"B" TIPUSU pAryA

ztTrruinAs

pApASaf AMON O nko rmr[n y zata az E mb e ri Erdfo rrris o k Miniszt6riumrival
egyiittmtikiidve, az 5112007. (III. 26.) Kormfnyrendelet alapjfn
ezennel kiirja a 2017. 6vre
a Bursa Hungarica X'elsdoktatdsi Onkorm inyzati Osztiindijp Slyilzatot
fels6oktatf si tanulmr[nyokat kezdeni kiv6n6 fi atalok szhmfra,

iisszhangban
I

anemzeti felsooktat6sr6l sz6l6 2011.6vi CCN. torvdny

I

a felsooktat6sban r6szt vev6 hallgat6kjuttat6sairoles az 6ltaluk fizetendo egyes

I
I
I

I
I

t6ritdsekrol sz6l6 5112007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kozszolgdlati Egyetemrol, valamint akdzigazgatSsi, renddszeti 6s katonai
felsooktatdsr6l sz6l6 2011. 6vi CXXXII. torv6ny
a Nemzeti Kozszolg|lati Egyetemrol, valamint akozigazgat6si, rend6szeti 6s katonai
felsooktat6sr6l sz6l6 2011, 6vi CXXXII. torv6ny egyes rendelkez6seinek v6grehajtSsdr6l
szolo 36312011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szoci6lis igazgathsr6l6s szoci6lis ell6tSsokr6l sz6l6 1993.6vi III. torv6ny
az 6llamhhztart6sr6l szolo 2011. 6vi GXCV. t6rv6ny (a tovfbbiakban: Aht.;
az 6llamh6rtaft6sr6l sz6l6 torv6ny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban: Avr.)
Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny
a polg6rok szemdlyi adatainak 6s lakcim6nek nyilv6ntartSs6r6l sz6l6 1992. 6vi LXVI.

torvdny

vonatkoz6 rendelkez6seivel.

l.

Apillyhzat c6lja

A Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorm6nyzati 1sztondijrendszer (a tovSbbiakban: Bursa Hungarica
Osztondijrendszer) c6lja az es6lyteremt6s 6rdekdben a hStr6nyos helyzeti, szociiilisan r6szorul6
fiatalok fels6oktat6sban val6 rdszv6tel6nek tSmogatSsa. A Bursa Hungarica Osztondijrendszer
tobbszintft t6mogat6si rendszer, arnelynek penz.d;gyi fedezetek6nt hSrom fords szolg6l: a telepi.ildsi
onkorm6nyzatok 6ltal nyrijtott t6mogatSs; a megyei dnkorm6nyzatok 6ltal nyrijtott tdmogat6s 6s a
felsooktat6si intdzmenyi t6mogat6s. Az osztcindijpdlyhzaltal kapcsolatos adatbhzis-kezeloi,
koordinSci6s, a telepi.ildsi 6s megyei oszondijjal kapcsolatos penzkezelesi feladatokat az Emberi
Er6forrSs T6mogatSskezelo (tov6bbiakban: T5mogat6skezelo) vegzi, mig az elbirhlilsi feladatokat az
osztondijp6lyhzathoz csatlakoz6 telepiil6si 6s megyei onkorm6nyzatok l6tj6k el.

A Bursa Hungarica

Felsdoktatdsi Onkorm hnyzati Osztiindijrendszer jogszabflyi

hftterliil

a

fels6oktatdsban rdszt vevd hallgatdk juttatdsairdl ds az dltaluk fizetendf egyes tdritdsekrdl szitd
51/2007. (III. 26.) Kormdnyrendelet ds a nemzeti felsfioktatdsrdl szdl6 2011. dvi CCIV. tdrvdny
szolgdl.

2. Pfllyhz6kkdre
A Bursa Hungarica Osztondijban az 5112007. (III.26.) KormSnyrendelet 18. g (2) bekezd6se alapj6n
kizfirolag a telepiil6si onkorm6nyzat teriilet6n 6lland6 lak6hellyel (a tov6bbiakban: lak6hely)
rendelkezok rdszesiilhetnek. [A KormSnyrendelet ,,6lland6 lak6hely" fogalma a polg6rok szemdlyi
adatainak 6s lakcimdnek nyilv6ntart6s6r6l sz6l6 1992. 6vi LXVI. torvdny ,,lak6hely" fogalmSnak
feleltetheto meg, amelyet apiilyirzo a lakcimkrirty6j6val tud igazolni.]

