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a nemzeti felsooktat6srol szolo 2011. evi CCIV. torv6ny
a fels6oktatdsban r6szt vev6 hallgatok juttat5sair6l 6s az Sltaluk fizetend6 egyes
t6rit6sekr6l sz6l6 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kozszolg6lati Egyetemr6l, valamint aklzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai felsooktat6srol sz6lo 2011.6vi CX)fill. torv6ny
a Nemzeti Kdzszolg6lati Egyetemr6l, valamint akdzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai felsooktat6srol sz6lo 2011.6vi CXXX|l. torv6ny egyes rendelkez6seinek
v6grehajtds6rol sz6lo 36312011. (Xll. 30.) Korm. rendelet
a szoci6lis igazgatSsrol 6s szoci6lis elldt6sokr6l szo16 1993. 6vi lll. torv6ny
az Allamhdztart6sr6l szolo 2011. 6vi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.)
az allamhaztart6srol sz6l6 torv6ny v6grehdjt6s6r6l szol6 368/2011. (Xll. 31.)
Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Avr.)
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011.6vi CD(XXIX. torv6ny
a polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntart6s6rol sz6l6 1992. evi
LXVI. torv6ny
vonatkoz6 rendelkez6seivel.

1. Apitlyitzat c6lja

A Bursa Hungarica Fels6oktatdsi Onkorm6nyzati Osztdndijrendszer (a tovdbbiakban: Bursa
Hungarica Osztdndljrendszer) c6lja az es6lyteremt6s 6rdek6ben a hdtrdnyos helyzetri,
szocidlisan rdszorul6 fiatalok fels6oktatSsban val6 r6szv6tel6nek t6mogat6sa. A Bursa
Hungarica Osztond[jrendszer tdbbszintri t6mogat6si rendszer, amelynek p6nzUgyi
fedezetek6nt hSrom forr6s szolgSl: a telepul6si onkormSnyzatok 6ltal nyrijtott t6mogat6s, a
megyei onkormSnyzatok Sltal nyfjtott tdmogat6s 6s a fels6oktatdsi int6zm6nyi tdmogatAs. Az
osztondfjpdly{zaltal kapcsolatos adatbdzis-kezel6i, koordindcios, a telepUl6si 6s megyei
osztond'tjjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat az Emberi Er6forrds T6mogat6skezel6 (a

tov6bbiakban: Tdmogatdskezel6)

v6gzi, mig az elbirdldsi feladatokat

az

osztondijpSlyAzalhoz csatlakoz6 telepul6si 6s megyei onkorm6nyzatok l6tj6k e,.

A

Bursa Hungarica Fels6oktat6si 6nkorm5nyzati Osztcindijrendszer jogszab6lyi
a fels6oktatdsban r6szt vevS hallgatok juttatdsair6l 6s az 1ltaluk fizetend6
egyes t6rit6sekrSl sz6l6 51/2007. (lll. 26.) Korm1nyrendelet 6s a nemzeti
h5ttercii.if

fels6oktatdsrol sz6lo 2011.6vi CCIV. t6rv6ny szolg6l.

2. Apirlyirz6k kcire
A Bursa Hungarica Osztondijban az51l2OO7. (lll. 26.) Korm6nyrendelet 18. S (2) bekezd6se
alapjdn kiz1rolag a telepril6si onkorm6nyzat terrilet6n 6lland6 lakohellyel (a tov6bbiakban:
lakohely) rendelkez6k r6szesUlhetnek. [A KormSnyrendelet ,,dlland6 lakohely" fogalma a
polg5rok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilvdntart6s6r6l sz6lo 1992.6vi LXVI. torv6ny
,,lak6hely" fogalm6nak feleltetheto meg, amelyet a pAlyAz6 a lakcimk6rtydj6val tud igazolni.l

Az osztondrlpAlylzatra azok a telepUl6si 6nkorm6nyzat teriilet6n lak6hellyel rendelkezS,
h6tr6nyos szoci5lis helyzetii fels6oktat6si hallgat6k jelentkezhetnek, akik fels6oktat6si
int6zm6nyben (fels6oktatdsi hallgatoi jogviszony keret6ben) teljes idejfi (nappali
munkarend), alapfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyez6 alapk6pz6sben,
mesterfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyez6 mesterk6pz6sben, osztatlan k6pz6sben
vagy fels6fokri, illetve fels6oktat6si szakk6pz6sben folytatjdk tanulm6nyaikat.

