"A" TIPUSU pALvAZATI Klinns

Pdpasalamon Onkorminyzata az Emberi Er5forrSsok
Miniszt6riumAval egyiittmffkddve, az 5112007. (lll. 26.) Korm6nyrendelet alapjin
ezennel kiirja a 2017. 6vre
a Bu rsa H u n ga ri ca Fels6o ktatAs i 6n ko rm 6 ny zati Osztcind ij p6 lydzatot
fels6oktat6si hal gat6k szSm5ra
a 201612017. tan6v misodik 6s a 201712018. tan6v els6 f6l6v6re vonatkoz6an.
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1.

a nemzeti fels6oktat6sr6l szolo 2011. evi CCIV. torv6ny
a fels6oktatSsban r6szt vev6 hallgat6k juttatdsair6l 6s az 6ltaluk fizetend6 egyes
t6ritesekr6l szolo 5112007. (lll. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kdzszolg6lati Egyetemr6l, valamint aklzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonaifels6oktatSsrol szol6 2011. evi CXXX|l. torv6ny
a Nemzeti Kdzszolgdlati Egyetemr6l, valamint akdzigazgat6si, rend6szeti 6s
katonai fels6oktat5sr6l sz6lo 2011. evi CXXXIl. torv6ny egyes rendelkez6seinek
v6grehajtds6rol szolo 363t2011. (Xil. 30.) Korm. rendetet
a szociSlis igazgat6sr6l 6s szocidlis ellStdsokrol szol6 1993. evi lll. t6rv6ny
az AllamhAztart6sr6l szolo 2011. evi CXCV. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Aht.)
az Sllamhdztart6sr6l szol6 torv6ny v6grehajtds6rol sz6lo 368/2011. (Xtt. 31.)
Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Avr.)
Magyarorszdg helyi dnkormlnyzatair6l szol6 2011. evi CLXXXIX. t6rv6ny
a polgdrok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilvSntart6sdr6l szol6 1992. evi
LXVI. tdrv6ny
vonatkoz6 rendelkez6seivel.

A pSlyAzat c6lja

A Bursa Hungarica Fels6oktatdsi Onkormdnyzati Osztondijrendszer (a tovdbbiakban: Bursa
Hungarica Osztondijrendszer) celja az es6lyteremt6s 6rdekeben a hdtrdnyos helyzetri,
'Bursa
szocidlisan rdszorulo fiatalok fels6oktatdsban val6 r6szv6tel6nek tdmogat6sa. A
Hungarica Osztondijrendszer tobbszintfi tSmogatdsi rendszer, amJlynek p6nzugyi
fedezetek6nt hdrom forr6s szolg6l: a telepUl6si onkormdnyzatok dltal ny0jtott tdmogatds, a
megyei 6nkorm6nyzatok Sltal ny0jtott t5mogat6s 6s a fels6oktat6si int6zm6nyi t6mogat6s. Az
dsztondijpSlyAzattal kapcsolatos adatb6zis-kezel6i, koordin6cios, a telepUl6si 6s megyei
dsztondijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat az Emberi Er6forrds Tdmogatdskezelo (a

tovdbbiakban: TdmogatSskezel6)

v6gzi, mig az elbirdldsi feladatokat

az

osztdndijpdlyAzathoz csatlakoz6 telepUl6si 6s megyei 6nkorm6nyzatok ldtj6k el.

A Bursa

Hungarica Fels6oktat6si Onkormfnyzati Osztcindijrendszer jogszab6lyi
h6tter6Uf a felsSoktatdsban r6szt vevS hattgat6k juttatdsair6t 6s az Sltatuk fizetendS
egyes t6rit6sekr6l sz6l6 51/2007. (lll. 26.) Korm1nyrendetet 6s a nemzeti
fels6oktat6sr6l sz6l6 2011.6vi CC|V. tiiru6ny szotg6t.

2.