Az

osztcindijp6lyinatra azok a tetepiildsi iinkormfnyzat teriilet6n lak6hellyel rendelkez6,
hftrr{nyos szocidlis helyzetii fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a2016/2017. tan6vben utols6 6ves,6retts6gi et6tt

6116

kiiz6piskolisok;

vagy

b) fels6fokf diplomdval nem rendelkez6, fels6oktatfsi int6zm6nybe m6g felv6telt nem nyert
6retts6gizettek;

6s a 201712018. tan6vtdl kezd6d6en fels6oktat6si intdzm6ny keret6ben teljes idejii (nappali
munkarend) alapfokozatot 6s szakkdpzetts6get eredmenyezo alapkdpz6sben, osztatlan k6pz6sben
vagy felsooktat6si szakkdpzdsben kiv6nnak r6szt venni.

Nem r6szesiilhet iisztiindijban az a piiyhz6, aki:
- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendvddelmi feladatot ell6t6 szervek hivat6sos 6s szerzod6ses
6llom6nyri hallgat6ja
- doktori (PhD) k6pz6sben veszr6szt
- kizhrolag ki.ilfoldi int6zm6nnyel 5ll hallgat6i jogviszonyban.

A

p6ly5z6k kiiziil csak azok r6szesiilhetnek iisztiindijban, akik a 2017. 6vi felv6teli eljdrdsban
el6sziir nyernek felv6telt felsdoktat6si int6zm6nybe, 6s tanulm6nyaikat a 2017/2018. tan6vben
t6nylegesen megkezdik.

3. Apfilyhzat benyrijtdsfnak m6dja 6s hatdrideje

A

pSlyinatbead6shoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pfiyhzatkezeldsi 6s Egyi.ittmrikdd6si
Rendszerdben (a tov6bbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pillyhzoi regisztr6ci6 szi.iks6ges,
melynek el6rdse:
https ://bursa. e rnet.hu/palv/pal ybelep. aspx

a pillyilzok akik a kor6bbi pilylzati 6vekben regishrilltak a rendszerben, m6r nem
regisztrillhatnak tjra, ok a megl6vo felhaszn6l6n6v 6s jelsz6 birtok6ban l6phetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtett6k, az Elfelejtett jelsz6 funkci6val k6rhetnek rij jelsz6t.
A p6ly6zoi regisztr6ci6t vagy a bel6pdst kcivetoen lehetsdges a pfiyizati adatok rogzit6se a
csatlakozott cinkorm6nyzatok piiyhz6i r6sz6re. A szemdlyes es pillyhzati adatok ellenorzds6t,
rogzit6sdt kcjvetoen a p6ly6zati rirlapot kiri)zomtatva 6s al6irva a telepiildsi onkorm6nyzatn6l kell
benyrijtaniuk a p6lyhz6knak. A p\lyhzat csak a pillyhzati kiir6sban meghathrozott csatoland6
melldkletekkel egyiitt 6rv6nyes. Apllyhzati kifr6sban meghathrozott valamely melldklet hi6ny6ban a
pLlyhzat formai hib6snak min6siil. A benyrijtott pillyhzatok befogad6s6t az cinkormSnyzatk6teles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott p|lyhzatok abir|latban nem vesznek rdszt.
Azok

A

p i,Jy 6nat rii

gzit6s6nek 6s az ii nkorm6ny zathoz tiirt6n6 benyrlj tdsinak
hatdrideje: 2016. november 8.

A

pillyhzatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, vdglegesitve, onnan kinyomtatva, alfuiwa
lak6hely szerint illetdkes telepiil6si onkormSnyzat polgSrmesteri hivatal6n6l kell benyrijtani.

a

A pilydzat kiitelez6 mell6kletei:

1.

