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,...,.,Önkormányzata az lnnovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51 12007. (It1.26,) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2021. évre
a Bu rsa H u ngarica Fetsőoktatás i Ön kormányzati Ösztöndíj pályázatot

felsőoktatási tan u t mányokat kezden i kívá nó fiataIok számára,
összhangban

. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011, évi CCIV. törvény

. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51l2O07 . (lll, 26.) Korm. rendelet

. a Nemzeti közszo|gálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonaifelsőoktatásról szóló 2011. évi C§Xll. törvény

. a Nemzeti közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásiól szóló 2011. évi C§fill, törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 36312011. (Xll. 30.) Korm. rendelet

. a s}ociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvénY
a azállamháitartásról szőló 2011. évi CXCV, törvény (a továbbiakban: Aht.)

l az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011, (Xll. 31,)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr,)
. Magyarország helyiönkormányzatairől szóló 2011^ évi CD(XXIX. tÖrvénY

. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

LXVI. törvény
. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

szőlő 2015. évi CCXXll. törvény
. az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 45112016. (Xll. 19.) Korm.

rendelet. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXll, törvény. a Büntető Törvénykönyvről szőló 2012. évi C. törvény (Btk),

vonatkozó rendelkezéseivel.

í. A pályázat célia

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa

Hungarica oiztöndíjrendszer) célla az esélyteremtés érdekében a hátrányos helYzetŰ,

szoc-Íálisan rászoruló fiatalok felsóoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa

Hungarica ösztöndíjrendszer többszintú támogatási rendszer, amelynek PénzÜgYi
fedeleteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a

megyei önkormányzatokáltal nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
öszTÓndíjpályázattal kapcsolatós adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megYei

ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Eróforrás Támogatáskezelő
(továbbiákban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathozcsáflakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabálYi
hátteréül a fetsőoktatásban részt vevő hallgatők juttatásairól és az áItaluk fizetendő
egyes téfitésekrőI szólő 51/2007. (ttt.26.) Korm. ren!9let (a tová||il|by:51/2007. (l!l.

z6.1 xorm. rendelet)é s a nemaeti fétsőoktatásrót szótő 2011. évi CCIV. törvénY szolgál.



2. Pályázők köre

A Bursa Hungarica ösztönd'rlban az5lt2OO7. (l11.26,) Kormányrendelet 18, § (2) bekezdése

alapján kizáÁlag a települéói önkormányzat területén állandó lakóhellYel (a továbbiakban:

lakbírely) rendel-kezők iészesülhetnek. [A Kormányrendelet ,,ál|andó lakóhelY" fogalma a

polgárű személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szólő 1992. évi LXVI. tÖrvénY

,t"r]or,"ty" fogalmánakfe|eltethető meg, amelyet apályáző a lakcímkártYalával tud igazolni,]

Az ösztönd íjpályázatra azok a települési önkormányzat terÜletén lakóhellYel rendelkezŐ,
hátrányos szociátis helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a| a202o1202í. tanévben utolsó éves, érettségi e!őtt álló kÖzépisko!ások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggelnem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

ésa2021t2022. tanévtőt kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes ldejű (naPPali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan

képzésben vagy felsőoktatásiszakképzésben kívánnak részt venni,

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályáző, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és

szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólab t uíroloi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói

képzésben vesz részt.

A pályázők közü! csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a,2921, é,Yi fel9Őgktatá.si

feivéíeli etiárásban etőször nvernek .felvételt felsőoktatási lntézménYbe és
tanu I rn] nya i kat a 2021 l2o22. ta névben ténylegesen megkezdi k.

3. Apályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázalbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési.éS. EgyüttműkÖdésj

Rendszerben (a továbbiakban: ÉPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázői regisztráció
szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet, hu/palv/palvbelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem

regisztrátnainak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az

Eprn-Bursa rendizerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszÓ funkcióval

kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok

rögzítésea ciailakozott önkoimánvzatok pályázói részére. A személYes és PálYázati adatok
.lÉnOrzese a települési
önkormányz.atial kell benyújtaniuk {ialyazOhnak. A pályázat csak a pályázati kiírásban

meghatárózott csatolandb mellékletekkel együtt érvényes. A PálYázati kiírásban

."ih"tározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
oen-yriitott pályázatok b'efogadását az önkormányzat kÖteles az EPER-Bursa rendszerben

igaiolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzaíhoztörténő benYÚjtásának
határideje : 2O2O, novemberS.