A pitlyAz6k

kcire

A Bursa Hungarica Osztdnd'r1ban az51l2OO7. (lll. 26.) Korm6nyrendelet 18. S (2) bekezd6se
alapj6n kizArolag a telepUl6si onkormdnyzat terUlet6n dllando lakohellyel (a tov6bbiakban:
lakohely) rendelkez6k r6szesUlhetnek. [A Kormdnyrendelet ,,dlland6 lak6hely" fogalma a
polgdrok szem6lyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntartSs6r6l sz6lo 1992. evi LXVI. torveny
,,lak6hefy" fogalmdnak feleltethet6 meg, amelyet a pillyilzo a lakcimkdrlyitjitval tud igazolni.l

1

Az osztdndijpAlyAzatra azoka telepi.il6si cinkorm6nyzat teri.ilet6n lak6hellyel rendelkez6,
h6tr6nyos szoci5lis helyzetfi felsooktat6si hallgat6k jelentkezhetnek, atlik fels6oktatdsi
int6zm6nyben (fels6oktatdsi hallgat6i jogviszony kereteben) teljes idejU (nappali
munkarend), alapfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyez6 alapk6pzesben,
mesterfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyezo mesterkepz6sben, osztatlan kepzesben
vagy fels6fok0, illetve fels6oktatdsi szakk6pz6sben folytatj6k tanulm6nyaikat.
Az 1sztdndiira palyazhatnak a 2016 szeptember1ben fels6oktatlsi tanulmdnyaik utots6 6vet
megkezd6 hallgatok is. Amennyiben az 6sztdndijas hatlgatoi jogviszonya 2017 6sz6n mar
nem dllfenn, 1gy a 2017/2018. tan6v ets6 fetevdre es6 \sztdndfj mar nem kert)tfoty6sitasra.
Az 1sztdndiira palydzatot nyujthatnak be azok a hattgatok is, akiknek a hattgatoijogviszonya
a felsSoktatdsi intezm1nyben a patyazds id6pontjaban sztinetel. Az 6szt6ndlj fo[yisftasan-ak
feltdtele, hogy a 2016/2017. tan6v mdsodik felev6re a beiratkozott hattgat6 aiffv haltgatOi
jogv i szon nyal rendelkezze n.
Nem r6szestilhet dsztcindijban aza p6ly6z6, ak|

- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6s
szerzod6ses 6llomdnyri hallgat6ja
- doktori (PhD) k6pz6sben vesz r6szt
- kizArolag kulfoldi int6zm6nnyel dll hallgatoi jogviszonyban.
Az <isztcindijat minden palyazati fordul6ban rijra keil p6ry6zni.
3.

A pillyitzat benyfjt6s6nak modja 6s hat6rideje

A p{lylzatbeaddshoz a Bursa Hungarica Elektronikus P6lySzatkezel6si es EgyUttmrikodesi
Rendszereben (a tovSbbiakban: EPER-Bursa rendszerj egyszeri pitlyaz6i- regisztrAci6
szUks6ges, melynek el616se:

Azok a pllyAzok, akik a korSbbi pAlylzati 6vekben regisztrdltak a rendszerben, m6r nem
regisztrdlhatnak 0jra, ok a megl6vo felhaszn6lon6v 6s jelszo birtok6ban l6phetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtettek, az Elfelejtett jelszo funkcioval
k6rhetnek 0j jelszot. A pAlylzoi regisztr6ci6t vagy a belep6st kovet6en lehetseges a p6lyAzati
adatok rdgzit6se a csatlakozott onkormdnyzatok p6lyitz6i r6sz6re. A pAlyAzati rirlapot
minden 6vben 0jra ki kell tolteni! A szem6lyes 6s pAlyAzati adatok ellen6rzeset, r6gzit6s6t
kovetoen a p6lydzati tjrlapot kinvomtatva 6s aldirva a telepul6si onkormdnyzatnAl kell
beny0jtaniuk a p6ly6zoknak. A p1lyAzat csak a pillylzati kiir6sban meghatdrozott csatolando
mellekletekkel egyUtt 6rv6nyes. A pllyAzati kiir6sban meghatdrozott valamely mell6klet
hi6nydban a pAly1zat formai hib6snak minosul. A beny0jtott pitlyizatok befogad6sdt az
onkormdnyzat kdteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pillydzatok a
bir6latban nem vesznek r6szt.

A pAlyilzat rcigzit6s6nek 6s az 6nkorm Anyzathoz tcirt6n6 benyrijtisSnak
hat6rideje: 2016. november 8.

A pAly{zatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, v6glegesitve, onnan kinyomtatva, alAirva
a lak6hely szerint illet6kes telepUlesi Onkorm6nyzat polgdrmesteri hivatalsnAl kell benyrijtani.