Igazolis a p6lyfz6 6s a pilyiz6val egy hhztartisbtn 6l6k egy f6re jut6 havi nett6

jiivedelm616l.

2.

Aszocidlis rdszorultsfg igazolfsdraazalilbbiokiratok:

A tov6bb i me I I 6kl etek et az elbir 61 o te I epii ld s i

A pd,lyfzati ffrlap
m

onko rmSnyz at hatfir ozza me g.

csak a fent meghathrozott kiitelez6 mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes,ivalamely
ell6klet hirlny6ban a p6ly 6zat fo rmai hibris na k m in6s iil.

EgJt htiztartdsban dl6k: a pdlydzd
bej elentett vagy tartLzkoddsi

dllandf lakLhelye szerinti lakdsban iletvitelszeriien egyilttlak1, ott
hellyel rendelkezri szemdlyek.

Jiivedelem:

A szocidlis igazgatdsr6l

ds szocidlis elldtdsotcrdt szdl6 1993. dvi IlL torvdny 4.5 Q) bekezdds a)
pontia alapidn az elismert koltsdgekkel ds a befizetdsi kotelezettsdggel csokkentett
- a szemdlyi jdvedelemad1r1l sz6l6 1995. dvi Cx't/il. torvdny szerint meghatdrozott, belftldrdl
vag,,kt;lfaldrcil szdrmaz1 - megszerzett - vagtoni drtdk (bevdtel), idedrne a jovedelemkdnt
figtelembe nem vett bevdtelt ds az addmentes jovedelmet is, ds
- az a bevdtel, amely utdn az egltszeriisftett vdllalkoz1i ad6r6t, a kisadLzd vdllalkozdsok tdteles
adfjdrdl ds a kisvdllalati addr6l sz6l6 torvdny, vag) az eg,tszeriisftett kozteherviseldsi
hozzdjdruldsrdl sz6l6 torvdny szerint addt, illene hozzdjdruldst ketlfizetni.

Elismert kdltsdgnek minrisiil a szemdlyi jovedelentad6r1l szdl6 torvdnyben elismert kdttsdg, valamint
a fizetett tartasdfj. Ha a magdnszemdly az egyszeriis[tett vdllalkoz1i ad6 vag,, egtszerf[sttett
koztehervisel4si hozzdidrulds alapjdul szolgdl| bevdtelt szerez, a bevdtel csokkenthetci a szemdlyi
jovedelemad1rdl sz6l6 torvdny szerint elismert koltsdgnek mincisilki igazolt kiaddsokkal, ennek
hidnydban a bevdtel 40%-crval. Ha a mezdgazdasdgi 6stermel6 ad1dvi ristermeldsbril szdrmazd
bevdtele nem tobb a kistermelds drtdkhatardnril (ittetve ha rdszdre tdmogatdst foly6sitottak, annak a
foly1sitott tdmogatdssal novelt osszegdndl), akkor a bevdtel csokkenthetd az igazolt koltsdgekkel,
tovdbbd a bevdtel 4}%-dnak megfelelf dsszeggel, vagy a bevdtel B|%-dnak, ittetdleg dllattenydsztds
esetdn 94%-dnak me gfeleki osszeggel.
Betizetdsi kbtelezettsdgnek mindsill a szemdlyi jovedelemadL, az egyszeriisitett vdllalkozdsi ad6, a
ntagdnszentdlyt terheki egyszerifsftett kozteherviseldsi hozzrijdrulds, egdszsdgbiztos[tdsi hozzdjarulds
ds idrul6k, egdszsdgilgyi szolgdltatdsi jdrul6k, nyugdfjjdruldk, nyugdijbiztositdsi jdruldk, magdnny

ugdfjp 6 nz t dr i

t a gd

ij

ds

munkav dll al 6 i j drul d k.

