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Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2023. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
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a nemzeti felső oktatá sró l szó ló 2011. évi CCIV. tö rvény
a felső oktatá sban részt vevő hallgató k juttatá sairó l és az á ltaluk fizetendő egyes
térítésekrő l szó ló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kö zszolgá lati Egyetemrő l, valamint a kö zigazgatá si, rendészeti és katonai
felső oktatá sró l szó ló 2011. évi CXXXII. tö rvény
a Nemzeti Kö zszolgá lati Egyetemrő l, valamint a kö zigazgatá si, rendészeti és katonai
felső oktatá sró l szó ló 2011. évi CXXXII. tö rvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtá sá ró l szó ló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociá lis igazgatá sró l és szociá lis ellá tá sokró l szó ló 1993. évi III. tö rvény
az államhá ztartá sró l szó ló 2011. évi CXCV. tö rvény
az államhá ztartá sró l szó ló tö rvény végrehajtá sá ró l szó ló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
Magyarorszá g helyi ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. évi CLXXXIX. tö rvény
a polgá rok személyi adatainak és lakcímének nyilvá ntartá sá ró l szó ló 1992. évi LXVI.
tö rvény
az elektronikus ü gyintézés és a bizalmi szolgá ltatá sok általá nos szabá lyairó l szó ló
2015. évi CCXXII. tö rvény
az elektronikus ü gyintézés részletszabá lyairó l szó ló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
az informá ció s ö nrendelkezési jogró l és az informá ció szabadsá gró l szó ló 2011. évi
CXII. tö rvény
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tö rténő
védelmérő l és az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l, valamint a 95/46/EK irá nyelv
hatá lyon kívü l helyezésérő l szó ló az Euró pai Parlament és a Taná cs (EU) 2016/679
rendeletében (tová bbiakban: GDPR)
a Bü ntető Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2012. évi C. tö rvény
a kö zfeladatot ellá tó kö zérdekű vagyonkezelő alapítvá nyokró l szó ló 2021. évi IX.
tö rvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felső oktatá si Ö nkormá nyzati Ö sztö ndíjrendszer (a tová bbiakban: Bursa
Hungarica Ö sztö ndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a há trá nyos helyzetű ,
szociá lisan rá szoruló fiatalok felső oktatá sban való részvételének tá mogatá sa. A Bursa Hungarica
Ö sztö ndíjrendszer tö bbszintű tá mogatá si rendszer, amelynek pénzü gyi fedezeteként há rom
forrá s szolgá l: a telepü lési ö nkormá nyzatok által nyú jtott támogatá s, a megyei ö nkormá nyzatok
á ltal nyú jtott tá mogatá s és a felső oktatá si intézményi támogatá s. Az ö sztö ndíjpá lyá zattal
kapcsolatos adatbá zis-kezelő i, koordiná ció s, a telepü lési és megyei ö sztö ndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erő forrá s Tá mogatá skezelő (a tová bbiakban:

Tá mogatá skezelő ) végzi, míg az elbírá lá si feladatokat az ö sztö ndíjpá lyá zathoz csatlakozó
telepü lési és megyei ö nkormá nyzatok lá tjá k el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ö sztö ndíjban a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapjá n kizá ró lag a
telepü lési ö nkormá nyzat terü letén állandó lakóhellyel (a tová bbiakban: lakó hely) rendelkező k
részesü lhetnek. [A Korm.rendelet „á llandó lakó hely” fogalma a polgá rok személyi adatainak és
lakcímének nyilvá ntartá sá ró l szó ló 1992. évi LXVI. tö rvény „lakó hely” fogalmá nak feleltethető
meg, amelyet a pá lyá zó a lakcímká rtyá já val tud igazolni.]
Az ö sztö ndíjpá lyá zatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felső oktatá si hallgatók jelentkezhetnek, akik felső oktatá si
intézményben (felső oktatá si hallgató i jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felső oktatá si
szakképzésben folytatjá k tanulmá nyaikat.
Az ö sztö ndíjra pá lyá zhatnak a 2022 szeptemberében felső oktatá si tanulmá nyaik utolsó évét
megkezdő hallgató k is. Amennyiben az ö sztö ndíjas hallgató i jogviszonya 2023 ő szén má r nem á ll
fenn, ú gy a 2023/2024. tanév első félévére eső ö sztö ndíj má r nem kerü l folyó sítá sra.
