TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány
Budapest, 1111. Karinthy Frigyes út 18.

SZERZŐDÉS
FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA
amely létrejött egyrészről a
TeMA Tehetségmenedzsment Alapítvány 1137. Budapest, Újpest rkp. 7. I. emelet 6.
(Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.774/2016/4.) (továbbiakban: Alapítvány)
képviselő: dr. Nagy Ignác, elnök-kurátor
másrészről:
hallgató neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
lakhelye:
bankszámla száma:
felsőoktatási intézmény neve:
kar:
szak:
évfolyam:
(hallgatói) kód:
felsőoktatási intézmény címe:

fent nevezett felsőoktatási intézményben
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató
(továbbiakban: hallgató) között az alábbi feltételekkel:
1)

Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) a hallgatót a szerződés aláírásának napját követő hónap első napjától kezdve a
szerződés megkötésekor meglévő hallgatói jogviszonyának megszűnéséig az
Alapítvány programjában megfogalmazott támogatási program keretében támogatja;
b) a támogatási program keretében a hallgató számára a tanulmányi és
vizsgaidőszakok alatt, szeptember hónaptól a következő év június hónapjáig bezárólag
tanulmányi ösztöndíjat fizet;
c) a tanulmányi ösztöndíjat a hallgató által megadott bankszámlaszámra utalja minden
hónap huszonötödik napjáig;
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d) az általa szervezett rendezvényeken és képzéseken lehetőséget biztosít a hallgató
részvételére;
e) kiadványaiban megjelenteti a hallgató által tudományos igényességgel elkészített
dokumentumokat;
f) a hallgatóval való kapcsolattartás és a hallgató tanulmányainak figyelemmel kísérése
érdekében a hallgató számára mentort nevez meg;
g) a hallgatótól szemeszterenként elvárt tanulmányi teljesítményt a hallgatóval
egyeztetetten minden szemesztert megelőzően írásban rögzíti;

2)

A hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy:

a) a legjobb tudása szerint folytatja felsőfokú tanulmányait és teljesíti a végzés
valamennyi feltételét;
b) részt vesz az Alapítvány által szervezett rendezvényeken és képzéseken;
c) amennyiben a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése lehetővé teszi és az
Alapítvány részéről erre felkérést kap, akkor szervezőként részt vesz az Alapítvány
rendezvényein és képzésein, valamint az Alapítvány kiadványainak elkészítésében;
d) lehetőségei szerint az alapítványi ösztöndíj felhasználásával részt vesz tanulmányi
versenyeken, illetve konferenciákon előadóként;
e) az Alapítvány által meghatározott menetrend szerint kapcsolatot tart mentorával, a
szemeszter követelményeit meghatározó és az értékelését célzó konzultációkon
személyesen részt vesz;
f) minden szorgalmi időszak első hónapjának huszadik napjáig hitelt érdemlően
igazolja a beiratkozást és megadja az (ETR, vagy NEPTUN) kódját;
g) minden vizsgaidőszak befejezését követő értékeléskor bemutatja indexét;
h) a személyes adataiban és a hallgatói jogviszonyában bekövetkezett változásokról
haladéktalanul értesíti az Alapítványt;
i) az Alapítvány és a hallgató által kölcsönösen egyeztetett munkáltatóval felveszi a
személyes kapcsolatot esetleges munkavállalás céljából;
j) a felsőfokú tanulmányainak befejezését követően magyarországi bejegyzésű
gazdasági társasággal vagy közigazgatási szervvel létesít és tart fenn munkaviszonyt
legalább a támogatási programban való részvételének időtartamát megegyező ideig;
k) az Alapítvány szellemiségéhez méltó magatartást tanúsít;

3)
A támogatott tudomásul veszi, hogy ezen szerződés 2) pontjának a)-g) alpontjaiban
foglaltak nem teljesítése esetén az Alapítvány a programjában ismertetett ösztöndíj mértékét
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az ott lefektetettek szerint automatikusan nem emeli, valamint a támogatási szerződést rendes
felmondás keretében felmondhatja.