Nem min6s iil j dvedelemnek

a) a

rendklvilli telepiildsi t(tntogatris, a lakas.fenntartdsi tcimogatas, az ael1s.srigc,sikkentdsi
ldntogatds, valamirtt ct letkhatrishaz kaltc:sokidr| rentlszeres k:iadrisok viseldsdhez, d

9,69t-szerkiacldsok vi'sel1sdhez ds
,s z

e

m

6

a lakhttttisi

kiatltisohhoz kapcsol1dri hcin^aldkot felhalmozd

Iy e ft r d s zd r e n vrii t o t t, t e I eptil d s i t dmo ga tris,

b) a rendkfvilli

gyermekvddelmi tdntogatds, a gyermekek vddelmdrdl 6s a gtdmi)gyi igazgotdsr1l
sz6l6 1997. dvi XXXI. tdrvdny (a tovabbiakban; Gyvt.) 20/A. $-a szerinti pdnzbeli tdmogatds, a
Gyvt. 20/8. $-tinak (4)-(5) bekezddse szerinti p6tldk, a nevelSsziikik szdntdrafizetett neveldsi dfj
ds

c)
d)
e)

killon elldtmdny,

az anyasdgi tdmogatds,

a tizenharmadik havi nyugdij ds a szdpkorilak jubileumi juttatdsa,

a

szemdlyes gondoskoddsdrt fizetendd szemdlyi tdritdsi dtj megdllapitdsa kivdteldvel a sillyos
mozgdskorldtozott szemdlyek pdnzbeli kr)zlekeddsi kedvezmdnyei, a vakok szendlyi jdraddka ds a
fo g1,, at 6 ko s s dgi t dmo g at ds,

fl
g)

h)
i)
a

J

a

fogado szervezet dltal az onkdntesnek ktilan tAndny alapjdn biztosftott juttatds,

az alkalmi munkavdllalLi konyvvel tortind munkavdgzdsnek, az egyszeriisltett foglalkoztatdsr1l
sz6l6 tarvdny alapjdn tortdnd munkattdgzdsnek, valamint a termeiszetes szemdlyek kozott az
ad1rendszeren kfvilli keresettel jdr6 foglalkoztatdsra vonatkozo rendelkezdsek alapjdn hdztartdsi
munkdra ldtesftett munkavdgzdsre irdnyul6 jogviszony keretdben tortdnri munkavdgzdsnek (a
tovdbbiakban: hdztartdsi munka) a havi ellendrtdke,
a hdzi seg{tsdgnyiljtds keretdben tdrsadalmi gondozasdrt kapott tiszteletdij,
az energiafelhaszndldshoz nyiljtott tdmogatds;

i)

a szocidlis szovetkezet (ide nem 6rtve az iskolaszovetkezetet) tagja dltal a szovetkezetben vdgzett
tevdkenysdg ellendrtdkekdnt megszerzett, a szentdlyi jdvedelemad6rdl sz6l6 torvdny alapjdn
ad6mentes bevdtel.

4. Adatkezel6s

A

p6lyLz6 pillyhzata benyrijt6s6val biintetojogi felel6ssdget v6llal azert, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rogzitett, ap5'lyhzati rirlapon 6s melldkleteiben az 6ltala felttintetett adatok a val6s6gnak
megfelelnek. Tudom6sul veszi, hogy amennyiben a pillyhzati tirlapon 6s melldkleteiben nem a
a Bursa Hungarica Osztdndijrendszerb6l p\ly\zata

val6sSgnak megfelelo adatokat ttintet fel, igy
kizfirhato, a me gitelt t6m o gat6s vi s s zavonh at6.

A p flly 626 p fiy 6zata b enyrij

t6s 6v al

a) hozziljhril ahhoz, hogy a pillyhzati rirlapon rogzitett

szemdlyes adatait apllyinatotkiir6 telepiil6si
onkormdnyzat nyilv6ntart6sba vegye 6s azokat a megyei onkorm6nyzat 6s a T6mogatSskezelo
rdszdre - kizSrolag az lszt6ndijpfilyhzat lebonyolit6sa 6s a trimogat6sra val6 jogosults6g
ellen6rz6se cdljSb6l -htadja, illetoleg azlsztondij idotartarna alattmagakezelje;

b) hozzhjhrul

ahhoz, hogy a T6mogat6skezel6 szemdlyes adatait az osztondijpllyitzat lebonyolit6sa

ds a t6mogat6sra val6 jogosultsSg ellen6rz6se cdlj6b6l az osztondij idotartama

c)

