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r a nemzeti fels6oktat6sr6l sz6lo 20'1,1,.6vi CCIV. torv6ny
. a fels6oktatdsban r6szt vev6 hallgat6k juttat6sair6l 6s az 6ltaluk fizetend6 egyes

t6rft6sekr6l sz616 51/2007. flll. 26.) Korm. rendelet
. a Nemzeti Kozszolgdlati Egyetemr6l, valamint akozigazgatSsi, rend6szeti 6s katonai

fels6oktat6sr6l sz616 201.L. 6vi CXXXII. torv6ny
. a Nemzeti Kcjzszolgdlati Egyetemr6l, valamint akozigazgat6si, rend6szeti 6s katonai

fels6oktatdsr6l sz6l6 20LL. 6vi CXXKL tcirv6ny egyes rendelkez6seinek
v6grehajt6sAr6l sz6l6 363 /2011. IXIL 30.) Korm. rendelet

. a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 L993.6vi III. tdrv6ny

. az 6llamh6ztart6s16l szolo 207I.6vi CXCV, tcirv6ny

. az filamhfntart6sr6l sz6l6 tcjrv6ny v6grehajtds6r6l sz6l6 368/20L7. [XII. 31.) Korm.

rendelet
. Magyar orsz1g helyi onkormAnyzatair6l szolo 207I. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny
. a polg6rok szem6lyi adatainak 6s lakcfm6nek nyilv6ntartdsdr6l sz6\6 7992, 6vi LXVL

torv6ny
. az elektronikus rigyint6z6s 6s a bizalmi szolgdltat6sok 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6

2075. 6vi CCXXII. tcirv6ny
. az elektronikus tigyint6z6s r6szletszabSlyair6l sz6l6 457/2076. [KI. 1-9.) Korm,

rendelet
. az informdci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabads6gr6l sz6l6 2071. 6vi

CXII. tdrv6ny
I a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tort6n6

v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6raml6sdr6l, valamint a 95/46/EK ir6nyelv
hat6lyon kivtil helyez\s6rSl sz6l6 az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs (EU) 201,6/679
rendelet6ben [tov6bbiakban: GDPR)

. a Blintet6 Torv6nykonyvr6l szolS 2012.6vi C. torv6ny

. a kozfeladatot ell6t6 koz6rdekii vagyonkezel6 alapftv6nyokr6l sz5l6 2027. 6vi IX.
tdrv6ny

vonatkoz6 rendelkez6seivel.

L. Ap{ilyflzat c6lia

A Bursa Hungarica Fels6oktatdsi OnkormAnyzati Osztondfjrendszer [a tov6bbiakban: Bursa
Hungarica Osztcindijrendszer) c6lja az es6lyteremt6s 6rdek6ben a hdtrdnyos helyzetii,
szoci6lisan rdszorul6 fiatalok fels6oktatdsban val6 r6szv6tel6nek t6mogatdsa. A Bursa Hungarica
0sztdndfjrendszer tobbszintfi tdmogat6si rendszer, amelynek p6nzigyi fedezetek6nt h6rom
forrds szolg6l: a telepiil6si dnkorm6nyzatok 6ltal nyfjtott t6mogat6s; a megyei dnkormfnyzatok
dltal nyijtott tdmogat6s 6s a fels6oktat5si int6zm6nyi tdmogatls. Az dsztdndijp6lyilzattal

. kapcsolatos adatbdzis-kezel6i, koordin6ci6s, a telepiil6si 6s megyei cisztcindijjal kapcsolatos
p6nzkezel6si feladatokat az Emberi Er6forr6s T6mogatdskezel6 ftovdbbiakban:
T6mogatdskezel6) v6gzi, mig az elbfr6l6si feladatokat az osztondijpSlyAzathoz csatlakoz6
telepril6si 6s megyei dnkorm6nyzatok l5tj6k el.



A Bursa Hungarica Fels6oktat6si 0nkormAnyzati Osztiindiirendszer iogszabillyi hiitter6iil
a fels6oktatdsban r6szt vev6 hallgat6k iuttatdsair6l 6s az dltaluk fizetendf egyes
t6rit6sekr6l sz6l6 5t/2007. (III. 26,) Korm. rendelet (a toviibbiakban: Korm6nyrendelet)
6s a nemzeti fels6oktat6sr6l sz6l6 ZOLL 6vi CCIV, ttirv6ny szolgill.