Az ö sztö ndíjra pá lyá zatot nyú jthatnak be azok a hallgató k is, akiknek a hallgató i jogviszonya a
felső oktatá si intézményben a pá lyá zá s idő pontjá ban szü netel. Az ö sztö ndíj folyó sítá sá nak
feltétele, hogy a 2022/2023. tanév má sodik félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató i
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellá tó szervek hivatá sos és
szerző déses á llomá nyú hallgató ja
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizá ró lag kü lfö ldi intézménnyel á ll hallgató i jogviszonyban és/vagy vendéghallgató i
képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pá lyá zatbeadá shoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá lyá zatkezelési és Együ ttmű kö dési
Rendszerben (a tová bbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá lyá zó i regisztrá ció szü kséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pá lyá zó k, akik a korá bbi pá lyá zati években regisztrá ltak a rendszerben, má r nem
regisztrá lhatnak ú jra, ő k a meglévő felhaszná ló név és jelszó birtoká ban léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkció val kérhetnek
ú j jelszó t. A pá lyá zó i regisztrá ció t kö vető en lehetséges a pá lyá zati adatok rö gzítése a
csatlakozott ö nkormá nyzatok pá lyá zó i részére. A pá lyá zati ű rlapot minden forduló ban ú jra ki
kell tö lteni! A személyes és pá lyá zati adatok ellenő rzését, rö gzítését kö vető en a pá lyá zati ű rlapot
kinyomtatva és alá írva a telepü lési ö nkormá nyzatná l kell benyú jtaniuk a pá lyá zó knak. A
pá lyá zat csak a pá lyá zati kiírá sban meghatá rozott csatolandó mellékletekkel együ tt érvényes. A
pá lyá zati kiírá sban meghatá rozott valamely melléklet hiá nyá ban a pá lyá zat formai hibá snak
minő sü l. A benyú jtott pá lyá zatok befogadá sá t az ö nkormá nyzat kö teles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pá lyá zatok a bírá latban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.
A pá lyá zatot az EPER-Bursa rendszerben kitö ltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizá ró lag a lakó hely szerint illetékes telepü lési ö nkormá nyzat polgá rmesteri hivatalá ná l kell
benyú jtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy
annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről.
Amennyiben a pá lyá zó egyidő ben tö bb felső oktatá si intézménnyel is hallgató i jogviszonyban á ll,
pá lyá zatá ban csak azt a felső oktatá si intézményt kell megneveznie, amellyel első ként létesített
hallgató i jogviszonyt. A felső oktatá si intézmények szerző dése alapjá n folyó , kö zö sen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a má sik szakon hitoktató , illetve hittaná r – kétszakos
képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felső oktatá si intézményt kö teles
megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A tová bbi mellékleteket az elbírá ló telepü lési ö nkormá nyzat hatá rozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pá lyá zó lakó helye szerinti laká sban életvitelszerű en együ ttlakó , ott
bejelentett lakó hellyel vagy tartó zkodá si hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatá sró l és szociá lis ellá tá sokró l szó ló 1993. évi III. tö rvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapjá n az elismert kö ltségekkel és a befizetési kö telezettséggel csö kkentett
- aa) a személyi jö vedelemadó ró l szó ló 1995. évi CXVII. tö rvény (a tová bbiakban: Szjatv.)
szerint meghatá rozott, belfö ldrő l vagy kü lfö ldrő l szá rmazó - megszerzett - vagyoni
érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adó mentes bevételt, és

- ab) azon bevétel, amely utá n a kisadó zó vá llalkozá sok tételes adó já ró l szó ló 2022. évi
XIII. tö rvény, a kisadó zó vá llalkozá sok tételes adó já ró l és a kisvá llalati adó ró l szó ló
2012. évi CXLVII. tö rvény, vagy az egyszerű sített kö zteherviselési hozzá já rulá sró l szó ló
2005. évi CXX. tö rvény szerint adó t, illetve hozzá já rulá st kell fizetni.