A pályázatot az EpER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláíwa
xiarőag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell

benyújtani.

A pálvázat kötelező mellékletei:

1. lgazolás a pályázó és a pályázőval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.

2. A szociális rászorultságigazolásáraazalábbi okiratok:

A további mel lé kletek eí az elbíráló telepü lési ö n kormá n yzat határozza meg.

A pá|yázati űrlap csak a fent megh atározott kötelező mellékletekkel egyÜtt érvénYes,
vaiamely melléklet hiányában a pályázatformai hibásnak minősül.

Egv háztartásban étők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen

W vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A sroc;álls lgazgatásróI és szociális eltátásokról szótó 1993, évi lll, törvény 4. § (1) bekezdés

a) pontja atápján az elismert költségekke/ és a befizetési kötelezettséggel csÖkkentett'- 
aa) á személyi jövedelemadóról szóló 1995, évi CXVll. törvény (a továbbiakban:

sálatv.; szeriát meghatározott, belföldről vagy külföldről származő - megszerzett -

vagyoni érték (bevétel), ideértve azSzjatv, 1, számú melléklete szerinti adómentes
bevételt, és

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó
vátlalkozások tétetes adójáról és a kisvállalati adóról szÓlÓ tÖrvény, vagYaz

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adÓt, illetve
hozzájárulást kell fizetni.

Etismert költségnek minősül a szemétyijövedelemadórót szÓlÓ törvénYben elismert kÖltség,

ffirtásdíj'HaamagánszemélyazegyszerűsítettvállalkozÓiadÓvagy
egyszerűsített kőztehervisélési hozzájárulás alapjául szolgátó bevételt sze|ez, a bevétel

csökkenthető a személyijövedelemadóról szótó törvény szerint elismert kÖltségnek minősÜIŐ

igazolt kiadásokkat, einék hiányában a bevétel 40%-ával, Ha a mezőgazdasági ŐstermelÓ

áaoeri őstermelésbőI származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha

részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor

a bevétet csokkentheia az igazott költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő

összeggel, vagy a bevétel *Ó%-ának, itletőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő

összeggel.

Befizetési kötetezettségnek minősüt a személyi jövedelemadÓ, az egYszerŰsített
emélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,

egészségügyihozzájárulás és iarircX, egészségü9y! szolgáItatási járulék, nyugdíjjárulék,

i ugdíjb-izúsításijárulék, magán-nyugdíjpénztáritagdíj és munkavállalóijárulék-

Nem mi nősül iövedelemnek

a) a rendkívütitelepütésitámogatás, a lakásfenntartásitámogatás, az
adósságcsökkentésitámogatás, valamint a

lakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséhez, a

gyógyszerki ad áso kv i sel é sé h e z
I a kh at á si ki a d á so k h o zk
támogatás,

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyerlle.kek védelméről és a gYámÜgYi

igazgatásrot iioto 1997. évi XW\.larveny @ továbbiakban: GW.) 20/A. §-a szerinti
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támogatás, a GW. 20/B. §-ának G)-G) bekezdése szerinti pÓtlék, a nevelőszÜlők
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

c) azanyaságitámogatás,

d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítáSa kivételével a

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeti közlekedési kedvezményei, a vakok

személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

D a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön töruény alapján biztosított juttatás,

g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglatkoztatásról szóló töruény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
slemélyek között az adórendszeren kívüli kereseííel járó foglalkoztatásra vonatkozÓ

rendetiezések atapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányulÓ jogviszonY

keretében történő- munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke,

h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

i) azenergiafelhasználáshoznyújtotttámogatás,

n a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban

vagy átmeneti bányász járadékban részesülőtagja által a szövetkezetben végzett

teíékenyseg eltenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szÓló tÖrvénY

alapján adómentes bevétel,

k) az életvitelszerűen takott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon

fennálló vagyoni értékű pg atrunazása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott

vagyoni értékű jog etleiéiékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást
kö|veő egy évén- belüt az etadó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitetsiérű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog

vásárlására kerül sor,

t) az etengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére
vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adÓsságrendezési
egárasanan, továbbá közüzemi szolgáttatás szotgáltatója, illetve pénzügyi intézménY
áÍtal, az adós megéthetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
renoózeroén iogzített, a- pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltÜntetett adatok a

valóságnak 111"-gfel"lnek.' Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ŰrlaPon és

mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, Úgy a Bursa Hungarica

ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonhatÓ.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támo_gatáskezelŐ, az
onkormányzatokés a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személYes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a
szémélyes adatok kezeÉsé tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramláááről, valamint a 95t46tEK irányelv hatályon kívül helyezéséről szÓlő az EuróPai
parlament és a Tanács (EU) 2O16t679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak

szerint,Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénYbe vehető
jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlaPján az
Adatvédel m i táj ékoztat óban az alábbi e lérhetősége n :

http:/iwww.emét.gov.hui_userfiles lszervezetlkozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz
melleket.pdf



A pályázők büntetőjogi felelósségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati ŰrlaP

benyújiásakor felsőfoiú-végzettséggel nem rendelkeznek, felsóoktatási intézménybe még

nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbíráIása

A beérkezett pályázalokat az illetékes települési önkormányzat blrá\a el 2020, december
4-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai

eílenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghalározolt határidőben,

amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az
önkoimányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidó: ..,.. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázÓ tanulmányi

eredményétőliüggetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan

okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EpER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatofr, pályázati
úilapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a

bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidón belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad,

minden formailag megfeleló pályázatotérdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkorm ányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részeSÍtheti

támogatásban;

0 az elbírálás során korra, tajra, nemre, bőrszínre, felekezeti va§y világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászoru ltság á nak objektív vizsgálatára teki ntettel j árhat e l.

A pályáző az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati dÖntés ellen

érdemben nincs helye jogorvoslatnak.A támogatási döntéssel szemben kifogást
eljárásjogi jogszabáíysértésre történő hivatkozással, a döntésrŐ! szÓIÓ értesítés
rézheivé-te!ét-követó s napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat
jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegYzőjének

haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt,

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzatévente egyszer jogosult

és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata
során az önkorm ányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagY az
önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten

megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszÚntét

vélélmézi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rend-elkezik a támogátás visszavonásáról. A határozat csak a

meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megÍtélt támogatást az ÖnkormánYzat

visszavonhatja abban az ésetóen is, ha az ösztöndíjas elköltözik a telePÜlési ÖnkormánYzat

területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a

támogatás visszavónásáról. Ahatárőzat csak a meghozatalát követő tanulmánYi félévtől ható

hatállyal hozható meg.



S. É*esítes a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig

az EpER-Bursa rendizeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldÖtt levélben

értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezeló az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-

ig értes'lii a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázőkat az Önkormányzati

döntésrőlaz EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek
megállapíiását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztÜl értesíti a
tete-prilesi önkormányzat által támogatásban részesített pályázőkat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázőa felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az
okiatási Hivatal besorolási határozatamásolatának megküldésével kÖteles 2021.
augusztus 3í-ig a Támogatáskezető részére bejelenteni, hogy a 2O2112022. tanévben
me'iyik felsőoktátási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályáző kÖteles
nyilátkozni arról, hogy a 2021. év|felsőoktatási feIvételi évet megelőzően nyert-e
télvételt felsőoktatásilhtézménybe. Az a pályáző, aki értesítési kötelezettségének nem

tesz eleget, az ösztöndíj tolyOsitasanOl és az ösztöndíjrendszer kÖvetkező évi
fordu!ójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatáS
idótartama alatt sikeresen pályázik uAu típusú ösztöndíjra, "B" típusú ÖsztÖndíját

automatikusan elveszti,

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíi-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonYa a

2o21l2o22. ianév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a

támogatott pályáző hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati klírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a PálYáző
beiratkozott, aktívjogviszonnyal rendelkezőhallgatója a felsőoktatási intézménynek,

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV, törvénY 85/E, § (3)
'oetezoeseoen és a 112. § (9)-(1o) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell

megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya, s_zÜnetel, VagY nem

felel meg a pályázali kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ÖsztÖndíj

folyósítáéa -'a tótyositas véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szÜnetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj idótartama 3x10 hónap, azazhategymást követő tanulmányifélév:
a2O21 t 2022, tanév, a 2O22l 2023. tanév és a 2023 l 2024, ta név,

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 202112022. tanév első féléve.