2. P6lyAz6k kiire

A Bursa Hungarica Osztondfjban a Kormdnyrendelet 18, S [2) bekezd6se alapjdn kizAr6lag a

teleptil6si onkormdnyzat tenilet6n 6lland6 lak6hellyel [a tovAbbiakban: Iak6hely) rendelkez6k
r6szesiilhetnek. [A Korm6nyrendelet,,6lland6 lak6hely" fogalma a polg6rok szem6lyi adatainak
6s lakcim6nek nyilv6ntartdsiir6l s26161,992.6vi LXVI. tdrv6ny,,lak6hely" fogalm6nak feleltethet6
meg, amelyetap6lyAz6 a lakcfmk6rty|jlval tud igazolni.l

Az osztondijp|lyAzatra azok a telepiil6si tinkormdnyzat teriilet6n lak6hellyel rendelkez6,
h6tr6nyos szocidlis helyzetii fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a2022/2023. tan6vben utols6 6ves, 6retts6gi el6tt 6116 kiiz6piskoliisok;

vaw

b) fels6fokf v6gzetts6ggel nem rendelkez6, fels6oktatdsi int6zm6nybe m6g felv6telt nem
nyert 6retts6gizettek;

6s a2023/2024. tan6vt6l kezd6d6en fels6oktat6si int6zm6ny keret6ben telies ideiii (nappali
munkarend) alapfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyez6 alapk6pz6sben, osztatlan
k6pz6sben vagy fels6oktat6si szakk6pz6sben kivdnnak r6szt venni.

Nem r6szesi.ilhet tisztiindiib an az ap6lyilz6, akit
- a Magyar Honv6ds6g 6s a rendv6delmi feladatot ell6t6 szervek hivat6sos 6s szerz6d6ses

6llomAnyri hallgat6ja
- doktori [PhD) k6pz6sben veszr6szt
- kizir6lag kiilfdldi int6zm6nnyel AII hallgat6i jogviszonyban 6s/vagy vend6ghallgat6i

k6pz6sben vesz r6szt.

ApAlyflz6k kriztil csak azok r6szesiilhetnek tisztiindiiban, akik a 2023. 6vi fels6oktatdsi
felv6teli elifrdsban el6szdr nvernek felv6telt fels6oktatdsi int6zm6nybe 6s
tanulm6nyaikat a 2023 / 2 02 4. tanfvben t6nylegesen me gkezdik,

3. ApfllyAzat benyfitdsdnak m6dia 6s hatdrideie

A piiyAzatbead6shoz a Bursa Hungarica Elektronikus P6ly6zatkezel6si 6s Egyi.ittmfikod6si
Rendszerben [a tovfbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri plilyAz6i regisztr6ci6 szriks6ges,
melvnek el6r6se:

https : / /b ursa, emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pfiy{z6k, akik a kor6bbi pfiyfnati 6vekben regisztrdltak a rendszerben, m6r nem
regisztrflhatnak rijra, 6k a megl6v6 felhasznSl6n6v 6s jelsz6 birtokdban l6phetnek be az EPER-

Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtett6k, az Elfelejtett jelsz6 funkci6val k6rhetnek
fj jelsz6t. A pAIyAz6i regisztr6ci6t kcivet6en lehets6ges a pilyAzati adatok rogzit6se a
csatlakozott onkorm6nvzatok pAlyAz6i r6sz6re. A szem6lyes 6s pSlyAzati adatok ellen6rz6s6t,
rogzit6s6tkcjvet6en a pAlv6zati iirlapot kinyomtatva 6s alSfrva a telepiil6si 6nkorm6nyzatn6l kell
benyrijtaniuk a p6ly6z6knak. A ptiyAzat csak a pAlyizati kiirdsban meghatdrozott csatoland6
mell6kletekkel egytitt 6rv6nyes, A p|lyizati kifr6sban rrreghatdrozott valamely mell6klet
hi5ny6ban a pliylzat formai hib6snak min6sril. A benyirjtott pllylnatok befogad{s{t az



onkormdnyzat kciteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni, A nem befogadott ptiyAzatok a

bir6latban nem vesznek r6szt.

A piiy 6zat rii gz it6 s 6 ne k 6 s az ii nko rni6n yzathoz tii rt6n 6 b enyrii tdsf n ak
hat6rideie 

= 
2O22. november 3.

A piiyAzatot az EPER-Bursa rendszerben kitcjltve, v6glegesftve, onnan kinyomtatva, al1irva
kiz1r6lag a lak6hely szerint illet6kes telepiil6si onkormdnyzat polgdrmesteri hivatalSndl kell
benyfjtani.

A pdlydzat ktitelez6 mell6kletei:

a) Igazoliis a pAly{z6 6s a p6ly6z6val egy hilztartfsban 6l6k egy f6re iut6 havi nett6
idvedelm6r6l,

b) Aszocidlis rfszorultsAgigazolflsilraazaldbbi okiratok:

A tovdbb i mell 6kleteket az e lbf rdl6 telep til6si onkormdnyzat hat{r ozza meg.

