási ötletéről onepagert nyújtott be,  

c. a benyújtott onepagerek BME-s válogató versenyén részt vett,  

d. bármely, a HSUP programban résztvevő egyetemen kiválasztott onepagert 

megvalósító csapatba beválogatásra került, és 

e. a 2021/22. tanév II. félévére felvette a Hungarian Startup University Program II. 

(BMEGT55V105) tantárgyat.  

         

3. Felek rögzítik, hogy az Ösztöndíjas hallgató a Támogató és Közreműködő Szervezet által 

a Támogatási szerződésben és jelen szerződésben meghatározottak szerint jogosult az 

ösztöndíjra. 

 



4. A HSUP ösztöndíj havi összege nettó 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, teljes összege 

2022. március-június hónapokra nettó 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint. A BME vállalja, 

hogy a március és április hónapokra járó HSUP ösztöndíj egy összegben, 2022. április 8. 

napjáig kerül átutalásra. Ezt követően a 2022. május és a június hónapokra járó ösztöndíj 

havi összege az adott hónapban, a hónap 10. napjáig kerül átutalásra.   

 

5. Felek rögzítik, hogy BME a jelen szerződésben foglalt feltételek esetén jogosult az 

ösztöndíj visszakövetelésére.  

 

6. Amennyiben az Ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonya az ösztöndíjas időszak (2022. 

március – június) alatt megszűnik, úgy tudomásul veszi, hogy az ösztöndíjnak a jogviszony 

megszűnését követő időszakra fennmaradó része nem fizethető ki számára. Túlfizetés 

esetén az időarányos részt vissza kell fizetni. 

 

7. Ösztöndíjas hallgató jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a 

Program keretében támogatást kapott projektek a program ideje alatt (2022.03.01. – 

2022.06.30.), illetve a programot követő 1 évig (2022.07.01 – 2023.07.01.) megjelennek 

(ideértve különösen a különböző rendezvényeket, online és offline anyagokat), akkor 

köteles feltüntetni azt, hogy a projektet a HSUP Program támogatta, illetve köteles 

feltüntetni a Program logóját olvasható, jól kivehető méretben, az adott megjelenés 

sajátosságaihoz igazodóan úgy, hogy a logó értelmezése és láthatósága ne sérüljön. A 

Program logóját a Közreműködő szervezet külön is megküldi az Ösztöndíjas részére. 

 

8. Ha az Ösztöndíjas hallgató nem teljesíti eredményesen (legalább elégséges minősítéssel) a 

Hungarian Startup University Program tantárgyi követelményeit (BMEGT55V105), illetve 

csapata nem nyújtja be az egyetemi értékelés lehetőségét is biztosító határidőben (legkésőbb 

május 27-ig) a HSUP Progress Report-ot (a csapat féléves teljesítményét bemutató 

dokumentum), az ösztöndíjat köteles visszafizetni BME részére. A Progress Report 

határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén a hallgató csapatának valamennyi 

tagja köteles a teljes ösztöndíj BME részére történő visszafizetésére. 

 

9. Az Ösztöndíjas hallgató – a járványügyi szabályokra tekintettel – az ösztöndíjszerződést 

kizárólag az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) szolgáltatás 

segítségével írhatja alá, online. Az AVDH Ügyfélkapu regisztrációval használható.   

 

10. Az Ösztöndíjas hallgatónak az ügyfélkapus hiteles aláírást követően a szerződést a 

HSUP2021-22@gtk.bme.hu email címen keresztül kell a Dékáni Hivatal számára 

megküldenie, melynek határideje: 2022. ……………….  

 

11. Az ösztöndíjszerződés adott félévre történő megkötése az ösztöndíj folyósításának 

előfeltétele.  

 

12. Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg: 

 

Ösztöndíjas hallgató BME 

Név:   Név: Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó 

Telefon/Fax:   Telefon/Fax: 06-1-4634220 

E-mail:   E-mail: grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu 

Levelezési cím:   Levelezési cím: 1117 Budapest, Magyar 

Tudósok krt. 2. BME Q épület A338. 

https://www.kth.bme.hu/document/2463/original/AVDH%20haszn%C3%A1lati%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf
mailto:HSUP2021-22@gtk.bme.hu


  

13. Az ösztöndíjjal kapcsolatban tehát az előző pontban megjelölt, a grad-

gyenge.aniko@gtk.bme.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.  

 

14. A BME a személyes adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak 

megfelelően kezeli. Az Ösztöndíjas hallgató a HSUP Ösztöndíjprogramban való 

részvétellel beleegyezik a személyes adatai tájékoztató szerinti kezelésébe.  

 

15. Az Ösztöndíjas hallgató kijelenti, hogy  

a. a jelen szerződés megkötése időpontjában a BME-vel hallgatói jogviszonyban áll, a Kar 

által gondozott állami ösztöndíjas vagy önköltséges teljes vagy részidejű alap-, mester- 

vagy osztatlan képzés, valamint a doktori képzés hallgatója, és a tanulmányi féléve 

aktív; 

b. jelen szerződés megkötése időpontjában a BME HSUP II. című tantárgy beiratkozott 

hallgatója; 

c. a HSUP I. félévi teljesítménye alapján beválasztásra került valamely, a HSUP-ban részt 

vevő bármely egyetem csapatába. 

16. A BME jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani,  

a. amennyiben az Ösztöndíjas hallgató valamely a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségét megsérti, vagy  

b. más módon visszaélésszerűen gyakorolja a jogait. 

 

17. Jelen Szerződést érintő bármely módosításról a Felek írásban kötelesek megállapodni. Az 

így létrejövő Szerződésmódosítást csatolni kell az eredeti Szerződéshez. 

 

18. A jelen szerződésben rögzített kötelezettségei megszegése esetén Ösztöndíjas hallgató a 

részére már folyósított ösztöndíjat haladéktalanul teljes összegében köteles visszafizetni, 

annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kamatával együtt.  

 

Felek a Szerződést és a mellékleteket elolvasták, közösen értelmezték, egymás jogait és 

kötelezettségeit tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Készült 4 (négy) eredeti, egymással teljesen megegyező példányban. 

Budapest,…………………. 

 

……… 

Ösztöndíjas hallgató 
 

Dr. Koltai Tamás 

dékán sk. 

 

 
   

Pénzügyi ellenjegyzés: 

(Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem) 

Budapest, 20............. év ....................... 

hó ....... nap 
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