A p6lv6zat kcitelez6 mell6kletei:

a)

A felsSoktat5si int6zm6ny Sltal kitciltcitt eredeti hallgatoijogviszony-igazolis a
tan6v els6 f6l6v6r6l.

20'1612017.

.)

Amennyiben a pAlyAzo egy id6ben tdbb fels6oktatdsi int6zm6nnyel is hallgat6i jogviszonyban
6ll, pAlyAzatdban csak azt a fels6oktatAsi int6zm6nyt kell megneveznie, amettyel els6kent
letesitett hallgatoi jogviszonyt. A felsooktatdsi ini6zm6nyeli szerz6d6se alipjdn foly6,
kozosen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a mdsik szakon hitoktat6, illetve hittandr
k6tszakos k6pz6s eset6ben a hallgato az 6llami felsooktat6si intezm6nyt k6teles
megnevezni.

b)

lgazol6s a pAlyAzo 6s
nett6 jcivedelm6r5t.

c)
Lszociilis

a p6ly6z6val egy h6ztart6sban 6l6k egy fSre jut6 havi

r6szoruttsdg igazolisAraazat6bbi okiratok:

A pSlyAzati ffrlap csak a fent meghat6rozott kcitelez6 mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes,
vafamely mell6klet hi6nyiban a palyazatformai hibdsnak mindstil.

Egv hdztaddsban 6l5k: a palyazo takohelye szerinti lakdsban 6letvitetszer1en egyuttlako,
ott bejelentett lakohellyel vagy tartozkodasi hellyet rendelkez6 szemelyek.

JiSvedelem:

A szocialis igazgat1srol es szoci1lis etlatdsokr6l szoto 1993. 6vi tlt. t\rveny 4. S fl) bekezdes
a) pontia alapjdn az elismeft kdltsegekkel 6s a befizetlsi kltelezettseggel cs'kkentett
- a szemelyi i}vedelemadorol szolo 1995. 6vi CXVlt. t6rv6ny szerint meghat1rozott,

-

belfdldrol vagy k1lfdldrol szdrmaz6 - megszerzett - vagyoni ertek (bevete|, ide1ftve
a i1vedelemk6nt figyelembe nem vett bevetelt 6s az ad6mentes j,vedelmef is, 6s
az a bev6tel, amely utan az egyszertlsftett v6llatkozoi ad6rol, a kisadozo
v1llalkoz4sok tlteles adoiar6l 6s a kisvdllalati adorol szolo tdrv6ny, vagy az
egyszerfisftett kdzteherviselesi hozzdjdrutasrol sz6to tdrv6ny szerint adot, illetve
hozzdjdrul6st kell fizetni.

Elismeft kiil.ts6gnek min6stil a szem6lyijdvedetemadorol szolo tdruenyben elismert klltseg,
valamint a fizetett taftasdij. Ha a magdnszem6ly az egyszerusitett vattatkoz6i ad6 vagy
egyszer1sitett kdztehervisel5si hozzdjarutas atapjaul szotgal6 bev1telt szerez, a beveiel

csdkkenthetS a szem6lyijdvedelemadorol szot6 tdrv6ny szerint elismert klltsegnek min6s(jl6
igazolt kiad4sokkal, ennek hi1nydban a bev6tel 4I%-avat. Ha a mez6gazdaiagi 6stermelo
ado1vi 6stermel6sb6l szarmazo bevetele nem tdbb a kistermeles ert1khataranAl liiletve na
r6szere t6mogat6st foly6sitottak, annak a fotyositott tdmogatdssal n\velt 6sszeg6n6l), akkor
a bev6tel csdkkenthet6 az igazolt klttsegekkel, tovdbba a bev1tel 47%-anak megfelel6
osszeggel, vagy a bev1tel 7i%o-anak, illetoleg dttattenyesztes eset6n g4%-anak megfetetT
osszeggel.