4)
A támogatott tudomásul veszi, hogy ezen szerződés 2) pontjának i) alpontjában
foglaltak nem teljesítése, valamint a felsőfokú tanulmányok megszakítása súlyos
szerződésszegésnek, és mint ilyen, rendkívüli felmondást megalapozó oknak minősül;
továbbá ezen szerződés 2) pontjának j) alpontjában foglaltak nem teljesítésére ezen szerződés
rendkívüli felmondás esetére meghatározott jogkövetkezményeit vonja maga után. A
felsőfokú tanulmányok szüneteltetése a szerződés szüneteltetését vonja maga után mely
időszak alatt a szerződésből származó jogok és kötelezettségek hatályukat vesztik egészen a
tanulmányok folytatásáig, amikortól a szerződésből származó jogok és kötelezettségek ismét
hatályba lépnek.

5)
A hallgató a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes és
különleges személyes adatokat az Alapítvány kezelje, valamint, hogy az Alapítvány
kiadványaiban és honlapján a hallgató egyes személyes adatait (név, felsőoktatási intézmény,
kar, szak, rövid szakmai önéletrajz) közzé tegye.

6)
A hallgató kötelezi magát arra, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatos bármilyen nagy
nyilvánosság (beleértve az online és print sajtót, az írott és egyéb tömegkommunikációs
tartalomszolgáltatókat, a közösségi média felületeket) előtt tett nyilatkozatait az
Alapítvánnyal előre egyezteti.

7)

A jelen szerződés megszűnik:

a) a hallgató a szerződés megkötésekor meglévő hallgatói jogviszonyával
érintettfelsőfokú tanulmányainak befejezésekor,
b) bármely fél súlyos szerződésszegés esetén a másik fél indokolással ellátott
rendkívüli felmondásával
c) bármelyik fél indokolás nélküli rendes felmondásával, 30 napos felmondási idő
leteltét követően,
d) felek közös megegyezésével,
e) bármely fél halálával, jogutód nélküli megszűnésével.

8)
Az Alapítvány részéről történő rendkívüli felmondás – különösen, de nem kizárólag
ezen szerződés 2) pontjának i) alpontjának nem teljesítése – esetén az Alapítvány döntésétől
függően a hallgató az addig a részére teljesített támogatások teljes, vagy részleges
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visszafizetésére válik kötelezetté. Ugyanez a jogkövetkezmény terheli a hallgatót a szerződés
megszűnését követően a szerződés 2) pontjának j) alpontjában foglaltak nem teljesítése
esetére is.

9)
A hallgató részéről történő rendes felmondás, amennyiben alkalmatlan időre esik, ezen
szerződés 8) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. Alkalmatlan
időnek minősül a szerződés megkötésekor meglévő hallgatói jogviszonyával érintett felsőfokú
tanulmányainak befejezését megelőző 1 (egy) év, vagy 2 (két) aktív szemeszter.

10)
A hallgató polgárjogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a támogatási
programban való részvétel érdekében az Alapítvány számára megadott adatai a valóságnak
megfelelnek.

11)
Ezen szerződést a szerződő felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint az
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017.

hallgató
dr. Nagy Ignác
elnök-kurátor
Tehetség Menedzsment Alapítvány képviselője
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NYILATKOZAT
Alulírott
kijelentem, hogy a Tehetség Menedzsment
Alapítvány Adatvédelmi Szabályzatát1 megismertem, az abban foglaltakat
elfogadom és az adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Kelt: Budapest, 2017…………….hó ……nap
aláírás

1

Az alapítvány Adatkezelési Szabályzata megtalálható a www.fundatema. hu honlapon, vagy az alapítvány
titkársági e-mail címére (titkarsag@fundatema.hu) megküldött kérésre a megadott e-mail címre megküldjük.
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