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(-l;1...4'i-.'..ff(OnkormAnyzata az Emberi Er6forr6sok Miniszt6riumival
egyi.ittmffkiidve, az 5112007. (lll. 26.) Kormdnyrendelet alapjin
ezennel kiirja a 2017. 6vre
a B u rsa H u n g a ri ca Fe ls 6o ktat6s i O n ko rm6ny zati 6szt<i n d tipirly ilzatot

fels5oktatisi tanulminyokat kezdeni kiv6n6 fiatalok szilmilra,
dsszhangban
I
I

a nemzetifelsooktatdsr6l sz6lo 2011.6vi CCIV. torv6ny
a fels6oktatdsban r6szt vev6 hallgat6k juttatdsai161 6s az dltaluk fizetend6 egyes
t6rit6sekr6l szol6 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kdzszolgdlati Egyetem 16l, valam nt a kdzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai fels6oktatdsr6l sz6l6 2011. evi CXXXll. torv6ny
a Nemzeti Kozszolg6lati Egyetem16l, valamint a klzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai felsooktat6sr6l sz6l6 2011.6vi CXXX|l. torv6ny egyes rendelkez6seinek
v6grehajt6s6rol sz6l6 36312011. (Xll. 30.) Korm. rendelet
a szoci6lis igazgat6srol 6s szoci6lis ell6t6sokrol sz6l6 1993. 6vi lll. torv6ny
az Allamh6ztart6sr6l szolo 2011. evi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.)
az 6llamh1ztart6sr6l szolo torv6ny v6grehajt6s6rol sz6l6 368/2011. (Xll. 31.)
Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Avr.)
MagyarorszAg helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011. 6vi CDfiXlX. torv6ny
a polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilvSntart5s6r6l sz6l6 1992. 6vi
LXVI. torv6ny
vonatkoz6 rendelkez6seivel.
i

I
I

1. A pitlyirzat c6lja

A Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorm6nyzali Osztdndijrendszer (a tovdbbiakban: Bursa
Hungarica Osztdnd'rjrendszer) c6lja az es6lyteremt6s 6rdek6ben a hdtrdnyos helyzet(,
szociSlisan r6szorul6 fiatalok fels6oktat6sban val6 r6szv6tel6nek tSmogatdsa. A Bursa
Hungarica Oszt6nd'rjrendszer tobbszintri t6mogatdsi rendszer, amelynek p6nzUgyi
fedezetek6nt h6rom forr6s szolg6l: a telepul6si onkorm6nyzatok 6ltal ny(jtott t6mogat6s; a
megyei onkormdnyzatok iiltal ny0jtott tdmogatds 6s a fels6oktat6si int6zm6nyi t6mogat6s. Az
osztondijp6lydzattal kapcsolatos adatb5zis-kezel6i, koordin6ci6s, a telepUl6si 6s megyei
osztondijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat az Emberi Eroforrds T6mogat6skezel6
(tov6bbiakban: TSmogat6skezel6) v6gzi, mig az elbirdlSsi feladatokat az
osztondijpSlyazathoz csatlakoz6 telepril6si 6s megyei onkorm6nyzatok l5tj6k el.

A Bursa Hungarica Fels5oktat6si

6nkorm6nyzati Osztcind'tjrendszer jogszab6lyi
h6tter6iil a felsSoktatdsban r6szt vev6 hallgatok juttatdsairol 6s az 1ltaluk fizetend6
egyes t6rlt6sekr6l szolo 51/2007. (|il. 26.) Kormdnyrendelet 6s a nemzeti
fels6oktatdsrol sz6l6 2011.6vi CCIV. t6rv6ny szolg6l.

