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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
ÁLLAMKÖZI EGYEZMÉNYEKEN ALAPULÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK
KERETÉBEN
KIUTAZÓ ÖSZTÖNDÍJASOK RÉSZÉRE
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1.A Tempus Közalapítvány az ösztöndíj keretében a magyar féltől elnyert támogatást az Ösztöndíjas
által kitöltött, aláírt és postai úton visszaküldött Támogatási szerződés kézhezvételétől számított 15
napon belül átutalja az Ösztöndíjas által megadott bankszámlára, leghamarabb a kiutazás időpontja előtt
1 hónappal. Ha a kiutazót ösztöndíj-kiegészítés is megilleti, azt számára havonta folyósítja a
Közalapítvány – a második utalástól kezdődően minden hó 15. napjáig.
1.2 Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a támogatás a ténylegesen felmerülő költségeket nem feltétlenül
fedezi teljes egészében.
1.3 Ösztöndíjas elfogadja a Támogatási szerződés különös feltételeiben megnevezett ösztöndíjas
támogatást, és vállalja, hogy az ugyancsak ott leírt ösztöndíjas programot megvalósítja.
1.4 A pénzügyi támogatást, vagy annak egy részét vissza kell fizetni, ha az Ösztöndíjas a Támogatási
szerződésbe foglalt vállalását nem teljesíti. Amennyiben az ösztöndíjas időszak bármilyen, az
ösztöndíjasnak fel nem róható okból lerövidül, úgy az Ösztöndíjas köteles az átutalt összeget
időarányosan visszafizetni. A szerződés felmondására kerül sor, és a támogatás teljes összege
visszafizetendő, ha az Ösztöndíjas ki sem utazik a célországba. Ha a program megkezdését követően
keletkezik olyan körülmény, ami miatt az Ösztöndíjas a program megszakítására és hazautazásra
kényszerül, akkor a folyósított támogatást a kint eltöltött időtartamot figyelembe véve, arányosan kell
visszafizetni a TKA által küldött felszólító levélben foglalt határidőig. Ha ilyen eset áll elő, az
Ösztöndíjasnak a Tempus Közalapítványt haladéktalanul értesítenie kell, és a megfelelő indoklás
benyújtásával kezdeményeznie az arányos visszafizetésre vonatkozó elszámolást.
1.5 Az elnyert ösztöndíj más olyan, a Tempus Közalapítvány által kezelt mobilitási ösztöndíjjal, magyar

állami vagy EU-s anyagi támogatással nem vonható össze, amely ugyanarra a tevékenységre, illetve
időtartamra nyújt finanszírozást. Amennyiben rendelkezik, vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, az
ösztöndíjasnak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe.
1.6 Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a Tempus Közalapítvány a támogatást akkor tudja folyósítani a
számára, ha az egyéni ösztöndíjas támogatások hátterét biztosító éves támogatási keretösszeget az
illetékes minisztérium a Tempus Közalapítvány rendelkezésére bocsátotta.
2. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
2.1 Ösztöndíjasnak a hazajövetelét követő 30 napon belül a támogatás felhasználásáról záróbeszámolót
kell készítenie. A beszámolót a Tempus Közalapítvány a honlapján közzéteheti. A beszámoló részletes
szabályait a Tempus Közalapítvány honlapján közzétett pályázati felhívás tartalmazza.
2.2 A beszámoló elfogadásáról a Tempus Közalapítvány dönt, elégtelen tartalmú beszámoló esetén új
beszámoló benyújtására is kötelezheti az Ösztöndíjast.
2.3 A beszámoló benyújtását elmulasztó pályázó automatikusan kizárja magát a Tempus Közalapítvány
által kezelt pályázati lehetőségekből, illetve a számára folyósított támogatási összeget vissza kell fizetnie
a TKA által küldött felszólító levélben foglalt határidőig.
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3. BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG
3.1. A jelen szerződés esetében a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
3.2. Ha jelen szerződés értelmezésével, alkalmazásával vagy érvényességével kapcsolatban a szerződő
felek között felmerült vita békés úton nem rendezhető, kizárólagos hatáskörrel az irányadó jog szabályai
által meghatározottak szerint illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
4. ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
4.1 Ösztöndíjas az utazással és külföldi tartózkodással kapcsolatos teendőit (utazás, szállás, vízum stb.)
önállóan intézi. Mivel az ösztöndíjas részére biztosított támogatás átalány alapú, a program
megvalósítása során keletkező költségekről az elszámolás nem szükséges.
4.2 Ösztöndíjas a támogatást kizárólag a Támogatási szerződésben leírt ösztöndíjas program teljesítése
érdekében használja fel.
4.3. A Tempus Közalapítványnak jogában áll a Támogatási szerződést felmondani, az ösztöndíjas
státuszt megszüntetni és az ösztöndíjat részben vagy egészben visszakérni, amennyiben a külföldi
partnerszervezet arról értesíti a Közalapítványt, hogy az Ösztöndíjas külföldi tartózkodása alatt súlyosan
megsértette a fogadó ország törvényeit vagy a fogadó intézmény (írott vagy íratlan) szabályait,
viselkedési normáit, házirendjét. Ugyancsak felmondható a szerződés és megszüntethető az ösztöndíjas
státusz, ha a fogadó országban olyan helyzet áll elő, amely komoly kockázatot jelent az ott-tartózkodók
életére és biztonságára (pl. háborús helyzet, természeti katasztrófa). Ilyen esetben a támogatás a kint
töltött idő arányában fizetendő vissza.
4.4 Ösztöndíjas viseli a külföldi tartózkodásból eredő baleseti, betegségi, személyi és vagyoni károkat,
mindezt az ösztöndíjprogram működtetőire nem háríthatja át. Ösztöndíjas vállalja, hogy a
kinttartózkodás teljes időtartamára megfelelő biztosítással rendelkezik, ha szükséges, kiegészítő
biztosítás megkötéséről kiutazása előtt intézkedik. Ettől csak abban az esetben térhet el, ha a fogadó
országban kötelezően vagy előnyösebb feltételekkel tud szerződést kötni.
4.5 A Támogatási szerződést érintő bármely módosításról a felek írásban kötelesek megállapodni. Az
így létrejövő utólagos szerződésmódosítást csatolni kell az eredeti szerződéshez.
4.6 Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett
magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy
egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az az Államközi
Ösztöndíjak keretében, és a Magyar Kormány támogatásával készült.
4.7 A támogatást biztosító Tempus Közalapítvány az Ösztöndíjas személyes adatait az Adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli (https://tka.hu/30/jogi-nyilatkozat).
4.8 A Támogatási szerződés akkortól kezdve lép hatályba, hogy az Ösztöndíjas aláírásával ellátva
beérkezik a Tempus Közalapítványhoz, és azt a Közalapítvány képviselője is aláírja.