Az 1sztdndijra palyazhatnak a 2016 szeptember6ben fels6oktatdsi tanulmdnyaik utols6 6v1t
megkezdS hallgat6k is. Amennyiben az lsztdndfjas hallgatoi jogviszonya 2017 6szdn mar
nem 6llfenn, Igy a 2017/2018. tan6v els6 fel6v6re es5 1sztdndfj mdr nem kerillfolyosftdsra.
Az osztdndijra p6lydzatot nyujthatnak be azok a hallgatok is, akiknek a hallgatoijogviszonya
a fels6oktat1si int€zm6nyben a pdlydzds id6pontjaban sz1netel. Az 1sztdndij foly6sitasdnak
felt6tele, hogy a 2016/2017. tan6v mdsodik f6l6v6re a beiratkozott hallgato aktiv hallgat6i
jogvi szo n nyal ren d el kezze n.
Nem r6szestilhet cisztcindijban az a p6ly6z5i aki:

- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatdsos 6s
szerz6d6ses Sllom6nyU hallgat6ja
- doktori (PhD) k6pz6sben vesz r6szt
- kizArolag kulfoldi int6zm6nnyel 6ll hallgat6i jogviszonyban.
Az <iszt6nd'rjat minden p6ly6zati fordul6ban 0jra kell p6ly6zni.

3. Apirlyitzat benyfjt6s5nak m6dja 6s hat6rideje

A pAlylzatbead6shoz a Bursa Hungarica Elektronikus P6ly6zatkezel6si es EgyUttmrikddesi
Rendszer6ben

(a

tov6bbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri p{lyAzoi regisztr6ci6

szuks6ges, melynek e16r6se:

Azok a p1lyAzok, akik a kor6bbi p{lyAzati 6vekben regisztr6ltak a rendszerben, m6r nem
regisztr5lhatnak 0jra, ok a megl6v6 felhaszn6l6n6v 6s jelsz6 birtok6ban l6phetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtett6k , az Elfelejtett jelszo funkci6val
k6rhetnek 0j jelszot. A pAlyAzoi regisztr6ci6t vagy a bel6p6st k6vet6en lehets6ges a pAlyAzati
adatok rogzit6se a csatlakozott onkorm6nvzatok pitlyAzoi r6sz6re. A p1lyAzati ulrlapot
minden 6vben 0jra ki kell tolteni! A szem6lyes 6s pitlyi;zati adatok ellen6rz6s6t, rogzft6s6t
kovet6en a p6lv6zati rirlapot kinvomtatva 6s al6irva a telepulesi onkorm6nyzatn6l kell
benyfjtaniuk a p1ly{zoknak. A p{lyitzat csak a p{ly1zati kilr6sban meghat6rozott csatoland6
mell6kletekkel egytitt 6rv6nyes. A pitly1zati kiir6sban meghat6rozott valamely mell6klet
hi6nydban a p6ly6zat formai hib6snak min6sUl. A beny0jtott pSlyAzatok befogadAsAt az
onkormdnyzat koteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott p1ly1zatok a
birdlatban nem vesznek r6szt.

A pSly6zat r<igzit6s6nek 6s az <inkormAnyzathoz t<irt6n6 benyfjtfs6nak
hat6rideje: 2016. november 8.

A pitlydzatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, v6glegesitve, onnan kinyomtatva, allirva
a lak6hely szerint illet6kes telepul6si onkorm6nyzat polgdrmesteri hivatal6n6l kell beny0jtani.

A pSlv6zat kdtelez6 mell6kletei:

a)

A fels6oktat5si int6zm6ny 6ltal kitdltdtt eredeti hallgat6ijogviszony-igazol6s a

201612017. tan5v els6 f6l6v6r6l.