Elismert költségnek minő sü l az Szjatv.-ben elismert kö ltség, valamint a fizetett tartá sdíj. Ha a
magá nszemély az egyszerű sített kö zteherviselési hozzá já rulá s, a kisadó zó k tételes adó ja vagy a
kisvá llalati adó alapjá ul szolgá ló bevételt szerez, a bevétel csö kkenthető az Szjatv. szerint
elismert kö ltségnek minő sü lő igazolt kiadá sokkal, ennek hiá nyá ban a bevétel 40%-á val. Ha a
mező gazdasá gi ő stermelő adó évi ő stermelésbő l szá rmazó bevétele nem tö bb a kistermelés
értékhatá rá ná l (illetve ha részére támogatá st folyó sítottak, annak a folyó sított tá mogatá ssal
nö velt ö sszegénél), akkor a bevétel csö kkenthető az igazolt kö ltségekkel, tová bbá a bevétel 40%á nak megfelelő ö sszeggel, vagy a bevétel 85%-á nak, illető leg állattenyésztés esetén 94%-á nak
megfelelő ö sszeggel.
Befizetési kötelezettségnek minő sü l a személyi jö vedelemadó , a magá nszemélyt terhelő
egyszerű sített kö zteherviselési hozzá já rulá s, tá rsadalombiztosítá si já rulék és az egészségü gyi
szolgá ltatá si já rulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívü li telepü lési tá mogatá s, valamint a lakhatá shoz kapcsoló dó rendszeres
kiadá sok viseléséhez, a gyó gyszerkiadá sok viseléséhez és a lakhatá si kiadá sokhoz
kapcsoló dó há tralékot felhalmozó személyek részére nyú jtott telepü lési tá mogatá s,
b) a rendkívü li gyermekvédelmi tá mogatá s, a gyermekek védelmérő l és a gyá mü gyi
igazgatá sró l szó ló 1997. évi XXXI. tö rvény 20/A. §-a szerinti tá mogatá s, a 20/B. §-á nak
(4)-(5) bekezdése szerinti pó tlék, a nevelő szü lő k számá ra fizetett nevelési díj és kü lö n
ellá tmá ny,
c) az anyasá gi támogatá s,
d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatá s, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik
havi ellá tá s és a szépkorú ak jubileumi juttatá sa,
e) a személyes gondoskodá sért fizetendő személyi térítési díj megá llapítá sa kivételével a
sú lyos mozgá skorlá tozott személyek pénzbeli kö zlekedési kedvezményei, a vakok
személyi já radéka és a fogyatékossá gi támogatá s,
f) a fogadó szervezet á ltal az ö nkéntesnek kü lö n tö rvény alapjá n biztosított juttatá s,
g) az egyszerű sített foglalkoztatá sró l szó ló 2010. évi LXXV. tö rvény alapjá n tö rténő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek kö zö tt az adó rendszeren kívü li
keresettel já ró foglalkoztatá sra vonatkozó rendelkezések alapjá n há ztartá si munká ra
létesített munkavégzésre irá nyuló jogviszony keretében tö rténő munkavégzésnek (a
tová bbiakban: há ztartá si munka) a havi ellenértéke,
h) a há zi segítségnyú jtá s keretében tá rsadalmi gondozá sért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhaszná lá shoz nyú jtott tá mogatá s,
j) a szociá lis szö vetkezet tagja által, a kö zérdekű nyugdíjas szö vetkezet ö regségi
nyugdíjban vagy á tmeneti bá nyá szjá radékban részesü lő tagja á ltal, valamint a
kisgyermekkel otthon lévő k szö vetkezetének nem nagyszü lő ként gyermekgondozá si
díjban vagy gyermekgondozá st segítő ellá tá sban részesü lő tagja által a szö vetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jö vedelemadó ró l szó ló
tö rvény alapjá n adó mentes bevétel,
k) az életvitelszerű en lakott ingatlan eladá sa, valamint az életvitelszerű en lakott ingatlanon
fenná lló vagyoni értékű jog á truhá zá sa esetén az eladott ingatlan, illetve á truhá zott
vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelybő l az eladá st vagy á truhá zá st
kö vető egy éven belü l az eladó vagy á truhá zó sajá t, vagy kö zeli hozzá tartozó ja
életvitelszerű , tényleges lakhatá sá nak céljá t szolgá ló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vá sá rlá sá ra kerü l sor,

l) az elengedett tartozá s, illetve a megszű nt kö telezettség, ha a tartozá s elengedésére vagy
a kö telezettség megszű nésére a természetes személyek adó ssá grendezési eljá rá sá ban,
tová bbá kö zü zemi szolgá ltatá s szolgá ltató ja, illetve pénzü gyi intézmény á ltal, az adó s
megélhetését veszélyeztető szociá lis helyzete miatt kerü lt sor.