A piiyizati firlap csak a fent meghat{rozott kiitelez6 mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes,
valamely mell6klet hifnydban a p 6ly 6zat formai hibiisnak min6siil.

Egv hiiztartdsban 6l6k: a pSlyAz6 6lland6 lak6helye szerinti lak6sban 6letvitelszerfien
egyi.ittlak6, ott bejelentett vagy tart6zkod6si hellyel rendelkez6 szem6lyek.

I<ivedelem:
A szociSlis igazgatAsr6l 6s szocidlis ell6t6sokr6l sz6l6 1.993.6vi III. torv6ny 4. S (1) bekezd6s a)
pontja alapjSn az elismert kolts6gekkel 6s a befizet6si kotelezetts6ggel csokkentett

- aa) a szem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 1995, 6vi CXVIL tcirv6ny (a tovdbbiakban: Szjatv.)
szerint meghat6rozott, belfcjldrSl vagy ktilfoldr6l sz1rmaz6 - megszerzett - vagyoni
6rt6k [bev6telJ, ide6rtve az Szjatv.7. szlmfi mell6klete szerinti ad6mentes bev6telt, 6s

- ab) az a bev6tel, amely ut6n a kisad6z6 v6llalkoz6sok t6teles ad6j6r6l sz6l6 2022" 6vi
XIIL torv6n, a kisad6z6 v6llalkoz6sok t6teles ad6j6161 6s a kisv6llalati ad6r6l sz6l6
201.2.6vi CXLVII. torv6ny, vagy az egyszeriisftett koztehervisel6si hozzAjArullsr6l sz6l6
torv6ny szerint ad6t, illetve hozzAjirul{st kell fizetni,

Elismert k<ilts6gnek min6stil az Szjatv.-ben elismert kolts6g, valamint a fizetett tartdsdij. Ha a
magdnszem6ly az egyszeriisftett koztehervisel6si hozz{jdrrulfts, a kisad6z6k t6teles ad6javagy a
kisv6llalati ad6 alapjful szolgdl6 bev6telt szerez, a bev6tel csokkenthet6 az Szjatv, szerint
elismert kolts6gnek min6stil6 igazolt kiad6sokkal, ennek hi6nydban a bev6tel 40o/o-6val. Ha a
mez6gazdas6gi 6stermel6 ad66vi 6stermel6sb6l sz6rmaz6 bev6tele nem tobb a kistermel6s
6rt6khatdr6n6l [illetve ha r6sz6re t6mogat6st foly6sftottak, annak a foly6sitott t6mogat6ssal
novelt osszeg6n6l), akkor a bev6tel csrjkkenthet6 az igazolt kolts6gekkel, tov6bb 5 abev6tel 40o/o-
6nak megfelel6 cisszeggel, vagy a bev6tel B|o/o-|nak, illet6leg 6llatteny6szt6s eset6n 94o/o-6nak
megfele16 6sszeggel,

Befizetdsi ktitelezetts6gnek min6sril a szem6lyi jrivedelemad6, a mag6nszem6lyt terhel6
egyszerfisitett koztehervisel6si hozz{jlrulSs, t6rsadalombiztosft6si j6rul6( 6s az eg6szs6gtigyi
szolg6ltat6si j 6rul6k.

Nem min6siil irivedelemnek

a) a rendkfvtili telepiil6si tdmogatds, valamint a lakhat6shoz kapcso16d6 rendszeres kiad6sok
visel6s6hez, a gy6gyszerkiaddsok visel6s6hez 6s a lakhat6si kiaddsokhoz kapcsol6d6
h6tral6kot felhalmoz6 szem6lyek r6,sz6re nyrijtott teleptil6si tSmogatds,



b) a rendkivi.ili gyermekv6delmi tdmogat6s, a gyermekek v6delm6161 6s a gy6miigyi
igazgatAsr6l sz6l6 L997.6vi )fiXI. torv6ny 20/A. S-a szerinti t6mogatAs, a20/8. $-6nak [a]-
[5) bekezd6se szerinti p6tl6k, a nevel6szril6k sz6mAra fizetett nevel6si dfj 6s ktilon
ell6tmdny,

c) az anyasflgi tdmogatds,

d) a nyugdijpr6mium, az egyszeri juttat6s, a tizenharmadik havi nyugdfj, a tizenharmadik havi
ellSt6s 6s a sz6pkoniak jubileumi juttat6sa,

e) a szem6lyes gondoskod6s6rt fizetend6 szem6lyi t6rft6si dij meg6llapft6sa kiv6tel6vel a

srilyos mozgdskorl6tozott szem6lyek p6nzbeli kozleked6si kedvezm6nyei, a vakok szem6lyi
j6rad6ka 6s a fogyat6koss6gi tdmogat6s,