Amennyiben a pAlylzo egy id6ben tobb fels6oktat6si int6zm6nnyel is hallgatoi jogviszonyban
6ll, p1lyAzat5ban csak azt a fels6oktat6si int6zmenyt kell megneveznie, amellyel elsok6nt
l6tesitett hallgat6i jogviszonyt. A fels6oktat6si int6zm6nyek szerz6d6se alapjSn foly6,
kozosen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a m6sik szakon hitoktat6, illetve hittan6r k6tszakos k6pz6s eset6ben a hallgat6 az 5llami fels6oktatSsi int6zm6nyt kdteles
megnevezni.

b)

lgazolSs a pillyAzo 6s
jdvedelm616l.
nett6

c)

a p6ly6z6val egy hiztart5sban 6l6k egy f6re juto havi

A szoci6lis r6szorults69 igazolitsilra az aliibbi okiratok:

A tov6bbi mell6kleteket az elbir6l6 telepulesi onkormdnyzathat6rozza meg.

A pAlyAzati firlap csak a fent meghat5rozott kcitelez6 mell6kletekkel egyi.itt 6rv6nyes,
vafamefy mell6klet hi6ny6ban a pillyAzat formai hib6snak min6stil.

Eqv hdztaft1sban 6l5k: a palyazo lakohelye szerinti lakasban 1letvitelszer1'en egytittlak6,
ott bejelentett lak6hellyel vagy tartozkoddsi hellyel rendelkez6 szem1lyek.

Ji5vedelem:
A szoci1lis igazgatdsrol 6s szocillis elldtdsokrol szolo 1993. evi lll. torueny 4. S 0) bekezd6s
a) pontja alapjan az elismert kolts6gekkel 6s a befizet6si k1telezettseggel cs1kkentett
- a szem6lyi jdvedelemadorol szolo 1995. 6vi CXVll. t6rv6ny szerint meghat1rozott,
belfoldr6l vagy killfoldrSl szdrmaz6 - megszerzett - vagyoni 6ftek (bevetel), ide6ftve
a jdvedelemk6nt figyelembe nem vett bev6telt 6s az adomentes jovedelmet ls, 6s
- az a bev6tel, amely utdn az egyszer1sftett vallalkozoi ador6l, a kisadoz6
vdllalkozdsok t6teles adojdrol 6s a kisv1llalati adorol szol6 tdrv6ny, vagy az
egyszerfisltett kdzteherur'sel6si hozzdjdrul1srol szolo tdrv6ny szerint adot, illetve
hozz1j 6ru I 6 st kel I f i zetn

i.

Elismert ki5lts6snek min6s0l a szem1lyijdvedelemad6rol szolo tdrv6nyben elismert kdlts1g,
valamint a fizetett tartasdlj. Ha a magdnszemdly az egyszerusftett vallalkozoi ad6 vagy
egyszerfisltett kdztehervisel1si hozzdjdrul1s alapj6tul szolgdl6 bevltelt szerez, a bev1tel
csdkkenthet6 a szem6lyijdvedelemad6r6l sz6l6 tdrv6ny szerint elismert kdlts6gnek minosiil6
igazolt kiaddsokkal, ennek hidny6ban a bev6tel 41%-aval. Ha a mez6gazdasdgi 6stermelS
ad66vi Sstermel1sbSl sz1rmazo bev6tele nem tdbb a kistermel1s 1rt6khatdrdndl (illetve ha
r6sz6re t1mogatdst folyositottak, annak a folyosftott tdmogat6ssal ndvelt 6sszeg6n6l), akkor
a bev6tel csOkkenthet6 az igazolt k1ltsegekkel, tovabbd a bev6tel 40%-6nak megfelel6
1sszeggel, vagy a bev1tel 85%o-6nak, illet6leg 6llatteny6szt6s eset1n g4%o-anak megfelelS
osszegge/.

Befizet6si ki5telezetts6snek min1sdl a szem6lyi jdvedelemad6, az egyszerIsitett
vdllalkoz1si ad6, a mag1nszem1lyt terhel6 egyszer(isftett kdztehervisel1si hozzdjdrul1s,
eg1szs6gbiztosit1si hozzdjdrul6s 6s jdrulek, eg6szs6gUgyi szolgdltatAsi jarul6k,
nyugdfjjarulek, nyugdfjbiztosifdsi jarulek, mag1n-nyugdfjpenztari tagdfj 6s munkav6llal6i
jdrulek.
Nem m in6siil ii5vedelemnek
a) a rendklvilli telepdlesi t1mogatds,

b)

