Ikt.sz.:

/…..

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., Cg. 01-10-041828) mint az
ösztöndíjat nyújtó (a továbbiakban: Ösztöndíj folyósítója vagy MVM Zrt.)
másrészről Név (születési hely: [], születési idő: []. anyja neve: [], lakcíme: [], adóazonosító jele:
[], TAJ száma: [], bankszámlaszáma: []) hallgató (a továbbiakban: Ösztöndíjas) között.
Az MVM Zrt. az energetikai szakember szükségleteinek kielégítése céljából az Ösztöndíjas
számára a [] Egyetemen folytatott tanulmányaira tekintettel tanulmányi ösztöndíjat biztosít a jelen
szerződésben (a továbbiakban: Ösztöndíj Szerződés) rögzített feltételekkel.
1. Az Ösztöndíj folyósítója az Ösztöndíjas részére a [] Egyetem: [] Kar [] szakán folytatott
tanulmányai kapcsán, a 2019/2020-es tanévre, ösztöndíjat folyósít.
2. A fentiek alapján a 2019/2020-es tanévre megállapított ösztöndíj mértéke: bruttó 300.000,Ft/félév, azaz háromszázezer forint félévente. Az Ösztöndíj folyósítója az ösztöndíjat az
Ösztöndíjas által megadott bankszámlaszámra utalja át, amelyből a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 8.§-ában foglaltakra figyelemmel levonja a személyi
jövedelemadót. A 2019/2020 I. félévre járó ösztöndíjat az Ösztöndíj folyósítója a jelen
Ösztöndíj Szerződés aláírását követő 30 napon belül utalja át egy összegben, a 2019/2020. II.
félévre járó ösztöndíjat a 2019/2020. II. féléves hallgatói jogviszony igazolását követő 30
napon belül. A hallgatói jogviszonyt igazoló, az Ösztöndíj folyósítója által elfogadható
tartalmú dokumentumot az Ösztöndíjas Ösztöndíj folyósítójának kijelölt kapcsolattartója
részére köteles megküldeni.
3. Az Ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint
eleget tesz.
4. Az Ösztöndíjas köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Ösztöndíj folyósítóját, ha
bármilyen okból megszakítja tanulmányait. Az indokolt, ideiglenes megszakítás miatti
feltételváltozásokat a szerződő feleknek jelen Ösztöndíj Szerződés módosításával írásban kell
rögzíteniük. Passzív hallgatói jogviszony idejére az ösztöndíj folyósítása szünetel.
5. A tanulmányok várható befejezésének időpontja jelen Ösztöndíj Szerződés megkötésekor: [].
Az Ösztöndíjas ismételten köteles továbbá Ösztöndíj folyósítóját írásban tájékoztatni a
tanulmányai befejezésének várható időpontjáról, legkésőbb hat hónappal a befejezés
időpontját megelőzően. Az Ösztöndíjas köteles haladéktalanul tájékoztatást adni továbbá az
Ösztöndíj folyósítójának, ha előreláthatólag a tanulmányok várható befejezésének dátuma
bármely okból módosul.
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Az Ösztöndíjasnak a tanulmányai befejezését követően 30 napon belül Ösztöndíj folyósítója
részére a tanulmányok sikeres és teljes lezárását bizonyító dokumentumokat.
6. Az Ösztöndíjas kötelezi magát arra, hogy amennyiben az MVM Zrt.-től vagy bármely olyan
társaságtól, amelyben az MVM Zrt. a hatályos Ptk. rendelkezései szerint többségi befolyással
rendelkezik (a továbbiakban: Leányvállalat) megfelelő foglalkoztatási ajánlatot kap, a
tanulmányai befejezése után a foglalkoztatási ajánlatban megjelölt időpontban munkaviszonyt
létesít az ajánlatot adó társasággal, valamint az ösztöndíjazással érintett időszaknak megfelelő
időtartamban munkaviszonyban marad. A foglalkoztatási ajánlat akkor minősül megfelelőnek,
ha megfelel az Ösztöndíjas végzettségének és a felajánlott alapbér eléri a munkaerőpiacon a
végzettség szerinti szokásos kezdő diplomás alapbért. Ebbe az időtartamba a gyermekek
gondozása céljából igénybe vett szabadság és a munkáltató jogkörében engedélyezett 30
napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság, illetve a 30 napot meghaladó keresőképtelenség
ideje nem számít bele. Amennyiben az Ösztöndíjas az MVM Zrt. részére elfogadható módon
igazolt PhD képzésen vesz részt, úgy az MVM Zrt. vagy annak Leányvállalata a
foglalkoztatási ajánlat megtételekor a PhD képzéssel járó kötelezettségek teljesítését
figyelembe veszi az Ösztöndíjassal egyénileg egyeztetett - részmunkaidős állás, kutatómunka
felajánlásával vagy bármely egyéb, a Felek által elfogadható - módon.