alattkezelje;

hozzhjhrul ahhoz, hogy a fels6oktatSsi int6zm6nybe tortdno felvdteli jelentkezdse eredndnydrll az
Oktat6si Hivatal a Tfimogathskezel6nek, illetoleg a thmogat6 dnkormSnyzatnak t6j6koztat1st
nyirjtson;

d) hozzhiilrul
i I letve

ahhoz, hogy a felsooktatSsi intezmeny hallgat6i jogviszony6r6l aThmogathskezelonek,

a t6mo gat6 cin kormdnyzatnak t5j 6ko

ilathst nyfj tson,

e) hozzhjhril tov6bbd apillyhzhskor rendelkezdsre bocsStott szem6lyes

adatainak az azonositSs cdlja
6rdek6ben sziiks6ges rn6rtdkben tort6n6 kezel6s6hez 6s az dsztondijpSlyilzat lebonyolit6sa,
valamint a t6mogat6sra val6 jogosults6g ellenorz6se cdlj6b6l tortdn6 tov6bbft6s6hoz.

A

pd'lyhzok biintetojogi feleloss6giik tudatdban kijelentik, hogy
felsooktat6si intezm5nybe rn6g nem nyertek felv6telt.
5.

a pillyizati rirlap

benyrijt6sakor

A pilyhzat elbirfldsa

A be6rkezett p|lyhzatokat az illet6kes teleptil6si onkorm6nyzatbirilljael2016. decernber 8-ig:
a)

Az elbirhl6 onkorm6nyzat ap6lyhz6kat hi6nyp6tl6sra

szolithatja fel a formai ellenorzes es az
elbir6l6s sorin, az cinkorm6nyzat 6ltal meghatfirozott hatSrid6ben, amely azonban nem ldpheti tirl
a pillyhzatok onkormSnyzati elbirill6si hatdridej et. Az onkonn6nyzat hiSnyp6tlSst csak olyan
dokumentumokra k6rhet be, amelyeket ap\lyhzati kiir6sban felti.intetett. A hiSnyp6tl6si hat6rido:
8 nap;

b) az osztondij

elbir6lSsa kizhrolag szoci6lis r6szorults6g alapjhn,

a

p6lyhz6 tanulm6nyi

eredm6ny6tol ftiggetleniil tort6nik. Az elutasiths indokl6sak6nt nem jekilhetok meg olyan okok,
amelyeket a formai ellenorz6s vizsgill ds azon megfelelokdnt lettek megjelolve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rdgzitett, nem a rendszerb6l nyomtatott pillyhzati rirlapon, a
hat6ridon tul benyrijtoll, vagy formailag nem megfelelo pillyhzatokat a birSlatb6l kizhrja, es
kizhr 6sht ir6sban indokolj a;

d) minden hat6ridon beliil benyrijtott, formailag megfelelo pillyhzatot 6rdemben elbirSl, 6s
ddnt6s6t ir5sban

indokolja;

i

e) csak az cinkorm6nyzatterileten lak6hellyel rendelkez6 p|lyinokatrdszesitheti t5mogat6sban;

f) az elbitdl6s sor6n korra, fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vil6gn6zeti hovatartozilsra,
tanulm6nyi eredrn6nyre tekintet ndlktil, kizhr6lag a p61yaz6 szoci6lis rSszorults6g6nak objektiv
v izs 96l athr a

tekintettel j 6rhat el.

A p6lyaz6 az elbir6l6 szerv dontese ellen fellebbezdssel nem elhet, a pfilyhzati drjntds ellen 6rdemben
nincs helye j ogorvoslatnak.

A

rrBll tipusri
iisztcindijasok szociSlis rfszorults6gilt

az ijnkormfunyzat 6vente egyszer jogosult 6s
kcjteles feltilvizsg6lni. Amennyiben az osztdndijas a szoci6lis r5szorultsSg vizsgfiata sorhn az
onkorm6nyzat 6ltalk6rt igazollsokat nem bocs6tja rendelkezdsre, vagy az onkormSnyzaltal avizsgillat
sorhn az egy0ttmrikdd6st egydb m6don kifejezetten megtagadja, az cinkorm6nyzat az oszt<indijas
szoci6lis r6szorults6g6nak megsztintdt v6lehnezi, azaz az osztondijas dsztondfj6t elveszfti. A telepiildsi
onkorm6nyzat ebben az esetben hathrozatban rendelkezik a thmogaths visszavon6s6r6l. A hathrozat
csak a meghozatal|t koveto tanulm6nyi fdl6vt6l hat6 hatdllyal hozhat6 meg.