2. Pitlyitz6k kcire
A Bursa Hungarica Osztondijban az51l2OO7. (111.26.) Kormdnyrendelet 18. S (2) bekezd6se
alapj6n kizlrolag a telepril6si onkorm6nyzat terulet6n 6lland6 lakohellyel (a tovSbbiakban:
lakohely) rendelkezok r6szesUlhetnek. [A Korm6nyrendelet ,,6lland6 lak6hely" fogalma a
polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntart6s6r6l szolo 1992. evi LXVI. torv6ny
,,lak6hely" fogalmdnak feleltethet6 meg, amelyet a pAlyAzo a lakcimkdrlyd4Aval tud igazolni.l
Az osztond rlplly6zalra azok a telepUl6si dnkorm6nyzat tertilet6n lak6hellyel rendelkezS,
h6tr6nyos szoci6lis helyzetfi fiatalok jelentkezhetnek, akik:
1

al a201612017. tan6vben utols6 6ves, 6retts6gi el6tt

6116

kdz6piskol6sok;

va9y
b) fels6foku diplom6val nem rendelkezS, fels6oktat6si int6zm6nybe m6g felv6telt nem
nyert 6retts6gizettek;

6s a

201712018. tan6vt6l kezd6dSen felsooktatdsi int6zm6ny keret6ben teljes idejfi
(nappali munkarend) alapfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyezo alapk5pz6sben,
osztatlan k6pz6sben vagy fels6oktatdsi szakk6pz6sben kfvdnnak r6szt venni.

Nem r6szesUlhet tisztcindijban az a p6lyflz6, aki:
- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendv6delmi feladatot ell6to szervek hivat6sos 6s
szerz6d6ses 5llom6nyU hallgatoja
- doktori (PhD) k6pz6sben vesz r6szt
- kizarolag krilfoldi int6zm6nnyel 5ll hallgatoi jogviszonyban.

A pitlyitz6k kciztil csak azok r6szestilhetnek <isztcindijban, akik a 2017: 6vi felv6teli
eli6r6sban el6sztir nvernek felv6telt fels6oktatisi int6zm6nybe, 6s tanulm6nyaikat
2017 12018. tan6vben t6nylegesen megkezdik.

3.

a

Apirlyizat benyfjt5s5nak m6dja 6s hat6rideje

A pilyAzatbeaddshoz a Bursa Hungarica Elektronikus PAlyAzatkezel6si 6s EgyUttmrik6desi
Rendszer6ben (a tovdbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri p{ly1zoi regisztr5ci6
szuks6ges, melynek e16r6se:

Azok a palylzok, akik a kor6bbi p{lyAzaIi 6vekben regisztrdltak a rendszerben, mdr nem
regisztrdlhatnak 0jra, 6k a megl6vo felhaszn6lon6v 6s jelszo birtok6ban l6phetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtettek, az Elfelejtett jelszo funkci6val
k6rhetnek 0j jelszot. A pAlyAzoi regisztrSci6t vagy a bel6p6st kdvetoen lehets6ges a p{lyAzati
adatok rogzit6se a csatlakozott onkorm6nvzatok pitlyitz6i r6sz6re. A szem6lyes 6s p{lyAzati
adatok ellen6rz6s6t, rogzit6s6t kovet6en a pSlvdzati rirlapot kinvomtatva 6s al6irva a
telepul6si onkorm6nyzatn{l kell beny0jtaniuk a plly{zoknak. A p{ly1zat csak a p{lylzati
kiir6sban meghat6rozott csatoland6 mell6kletekkel egyritt 6rv6nyes. A p6ly6zati kilr6sban
meghatdrozott valamely melleklet hi6nydban a p6ly6zat formai hib6snak min6sUl. A
beny0jtott p{ly4zatok befogaddsSt az onkorm6nyzat koteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott p{lyAzatok a bir6latban nem vesznek r6szt.

A p6ly6zat r6gzit6s6nek 6s az dnkormAnyzathoz tdrt6n6 benyfjtisSnak
hat6rideje: 2016. november 8.

A p6ly1zatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, v6glegesitve, onnan kinyomtatva, alliwa
a lak6hely szerint illet6kes telepul6si onkorm6nyzat polgdrmesteri hivatal5n6l kell beny0jtani.

A p6lv6zat kcitelez6 mell6kletei:

1.

lgazol6s a pAlyAzo 6s
nett6 j<ivedelm6r5l.