0 a fogad6 szervezet Sltal az rink6ntesnek krikjn tcirv6ny alapjdn biztositott juttat6s,

g) az alkalmi munkavAllal6i konywel tcjrt6n6 munkav6gz6snek, az egyszeriisitett
foglalkoztatdsr6l sz6l6 torv6ny alapjdn tort6n6 munkav6gz6snek, valamint a term6szetes
szem6lyek kozott az ad6rendszeren kivrili keresettel jdr6 foglalkoztatisra vonatkoz6
rendelkez6sek alapj6n hAztart{si munk6ra l6tesitett munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony
keret6ben tcirt6n6 munkav6gz6snek [a tov6bbiakban: h6ztart6si munka) a havi ellen6rt6ke,

h) ah/zi segfts6gnyrijt6s keret6ben t6rsadalmi gondozds6rt kapott tiszteletdfj,

i) az energiafelhaszn616shoz nyrijtottt6mogat6s,

j) a szocidlis szcjvetkezet tagja 5ltal, a koz6rdekfi nyugdijas szovetkezet oregs6gi nyugdfjban
vagy 6tmeneti b|nyfszjdrad6kban r6szesril6 tagja 6ltal, valamint a kisgyermekkel otthon
l6v6k szcivetkezet6nek nem nagysztil6k6nt gyermekgondoz6si dijban vagy
gyermekgondoz6st segft6 elldt6sban r6szesril6 tagja altal a szovetkezetben v6gzetl
tev6kenys6g ellen6rt6kek6nt megszerzett, a szemllyi jovedelemad6r6l sz6l6 torv6ny
alapj6n ad6mentes bev6tel,

k) az 6letvitelszeriien lakott ingatlan elad6sa, valamint az 6letvitelszeriien lakott ingatlanon
fenn6ll6 vagyoni 6rt6kfi jogAtruh1z6sa eset6n az eladott ingatlan, illetve 6truhdzott vagyoni
6rt6kf jog ellen6rt6k6nek azon r6sze, amelyb6l az elad6st vagy 6truh6zist kovet6 egy 6ven
belril az elad6 vagy itruh|z6 sajdt, vagy kcizeli hozzAtartoz6ja 6letvitelszerfr., t6nyleges
lakhatds6nak c6ljdt szo19616 ingatlan vagy vagyoni 6rt6kii jog v6sdrldsdra keriil sor,

D az elengedett tartoz6s, illetve a megszfint kotelezetts6g, ha a tartozis elenged6s6re vagy a
kdtelezetts6g megsziin6s6re a term6szetes szem6lyek ad6ss69rendez6si elj6r6sdban,
tovdbb6 kciztizemi szolgdltat6s szolg|ltat6ja, illetve p6nztigyi int6zm6ny {ltaI, az ad6s
meg6lhet6s6t vesz6lyeztet6 szociAlis helyzete miatt kerult sor.

4. Adatkezel6s

A pliy6z6 pSly6izata benyrijtdsdval brintet6jogi felel5ss6get vdllal az6rt, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rcigzitett, a pily|zati iirlapon 6s mell6kleteiben az Altala feltiintetett adatok a

val6signak megfelelnek. Tudom6sul veszi, hogy amennyiben a pSly|zati firlapon 6s

mell6kleteiben nem a val6sdgnak megfelel6 adatokat ttintet fel, rigy a Bursa Hungarica
0sztcindijrendszerb6l pAlyAzatakiz|rhat6, a megft6lt t6mogatds visszavonhat6.

A pilyAzat benyrijt6sdval a pAlyAzo tudomfsul veszi, hogy a T6mogat6skezel6, az

onkorm6nyzatok 6s a fels6oktatdsi int6zm6ny a pAlyAzati dokument6ci6ban foglalt szem6lyes
adatait az osztondijpAlyAzat lebonyolitAsa 6s a t6mogat6sra val6 jogosults69 ellen6rz6se c6lj6b6l
az osztcjndij tdmogat6s 6letciklusa alatt kezelheti a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes
adatok kezel6se tekintet6ben tort6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad draml6sdr6l,
valamint a 95/a6/EK irfnyelv hatdlyon kivril helyez6s6r6l sz6l6 az Eur6pai Parlament 6s a

Tan6cs (EU) 2076/679 rendelete [tovdbbiakban: GDPR) - 6. cikk [1J bekezd6s6nek c] 6s el
pontjdban - fbglaltak szerint. Az adatkezel6sr6l, az adatkezel6ssel kapcsolatos jogair6l, az Altala
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i96nybe vehet6 jogorvoslati lehet6s6gekr6l r6szletes tdj6koztatds tal6lhat6 a Tdmogat6skezel6
honlapjdn az Adatvldelmi t6j6koztat6ban az alibbi el6rhet6s6gen:

https ://emet.gov,hu/adatkezeles/

A pSlyAz6k brintet6jogi felel6ss6gtik tudatdban kijelentik, hogy a plily{zati iirlap benyrijt6sakor
fels6fokri v6gzetts6ggel nem rendelkeznek, fels6oktat6si int6zm6nybe m6g nem nyertek
felv6telt.