a lakasfenntartasi t1mogatas, az ad6ssSgcsdkkentlsi
t6mogatds, valamint a lakhatdshoz kapcsolodo rendszeres kiad1sok visel6s6hez, a
gyogyszerkiadAsok visel6s6hez 6s a lakhat1si kiaddsokhoz kapcsol6do hdtralekot
felhalmozo szem1lyek r6sz6re nyujtott telep1l1si tamogat1s,
a rendkiv}li gyermekvedelmi tdmogatds, a gyermekek v6delm6r6l 6s a gydmilgyi
igazgatasrol szolo 1997. 6vi XXXI. torueny (a tovabbiakban: Gyvt.) 20/A. $-a szerinti
p1nzbeli tdmogatds, a Gyvt. 20/8. $-6nak (4)-(5) bekezd6se szerinti p6tlek, a
nevel6szill6k szdmara fizetett nevel1si dij es kdl6n ell1tmany,
3

c) az anyasdgi tAmogat1s,
d) a tizenharmadik havi nyugdij es a sz6pkor0ak jubileumijuttat1sa,
e) a szem6lyes gondoskodds6rl fizetendo szem6lyi terltesi dij megallapltdsa kiv6tel6vel a
su/yos mozg1skorl1tozott szem6lyek p6nzbeli ktizleked1si kedvezmenyei, a vakok
szemelyi jdrad1ka 6s a fogyat6kossdgi t6mogat6s,
f) a fogado szervezet 6ltal az onk6ntesnek ki.il6n t6rv6ny alapj1n biztositott juttatas,
g) az alkalmi munkavdllal6i kdnyvvel t6rten6 munkav6gz6snek, az egyszer1sftett
foglalkoztatdsrol szolo t1rv6ny alapjan toft6no munkav6gz6snek, valamint a term6szetes
szem6lyek k6z6tt az ad6rendszeren kfvtili keresetfel jaro foglalkoztat1sra vonatkozo
rendelkez1sek alapjdn haztartdsi munkdra lftesitett munkav6gz6sre ir1nyulo jogviszony
keret6ben t6ft6n5 munkavdgz1snek (a tovdbbiakban: haztaft1si munka) a havi
ellen6rt6ke,
h) a hazi seglts6gnyujtas keret6ben tarsadalmi gondoz6s6rt kapott tiszteletdij,
i) az energiafelhasznal6shoz nyujtott tAmogat6s,
j) a szoci1lis szovetkezet (ide nem 6rtve az iskolasz6vetkezetet) tagja altal a sz6vetkezetben
vegzett tev6kenyseg ellen6rt6kek6nt megszerzett, a szem6lyi j1vedelemadorol szolo
tdrv6ny alapj1n adomente s bev1tel.
4. Adatkezel6s

A p6ly6zo pllyAzata beny0jt5s6val bUntetdjogi felel6ss6get vdllal a26rt., hogy az EPER-Bursa
rendszerben r6gzitett, a pSlyAzati tirlapon 6s mell6kleteiben az lltala feltUntetett adatok a
valos6gnak megfelelnek. Tudom6sul veszi, hogy amennyiben a pSly6zati rirlapon 6s
mell6kleteiben nem a val6s6gnak megfelelo adatokat tUntet fel, 0gy a Bursa Hungarica
Osztdndijrendszerbol pAlylzatakizArhato, a megit6lt t6mogat6s visszavonhat6

A

pAly itzo paly azala be nyf jt6s6va

a)

I

hozzAjArul ahhoz, hogy a pllyAzati tirlapon rogzitett szem6lyes adatait a p6ly6zatot kiiro

telepul6si onkorm6nyzat nyilvdntart6sba vegye 6s azokat a megyei onkorm6nyzat 6s a
Tdmogat6skezelo r6sz6re kizlrolag az osztondijpaly1zat lebonyolit6sa 6s a
t6mogatdsra val6 jogosultsdg ellen6rz6se celjdb6l - 6tad1a, illet6leg az Oszt6ndlj
id6taftama alatt maga kezelje;
b) hozzAjdrul ahhoz, hogy a Tdmogatdskezelo szem6lyes adatait az osztdndijp1ly1zat
lebonyolit6sa 6s a t6mogat6sra val6 jogosultsSg ellenorz6se celj5b6l az osztond'rj
id6tartama alatt kezelje;
c) hozzdjArul ahhoz, hogy a fels6oktat6si int6zm6ny hallgatoi jogviszony6rol a
T6mogatdskezel6nek, illetve a t6mogat6 onkorm6nyzatnaktdjekoztatAst ny0jtson;
d) hozz6j6rul tov6bb1 a p6lyAz6skor rendelkez6sre bocsdtott szem6lyes adatainak az
azonosit6s celja 6rdek6ben szUks6ges m6r16kben tdrten6 kezel6s6hez 6s az
dsztondijpdlylzat lebonyolitdsa, valamint a tdmogatdsra val6 jogosults6g ellen6rz6se
celj6b6l torteno tovdbbit5sdhoz.
5.