2.

a pSly6z6val egy h6ztart6sban 6l6k egy f6re jut6

A szoci6lis r6szorults6g igazol6sflra az al6bbi okiratok:

A tovdbbl mell6kleteket az elbirSl6 teleprilesi onkorm6n yzathatArozza meg.

havi

A pAlyilzati firlap csak a fent meghatirozott kcitelez6 mell6kletekkel egytitt 6rv6nyes,
vafamely mell6klet hi6ny6ban a pfllylzat formai hib6snak min6si,il.

Esv h1ztartdsban 6l6k: a palyaz6 1llando lak6helye szerinti lakasban

1letvitelszer1en

egyilttlak6, ott bejelentett vagy taft6zkod6si hellyel rendelkez6 szem1lyek.
Ji5vedelem:
A szoci1lis igazgatasrol 6s szoci1lis ell1tdsokrol sz6lo 1993. evi lll. t6rv6ny 4. S 0) bekezd6s
a) pontja alapj1n az elismert koltsegekkel 6s a befizet1si k1telezetts6ggel csokkentett
- a szem5lyi jovedelemadorol szolo 1995. evi CXVll. torv6ny szerint meghat1rozott,
belfdldr6l vagy kAlfdldr6l szarmazo - megszerzett - vagyoni ertek (bev6tel), ide6rtve
a jdvedelemk6nt figyelembe nem vett bev6telt 6s az ad6mentes j1vedelmef is, 6s
- az a bev€tel, amely utdn az egyszer(isftett vdllalkoz6i ad6rol, a kisadozo
vallalkoz1sok titeles adojarol 6s a kisv6llalati adorol szolo toru6ny, vagy az
egyszer1sftett k1zteheruiseldsi hozzdjdrul1sr6l sz6l6 t6ru6ny szerint adot, illetve
hozzdj 6r u I 6 st kel I fizetn

i.

Elismert kiSlts6snek min6sill a szem1lyijdvedelemad6r6l sz6lo td:6nyben elismeft kdlts6g,
valamint a fizetett taft1sdfj. Ha a magdnszem6ly az egyszer1sitett vdllalkoz6i ado vagy
egyszer1sftett koztehervisel6si hozzdjdrul1s alapjitul szolgdl6 bev6telt szerez, a bev1tel
cs1kkenthet6 a szem1lyijdvedelemad6rol sz6lo tdrv6ny-'szerint elismert kdlts1gnek min6s(il6
igazolt kiad6sokkal, ennek hiilnydban a bev6tel 40%-6val. Ha a mez6gazdasdgi ostermelo
ad66vi 6stermel6sb6l sz6rmaz6 bevdtele nem t6bb a kistermel1s 1rtdkhataranal (illetve ha
r6sz6re tAmogatdst folyositottak, annak a folyosltott t6mogatdssal n1velt 6sszeg6n6l), akkor
a bevftel csdkkenthetS az igazolt kdlts6gekkel, tovabbd a bev1tel 40%-6nak megfelel6
osszeggel, vagy a bev6tel 85%o-6nak, illet6leg 6llatteny6szt6s eset6n 94%o-6nak megfelel6
osszeggel.

Befizet6si kiStelezetts6snek min6s1l a szem1lyi jovedelemad6, az egyszerfisltett
v1llalkozdsi ad6, a magdnszem6lyt terhel6 egyszer1sftett kdzteheruisel6si hozzdjdrul1s,
eg6szs6gbiztosit6si hozz6jdrul1s 6s jarul6k, eg1szs6gilgyi szolgaltatdsi j6rulek,
nyugdijjarul6k, nyugdijbiztosif6si jarulek, mag1n-nyugdijpenztari tagdfj 6s munkavdllaloi
j6rulek.
N em m i n

a)