5. A p 6ily 6zat elbirdli{sa

A be6rkezett ptiy6zatokat az illet6kes telepril6si onkorm6nyzat birSlja el 2022. december
\-lo'

a) az elbir1l6 rjnkorm6nyzatapfiy1z6kat hienyp6tl6sra sz6lfthatja fel a formai ellen6rz6s 6s

az elbfr6l6s sordn, az cinkormAnyzat 6ltal meghatdrozott hat6rid6ben, amely azonban nem
l6pheti tfilapSlyAzatok onkorminyzati elbfr6l6si hat6ridej6t, Az onkormAnyzathiAnyp6tl6st
csak olyan dokumentumokra k6rhet be, amelyeket a pdlydzati kifr6sban feltiintetett. A
hi6nyp6tl6si hat6rid6: B nap;

b) az osztondij elbir6lSsa kiz|r6Iag szociSlis r6szorults6g alapjfn, a pSlyino tanulmdnyi
eredm6ny6t6l friggetlentil tcirt6nik. Az elutasft6s indoklSsak6nt nem jelolhet6k meg olyan
okok, amelyeket a formai ellen6rz6s vizsg6l 6s azon megfelel6k6nt lettek megjelcilve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rogzitett, nem a rendszerb6l nyomtatott pSly6izati
firlapon, a hat6rid6n tril benyrijtott, vagy formailag nem megfelel6 pllyfnatokat a birdlatb6l
kizlrja, 6s kiz;ir6s6t fr6sban indokolja;

d) minden, hatSrid6n behil, postai irton vagy szem6lyesen benyrijtott pltlyAzatot befogad,
minden formailag megfelel6 pfiylzatot 6rdemben elbfr6l, 6s dcint6s6t frdsban indokolja;

e) csak az tinkorm6nyzat tenilet6n lak6hellyel rendelkez6 pSlyAz6kat r6szesftheti
tdmogat6sban;

f) az elbirSl6s sordn korra, faji hovatartozlsra, nemre, b6rszfnre, nemzetis6gre, vall6si vagy
vil6gn6zeti meggy6z6d6sre, eg6szs6gi 6llapotra, csalddi 6llapotra, tanulmdnyi eredm6nyre
tekintet n6lktil, kizAr6lag a pSly|z6 szociAlis r6szorults6g6nak objektfv vizsgAlatira
tekintettel j6rhat el.

A pSlyAz6 az elbirfi6 szerv dcjnt6se ellen fellebbez6ssel nem 6lhet, a t6mogat6i dcjnt6s ellen
6rdemben nincs helye jogorvoslatnak. A tdmogat:isi drint6ssel szemben kifogiist elidrrisiogi
iogszabiilys6rt6sre tiirt6n6 hivatkozfssal, a diint6sr6l sz6l6 6rtesft6s klzhezv6tel6t
k<ivet6 5 napon beliil lehet benyfjtani az illet6kes iinkormAnyzatiegyz6i6n1l. A felmeriilt
kifogrls be6rkez6s6t kiivet6 5 napon beli.il az rinkormfnyzatiegyz1i6nek 6rtesftenie kell a
T6mogat:iskezel6t.

A "8" tipusri osztdndijasok szociSlis r6szorults6g6t az cinkorm6nyzat 6vente egyszer jogosult 6s
kciteles fehilvizsg6lni. Amennyiben az osztondfjas a szocidlis r6szorultsSg vizsgdlata sor|n az
onkorm6nyzat tiltal k6rt igazolSsokat nem bocsftja rendelkez6sre, vagy az onkorm6nyzattal a
vizsgdlat sordn az egytittmiikcid6st egy6b m6don kifejezetten megtagadja, az cinkormAnyzat az
osztondijas szoci6lis r6szorults6g6nak megsziint6t v6lelmezi, azaz az dsztdndijas dsztrindij6t
elvesziti. A teleptil6si onkormdnyzat ebben az esetben, hat|rozatban rendelkezik a t6mogat6s
megsziintet6s6r6l, A hatlrozat csak a meghozatalAt krjvet6 tanulm6nyi f6l6vt6l hat6 hat6llyal
hozhat6 meg.