A fels6oktat6si int6zmdnybe jelentkezok szhmiramegit6lt t6mogat6st az onkorm6nyzat visszavonhatja
abban az esetben is, ha az cisztdndijas elkoltozik a telepi.ildsi onkorm6nyzat tertilet6r6l. A telepiildsi
onkonn6nyzat ebben az esetben hathrozatban rendelkezik a t6mogat6s visszavon6s6r6l.
csak a meghozatalfit kcjveto tanulm6nyi f6l6vtol hat6 hatdllyal hozhat6 meg.

A

hathrozat

6. Ertesit6s a p6ly 6zztidiint6sr6l

A

telepiildsi onkormdnyzat a meghozott ddnt6s6rol ds annak indok6r6l 2016. december l2-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztiil elektronikusan vagy postai fton ktilddtt levdlben 6rtesiti a
p6lySzokat.

A T6mogat6skezelo

az onkorm6nyzati dcjntdsi list6k 6rkeztet6sdt kovetoen20ll.januSr 20-ig 6rtesiti a
telepiif6si onkorm6nyzatok 6ltal nem t6rnogatott pillyitzokat az onkorm6nyzati ddntdsrol az EPER-

Bursa rendszeren kereszttil.

A T6mogat6skezelo az elbir6l6s ellen6rzds6t 6s az intdzm6nyi osztondijr6szek megilllapitSs6t kovetoen
2017. mdrcius 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztiil 6rtesiti a telepiildsi onkorm6nyzat 6ltal
trimogat6sban rdszesitett p6lyhz6kat a Bursa Hungarica osztrindij teljes dsszegdr6l 6s az osztondijfoly6sit6s m6dj616l.

A piiyhz6 a felv6teli hatirozat (vagy besoroldsi diint6s) mfsolatdnak megkiild6s6vel kiiteles
2017. augusztus 31-ig aTilmogathskezel6 r6sz6re bejelenteni, hogy a 201712018. tan6vben melyik
fels6oktatfsi int6zm6nyben kezdi meg tanulmfnyait. Tov6bbi a piiyhz6 kiiteles nyilatkozni
arr6l, hogy a 2017-es felv6teli 6vet megel6z6en nyert-e felv6telt fels6oktatdsi int6zm6nybe. Az a
p6lyhz6, aki 6rtesit6si kiitelezetts6g6nek nem tesz eleget, az iisztiindij foly6sitfsdb6l 6s az
iisztiindijrendszer ktivetkez6 6vi fordul6jrib6l kiz6rhat6.

Amennyiben a "B" tipusri pLlyhzat sordn tdmogat6sban rdszesiil6 osztondijas a tilmogat6s idotartama
alatt sikeresenp6ly6zik "A" tipusti osztcindijra, "B" tipusri osztondij6t automatikusan elveszti.
7.

Az ilsztdndij foly6sitdsdnak felt6telei

Az iisztiindij-foty6sitis felt6tele, hogy a t6mogatott p6lyhz6 hallgat6i jogviszonya a 2017/2018.
tan6v els6 f6l6v6ben megfeleljen a piiyhzati kiirfsnak. Amennyiben a timogatott piiy6z6
hallgat6i jogviszonya nem felel meg a pi.Jyhzati kiirdsnak, a t6mogatott az ilsztdndijra val6
j

ogosultsdgft elvesziti.

Az osztondij csak azokban a h6napokban kertil foly6sit6sra, amelyekben a pflyino
hall gat6j a a felsooktat6si int6zmdnynek.

beiratkozott

A felsooktathsi intezmlnyeknek az 6sztondij kifizet6st megel6z6en az oszt6ndijra val6 jogosultsSgot a
nemzeti felsooktatdsr6l sz6l6 2011. 6vi CCN. torvdny 85/E. $ (3) bekezd6sdben 6s all2. $ (9)-(10)
bekezddsdben foglaltak fi gyelembev6teldvel kell meg6llap itania.