6sti I i 6vedel em nek

a rendklvilli telepill6si tdmogat1s, a lak6sfenntartAsi t6mogat6s, az ad6ss6gcsdkkent6si
t6mogat6s, valamint a lakhatdshoz kapcsolodo rendszeres kiad6sok visel6s6hez, a
gyogyszerkiaddsok visel6s6hez 6s a lakhatdsi kiaddsokhoz kapcsol6d6 hatral6kot
fe I h al m o zo sze m 6 I y e k 16 sz6 re n y ujtott te I e p il I 6 s i td m o g at 6 s,

b) a

rendkfvtili gyermekv6delmi tdmogatds, a gyermekek v6delm6r6l 6s a gyamilgyi
igazgatdsrol szolo 1997. 6vi XXXI. tdrv6ny (a tovitbbiakban: Gyvt.) 20/A. $-a szerinti

penzbeli tdmogatds,

a

Gyvt. 20/8. $-anak (4)-(5) bekezd1se szerinti potlek,

a

nevel6szill6k szdmdra fizetett nevel1si dfj 6s kill5n ell6tmdny,

c)
d)

azanyasdgit1mogatds,

e)

a szem6lyes gondoskodas€rt fizetend6 szem6lyi terft1si dfj megdllapftdsa kiv6tel6vel a
sti/yos mozgdskorl1tozott szem6lyek p6nzbeli kozleked6si kedvezm6nyei, a vakok

a tizenharmadik havi nyugdlj 6s a szdpkoruak jubileumijuttatdsa,

szem6lyi j6trad6ka 6s a fogyat6koss1gi t1mogatAs,

f) a fogado szervezet 6ltal az onk6ntesnek ki.il6n torueny alapj1n biztositott juttatds,
g) az alkalmi munkavdllal6i kdnyvvel tdrt6n6 munkav69z6snek, az egyszer1sitett
foglalkoztatdsrol sz6l6 tdwOny alapjdn t6rtenS munkav6gzdsnek, valamint a term6szetes
szem6lyek k6zott az ad6rendszeren kivtili keresettel jdro foglalkoztatdsra vonatkoz6

rendelkezesek alapjdn hdztart1si munkdra litesftett munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszony
keretdben t6ft6n6 munkav6gzdsnek (a tovdbbiakban: hdztaft1si munka) a havi
ellen6rt6ke,

h) a h6zi segfts6gnyIjtds keret6ben t1rsadalmi gondozds6rt kapott tiszteletdfj,
i) azenergiafelhaszndl6shoz nyhjtott t6mogatds;
i) a szoci1lis sz1vetkezet (ide nem 6ftve az iskolaszovetkezetet) tagja altal a
szdvetkezetben vegzett tev6kenys6g ellen6ft6kek6nt megszerzett, a szem6lyi
jovedelemadorol szolo t6rv6ny alapjdn ad6mentes bevetel.

4. Adatkezel6s

A p{lyAzo p1lyAzata beny0jtdsdval bUntetdjogi felel6ss6get v5llal az6rL, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rdgzftett, a p1lyAzati rirlapon 6s mell6kleteiben az Altala feltrintetett adatok a
val6s6gnak megfelelnek. Tudomdsul veszi, hogy amennyiben a pSlyAzati rlrlapon 6s
mell6kleteiben nem a val6sdgnak megfelel6 adatokat tUntet fel, 0gy a Bursa Hungarica
0sztdndijrendszerb6l pAlyAzatakizArhato, a megit6lt t6mogatds visszavonhat6.
A

paly azo p6ly 6zata be ny0jtds6va

a)

I

hozzAi1rul ahhoz, hogy a pSlyAzati ridapon rogzitett szem6lyes adatait a p6ly6zatot kiir6
telepril6si onkorm6nyzat nyilv5ntart6sba vegye 6s dzokat a megyei onkorm6nyzat 6s a