4. Adatkezelés
A pá lyá zó pályá zata benyú jtá sá val bü ntető jogi felelő sséget vá llal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rö gzített, a pá lyá zati ű rlapon és mellékleteiben az általa feltü ntetett adatok a
való sá gnak megfelelnek. Tudomá sul veszi, hogy amennyiben a pá lyá zati ű rlapon és
mellékleteiben nem a való sá gnak megfelelő adatokat tü ntet fel, ú gy a Bursa Hungarica
Ö sztö ndíjrendszerbő l pá lyá zata kizá rható , a megítélt támogatá s visszavonható .
A pá lyá zat benyú jtá sá val a pá lyá zó tudomá sul veszi, hogy a Támogatá skezelő , az
ö nkormá nyzatok és a felső oktatá si intézmény a pá lyá zati dokumentá ció ban foglalt személyes
adatait az ö sztö ndíjpá lyá zat lebonyolítá sa és a támogatá sra való jogosultsá g ellenő rzése céljá bó l
az ö sztö ndíj tá mogatá s életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében tö rténő védelmérő l és az ilyen adatok szabad á ramlá sá ró l,
valamint a 95/46/EK irá nyelv hatályon kívü l helyezésérő l szó ló az Euró pai Parlament és a
Taná cs (EU) 2016/679 rendelete (tová bbiakban: GDPR) – 6. cikk (1) bekezdésének c) és e)
pontjá ban – foglaltak szerint. Az adatkezelésrő l, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairó l, az általa
igénybe vehető jogorvoslati lehető ségekrő l részletes tá jékoztatá s talá lható a Tá mogatá skezelő
honlapjá n az Adatvédelmi tá jékoztató ban az alá bbi elérhető ségen:
https://emet.gov.hu/adatkezeles/
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pá lyá zatokat az illetékes telepü lési ö nkormá nyzat bírá lja el 2022. december 5-ig:
a) az elbírá ló ö nkormá nyzat a pá lyá zó kat hiá nypó tlá sra szó líthatja fel a formai ellenő rzés és az
elbírá lá s sorá n, az ö nkormá nyzat által meghatá rozott hatá ridő ben, amely azonban nem
lépheti tú l a pá lyá zatok ö nkormá nyzati elbírá lá si hatá ridejét. Az ö nkormá nyzat hiá nypó tlá st
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pá lyá zati kiírá sban feltü ntetett. A
hiá nypó tlá si hatá ridő : ….. nap;
b) az ö sztö ndíj elbírá lá sa kizá ró lag szociá lis rá szorultsá g alapjá n, a pályá zó tanulmá nyi
eredményétő l fü ggetlenü l tö rténik. Az elutasítá s indoklá saként nem jelö lhető k meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenő rzés vizsgá l és azon megfelelő ként lettek megjelö lve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rö gzített, nem a rendszerbő l nyomtatott pá lyá zati ű rlapon,
hatá ridő n tú l benyú jtott, vagy formailag nem megfelelő pá lyá zatokat a bírá latbó l kizá rja, és
kizá rá sá t írá sban indokolja;
d) minden, hatá ridő n belü l, postai ú ton vagy személyesen benyú jtott pályá zatot befogad,
minden formailag megfelelő pá lyá zatot érdemben elbírá l, és dö ntését írá sban indokolja;
e) csak az ö nkormá nyzat terü letén lakó hellyel rendelkező pá lyá zó kat részesítheti
tá mogatá sban;
f) az elbírá lá s sorá n korra, faji hovatartozá sra, nemre, bő rszínre, nemzetiségre, vallá si vagy
vilá gnézeti meggyő ző désre, egészségi á llapotra, csalá di á llapotra, tanulmá nyi eredményre
tekintet nélkü l, kizá ró lag a pá lyá zó szociá lis rá szorultsá gá nak objektív vizsgá latá ra
tekintettel já rhat el.

A pá lyá zó az elbírá ló szerv dö ntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogató i dö ntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét
követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült
kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell a
Támogatáskezelőt.
A megítélt ö sztö ndíjat az ö nkormá nyzat megszü ntetheti abban az esetben, ha az ö sztö ndíjas
elkö ltö zik a telepü lési ö nkormá nyzat terü letérő l. A telepü lési ö nkormá nyzat ebben az esetben
hatá rozatban rendelkezik a tá mogatá s megszü ntetésérő l. A hatá rozat csak a meghozatalá t
kö vető tanulmá nyi félévtő l ható hatá llyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A telepü lési ö nkormá nyzat a meghozott dö ntésérő l és annak indoká ró l 2022. december 6-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztü l elektronikusan vagy postai ú ton kü ldö tt levélben értesíti a
pá lyá zó kat.
