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ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium (székhely:
9400 Sopron, Deák tér 51., nyilvántartási szám: 030705, adószám: 18532456-1-08, bankszámlaszám:
11737083-20113922-00000000 képviseletében: Gottschling Gábor igazgató), mint Támogató
és másrészről
......... szn....... (lakcím:...., sz.:......., an.:........ , adóazonosító jele:......., bankszámla száma:......, TAJ:.....), mint
Ösztöndíjas (a továbbiakban együtt: Felek) között
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Általános rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató által Sopronban, 2019. … elfogadott
ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT alapján ösztöndíjas szerződést (a továbbiakban szerződést) kötnek, az
Ösztöndíjas gyakorló ápoló képzettségének megszerzése céljából és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a
meghirdetett és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás
szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált és tanulmányi átlaga a 11. évfolyam végén elérte
az Ösztöndíjszabályzatban rögzített 3.0 átlagot.
2. Ösztöndíjas a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Ösztöndíjszabályzat részleteit, valamint a szerződés
tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt kötelezettségekre, illetve a szerződésszegés esetén
életbelépő visszafizetési kötelezettségre - megismerte és megértette.
3. Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj kiírásának, illetve folyósításának a Támogató által elérni
kívánt célja, hogy az Ösztöndíjas gyakorló ápoló szakképzettséget szerezzen. E cél elérése érdekében az
Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató által indítandó 13. évfolyamra beiratkozik.
4. A Támogató a szerződéskötéssel egyidejűleg tájékoztatja az Ösztöndíjast a kapcsolattartás módjáról.
Az ösztöndíjra vonatkozó szabályok
5. Az ösztöndíj havi összege:......,Ft/hó, amely a 12. évfolyamra járó Támogatottat 8 hónapra, ... év
szeptember 1. napjától .... év április 30. napjáig illeti.
6. Az ösztöndíj kifizetése havonta történik, az Ösztöndíjas által megjelölt, de az Ösztöndíjas vagy az általa
megjelölt törvényes képviselő nevére szóló bankszámla javára történő átutalással.
7. Az ösztöndíjként folyósított pénzbeli juttatás az 1995. évi CXVII. számú törvény 1. Melléklet 4.13 pontja
értelmében adómentes.
Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetés
8. A Felek jelen szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és írásban
módosíthatják. A Felek a szóbeli és ráutaló magatartással történő szerződésmódosítást kizárják.
9. Az Ösztöndíjas a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ez esetben köteles a részére kifizetett
ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a
Támogató részére visszafizetni.
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11. Az Ösztöndíjas köteles a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét a
szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Támogató részére visszafizetni, amennyiben a támogatási
időszak szerinti időtartam alatt az alábbi szerződésszegésnek minősülő esetek valamelyike bekövetkezik:
a) az Ösztöndíjas tanulói jogviszonya a 12. vagy a 13. évfolyamon megszűnik,
b) a Támogatott súlyos fegyelmi vétséget követ el, és az intézmény fegyelmi bizottsága a tanulói jogviszony
megszűnéséről dönt.
12. Az Ösztöndíjas súlyos szerződésszegést követ el és köteles a részére folyósított ösztöndíj jegybanki
alapkamattal növelt teljes összegét visszafizetni, ha a 13. évfolyamra történő beiratkozási kötelezettségének
nem tesz eleget a Támogató által meghirdetett határidőben. Visszafizetési kötelezettségének ezesetben a
beiratkozási határidő lejártát követő 30 napon belül kell eleget tenni.
13. A visszafizetés a Támogató bankszámlájára, átutalással történik.
14. Az ösztöndíj-támogatás automatikusan megszűnik, ha
 az intézmény fegyelmi bizottsága elmarasztaló ítéletet hoz ügyében;
 a 12. évfolyam félévekor tanulmányi eredménye nem éri el a 3.0 átlagot;
 az ösztöndíjjal érintett tanévben igazolatlan hiányzása keletkezik.
15. A Támogató részéről az ösztöndíj-támogatás megvonható, ha
 A Támogatottnak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt mulasztása
egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz
százalékát;
 Az intézmény a korábbi támogatási mértéket anyagi helyzetének megváltozása miatt nem tudja
folyósítani;
 A Támogatott magatartása az intézmény nevelési programjában meghatározottakkal ellentétes.
16. A szerződés megszűnik:
a) az Ösztöndíjas halálával;
b) a Támogató jogutód nélküli megszűnésével;
17. A szerződés megszüntethető: a Felek közös megegyezésével azonnali hatályú felmondással, ha a másik
fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné
teszi.
18. Ha a szerződés felmondásának oka a Támogató szerződésszegése, az Ösztöndíjast a részére kifizetett
ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.
Egyéb rendelkezések
19. Az Ösztöndíjas hozzájárul a szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő adatainak
kezeléséhez.
20. Az Ösztöndíjas köteles a szerződéshez kapcsolódó személyes és tanulmányaival kapcsolatos adataiban
bekövetkezett változásokról 8 napon belül, írásban tájékoztatni a Támogatót.
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21. A Támogató az Ösztöndíjasról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt, amely az
Ösztöndíjas személyére vonatkozik, személyes adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a személyes
adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el.
22. A vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezései alapján a Támogató jogosult az Ösztöndíjas
személyi adataira vonatkozó, adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és
az abban foglalt személyes adatokat kezelni.
23. A nyilvántartott személyes adatok: az Ösztöndíjas neve, születési neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, Magyarországon tartózkodás jogcíme, tartózkodást igazoló okmány, és annak
érvényessége, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, adóazonosító jele, TAJ száma, telefonszáma, email címe,
a megítélt ösztöndíj összege, az Ösztöndíjas bankszámlaszáma, meghatalmazott, kézbesítési
meghatalmazott), továbbá szociális rászorultsággal kapcsolatos adatok.
24. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Ösztöndíjszabályzat, valamint az Ösztöndíjas pályázata,
amelyek előírásait a Felek magukra kötelezőnek ismerik el.
25. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, amelyet annak aláírásával elismernek, továbbá
kijelentik, hogy a szerződésben foglalt jogügyletet a szerződésben rögzített formában kívánják egymással
megkötni.
26. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg írják alá.
27. Az Ösztöndíjas kijelenti, hogy cselekvőképes/korlátozottan cselekvőképes ……………. állampolgár
és a szerződéskötési képessége korlátozás alatt nem áll.
Sopron, 20....
..............................................
Ösztöndíjas

..............................................
Támogató

A szerződés mellékletei:
• a beiratkozás alapján kiállított jogviszony igazolás és bizonyítvány másolat a 11. tanévről
• a személyi igazolvány és az állandó lakhelyet igazoló okmány, adókártya, TAJ kártya másolata
• a benyújtott pályázat