A fels6oktat6si int6zm6nybe jelentkez6k sz|m|ra megit6lt t6mogat6st az onkorm6nyzat
megszi.intetheti abban az esetben is, ha az cjsztrjndijas elkoltdzik a telepiil6si onkormAnyzat
tertilet6r6l. A teleptil6si onkorm6nyzat ebben az esetben, hat{rozatban rendelkezik a t6mogatAs
megszr.intet6s6r6l, A hatirozat csak a meghozata'lAt kovet6 tanulm6nyi f6l6vt6l hat6 hatdllyal
hozhat6 meg.

6. Ertesit6s a p6ly 6zati dtint6sr6l

A telepril6si <inkorrn6nyzata meghozott dont6s6r6l 6s annak indokdr6l 2022. december 6-igaz
EPER-Bursa rendszeren keresztr.il elektronikusan vagy postai fton ki.ildcjtt lev6lben 6rtesiti a
pSlyin6kat.

A Tdmogat6skezel6 az onkormAnyzati dcjnt6si list6k 6rkeztet6s6t krjvet6en 2023. januAr 17-ig
6rtesiti a telepiil6si onkormdnyzatok dltal nem t6mogatott pilyAzokat az onkormAnyzati
dont6sr6l az EPER-Bursa rendszeren keresztril.

A TdmogatAskezel6 az elbfrAl6s ellen6rz6s6t 6s az int6zm6nyi osztondijr6szek megdllapitds6t
kovet6en 2023. m6rcius 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztril 6rtesiti a teleptil6si
onkormdnyzat fital tdmogat6sban r6szesitett p|lyAzokat a Bursa Hungarica osztondij teljes
osszeg6r6l 6s az osztrjndij-foly6sft6s m6dj616l.

Apirlyin6 a fels6oktatAsi int6zm6ny felv6teli dtint6sr6l sz6l6 hatilrozatavary az Oktatdsi
Hivatal besoroldsi hatirozata miisolatdnak megkiild6s6vel ktiteles 2023. augusztus 31-ig
a Timogatdskezel6 r6sz6re beielenteni, hogy a2O23/2O24.tan6vben melyik fels6oktatisi
int6zm6nyben kezdi meg tanulmdnyait. Tovdbbd apAlyilz6 kiiteles nyilatkozni arr6l, hogy
a 2O23. 6vi fels6oktatiisi felv6teli 6vet megel6z6en nyert-e felvdtelt fels6oktat6si
int6zm6nybe. Az ap6lyilz5, aki 6rtesit6si ktitelezetts6g6nek nem tesz eleget, az iisztrindii
foly6sftdsdb61 6s az tisztiindiirendszer ktivetkez6 6vi fordul6i6b6l kiz6rhat6.

Anrennyiben a "B" tfpusri pSlyAzat sor6n t6mogat6sban r6szesiil6 osztondfjas a t6mogat6s
id6tartama alatt sikeresen p6ly6zik "A" tipusri osztondfjra, "B" tipusri osztondfj6t automatikusan
elveszti.

7. Az osztondii foly6sftiisiinak felt6telei

Az osztondii-foly6sftds felt6tele, hogy a tdmogatott pflly{z6 hallgat6i iogviszonya a
2023/2024. tan6v els6 f6l6v6ben megfelelien a piiy{zati kiirdsnak. Amennyiben a
tdmogatott p6lyflz6 hallgat6i iogviszonya nem felel meg a piiyizati kiirdsnak, a
t6mo gatott az ii sztiindii ra val6 i o go sultsiigiit elveszfti.

Az tjsztrjndij csak azokban a h6napokban kertil foly6sit6sra, amelyekben apAlyAz6 beiratkozott,
aktfv jogviszonnyal rendelkez6 hallgat6ja a fels6oktat6si int6zm6nynek.

A fels6oktatdsi int6zm6nyeknek az osztondij kifizet6st megel6z6en az osztdndfjra val6
jogosultsdgot a nemzeti fels6oktat6sr6l szolS 2071,. 6vi CCIV. torv6nyben foglaltak
figyelembev6tel6vel kell megdllapftaniuk. A Korm6nyrendelet hat6lya - amennyiben jogszab6ly
mdsk6nt nem rendelkezik - nem terjed ki a honv6d tisztjelciltekre, a rendv6delmi oktat6si
int6zm6ny tisztjeloltjeire, a Magyar Honv6ds6g hivat6sos 6s szerz6d6ses dllomdnyri, valamint a

rendv6delmi feladatokat elldt6 szervek hivatdsos 6llomdnyri hallgat6ira, tov6bb6 a rend6szeti
k6pz6sben r6sztvev6 cisztondfjas hallgat6kra, r6szrikre az cjsztondij nem foly6sithat6.