Tdmogatdskezel6 r6sz6re kizArolag az osztondijp6lyAzat lebonyolit6sa 6s a
tdmogat6sra valo jogosultsdg ellen6rz6se celjrib6l - Stadja, illetoleg az osztdndij
id6tartama alatt maga kezelje;

b)

hozzAjArul ahhoz, hogy a Tdmogat6skezel6 szem6lyes adatait az osztondijpAlylzat
lebonyolltdsa 6s a tdmogatdsra val6 jogosults6g ellen6rz6se c6lj6bol az osztondij
id6tartama alatt kezelje;

c)

hozzAjArul ahhoz, hogy a felsooktat5si int6zm6nybe tort6n6 felv6teli jelentkez6se
eredm6ny6r6l az Oktatdsi Hivatal a T6mogat6skezel6nek, illet6leg a t6mogat6
on

korm6nyzalnak t6j6koztat6st ny0jtson

;

d) hozz{j{rul ahhoz, hogy a fels6oktatdsi int6zm6ny hallgatoi

jogviszony6rol

a

T5mogatdskezel6nek, illetve a t5mogat6 onkormdnyzatnakt6j6koztat6st ny0jtson,

e)

hozzAj1rul tov6bbd

a p{ly{zAskor rendelkez6sre

bocs6tott szem6lyes adatainak az
azonosit6s celja 6rdek6ben szUks6ges m6rt6kben t6rten6 kezel6s6hez 6s az
osztdndijp6lyAzat lebonyolit6sa, valamint a t6mogat6sra valo jogosults5g ellen6z6se
celj6bol tdrt6no tov6bbit6s6hoz.

A

pAlyitzok bUntetdjogi felel6ss6gUk tudat6ban kijelentik, hogy

a

pAlyAzati rirlap

beny0jtdsakor fels6oktatSsi int6zm6nybe m69 nem nyertek felv6telt.
5.

A pirlyitzat elbir5lSsa

A be6rkezett p{lyAzatokat az illet6kes telepril6si onkorm6nyzat bir1lja el 2016. december 8ig:

onkorm6nyzat a p6lyirz6kat hi6nyp6tlSsra sz6lithatja fel a formai
ellen6rz6s 6s az elbir6l6s sor6n, az onkormAnyzat 6ltal meghatdrozott hat6rid6ben,
amely azonban nem l6pheti t0l a piiy1zatok onkormdnyzati elbir6l6si hat6ridej6t. Az
onkorm6nyzat hi6nypotl6st csak olyan dokumentumokra k6rhet be, amelyeket a
pitlylzati kilr6sban feltUntetett. A hi6nypotl6si hatdrid6: ..... nap;

a) Az elbfr6l6

b) az osztondij elbir6l6sa kiz6r6lag szoci6lis rSszorults6g alapj6n, a pAly6z6 tanulm6nyi
eredm6ny6t6l fUggetlenUl tort6nik. Az elutasitds indoklSsak6nt nem jel6lhet6k meg olyan
okok, amelyeket a formai ellen6rz6s vizsgSl 6s azon megfelel6k6nt lettek megjelolve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rdgzitett, nem a rendszerb6l nyomtatott pdlydzati
0rlapon, a hat6ridon t0l beny0jtott, vagy formailag nem megfelel6 pillylzatokat a
birSlatb6l kizArja, 6s kiz6r6s6t ir6sban indokolja;

d) minden hatdrid6n belUl benyrijtott, formailag megfelel6 pllyAzatot 6rdemben elbirSl,
6s dont6s6t fr6sban indokolja;

e) csak az

onkorm6nyzat terulet6n lakohellyel rendelkez6 pillylzokat r6szesitheti

t6mogatdsban;

0 az elbir6l5s

sordn korra, fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vilSgn6zeti

hovatartoz6sra, tanulmSnyi eredm6nyre tekintet n6lkril, kiz1rolag
rSszoru lts6g5 nak objektiv vizsg6latd ra tekintettel j6 rhat el.

a p1lyAzo szoci6lis

A pAlyAzo az elbir{lo szerv dont6se ellen fellebbez6ssel nem 6lhet, a p6lyAzati dont6s ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A "8" tlpus0 osztondijasok szoci6lis r6szorults6g6t az onkormAnyzat 6vente egyszer jogosult
6s koteles feltilvizsgdlni. Amennyiben az osztondijas a szoci6lis r5szorults6g vizsg6lata
sor6n az onkormAnyzat 6ltal k6rt igazol6sokat nem' bocs6tja rendelkez6sre, vagy az
6nkorm5nyzattal a vizsgSlat sordn az egyUttmUkodest egyeb m6don kifejezetten
megtagadja, az 6nkorm6nyzat az osztondijas szoci6lis r6szorultsdg6nak megsztint6t
v6lelmezi, azaz az osztondijas osztondij6t elvesziti. A telepril6si onkorm5nyzal ebben az
esetben hatdrozatban rendelkezik a tSmogat6s visszavonds616l. A hat6rozat csak a
meghozataldt k6vet6 tanulm6nyi f6levt6l hat6 hat5llyal hozhat6 meg.