A pirlyirzat elbir6l6sa

A be6rkezett pSly6zatokat az illet6kes telepril6si onkorm6nyzat birAlja el 2016. december 8ig:

a)

az elbirdlo onkorm6nyzat a pllylzokat hidnypotl6sra szollthatja fel a formai ellenorz6s 6s
az elbir{lAs sor6n, az onkormAnyzat 5ltal meghatdrozott hat6ridoben, amely azonban
nem l6pheti tfl a plly1zatok onkorm6nyzati elblr6l5si hat6ridej6t. Az onkorm6nyzat
hi6nypotldst csak olyan dokumentumokra k6rhet be, amelyeket a p6ly6zati kifr5sban
felttintetett. A hi6nypotl6si hat6rid6: ..... nap;
b) az osztondij elbir6l6sa kizArolag szociSlis r6szorultsSg alapj6n, a pSlydzo tanulmSnyi
eredm6ny6t6l fUggetlenUl tdrt6nik. Az elutasit5s indokldsak6nt nem jel6lhet6k meg olyan.
okok, amelyeket a formai ellen6rz6s vizsg61 6s azon megfelel6k6nt lettek megjelolve;

az EPER-Bursa rendszerben nem rogzftett, nem a rendszerb6l nyomtatott

p6ly5zati
tlrlapon, hat6rid6n t0l beny0jtott, vagy formailag nem megfelelt5 pAlylzatokat a bir4latbol
kizdrja, 6s kiz6r6s6t ir6sban indokolja;
d) minden, hatdrid6n belUl beny0jtott, formailag megfelel6 p1lyAzatot 6rdemben elbirSl, 6s
dontes6t irdsban indokolja ;
e) csak az onkorm6nyzat terUlet6n lak6hellyel rendelkez6 pAlyAzokat r6szesitheti
tdmogat6sban;
az
elbirSlds sor6n korra, fa1ra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vil6gn6zeti
0
hovatartoz6sra, tanulm6nyi eredm6nyre tekintet n6lkril, kizlrolag a p6lyAz6 szoci6lis
16szorultsdg5nak objektiv vizsg5lata alapj6n j6rhat el.
c)

A pitly6zo az elbirfllo szerv dont6se ellen fellebbez6ssel nem 6lhet, a pllylzati dont6s ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A

megit6lt osztondijat az onkorm1nyzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
osztdndijas elkdltozik a telepUl6si onkormlnyzat terUlet6rol. A telepUlesi 6nkorm6nyzat
ebben az esetben hat5rozatban rendelkezik a t6mogat6s visszavon6s6rol. AhatArozat csak
a meghozatal6t koveto tanulm6nyi f6l6\i461 hat6 hat6llyal hozhat6 meg.
6. Ertesit6s a pSly6zati dcint6srSl

A telepUlesi onkorm6nyzat a meghozott dont6s6r6l 6s annak indok6rol 2016. december 12-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztul elektronikusan vagy postai 0ton kuldott lev6lben
ertesiti a p1lyazokat.

A TSmogatdskezel6 az onkormAnyzati dont6si list6k 6rkezteteset kovetdren 2017. januAr 20ig ertesfti a telepril6si onkorm6nyzatok 6ltal nem t6mogatott pitlyitzokat az onkormAnyzati
dont6sr6l az EPER-Bursa rendszeren keresztul.