Befizetisi kiStelezetts6snek minosut a szem1lyi jOvedelemad6, az egyszer1sitett
vdllalkozdsi ad6, a maganszemelyt terhet6 egyszertlsltett k1ztehervisel6si iozzdjarulas,
eg6szs6gbiztositasi hozzdjdrulas 6s jarul6k, egeszsegtigyi szotgattatasi jarul6k,
nyugd'tii6rul6k, nyugdljbiztosltasi jarulek, magan-nyugdljp6nztari tagdij 6s munkavaltatoi

jarul6k.

em m i nSstil jiivedelem nek
a) a rendkfv1il bbpul6si tdmogatds, a lakdsfenntartdsi tdmogatds, az addssdgcslkkentesi
tdmogatds, valamint a lakhatdshoz kapcsolodo rendszeres kiadasok viselesehez, a
gyogyszerkiaddsok vlse/6s6hez es a takhat1tsi kiaddsokhoz kapcsolodo hatral$kot
felhalmozd szemelyek r{szere nyAjbft tetepul6si tamogatAs,
b) a rendkfv1li gyermekv6delmi tamogatds, a gyermekek v6detmer6t 6s a gyam7gyi
igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. t1rveny (a tovabbiakban: Gyvt.) 2O/A. S-a szeriiti

N

p1nzbeli tamogatas,

a

GWt. 20/8. $-anak (4)-(5) bekezdese szerinti potl6k,

nevel6sz[)l6k szdmdra fizetett nevelesi dij es ki)l6n ett6tm6ny,

a

c) az anyasagi tdmogatas,
d) a tizenharmadik havi nyugdij es a szepkor(tak jubiteumi juttatflsa,
e) a szem6lyes gondoskodas6rl fizetendS szem1lyi teritesi dij megallapit6sa kivetetevel a
s1lyos mozgdskorlltozott szemelyek penzbeli kdzlekedesi kedvezmenyei, a vakok
szem6lyi j6rad6ka 6s a fogyat6kossrigi tdmogat1s,
f) a fogad6 szervezet 6ltal az 1nkentesnek ktit1n t6ru6ny atapj1n biztosltott juttatds,
g) az alkalmi munkav6llaloi kdnyvvel tdrteno munkavegz1snek, az egyszer(lsitett
foglalkoztatdsrol szolo tdrveny alapjan t6ften6 munkav6gz6snek, valamint a term6szetes
szem1lyek kdz1tt az adorendszeren kivuli kereseffel jaro fogtatkoztatdsra vonatkozo
rendelkez6sek alapidn haztaft1si munkara l6tesltett munkav6gz6sre irdnyuto jogviszony
keret6ben t6ft6n6 munkav6gz6snek (a tovabbiakban: haztariasi munka) a havi
ellen6ft6ke,
h) a hazi segitsegnyIjtds kereteben tarsadatmi gondozdsert kapott tiszteletdij,
i) az e n e rg i afe I h a sz n d I a s h oz n y (tjtott t 6 m o g at 6 s,

i) a

szoci1tlis szdvetkezet (ide nem 6ftve az iskolaszdvetkezetet) tagja attat a
szdvetkezetben v6gzett tev6kenys6g ellen6ftekek6nt megszerzett, a szem1tyi

jdvedelemadorol szolo tdrveny alapj6n adomentes bev1tet.
4. Adatkezel6s

A p6lyAzo pAly1zata beny0jtrlsdval buntetdjogi feleloss6get v6llal az6rl, hogy az EPER-Bursa
rendszerben r6gzitett, a pllylzati rlrlapon 6s mell6kleteiben az Altala feltUntetett adatok a
valos6gnak megfelelnek. Tudomdsul veszi, hogy amennyiben a pllyAzati ulrlapon 6s
mellekleteiben nem a val6s6gnak megfelelo adatokat tuntet fel, Ugy a Bursa Hungarica
Osztondijrendszerb6l pAlyAzata kizdrhato, a megitelt t6mogat6s visszivonhato
A pAly Azo p6ly 6zata be nyrijt6s 6va I

a)

hozzdiArul ahhoz, hogy a pllyAzati rirlapon rogzitett szem6lyes adatait a pllyAzatot kiiro
telepUlesi dnkormdnyzat nyilv6ntartdsba vegye 6s azokat a megyei onkormdnyzat 6s a