Azokban a h6napokban, amelyekben a hallgat6 hallgat6i jogviszonya sziinetel, vagy nem felel meg a
pfllyhzati kiir6s felt6teleinek, (kiv6ve, ha az a foly6sit6s elso fdl6ve) az osztondij foly6sit6sa - a
foly6sit6s v6ghat6ridej6nek m6dosit6sa ndlkiil - teljes eg6szdberr sziinetel.
8. Az

iisztiindij foly6sitfsa

Az osztondij idotartama 3xl0 h6nap, azazhat egym6st kciveto tanulm6nyi fel6v:
a 2017 I 2018. tandv, a 2018 120 19. tan6v 6s a 2019 12020. tanev

.

Az dsztondij foly6sft6s6nak kezdete a201712018. tandv elso fdl6ve.

Az

onkormilrryzatok egy tanulm6nyi f6l6vre egy osszegben utalj6k 6t a Thmogat6skezel6 Bursa
Hungarica szhml|jfira a t6mogatott hallgat6k othavi onkorm6nyzati t6mogat6si osszeget. A
T6rnogat6skezelo a beerkezett onkorm6nyzati osztondijrdszeket a kifizetohelyek (felsooktat6si
int6zm6nyek) szerint irjracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n tov6bbutalja a kifizeto

felsooktat6si int6zmenyekhez abban az esetben, ha a fels6oktathsi intezmlny ahallgat6k jogosultsdg6t
visszaigazolta, 6s az onkonn6nyzat utalSsi kdtelezetts6gdt teljesitve a pontos t6mogatSsi osszeget
tov6bb itotta a T 6mo gathskeze lo szhmliqhr a.

Az

intezmenyi osztdndijresz forcilsa az 5112007. (III. 26.) Korm. rendelet 18.
6rtelm6ben az intezmenyek kolts6 gvetd s6ben me gj elolt e lkiil dnitett fon6s.

$ (3) bekezddse

Az osztondijat (mind az onkorm6nyzati, mind az int6zm6nyi osztondijr6szt) az a

felsooktat6si

intdzmeny foly6sitja a hallgat6nak, amelyol a hallgat6 - az |llami kolts6gvet6s terh6re - a hallgat6i
juffatdsokat kupja. Amennyiben a hallgat6 egy idoben tobb felsooktatilsi intezmdnnyel is hallgat6i
jogviszonyban 6ll, az a felsooktatflsi intezm6ny foly6sitj a szhmhra az osztdndijat, arnellyel elsokdnt
l6tesitett hallgat6i jogviszon5,'t. A felsooktatisi int6zm6nyek szerzod6se alapliln foly6, kozosen
meghirdetett - egyik szakon nem hitdleti, a m6sik szakon hitoktat6, illetve hittanrir - kdtszakos kdpzds
eset6ben a hallgat6 szhmfira az illlami felsooktat6si intdzmlny foly6sitja az osztondijat. A kifizet6s
elott a jogosults6got, valamint a hallgat6i jogviszony fenn6ll6s6t azintlzmdny megvizsgSlja.

Az osztondij foly6sit6sSnak kezdete legkorribban : 2017 . okt6ber.
Az onkormhnyzati osztondijr6sz kifizetdse az oszi fdl6vekben okt6ber h6napt6l, atavaszi f6l6vekben
m6rcius h6napt6l, de legkdsobb a fels6oktatSsi intdzrnenyhez tdrtdno Stutal6st koveto els6 dsztondijkifizetdskor indul, majd a tov6bbiakban az osilIndijfizet6s rendje szerint torldnik.
Az intezmenyi osztondijr6sz foly6sit6sa okt6ber, illetve mSrcius h6napban kezd6dik, art a hallgat6i
juttat6sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intdzmdnyi osztdndijrdszt abban az esetben is ki kell
frzetni, ha az cinkomhnyzati osztondijr6szfedezete nem 6ll rendelkez6sre azintlzmdny szilmlSjhtl, Az
intdzmdnyi osztondijr6sz fiiggetlen minden m6s, a fels6oktatSsi intdzmdnyben foly6sitott t6mogat6st6l.