A

Tdmogat6skezel6 az elbirSl5s ellen6rz6s6t 6s az int6zm6nyi osztondijr6szek
megSllapitdsdt kovet6en2017. m6rcius 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztul 6rtesiti a
teleptil6si onkormSnyzat 6ltal t6mogat6sban r6szesltett plly1zokat a Bursa Hungarica
Osztondij teljes 6sszeg6r6l 6s az dsztondij-folyosit6s m6dj6r6l.
7. Az ciszt<indij foly6sit6s5nak felt6telei

A fels6oktatdsi int6zm6nyeknek az Osztdnd'rj kifizetest megel6zoen az dsztdndijra val6
jogosults6got a nemzeti fels6oktatdsrol szol6 2011. 6vi CCIV. tdrv6ny 85/E. S (3)
bekezd6s6ben 6s a 112. S (9)-(10) bekezdEs6ben foglaltak figyelembev6tel6vel kell
meg5llapitania.

osztondij-foly6sit5s felt6tele, hogy a t6mogatott pAlydzo hallgat6i jogviszonya a
201612017. tan6v m6sodik f6l6v6ben megfeleljen a ptiy1zati kilr6snak. Amennyiben a
tSmogatott p1lyAzo hallgat6i jogviszonya nem felel meg a plly1zati kiirSsnak, a t6mogatott
az osztondijra val6 jogosults6g1t az adott f6l6vben elveszlti. Azokban a h6napokban,
amelyekben a hallgat6 hallgatoi jogviszonya szrinetel, vagy nem felel meg a p1lylzati kiirds
felt6teleinek, az osztondij foly6slt6sa a foly6sitSs v6ghat6ridej6nek m6dosul6sa n6lkul, teljes
eg6sz6ben szrinete,.

Az

8. Az 6sztcindij foly6sit6sa

Az osztdnd'r1 id6tartama 10 honap , azaz k6t egym5st kdveto tanulmdnyi f6l6v:
a201612017. tan6v m6sodik (tavaszi), illetve a201712018. tan6v els6 (oszi) f6l6ve.

Az dnkormAnyzatok egy tanulmSnyi f6l6vre egy osszegben utaljdk 6t a T5mogatdskezel6
Bursa Hungarica sz1mlAj{ra a tSmogatott hallgat6k othavi onkorm6nyzati tdmogat6si

osszeg6t. A Tdmogat5skezel6 a be6rkezett onkormdnyzati dszt6ndijr6szeket a kifizet6helyek
(fels6oktat6si intezm6nyek) szerint fjracsoportosltja, majd a jogosult hallgat6k utdn
tov6bbutalja a kifizet6 fels6oktatdsi int6zm6nyekhez abban az esetben, ha a fels6oktat6si
int6zm6ny
hallgat6k jogosults6g6t visszaigazolta,
onkorm6nyzat utalSsi
kdtelezettseget teljesitve a pontos tdmogatdsi 6sszeget tovdbbltotta a T6mogat6skezel6
szAmldj1ra.

a

6s az

Azint6zm6nyi osztondr1r6szforr{saaz5ll2007. (111.26.) Korm. rendelet 18. S (3) bekezd6se
6rtel m6be n az inl6zm6nyek kolts6gvet6s6ben megj e lo lt el ku on itett fo rr6s.
I

Az osztondijat (mind az onkorm6nyzati, mind az int6zm6nyi osztondijr6szt) az a fels6oktatdsi
int6zm6ny folyositja a hallgatonak, amelyt6l a hallgat6 - az Sllami kolts6gvet6s terh6re - a
hallgat6i juttat6sokat kapja. Amennyiben
hallgat6 egy id6ben tobb fels6oktatdsi
int6zm6nnyel is hallgat6i jogviszonyban 6ll, az a fels6oktat6si int6zm6ny foly6sitja szdm6ra
az osztondijat, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgat6ijogviszonyt. A fels6oktat6si int6zm6nyek
szerz6d6se alapjdn foly6, kozdsen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a m6sik szakon
hitoktat6, illetve hittan6r
k6tszakos k6pzes eset6ben a hallgat6 szdm1ra az lllami
fels6oktatSsi int6zm6ny foly6sitja az osztondijat. A kifizet6s el6tt a jogosults6got, valamint a
ha g at6i j ogvi szo ny fen n6 l6sdt az int6zm6ny megvizsg6 lja.

a

-

|

|

|

Az osztondij foly6sitds6nak kezdete legkordbban: 2017. m6rcius.