A Támogatá skezelő az ö nkormá nyzati dö ntési listá k érkeztetését kö vető en 2023. januá r 17-ig
értesíti a telepü lési ö nkormá nyzatok á ltal nem támogatott pá lyá zó kat az ö nkormá nyzati
dö ntésrő l az EPER-Bursa rendszeren keresztü l.
A Támogatá skezelő az elbírá lá s ellenő rzését és az intézményi ö sztö ndíjrészek megállapítá sá t
kö vető en 2023. má rcius 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztü l értesíti a telepü lési
ö nkormá nyzat által támogatá sban részesített pá lyá zó kat a Bursa Hungarica ö sztö ndíj teljes
ö sszegérő l és az ö sztö ndíj-folyó sítá s mó djá ró l.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felső oktatá si intézményeknek az ö sztö ndíj kifizetést megelő ző en az ö sztö ndíjra való
jogosultsá got a nemzeti felső oktatá sró l szó ló 2011. évi CCIV. tö rvényben foglaltak
figyelembevételével kell megá llapítaniuk. A Korm.rendelet hatá lya – amennyiben jogszabá ly
má sként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelö ltekre, a rendvédelmi oktatá si
intézmény tisztjelö ltjeire, a Magyar Honvédség hivatá sos és szerző déses állomá nyú , valamint a
rendvédelmi feladatokat ellá tó szervek hivatá sos á llomá nyú hallgató ira, tová bbá a rendészeti
képzésben részt vevő ö sztö ndíjas hallgató kra, részü kre az ö sztö ndíj nem folyó sítható .
Az ö sztö ndíj csak azokban a hó napokban kerü l folyó sítá sra, amelyekben a pá lyá zó beiratkozott,
aktív hallgató ja a felső oktatá si intézménynek.
Az ö sztö ndíj-folyó sítá s feltétele, hogy a tá mogatott pá lyá zó hallgató i jogviszonya a 2022/2023.
tanév má sodik félévében megfeleljen a pá lyá zati kiírá snak. Amennyiben a támogatott pá lyá zó
hallgató i jogviszonya nem felel meg a pályá zati kiírá snak, a tá mogatott az ö sztö ndíjra való
jogosultsá gá t az adott félévben elveszíti. Azokban a hó napokban, amelyekben a hallgató
hallgató i jogviszonya szü netel, vagy nem felel meg a pá lyá zati kiírá s feltételeinek, az ö sztö ndíj
folyó sítá sa a folyó sítá s véghatá ridejének mó dosulá sa nélkü l, teljes egészében szü netel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ö sztö ndíj idő tartama 10 hó nap, azaz két egymá st kö vető tanulmá nyi félév:
a 2022/2023. tanév má sodik (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (ő szi) féléve.

Az ö nkormá nyzatok egy tanulmá nyi félévre egy ö sszegben utaljá k á t a Támogatá skezelő Bursa
Hungarica szá mlá já ra a támogatott hallgató k ö thavi ö nkormá nyzati támogatá si ö sszegét. A
Tá mogatá skezelő a beérkezett ö nkormá nyzati ö sztö ndíjrészeket a kifizető helyek (felső oktatá si
intézmények) szerint ú jracsoportosítja, majd a jogosult hallgató k utá n tová bbutalja a kifizető
felső oktatá si intézményekhez abban az esetben, ha a felső oktatá si intézmény a hallgató k
jogosultsá gá t visszaigazolta, és az ö nkormá nyzat utalá si kö telezettségét teljesítve a pontos
tá mogatá si ö sszeget tová bbította a Tá mogatá skezelő szá mlá já ra.
Az intézményi ö sztö ndíjrész forrá sa a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények kö ltségvetésében megjelö lt elkü lö nített forrá s.