Az elnyert osztondijat kcizvetlen ad6- 6s TB-j5rul6kfizet6si kotelezetts6g nem terheli (l6sd a szern6lyi
jovedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi CXVIL torvdny 1. sz. rnelldklet3.2.6.6s 4.77. pontjSt).
9.

A phly hz6k 6rtesit6si kiitelezetts6gei

Az iisztiindijban r6szesiil6 hallgat6 kiiteles az iisztiindij foly6sit6s6nak id6szaka alatt minden, az
iisztiindij foly6sftfsit 6rint6 vfltozfsr6l halad6ktalanul (de legk6s6bb 15 napon beliil) irfsban
6rtesiteni a folytisit6 fels6oktatdsi int6zm6nyt 6s a T6mogat6skezel6t (1381 Budapest Pf. 1418). A
bejelent6st az EPER-Bursa rendszeren keresztiil kell kezdemdnyeznie. Az 6rtesit6si kotelezetts6get a
hallgat6 5 munkanapon beliil kcjteles teljesiteni az alilbbi adatok vdltozSsakor:
- tanulmdnyokhalaszt6sa;

6

tanulmfnyok hely6nek megvfltozdsa

(tz fj

fels6oktatisi int6zm6ny, kar,

szako

munkarend, finansziroz6si forma megnevez6s6vel);
tanulmfnyi st6tusz (munkarend, k6pz6si forma, finanszirozfsi forma) villtozhsa;
szem6lyes adatainak (n6v, lak6hely, elektronikus levelez6si cim) vhltozhsa,
6rtesit6si kotelezettsdgdnek elmulaszt6sa miatt esik el az osztcindij
foly6sit6s6t6l, a tanulm6nyi f6l6v lezdrilsdt kcivetoen, legk6s6bb jirnius 30-ig, illetve janu6r 31-ig ki
nem fizetett dsztcindij6ra m6r nem tarlhat ig6nyt.

Az az osztondijas, aki

cjsztcjndijas 30 napon behil koteles a jogosulatlanul felvett cisztcindijat
intlzmlny r 6sz6r e vi s s z afi z etni.

Az

Az

osztondijas lemondhat

a

a foly6sit6 felsooktat6si

szilmhra megit6lt t6mogat6sr6l, amit az EPER-Bursa rendszerben

kezdem6nyezhel es az onnal letoltheto Lemond6 nyilatkozatot aT|irva 6s postai irton, aj6nlott
lev6lkdnt megki.ildve aT|mogaI6skezelo cim6re jelenthet be. A Lemond6 nyilatkozat behildlslvel az
osztondijas a nyeftes osztondijp6lydzatilt megsziinteti, azaz a megjeldlt f6l6vrol 6s az oszlondij tov6bbi
f616vi r6szleteir6l is lemond.
Amennyiben meg|llapitilst nyer, hogy a p6ly6zo a pSlydzatban nem a val6s6gnak megfelelo adatokat
szolg|ltalta vagy a p6lydzatr felt6teleknek egy6bk6nt nem felel meg, t6mogat6sban nem r6szesrilhet
m6g abban az esetben sem, ha az cisztcindij e1nyer6s6r6l s2616 t6j6koztatilst m6r k1zhez vetIe.
10.

Lebonvolitfs

Az ci sztondij

p 61y 6zattal kap cs o lato s ko zponti adatb|zrs-kezel6i,

onkorm6nyzati osztondijjal kapcsolatos

koordin6ci6s, a telepiil6si 6s a megyei

odnzkezellsi feladatokat

az Emberi

T6mo gat6sk ezelo l6tj a eL.

A T6mogat6skezelo el6rhetosdge

:

Emberi Er6forrds T6mogatf skezel6
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf, 1418
Tel,: (06-1) 795-s600
E-mail: bursa@emet. gov.hu
Intemet: www.emet. gov.hu (Bursa Hungarica)
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