A fels6oktatdsi

int6zm6nybe jelentkez6k sz1mAra megit6lt t6mogat6st az onkormlnyzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az osztondijas elkoltozik a telepul6si onkormAnyzal
terUlet6r6l. A telepUl6si onkormdnyzat ebben az esetben hat6rozatban rendelkezik a
t6mogat6s visszavon6s6r6l. AhatArozat csak a meghozatalSt kovet6 tanulmdnyi felevt6l hato
hat5llyal hozhat6 meg.
6. Ertesit6s a p6ly6zati dcint6sr6l

A telepul6si onkorm6nyzala meghozott dont6s6rol 6s annak indokdrol 2016. december 12-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztul elektronikusan vagy postai 0ton kuldott lev6lben
6rtesiti a p6ly{zokal

A T6mogat6skezel6 az dnkorm1nyzati dont6si list6k 6rkezteteset kovet6en 2017. janu1r 20ig 6rtesiti a telepril6si onkorm6nyzatok 6ltal nem t6mogatott pitlyAzokat az onkormlnyzati
dont6sr6l az EPER-Bu rsa rends zeren keresztri l.

A

T6mogat5skezel6 az elbir5lds ellenorz6s6t 6s az int6zm6nyi 6szt6ndijr6szek
meg6llapitSs6t kovet6en2017. mdrcius 17-igaz EPER-Bursa rendszeren keresztul 6rteslti a
telepul6si onkorm6nyzat 6lIal t6mogat6sban r6szesitett p1lyitzokat a Bursa Hungarica
osztondij teljes osszeg6161 6s az dsztondij-folyosit6s m6dj516l.

A pitlyitz6 a felv6teli hatSrozat (vagy besorol6si dcint6s) m6solatdnak megkUld6s6vel
kciteles 2017. augusztus 31-ig a T6mogat6skezel6 r6sz6re bejelenteni, hogy a
201712018. tan6vben melyik fels6oktat6si int6zm6nyben kezdi meg tanulm6nyait.
Tov6bb6 a pSlyflzo kciteles nyilatkozni arr5l, hogy a 2017-es felv6teli 6vet megelSz(len
nyert-e felv6telt fels5oktatisi int6zm6nybe. Az a pAlyilzo, aki 6rtesit6si
kcitefezetts6g6nek nem tesz eleget, az <isztcindij foly6sit6s6b6l 6s az 6sztcindijrendszer
k6vetkez6 6vi fordul6j5b6l kiz5rhat6.

Amennyiben a "B" tlpusri p*lydzat sor6n tdmogatdsban r6szesUl6 osztdnd'rjas a t5mogatds
id6tartama alatt sikeresen pAlylzik "AH tipusri osztondijra, "8" tipus0 osztondij5t
automatikusan elveszti.
7. Az 6sztdndij foly6sit6s6nak felt6telei

Az cisztcindij-foly6sit6s felt6tele, hogy a t6mogatott pitlyitz6 hallgat6i jogviszonya
201712018. tan6v els6 f6l6v6ben megfeleljen a pAlyAzati kiir6snak. Amennyiben
t6mogatott pitlyirz6 hallgat6i jogviszonya nem felel meg a pfllyAzati kiir6snak,
t6

rnogatott az

<isztci nd ij ra va 16 jogos u lts6

a
a
a

g6t elvesz iti.

Az osztondij csak azokban a h6napokban kerril foly6sitdsra, amelyekben a

pd,lyAzo

beiratkozott hal lgat6ja a fels6oktatdsi int6zm6nynek.