Tdmogatdskezelo r6sz6re kizlrolag az dsztondijpSlyAzat lebonyolitSsa 6s a
tdmogatdsra valo jogosults6g ellen6rz6se celj6bol - dtadja, illetoleg az 6szt6ndij

id6tartama alatt maga kezelje;
ahhoz, hogy a Tdmogat6skezel6 szem6lyes adatait az dsztondijpitlyAzat
lebonyolitdsa 6s a tdmogatdsra valo jogosults6g ellenorz6se celjdbol az osztondij
idotadama alatt kezelje;

b) hozzlj1rul

c) hozzAi1rul ahhoz, hogy a felsooktatdsi int6zm6ny hallgatoi jogviszonydr6l a
T6mogat5skezel6nek, illetve a tSmogato onkorm6nyzatnakt6jekoztatdst nyrijtson;
d) hozzitjArul tovdbb1 a pllyAzdskor rendelkez6sre bocsdtott szem6lyes adatainak az
azonositds c6lja 6rdek6ben szUkseges m6116kben torlen6 kezel6s6hez 6s az
6sztondijpdlylzat lebonyolitdsa, valamint a t6mogatdsra valo jogosults6g ellenorz6se
celjdbol torlen6 tovdbbft6s6hoz.
5.

A pAlylzat elbirSl6sa

A be6rkezett palyAzalokat az illet6kes telepUl6si onkormdnyzat blrAlja el 2016. december 8ig:

a)

az elbir6lo dnkorm6nyzat a pAlyAzokat hiSnypotl6sra sz6lithatja fel a formai ellen6rz6s 6s
az elbirllas sordn, az dnkormAnyzat 6ltal meghat6rozott hat6ridoben, amely azonban
nem l6pheti tfl a pllyAzatok dnkormdnyzati elbirdldsi hatdridejet. Az 6nkormdnyzat
hi6nyp6tl6st csak olyan dokumentumokra k6rhet be, amelyeket a p6ly6zati kiir6sban
feltUntetett. A hi6nypotldsi hatSrid6: 8 nap;
b) az 6szt6ndij elbir6l6sa kizArolag szoci6lis rdszorultsdg alapjdn, a pSlyAzo tanulm5nyi
eredm6ny6t6l fUggetlenUl tortenik. Az elutasitds indokl6sak6nt nem jelolhet6k meg olyan
okok, amelyeket a formai ellen6rz6s vizsgdl 6s azon megfelel6k6nt lettek megjelolve;
l

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rdgzitett, nem a rendszerbol nyomtatott

pAlyitzati
tirlapon, hatdrid6n tf I benyrijtott, vagy formailag nem megfelelo palyitzatokat a birdlatb6l
kiz6rja, 6s kiz6rds6t ir6sban indokolra
d) minden, hatdridon belUl benyfjtott, formailag megfelelS pillylzatot 6rdemben elbirdl, 6s
dontes6t irdsban indokolja;
e) csak az onkorm6nyzat terUlet6n lak6hellyel rendelkez6 palyAz6kat r6szesitheti
tdmogatdsban;
0 az elbir6lSs sordn korra, faira, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vi169nezeti
hovatartoz6sra, tanulm6nyi eredm6nyre tekintet n6lkUl, kizArolag a pSlylzo szoci5lis
rSszorults6g6nak objektiv vizsg6lata alapj6n j6rhat el.
;

A

pSlyAzo az elblrSlo szerv ddnt6se ellen fellebbez6ssel nem 6lhet, a pillyAzati dont6s ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A megitelt dszt6ndijat az dnkormAnyzat

visszavonhatja abban az esetben is, ha az
osztondijas elkoltozik a telepUl6si onkormdnyzat terUleter6l. A telepUlesi 6nkormAnyzat
ebben az esetben hat6rozatban rendelkezik a t6mogatds visszavon6sdr6l. A hatArozat csak
a meghozatalSt kovet6 tanulm6nyi felevt6l hat6 hat6llyal hozhat6 meg.
6. Ertesit6s a p6ly6zati drint6sr6l

A telepUlesi onkorm6nyzat a meghozott d6ntes6rol 6s annak indokdrol 2016. december 12-ig
az EPER-Bursa rendszeren keresztUl elektronikusan vagy postai 0ton kUldott levelben
6rtesiti a pAlyAzokat.

A T6mogat6skezelo az dnkorm6nyzati dontesi list6k erkeztet6s6t kdvetoen 2017. januAr 20ig eftesiti a telepUl6si onkorm6nyzatok 6ltal nem t6mogatott pAlyazokat az onkormAnyzati
d6nt6srol az EPER-Bursa rendszeren keresztUl.