Az dnkormlnyzati dsztdnd'rjr6sz kifizet6se a tavaszi f6l6vben m6rcius honaptol, az oszi
f6l6vben oktober honapt6l, de legkes6bb a fels6oktatdsi int6zm6nyhez tdrt6n6 6tutal6st
kdvet6 els6 dsztondij-kifizet6skor indul, majd a tov6bbiakban az osztondijfizet6s rendje
szerint tortenik.

Az int6zm6nyi osztondijr6sz foly6sft6sa mSrcius, illetve oktober h6napban kezd6dik, azt a
hallgat6i juttat6sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az int6zm6nyi osztondijr6szt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az onkorm6nyzati osztondijr6sz fedezete nem 5ll rendelkez6sre
azint1zm6ny sziml6jAn. Az int6zm6nyi 6sztOndljresz fUggetlen minden mds, a fels6oktatdsi
int6zm6nyben foly6s ftott t6 mogat6st6l.
Az elnyert dsztdndijat kozvetlen ado- 6s TB-j5rul6kfizet6si kotelezetts6g nem terheli (l6sd a
szem6lyi jovedelemador6l szolo 1995.6vi CXVll. torv6ny 1. sz. mell6klet 3.2.6. es 4.17.
pontj6t).

9. A p6ly6z6k 6rtesit6si k<itelezetts6gei

Az dsztdndljban

r6szesUl6 hallgato koteles az 6szt6ndij folyosit6s6nak id6szaka alatt
minden, az osztondij foly6sitds6t 6rint6 v6ltozdsr6l halad6ktalanul (de legkes6bb 15 napon
beltil) ir6sban 6rteslteni a folyoslto fels6oktat6si int6zm6nyt 6s a T5mogat6skezel6t
(levelez6si c[m: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelent6st az EPER-Bursa
rendszeren keresztul kell kezdem6nyeznie. Az 6rtesit6si kotelezetts6get a hallgat6 5
munkanapon belul koteles teljesiteni azal1bbi adatok v6ltoz6sakor:
tanulm6nyokhalasztSsa;
tanulm6nyok hely6nek megv6ltoz5sa (az fj fels5oktatSsi int6zm6ny, kar, szak,
megnevez6s6vel);
tanulm6nyi st6tusz (munkarend, k6pz6si forma, finansziroz6siforma) v6ltozdsa;
szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si cim) v6ltoz5sa.

-

Az az osztondijas, aki 6rtesit6si kotelezetts6g6nek elmulaszt6sa miatt esik el az osztondij
foly6sit6s5t6l, a tanulmSnyi f6l6v lezdrds6t k6vet6en, legk6s6bb jUnius 30-ig, illetve janu6r
31-ig ki nem fizetett 6sztond'rj6ra m6r nem tarthat igenyt.

Az osztondijas 30 napon belul koteles a jogosulatlanul felvett osztondijat a foly6sit6
fels6oktatdsi int6zm6ny r6sz6re visszafizetni.

a

Az

osztondijas lemondhat
sz1m6ra megit6lt t6mogatdsr6l, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdem6nyezhet 6s az onnan let6lthet6 Lemondo nyilatkozatot al6irva 6s
postai fton, aj6nlott lev6lk6nt megkUldve a Tdmogatdskezel6 cim6re jelenthet be. A
Lemond6 nyilatkozat bekuld6s6vel az osztondijas a nyertes osztondijp6lylzatAt megszunteti,
azaz a megjelolt felevr6l 6s az osztdndij tovSbbi f6l6vi r6szleteir6l is lemond.

Amennyiben meg6llaplt6st nyer, hogy a pAlyAzo a pAlylzalban nem a val6s5gnak megfelel6
adatokat szolgdltatta vagy a palyazati felt6teleknek egyebkent nem felel meg, t6mogat6sban
nem r6szesUlhet m6g abban az esetben sem, ha az osztdndlj elnyer6s6r6l szol6
tAjekoztatlst m5r k1zhez vette.
10. Lebonyolit6s

Az osztondijpitlyizaltal kapcsolatos kozponti adatbdzis-kezel6i, koordin6cios, a telepUl6si 6s

a

megyei onkorm6nyzati osztondljjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat

T6mogatdskezelo l6tja el.

A TSmogat6skezel6 el6rhet6s6ge:

Emberi Er6forr6s T5mogat6skezel6
Bursa Hungarica-.
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.oov.hu
Internet: www.emet.qov.hu (Bursa Hungarica)
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