Azokban a h6napokban, amelyekberr a hallgat6 hallgat6i jogviszonya sziinetel, vagy nem felel
neg a pillylzati kifrSs felt6teleinek, kiv6ve, ha az a foly6sftSs els6 f6l6ve, az osztottdij foly6sit6sa
- a foly6sit6s v6ghatdridej6nek rn6dositdsa n6lkril - teljes eg6sz6ben szr.inetel.
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B, Az riszttindij foly6sitdsa

Az rjsztcjndfj id6tartama 3x10 h6nap, azlVhat egymdst kovet6 tanulm6nyi f6l6v:
a 2023 / 202 4. tan6v, a 202 4 / 2025. tan 6v 6 s a 2025 / 202 6. tan6u.

Az osztondij foly6sft6s6nak kezdete a 2023 /2024. tan6v els6 f6l6ve,

Az onkormAnyzatok egy tanulmdnyi f6l6vre egy osszegben utalj6k 5t a T6mogat6skezel6 Bursa
Hungarica szAmlljira a tdmogatott hallgat6k othavi onkormdnyzati tdmogat6si cisszeg6t. A
Tdmogatdskezel6 a be6rkezett onkorm6nyzati cjsztcjndijr6szeket a kifizet6helyek [fels6oktat6si
int6zm6nyek) szerint rijracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n tovdbbutalja a kifizet6
fels6oktat6si int6zm6nyekhez abban az esetben, ha a fels6oktatdsi int6zm6ny a hallgat6k
jogosults6g6t visszaigazolta, 6s az onkorm6nyzat utal6si kotelezetts6g6t teljesftve a pontos
t6mo gatf si cissz e get tov6bb itotta a Tdmo gatdskezel 6 szAml{jflr a.

Az int6zm6nyi dsztondijr6sz forr6sa a Kormdnyrendelet 18. S (3) bekezd6se 6rtelm6ben az
int6zm6nyek kolts6gvet6s6ben megj eldlt elktilonitett forrds.

Az oszttindfjat [mind az cinkormAnyzati, mind az int6zm6nyi osztondfjr6szt) az a fels6oktat6si
int6zm6ny foly6sitja a hallgat6nak, amelyt6l a hallgat6 - az Sllami kcilts6gvet6s terh6re - a

hallgat6i juttatdsokat kapja, Amennyiben a hallgat6 egy id6ben tobb fels6oktatdsi int6zm6nnyel
is hallgat6i jogviszonyban 6ll, az a fels6oktat6si int6zm6ny foly6sftja sz{m{ra az osztondfjat,
amellyel els6k6nt l6tesftett hallgat6i jogviszonyt. A fels6oktat6si int6zm6nyek szerz6d6se
alapj6n foly6, kozdsen meghirdetett - egyik szakon nem hit6leti, a mfsik szakon hitoktat6, illetve
hittan6r - k6tszakos k6pz6s eset6ben a hallgat6 szAm{ra a nem hit6leti k6pz6st biztosit6
fels6oktatiisi int6zm6ny foly6sftja az cjsztondijat, A kifizet6s el6tt a jogosultsdgot, valamint a
hallgat6 i j o gvi s zo ny fenn 6ll6s 6t az int6zm6ny megvizs g6lj a.

Az cj sztrj nd(j foly6 sft6s6nak kez dete le gko r6bban 2023. okt6b er h 6 nap.
Az onkormAnyzati dsztcindijr6sz kifizet6se az 6szi f6l6vekben okt6ber, a tavaszi f6l6vekben
m6rcius h6napt6l, de legk6s6bb a fels6oktatAsi int6zm6nyhez tort6n6 6tutal6st krjvet6 els6
osztondfj-kifizet6skor indul, majd a tov6bbiakb an az osztondfjfizet6s rendje szerint tort6nik.
Az int6zm6nyi osztondijr1sz foly6sft6sa okt6ber, illetve mdrcius h6napban kezd6dik, azt a
hallgat6i juttat6sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az int6zm6nyi dsztondijr6szt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az onkorm|nyzati osztondfjr6sz fedezete nem 5ll rendelkez6sre az
int6zm6ny szlm\fj{n. Az int6zm6nyi osztdndfjr6sz ftggetlen minden m6s, a fels6oktat6si
int6zm6nyb en foly6sitott t6mogat6st6l.