7. Jelen Ösztöndíj Szerződés 6. pontjába foglalt foglalkoztatási ajánlatot az Ösztöndíjas a
következő megyékben történő munkavégzésre köteles elfogadni: [].1
8. Az MVM Zrt. az Ösztöndíjas jelen Ösztöndíj Szerződéshez kapcsolódó tanulmányok során
megszerzett végzettségének megfelelő üres pozíció megléte esetén az Ösztöndíjas
tanulmányai befejezésének időpontját legkésőbb 3 hónappal megelőzően köteles
foglalkoztatási ajánlatot adni az Ösztöndíjas részére. Az MVM Zrt. ajánlat adási
kötelezettsége teljesítettnek minősül abban az esetben is, ha az ajánlatot az Ösztöndíjas
részére valamely Leányvállalat adja.
9. Az Ösztöndíj folyósítója a jelen 2. pont szerinti ösztöndíj kifizetését követően az
Ösztöndíjashoz címzett egyoldalú nyilatkozattal elállhat a jelen Ösztöndíj Szerződéstől. Az
Ösztöndíj folyósítójának elállása esetén az Ösztöndíjas mentesül a jelen Ösztöndíj Szerződés
szerinti – a munkaviszony létesítésre, illetve fenntartásra vonatkozó – kötelezettsége alól.
10. Amennyiben az Ösztöndíjas a szerződéses kötelezettségeit szándékosan vagy súlyosan
gondatlan magatartásával megszegi, akkor az Ösztöndíj folyósítója jelen Ösztöndíjas
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a jelen Ösztöndíj Szerződés
szerint kifizetett ösztöndíjak összegét az Ösztöndíjasnak az Ösztöndíj Szerződés felmondását
követő 30 napon belül egy összegben vissza kell térítenie az Ösztöndíj folyósítója által
meghatározott bankszámlaszámra. Az Ösztöndíjas kérelmére az Ösztöndíj folyósítója
részletfizetést engedélyezhet. Késedelmes fizetés esetén a fizetési kötelezettséget a Ptk.
szerinti késedelmi kamat terheli.
11. Amennyiben az MVM Zrt.-től, vagy Leányvállalatától kapott foglalkoztatási ajánlat ellenére
az Ösztöndíjasnak felróható okból az Ösztöndíjas nem létesít munkaviszonyt, illetve azt nem
tartja fenn a 6. pontban előírt ideig, az Ösztöndíj folyósítójával vagy annak Leányvállalatával,
akkor a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni. Ha a jelen Ösztöndíj Szerződésben
A megjelölt megyék között szerepelnie kell Budapestnek vagy Tolna megyének, ellenkező esetben az
Ösztöndíjas 3 megyét köteles megjelölni, amelyekben MVM Zrt. vagy valamely Leányvállalata székhellyel,
telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkezik.
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rögzített időtartamnál kevesebb időt tölt munkaviszonyban az MVM Zrt.-nél vagy valamely
Leányvállalatánál, úgy a le nem töltött idővel részarányosan vissza kell fizetnie a tanulmányai
alatt az Ösztöndíj folyósítójától kapott ösztöndíjat. A visszafizetést egy összegben a
munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül kell teljesíteni az Ösztöndíj folyósítója
által meghatározott bankszámlaszámra. Az Ösztöndíjas kérelmére az Ösztöndíj folyósítója
részletfizetést engedélyezhet. Késedelmes fizetés esetén a fizetési kötelezettséget a Ptk.
szerinti késedelmi kamat terheli.
12. Jelen Ösztöndíj Szerződés kapcsán az Ösztöndíjas által teljesítendő valamennyi értesítés,
tájékoztatás, igazolás írásban, [postai úton] / [e-mailban, scannelt formában] küldendő az
alábbi [postacímre] / [e-mail címre] az Ösztöndíj folyósítójának a mindenkor illetékes
kapcsolattartója részére:
Pintye Tímea, szenior toborzási szakértő, MVM Zrt. HR Kompetencia Központ Osztály
postacím: MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031
Budapest, Szentendrei Út 207-209
A Felek az értesítési címek, elérhetőségek változásáról haladéktalanul kötelesek egymást
értesíteni.
13. A Felek a jelen Ösztöndíj Szerződéssel összefüggő vitás kérdéseket elsősorban egyeztető
tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a
közöttük felmerülő jogvita elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
14. A jelen Ösztöndíj Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
Jelen Ösztöndíj Szerződés két példányban készült.
Budapest, 2019. ……………………………………

………………………….
…………………………….
Fluck Benedek
Rádli Erzsébet
humánerőforrás
osztályvezető HR
vezérigazgató-helyettes
Szolgáltatások Osztály
Ösztöndíj folyósítója
<<T>>
Kapják:
 Ösztöndíjas
 MVM Zrt. HR Szolgáltatások Osztály
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Név
Ösztöndíjas