A fels6oktat6si int6zm6nyeknek az 6sztdndij kifizetest megel6zoen az dsztondijra val6
jogosults6got a nemzeti felsooktat6sr6l sz6lo 2011. 6vi CCIV. t6rv6ny 85/E. S (3)
bekezd6s6ben 6s a 112. S (9)-(10) bekezd6s6ben foglaltak figyelembev6tel6vel kell
meg6llapitania.

Azokban a h6napokban, amelyekben a hallgato hallgat6i jogviszonya szunetel, vagy nem
felel meg aplly1zati kiir6s felt6teleinek, (kiv6ve, haaz a foly6slt6s els6 f6l6ve) az 6szt6ndij
folyosit6sa - a folyos[t6s v6ghat6ridej6nek m6dosit6sa nelkLil - teljes eg6sz6ben szrinetel.
8. Az <iszt6ndij foly6sit6sa

Az Osztondij id5tartama 3x10 honap, azazhat egym6st kovet6 tanulm6nyif6l6v:
a 2017 12018. tan6v, a 201812019. tan6v 6s a 201912020. tan6v.
Az osztondijfoly6sit6s6nak kezdete a201712018. tan6v els6 f6l6ve.

Az onkormAnyzatok egy tanulmSnyi f6levre egy dsszegben utaljdk 6t a T5mogat5skezel6
Bursa Hungarica sz6ml6j1ra a t6mogatott hallgatok othavi onkormdnyzati tdmogatdsi
dsszeg6t. A Tdmogat6skezel6 a be6rkezett onkorm6nyzati dsztondijr6szeket a kifizetohelyek
(fels6oktatdsi int6zm6nyek) szerint rljracsoportositja, majd a jogosult hallgatok utdn
tov5bbutalja a kifizet6 felsooktatdsi int6zm6nyekhez abban az esetben, ha a fels6oktatdsi
int6zm6ny a hallgat6k jogosults6g5t visszaigazolta, 6s az onkorm6nyzat utaldsi
kotelezetts6g6t teljesitve a pontos t6mogatSsi dsszeget tov6bbitotta a Tdmogat6skezel6
sz6mld16ra.

Azint6zm6nyi osztondijr6szforrSsaaz5ll2Q0T. (111.26.) Korm. rendelet 1S. S (3) bekezd6se
6rtelm6ben azint6zm6nyek kolts6gvet6s6ben megjelolt elkrilonitett forr5s.
Az osztondijat (mind az onkorm6nyzati, mind az int6zm6nyi 6sztondijr6szt) az a fels6oktat6si
int6zm6ny folyositja a hallgatonak, amelyt6l a hallgato - az lllami kolts6gvet6s terh6re - a
hallgatoi juttat6sokat kapja. Amennyiben a hallgato egy id6ben tobb fels6oktatdsi
int6zm6nnyel is hallgatoi jogviszonyban All, az a felsooktatSsi int6zmeny folyositla szlmAra
az osztondijat, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgatoi jogviszonyt. A fels6oktatdsi int6zm6nyek
szerz6d6se alapj6n folyo, kozdsen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a mSsik szakon
hitoktat6, illetve hittanSr - k6tszakos k6pz6s esetdben a hallgat6 szfimlra az Allami
fels6oktat5si int6zm6ny foly6sitja az osztondijat. A kifizet6s elott a jogosults6got, valamint a
hal gatoi jogviszony fennSl l6sdt az int6zm6ny megvizsgalja.
I

Az osztondij foly6sit6sdnak kezdete legkordbban: 2017. okt6ber.
Az OnkormAnyzati osztondijr6sz kifizet6se az oszi f6l6vekben oktober h6napt6l, a tavaszi
f6l6vekben mdrcius honaptol, de legk6s6bb a fels6oktat6si int6zm6nyhez tdrt6n6 Stutal6st
kovet6 els6 osztondij-kifizeteskor indul, majd a tov6bbiakban az osztondijfizet6s rendje
szerint tortenik.