Az elnyert osztondijat kozvetlen ad6- 6s TB-j6rul6kfizet6si kdtelezetts6g nem terheli fl6sd az
Szjatv. 1. sz, mell6klet3.2.6.6s 4.17. pontj5tJ,

Az osztondijas a tanulm6nyi f6l6v \ezAr{sit kcjvet6en [jrinius 30,, janu6r 31.) a jogosultsdgi
bejegyz6ssel kapcsolatos kifog6st nem tehet, illetve a ki nem fizetett osztdndfj6ra m6r nem
tarthat ig6nyt.

9. A p6ly 6z6k 6rtesit6si kiitelezetts6gei

Az iiszt<indiiban r6szestil6 hallgat6 kiiteles az iisztdndii foly6sftdsfnak id6szaka alatt
minden, az risztrindfi foly6sitiisft 6rint6 viitozdsrill halad6ktalanul (de legk6s6bb 15
napon beliil) irfsban 6rtesfteni a foly6sit6 fels6oktatiisi int6zm6nyt 6s a
Tdmogatdskezel6t (1381 Budapest Pf. 1418)1. A bejelent6st az EPER-Bursa rendszeren

1

Az Emberi Ercjfonds T6mogatdskezel6 az elektronikus ugyint6zes 6s a bizalmi szolg5ltat6sok dltalSnos szabSlyair6l
szolo 2015.6vi CC)fiI1. torv6ny 6s az elektronikus ugyint6z6s r6szletszab6lyair6l sz6l6 45112016. (Xll. 19,) Korm. rendelet
alapjiin biztositjaa pAlyAz6k r6sz6re az elektronikus ugyint6z6s lehet6s6get. A modul alkalmazds6val kapcsolatos felvil6gosit6s
a T5mogat6skezel6 honlapjSn 6s Bursa Hungarica ugyf6lszolgiilatdn 6rhet6 el.
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keresztiil kell kezdern6nyeznie. Az 6rtesit6si kotelezetts6get a hallgat6 5 munkanapon beltil
koteles telj esfteni az alt.r'bi adatok v6ltoz6sakor:

- a tanulmiinyok sztineteltet6se (halasztflsa);
- tanulmiinyok hely6nek megvdltozSsa (az fi fels6oktat6si int6zm6ny, kar, szak

megnevez6s6vel);
- tanulmdnyi stdtusz (munkarend, k6pz6si szint, finanszirozdsi forma) viiltozfsa;
- szem6lyes adatainak (n6v,lak6hely, elektronikus levelez6si cim) viitozflsa.

Az az dsztcindfjas, aki 6rtesit6si kcjtelezetts6gdnek elmulaszt6sa miatt esik el az osztondij
foly6sit6s6t6l, a tanulmfnyi f6l6v lezArAsAt kovet6en, legk6s6bb jtinius 30-ig, illetve januAr 31-ig
ki nem fizetett osztrindfj6ramir nem tarthat ig6nyt.

Az osztondijas 30 napon beltil koteles a jogosulatlanul felvett dsztondfjat a foly6sit6
fels 6 olitat6si int6zm6ny r 6sz6r e vis szafiz etni.

Az osztcjndfjas lemondhat a sz6mfra megft6lt t6mogat6sr6l, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdem6nyezhet 6s az onnan letolthet6 Lemond6 nyilatkozatot al6frva, postai riton, aj6nlott
lev6lk6nt megktildve a TdmogatAskezel6 cfm6re jelenthet be. A Lemond6 nyilatkozat
bektild6s6vel az cjsztcjndijas a nyertes osztdndfjp6ly5lzatAt megsziinteti, azaz a megjelolt f6l6vr6l
6s az risztcindij tovdbbi f6l6vi r6szleteir6l is lemond.

Amennyiben megdllapftdst nyer, hogy a piiytn6 a ptilyinatban nem a val6s6gnak megfelel5
adatokat szolg6ltatta vagy apillyAzati felt6teleknek egy6bk6nt nem felel meg, t6mogatdsban nem
r6szesiilhet m6g abban az esetben sem, ha az cjsztrjndfj elnyer6s6r6l sz6l6 tAj6koztaL{st mdr
k6zhezvette.

10. Lebonyolitiis

Az osztcindijpiiyflzattal kapcsolatos kozponti adatbdzis-kezel6i, koordin6ci6s, a telepiil6si 6s a
megyei onkormdnyzati osztondijjal kapcsolatos plnzkezel6si feladatokat az Emberi Er6forr6s
T dmo gat6skezel6 I 6tj a el.

A Tdmogatdskezel6 el6rhet6s6gei:

Emberi Er6forriis Tdmogatdskezelf
Bursa Hungarica Ugyf6lszolg6lat

1381 Budapest Pf, 1418
Tel,: [06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov,hu [Bursa Hungarica)

I(elt: P6pasalamon, 2022. szeptember 15.

polg6rmester