A

T6mogatdskezel6 az elbi16l6s ellenorz6s6t 6s az int6zm6nyi osztdndijr6szek
megdllapitAs6t kovetoen 2017. m6rcius 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztUl ertesiti a
telepUl6si 6nkorm6nyzat 6ltal t6mogat6sban r6szesitett pAlydtzokat a Bursa Hungarica
dsztondij teljes Osszegerol 6s az osztondij-folyosit6s m6dj6rol.
7. Az osztondij foly6sit6s6nak felt6telei

A fels6oktatSsi int6zm6nyeknek az osztond'r1 kifizetest megeloz6en az 6szt6nd'rjra va16
jogosultsdgot a nemzeti fels6oktatdsrol szolo 2011. evi CCIV. t6rv6ny 85/E:
S (3)
bekezd6s6ben 6s a 112. S (9)-(10) bekezd6s6ben foglaltak figyelembevetelevei kell
meg6llapitania.

Az

6sztdndlj-folyositds felt6tele, hogy a t6mogatott palyAz6 hallgatoi jogviszonya a
201612017. tan6v mdsodik f6lev6ben megfeleljen a p6ly6zati kiirdsnak. Amennyiben a
t6mogatott pllyAzo hallgat6i jogviszonya nem felel meg a pfulylzati kiir6snak, a t6mogatott
az osztondijra valo jogosultsdgAt az adott f6l6vben elvesziti. Azokban a h6napokban,
amelyekben a hallgato hallgat6i jogviszonya szUnetel, vagy nem felel meg a pfulylzati kiirAs
felt6teleinek, az osztondij folyositSsa a foly6sitds veghat6ridej6nek m6dosulesa n6lkUl, teljes
eg6sz6ben szUnetel.
8. Az cisztcindij foly6sit6sa

Az osztondij id6tartama 10 honap, azaz k6t egymdst kovet6 tanulmdnyi fel6v:
a 201612017. tan6v mdsodik (tavaszi), illetve a 201712018. tan6v elso (oszi) f6l6ve.

Az onkormAnyzatok egy tanulm6nyi f6l6vre egy osszegben utaljdk 6t a T6mogat6skezelo
Bursa Hungarica szAmllisra a tdmogatott hallgat6k othavi onkorm6nyzati tdmogat6si
osszeg6t. A Tdmogat6skezelo a be6rkezett onkorm6nyzati dsztondijr6szeket a kifizetolrelyek

(fels6oktatdsi int6zm6nyek) szerint rijracsoporlosltja, majd a jogosult hallgat6k utdn
tovSbbutalja a kifizet6 felsooktat6si int6zm6nyekhez abban az esetben, ha a felsooktat6si
int6zm6ny a hallgat6k jogosults69dt visszaigazolta, 6s az onkormdnyzat utaldsi
kotelezettseget teljesitve a pontos t6mogat6si osszeget tovAbbitotta a Tdmogat6skezelo
szfml1jAra.

Az int6zm6nyi osztondijr6szforrdsaaz5l12OOT. (111.26.) Korm. rendelet 18. S (3) bekezd6se
6rte m6be n az int6zm6nyek k6lts6gvet6s6ben megjelo lt el ku l6n itett forrds.
I

Az osztdndljat (mind az onkorm5nyzati, mind az int6zm6nyi osztdndijr6szt) az a fels6oktat6si
int6zm6ny foly6sitja a hallgatonak, amelyt6l a hallgato - az Sllami koltsegvet6s terh6re - a
hallgatoi juttat6sokat kapja. Amennyiben
hallgato egy idoben tobb fels6oktatdsi
int6zm6nnyel is hallgatoi jogviszonyban 6ll, az a felsooktat6si int6zm6ny folyositja szSm6ra
az dsztondijat, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgatoijogviszonyt. A fels6oktat6si int6zm6nyek
szerzod6se alapj5n foly6, kdzdsen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a m6sik szakon
hitoktat6, illetve hittan6r
k6tszakos k6pz6s eset6ben a hallgato szAmara az Allami
felsooktatdsi int6zm6ny folyositja az osztondijat. A kifizet6s elott a jogosults6got, valamint a
ha g ato i j ogviszony fenndl lds6t az int1zmlny megvizsg 6lj a.

a

-

||

Az dsztdndij foly6sitds6nak kezdete legkor6bban: 2017. m6rcius.
Az onkorm1nyzati oszt6ndijr6sz kifizet6se a tavaszi f6l6vben m6rcius honapt6l, az oszi
f6l6vben oktober honapt6l, de legk6sobb a felsooktatdsi int6zm6nyhez t6rt6no 6tutal6st
koveto elso dsztondij-kifizeteskor indul, majd a tovdbbiakban az osztondijfizet6s rendje
szerint tortenik.