Az önkorm ányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a TámOgatáskezelő
Bursa Hungárica sziÁtaiara a iámogatott hallgatók öthavi önkormánYzati támogatási
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összegét, A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztönd'rjrészeket a kifizetőhelYek

1felsőóktatási inté}mények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után

iovábbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási

intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási

kötelezet[ségét teljásítve a §ontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezeló
számlájára.

Azintézményi ösztöndilrészíorrásaaz51l2OO7, (ll1.26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értel m é ben az intézmények kö ltségvetésé be n megjelö lt el kü lön ített forrás,

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytól a hallgatő - az állami költségvetés terhére -a
hallgatói 

- 
juttátásókatkapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási

intéiménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, aza felsőoktatási intézmény folyósítja számára
az ösztöndíjat, amellyel elsőrént létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szeződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami
felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a
hal l gatói jogviszony fen nál lását az iníézmény megvizs gálsa -

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követó első
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint tÖrténik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttátásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
eseiben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndllrészfedezete nem áll rendelkezésre
azintézmény számláján. Fz intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási

intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a

szeméiyi jövedelemadóról szóló 1995, évi CXVll, törvény 1. sz. melléklet 3-2,6. és 4.17,

pontját),

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően fiúnius 30., január 31.) a jogosultsági

bejegyzéssél kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem

tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítáJát érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb Í5
napon betü|) iraéran értesítenia folyósító felsőoktatási intézményt ésa
Támogatáskeze!ő@í-Budapest Pf. í418}Í. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren
keresztül kell kezdeményeznie, Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belÜl

köteles teljes íten i az alábbi adatok vá ltozásakor:
- tanulmányokhalasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak

megnevezésével);
- tanúlmányi státulz (munkarend, képzésiforma, finanszírozásiforma) változása;

lAz Emberi Erófonás Támogatáskezeló az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabálYairól szóló

2015. évi ccxxll. törvény éJ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szó|ó 45112016, (Xll. 19.) Korm. rendelet alaPján

ui.tósitj" a pályázók, a tárÓ|uiesi és megyei öi'kormányzatok, valamint a. felsóoktatási intézmények részére az elektronikus

ÚÓvinte:re. ienátoseget, így a pályázatoÍ bbonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben

to-'riénő benyújtását és retd'Ólgozásá, Az e-ügyintézés integrálása a Óályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés

alatt áll, á'modul alkaházásávat t<apciótatos felvilágosítás a Támogatáskezeló honlapján és Bursa Hungarica

ügyfélszolgálatán érhető el.



- személyes adatainak (név, !akóheIy, elektronikus levelezésicím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ÖsztÖndíj

folyósításától, á tanulmányi félév lezárását követóen, legkésőbb június 30-ig, illetve január

St-ig t<i nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztönd,rjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ÖsztÖndíjat a folYÓsító

felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa
rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nYilatkozatot aláírva, Postai
úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezeló címére jelenthet be. A Lemondó

nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes öszlÖndíjpályázatát megszÜnteti, azaz a
megjelölt félévről és az ösztönd'rj további félévi részleteiról is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő

adatokát szolgálútta vagy a-pályázáti feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban' az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló
tájékoztatást már kézhez vette.

í0. Lebonyolítás

Az ösztönd 1pályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelói, koordinációs, a telePÜlési és

a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi

Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetóségei :

Em beri Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa H ungarica Ü gyfélszol gálat

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

E-mail: bursa@emet.gov,hu
l nternet: www.emet.qov.hu(Bursa Hungarica)
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