Az int6zm6nyi 6sztdndfjr6sz folyosltdsa okt6ber, illetve m6rcius honapban kezdodik, azt a
hallgatoi juttatdsokkal azonos rendben kell kifizetni. Az int6zm6nyi osztondijr6szt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az onkormdnyzati osztondijr6sz fedezete nem 6ll rendelkez6sre
azintbzm5ny sz6ml6jAn. Az int6zm6nyi dsztondljr6sz fUggetlen minden m6s, a fels6oktat6si
int6zm6nyben folyositott t6mogat5st6l.
Az elnyert osztondijat kozvetlen ad6- 6s TB-j6rul6kfizet6si kotelezetts6g nem terheli (l5sd a
szem6lyi jovedelemad6r6l szol6 1995. evi CXVll. torv6ny 1 . sz. mell6klet 3.2.6. 6s 4.17.
pontjdt).
9. A p6ly6z6k 6rtesit6si kcitelezetts6gei

Az <isztcind'rjban r6szestil6 hallgat6 kdteles az dszt<indij foly6sitis6nak id6szaka alatt
minden, az dszttindij folyositisit 6rint6 vSltoz6sr6l halad6ktalanul (de legk6s6bb 15

napon bel0l) ir6sban 6rtesiteni a foly6sit6 fels6oktat6si int6zm6nyt 6s

a

T6mogat6skezel6t (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelent6st az EPER-Bursa rendszeren
kereszttil kell kezdem6nyeznie. Az 6rtesit6si kotelezettseget a hallgat6 5 mun,kanapon belul
kote les te lj es ite n i az al{bbi ad atok v6 ltozS sa kor:
- tanulm6nyokhalaszt6sa;
- tanulm6nyok hely6nek megv6ltozisa (az fj fels6oktat6si int6zm6ny, kar, szak,
mu nkarend, fi nansziroz6s i forma megnevez6s6vel) ;
- tanulm6nyi st6tusz (munkarend, k6pz6siforma, finansziroz6si forma) v6ltoz6sa;
- szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si cim) v6ltoz6sa.

Az az osztondijas, aki 6rtesit6si kotelezetts6g6nek elmulasztSsa miatt esik el az osztondij
folyositdsdt6l, a tanulm6nyi f6l6v lezAr6s6t kovet6en, legk6s6bb jrinius 30-ig, illetve janudr
31-ig ki nem fizetett osztond'rj6ra mAr nem tarthat ig6nyt.

Az osztondfjas 30 napon belul kdteles a jogosulatlanul felvett osztondijat a

folyosito

fels6oktatdsi int6zm6ny r6sz6re visszafizetni.

osztondijas lemondhat a szAmAra megit6lt t6mogat6srol, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdem6nyezhet 6s az onnan let6lthet6 Lemond6 nyilatkozatot aldlrva 6s
postai 0ton, ajdnlott lev6lk6nt megkUldve a Tdmogat6skezelo clm6re jelenthet be. A
Lemondo nyilatkozat bekuld6s6vel az osztondijas a nyertes osztondijp6lyAzalft megszrinteti,

Az

azaz a megjelolt f6levr6l 6s az dsztond'rj tov6bbi f6l6vi r6szleteir6l is lemond.

Amennyiben meg5llaplt6st nyer, hogy a pAlylzo a p1lyAzatban nem a val6sSgnak megfelel6
adatokat szolgdltatta vagy a pllyAzati felt6teleknek egy6bk6nt nem felel meg, t6mogat6sban
nem r6szesUlhet meg abban az esetben sem, ha az oszt6ndij elnyer6s6r6l sz6lo
tdjekoztat{st m6r klzhez vette.
10. Lebonyolit6s

Az osztond tlpitlyizattal kapcsolatos kozponti adatb6zis-kezeloi, koordindcios, a telepUl6si 6s
a megyei onkorm6nyzati osztond[1jal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat az Emberi
Er6forr6s T6mogat6skezelo ldtj a el.
A Tdmogat6skezel6 el6rhet6s6ge:

Emberi Er6forrSs T6mogat6skezel6
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.qov.hu
Internet: www.emet.qov.hu (Bursa Hungarica)