Az int6zm6nyi osztdndijresz folyositdsa m6rcius, illetve oktober h6napban kezdodik, azt a
hallgatoi juttat6sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az int6zm6nyi osztondljr6szt abban az

esetben is ki kell fizetni, ha az onkorm6nyzati osztdndijresz fedezete nem 6ll rendelkez6sre
azint6zm6ny szdml6jAn. Az int6zm6nyi osztdndijr6sz fUggetlen minden m6s, a felsooktat6si
int6zm6nyben folyos itott t6mogat6stol.
Az elnyed osztdndijat kdzvetlen ado- es TB-jdrulekfizet6si kdtelezetts6g nem terheli (l6sd a
szem6lyi jovedelemadorol szolo 1995. evi CXV|l. torv6nv 1. sz. mell6klet 3.2.6. 6s 4.17.
pontj6t).
9.

A p6ly6z6k 6rtesit6si kcitelezetts6gei

Az osztondijban

r6szesUlo hallgat6 k6teles az osztdnd'r1 folyositdsdnak idoszaka alatt
minden, az osztondij folyosit6sdt erinto vSltozdsrol halad6ktalanul (de legkes6bb 15 napon
belul) i16sban 6rteslteni a folyosito felsooktatdsi int6zm6nyt 6s a Tdmogatdskezelot
(levelez6si cim: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentest az EPER-Bursa
rendszeren keresztUl kell kezdem6nyeznie. Az 6rtesitesi kdtelezetts69et a hallgato 5
munkanapon belul koteles teljesiteni az alabbi adatok vdltozdsakor:
tanulm6nyokhalasztSsa;
tanulm6nyok hely6nek megvdltoz6sa (az rij fels6oktat6si int6zm6ny, kar, szak,
megnevez6s6vel);
tanulmdnyi st6tusz (munkarend, k6pz6siforma, finansziroz6si forma)v6ltoz6sa;
szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si clm) vSltoz6sa.

-

Az az dsztondijas, aki 6rtesit6si kotelezettseg6nek elmulaszt6sa miatt esik el az osztondij
folyositdsStol, a tanulmdnyi f6l6v lezAr6s6t kdvet6en, legk6s6bb j0nius 30-ig, illetve janu6r
31-ig ki nem fizetett dsztdndijdra mlr nem tarthat igenyt.

Az osztdndijas 30 napon belUl koteles a jogosulatlanul felvett osztondljat a

folyosito

fels6oktatdsi int6zm6ny r6sz6re visszafizetni.

dsztondijas lemondhat a szAmlra megit6lt tdmogatdsrol, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdem6nyezhet 6s az onnan letolthet6 Lemond6 nyilatkozatot al6irva 6s

Az

postai 0ton, aj6nlott lev6lk6nt megkUldve

a Tdmogatdskezelo cim6re jelenthet be. A
Lemond6 nyilatkozat bekUldesevel az osztondfjas a nyertes oszt6ndijpdlyAzatAt megszUnteti,
azaz a megjeldlt f6l6vr6l 6s az osztdnd'rj tovdbbi f6l6vi r6szleteir6l is lemond.
Amennyiben meg6llapftdst nyer, hogy a pAlyAzo a pAlylzatban nem a val6s6gnak megfelel6
adatokat szolg6ltatta vagy a pAly6zati felt6teleknek egyebkent nem felel meg, tdmogatdsban
nem r6szesUlhet m6g abban az esetben sem, ha az osztondij elnyer6s6rol szolo
tdjekoztatdst m6r klzhez vette.
10. Lebonyolitis

Az osztondijp1lyizattal kapcsolatos kOzponti adatbdzis-kezeloi, koordindcios, a telepUlesi 6s
a megyei onkormAnyzati dsztdndijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat a
Tdmogat6skezelo ldtja el.

A Tdmogat6skezel6 e16rhet6s6ge:

Emberi Er6forr6s T6mogat6skezel6
Bursa Hungarica

I

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
nternet: wr,ryw. e met. g ov. h u (Bu rsa H ungarica)

P6pasalamon, 201 6. szeptember 28.
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