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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁRA 
 
 
Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(rövidített elnevezés: Nemzeti Tehetség Központ Kft.) 
Székhely:    1134 Budapest, Váci út 49. 
Cégjegyzékszám:   01-09-345481 
Adószám:    26798819-2-41 
Bankszámlaszám:   10032000-00359586-00000017 
 
Képviseli:    dr. Lantos Krisztina ügyvezető, mint támogató 
(a továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 

1. Az elismerésben részesülő személy adatai: 

Teljes név:   
 Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely:   
 Születési idő:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Adóazonosító jele:   

TAJ száma:   

Személyigazolvány száma1:  
 
 

Bankszámlaszám:  

Telefonszám:   

(a továbbiakban: Támogatott) 

 
 

 
1 Személyigazolvány hiányában a Magyar igazolvány száma 

2. A szerződés tárgya, célja: 
A Nemzeti Tehetség Program keretén belül, a „Stipendium 
Peregrinum Ösztöndíj program bevezetése” című projekt 
keretében az „A” komponenssel járó ösztöndíj folyósítása. 

2.1. A támogatás célja: Az ösztöndíjban részesülő személy anyagi támogatása. 

2.2. 
A forrás megnevezése, 
amelynek terhére a kifizetés 
történik: 

NTP-SP-M-19-0001 
„Stipendium Peregrinum Ösztöndíj „A” komponens (felvételi 
eljárás díja, szállásköltség, utazási költség, biztosítás, napidíj) 
költsége” 

3. Az ösztöndíj összege:  

3.1. 
A támogatás kifizetésének 
határideje, módja, egyéb 
körülményei: 

… napjáig átutalással a Támogatott bankszámlájára. 
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4. Támogató képviselője, neve és 
elérhetősége a szerződés 
kapcsán: 

Jenei-Nagy Gabriella NTP koordinátor 
+36 30 558 1287 
jenei-nagy.gabriella@nemzetitehetsegkozpont.hu 

 
(Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 

5. Az elismerésben részesülő kiskorú személy törvényes képviselőjének adatai: 

Teljes név:   
 Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely:   
 Születési idő:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Adóazonosító jele:   

TAJ száma:   

Személyigazolvány száma2:  
 
 

Telefonszám:   

 
 
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj folyósítása, az azzal történő elszámolás során 
a Támogató a vonatkozó jogszabályok, így különösen a számviteli és társadalombiztosítási előírások 
betartásával jár el. A folyósított ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
1. számú melléklet 4.2. pontja alapján adómentes bevételnek minősül. 
 
7. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a Támogatott a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 
a Támogató rendelkezésére bocsájtja. 
 
8. Támogatott tudomásul veszi, hogy az elszámoláshoz a célintézmény által hitelesített 
dokumentummal szükséges igazolnia, hogy a felvételi eljárásban részt vett. Az ösztöndíj kizárólag 
a felvételi eljárás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó utazás, szállás, biztosítás stb. költségek 
fedezésére használható fel, amelyet Támogatottnak számlával, illetve számla hiányában számlával 
egyenértékű más számviteli bizonylattal kell igazolnia. Az igazolás elmulasztása szerződésszegésnek 
minősül. 
 
9. A Támogatottnak a támogatás teljes összegével el kell számolnia. Amennyiben nem tud a támogatási 
összeg 100%-ával megfelelően elszámolni, akkor a maradványösszeget vissza kell utalnia a Támogató 
jelen szerződésben meghatározott számlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatban történő 
feltüntetésével. Ezzel egy időben az összegre vonatkozó lemondó nyilatkozat eredeti példányát is meg 
kell küldenie a Támogató részére. 
 

 
2 Személyigazolvány hiányában a Magyar igazolvány száma 
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10. A Felek kijelentik, hogy a Támogatott pályázatában tett minden kötelezettség és vállalás, illetve 
a pályázati kiírás tartalma a Támogatottat terhelő szerződéses kötelezettségnek minősül, amelyek így 
jelen szerződés részét képezik. 
 

11. Felek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott bármilyen szerződésszegésért vagy 
kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) VI. könyvében 
meghatározott rendelkezések szerint felelnek, azzal, hogy a Támogatott kártérítési felelőssége nem 
haladhatja meg az ösztöndíj értékét. 
 
12. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a díjátadó rendezvényen róla készített fotó- és 
videódokumentáció Támogató internetes oldalán nyilvánosságra hozható. 
 
13. Támogatott jelen szerződés aláírásával elfogadja a szerződés mellékleteként csatolt Adatkezelési 
tájékoztatót is. 
 
14. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Támogatót, 1 példány pedig 
Támogatottat illeti meg. 
 
Felek a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták 
alá. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Budapest, 2019. 
 
 

…………………………………………………………….. 

Támogatott személy törvényes képviselője 

 
Melléklet:  

- Adatkezelési tájékoztató 
- Pályázati kiírás 
- Támogatott pályázati anyaga 

  ………………………………………….. …………………………………………….. 
dr. Lantos Krisztina ügyvezető 

Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. 
Támogató 

 
Támogatott 

 
  