Az ö sztö ndíjat (mind az ö nkormá nyzati, mind az intézményi ö sztö ndíjrészt) az a felső oktatá si
intézmény folyó sítja a hallgató nak, amelytő l a hallgató – az á llami kö ltségvetés terhére – a
hallgató i juttatá sokat kapja. Amennyiben a hallgató egyidő ben tö bb felső oktatá si intézménnyel
is hallgató i jogviszonyban áll, az a felső oktatá si intézmény folyó sítja számá ra az ö sztö ndíjat,
amellyel első ként létesített hallgató i jogviszonyt. A felső oktatá si intézmények szerző dése
alapjá n folyó , kö zö sen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a má sik szakon hitoktató , illetve
hittaná r – kétszakos képzés esetében a hallgató számá ra a nem hitéleti képzést biztosító
felső oktatá si intézmény folyó sítja az ö sztö ndíjat. A kifizetés elő tt a jogosultsá got, valamint a
hallgató i jogviszony fenná llá sá t az intézmény megvizsgá lja.
Az ö sztö ndíj folyó sítá sá nak kezdete legkorá bban 2023. má rcius hó nap.
Az ö nkormá nyzati ö sztö ndíjrész kifizetése a tavaszi félévben má rcius, az ő szi félévben októ ber
hó naptó l, de legkéső bb a felső oktatá si intézményhez tö rténő á tutalá st kö vető első ö sztö ndíjkifizetéskor indul, majd a tová bbiakban az ö sztö ndíjfizetés rendje szerint tö rténik.
Az intézményi ö sztö ndíjrész folyó sítá sa má rcius, illetve októ ber hó napban kezdő dik, azt a
hallgató i juttatá sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ö sztö ndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az ö nkormá nyzati ö sztö ndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény szá mlá já n. Az intézményi ö sztö ndíjrész fü ggetlen minden má s, a felső oktatá si
intézményben folyó sított tá mogatá stó l.
Az elnyert ö sztö ndíjat kö zvetlen adó - és TB-já rulékfizetési kö telezettség nem terheli (lá sd az
Szjatv. 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontjá t).
Az ö sztö ndíjas a tanulmá nyi félév lezá rá sá t kö vető en (jú nius 30., januá r 31.) a jogosultsá gi
bejegyzéssel kapcsolatos kifogá st nem tehet, illetve a ki nem fizetett ö sztö ndíjá ra má r nem
tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ö sztö ndíjban részesü lő hallgató kö teles az ö sztö ndíj folyó sítá sá nak idő szaka alatt minden, az
ö sztö ndíj folyó sítá sá t érintő vá ltozá sró l haladéktalanul (de legkéső bb 15 napon belü l) írá sban
értesíteni a folyó sító felső oktatá si intézményt és a Támogatá skezelő t (levelezési cím: Bursa
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)1. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztü l kell
kezdeményeznie. Az értesítési kö telezettséget a hallgató 5 munkanapon belü l kö teles teljesíteni
az alá bbi adatok vá ltozá sakor:
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;
1

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
biztosítja a pályázók részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a
Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

-

személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ö sztö ndíjas, aki értesítési kö telezettségének elmulasztá sa miatt esik el az ö sztö ndíj
folyó sítá sá tó l, a tanulmá nyi félév lezá rá sá t kö vető en, legkéső bb jú nius 30-ig, illetve januá r 31-ig
ki nem fizetett ö sztö ndíjá ra má r nem tarthat igényt.
Az ö sztö ndíjas 30 napon belü l kö teles a jogosulatlanul felvett ö sztö ndíjat a folyó sító
felső oktatá si intézmény részére visszafizetni.
Az ö sztö ndíjas lemondhat a számá ra megítélt támogatá sró l, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letö lthető Lemondó nyilatkozatot alá írva, postai ú ton, ajá nlott
levélként megkü ldve a Tá mogatá skezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
bekü ldésével az ö sztö ndíjas a nyertes ö sztö ndíjpá lyá zatá t megszü nteti, azaz a megjelö lt félévrő l
és az ö sztö ndíj tová bbi félévi részleteirő l is lemond.
Amennyiben megállapítá st nyer, hogy a pá lyá zó a pá lyá zatban nem a való sá gnak megfelelő
adatokat szolgá ltatta vagy a pá lyá zati feltételeknek egyébként nem felel meg, tá mogatá sban nem
részesü lhet még abban az esetben sem, ha az ö sztö ndíj elnyerésérő l szó ló tá jékoztatá st má r
kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ö sztö ndíjpá lyá zattal kapcsolatos kö zponti adatbá zis-kezelő i, koordiná ció s, a telepü lési és a
megyei ö nkormá nyzati ö sztö ndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Tá mogatá skezelő
lá tja el.
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