
"A" Tipusu pALy AZATr t<linAs

Siimeg Vf ros Onkorm:inyzata az Emberi Er6forrdsok Miniszt6riumfval egytittmiikiidve, az
5112007- (III.26.) Korm{nyrendelet alapj:in ezennel kiirja a201-9. Evre

a Bursa Hungarica Fels6oktatfsi Onkorm inyzati Osztiindijp Siyfnatot fels6oktat6si
hallgat6k szimira a 2018,12019" tan6v mrisodik 6s a 201912020. fan6v els6 f6l6v6re

vonatkoz6an, iisszhangban

t a frer-nzeti felsooktat6sr6l sz6l6 2011. evi CCry. torv6ny
' a fels6ol<tat6sban rdszt vevo hallgat6k jLrttat6sair6l es az 6ltalul< fi zeterrd6 egyes tdritdsel<rol

sz6l6 5112007 . (IIL 26.) I(orm. rendelet. a Nernzeti Kozszol96lati Egyetemrol, valamint
felsooktat6sr6l sz616 2011. evi CXXXII. tcirvdny. a Nernzeti Kozszo196lati Egyeterrr6l, valamint
fefsooktat6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXXXII. tcirvdny
szolo 3631201 1. (XII. 30.) I(orm. rendelet

' a szoci|lis igazgat6sr6l 6s szociSlis ell6t6sokr6l sz616 1993. evi III. torvdnyr az 6llanh|ztaft6sr6l sz6l6 2011. evi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakUan: Atrt.;
' az |llarnhhztartrisr6l sz6l6 torv6ny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 368120l l. (XII. 3 I .) t(orm.

rendelet (a tov6bbial<ban: Avr.)

' MagyarorszS'g helyi onkorrnanyzatairol sz616 2011. evi CLXXXIX. torv6rry

' a polg6rok szemdlyi adatairral< ds lakcinidnek nyilv6ntart6s6r6l sz616 1992. evi LXVI.
torv6ny

' az elektronil<us i.igyintdzds 6s a bizalmi szolg6ltat6sok 6ltal6nos szabiiyairol szolo20l5. 6vi
CCXXII. tcirvdny

' az elel<trorril<us iigyintdzds r6,szletszab6,lyair6l szolo 45112016. (XIf , 19.) I(orm. rendelet
' az inform6ci6s onrendell<ez6sijogr6l 6s az infornrdci6szabadsdgrol szolo 201 L dvi CXII.

torvdny

' a Btinteto Torvdnykonyvr6l szolo 2012. evi C. torv6ny (Btk), adatv6delmi rendelkezdsek

vonatkoz6 rendell<ez6seivel.

l. A pdly:izat c6lja

A Bursa Hungarica Felsool<tatdsi 0nkorrn6nyzati Oszton drjrendszer (a tov6bbiakban: Bursa Hurrgarica
Osztondijrendszer) celja az esdlyteremt6s drdek6ben a h6tr6nyos |relyzeti, szoci6lisan rdszorul6 fiatalok
fels6ol<tat6sban val6 r6szv6tel6nek t6rnogatdsa. A Bursa Hr-rngalica 0sztorrclijrendszer tobbszintii
t6nrogat6si rendszer, alnelynek penzigyi fedezetel<drrt h6rorr forr6s szolgdl: a telepiildsi
6ttkorm6nyzatok 6ltal nyfrjtott t6mogat6s, a rregyei onkornr6nyzatol< 6ltal nyrljtott td.mogat6s es a
fels6oktat6si intdzmdnyi t6nogatiis. Az cisztondijprilydzattal kapcsolatos adarbfizis-l<ezeloi,
koordin6ci6s, a telepiildsi 6s rlegyei dsztondfj.jal kapcsolatos penzl<ezelesi feladatokat az Emberi
Er6forrds T6mogat6skezelo (a tovSbbiakban: T6mogat6sl<ezelo) v6gzi, r"r'r[g az elbir6l6si feladatol<at az
osztondijprilyinathoz csatlakoz6 teleptil6si 6s megyei onkorm6nyzatok l6tj6k el.

A Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorminyzati dsztiinclijrenclszer jogszab:ilyi hdtterdiil a
felsfioktatdsban rdszt vevrf hallgatdk juttcrttisnirtil ds uz tiltaluk fizetencld egyes tdrftdsekrdt sz.dtti
51/2007. (III. 26.) I{ornt. rendelet ds a nenu.etifetsfloktatrisrdl szdld 2011. dvi CCIV. tdrvdny szotg6l.

2. A p6ly6z6k kiire

A Bursa Hungarica Osztondijban az 5112001. GIL 26.) Konn. rendelet 18. g (2) bel<ezddse alapjiu-t
kizdrolag a telepi.il6si onkorm6nyzat tertiletdn 6llancl6 lak6hellyel (a tov6bbial<ban: lak6liely)
rendelkezol< r6szesiilhettrek. [A l(orm6nyrendelet ,,6lland6 lak6hely" fogalrna a po196rol< szemdlyi
adatairrak 6s lal<cim6nel< nyilviirrtart6sdr6l sz6l6 1992. evi LXVI. tcirv6ny ,,lak6hely" fogalm6nal<
feleltetheto meg, arrelyet a p6,ly6zo a lal<cimk6rtyhjAval tud igazolni.]

a l<ozigazgatAsi, renddszeti es l<atorrai

a kozigazgat6si, renddszeti es l<atonai
egyes rendel kez6seinel< vdgrehajt6s6r6l



Az osztondij p6lydzatra azol< a telepiil6si dnl<ormdnyzat teriilet6n lak6hetlyel renclelkez6, hdtrrlnyos
szoci6lis helyzetii fels6oktat6si hallgat6k jelentkezhetnek, akik felsooktat6si irrtdzmdnyben
(felsooktat6si hallgat6i jogviszony lceretdben) teljes iclejii (nappali munharend) alapfol<ozatot 6s
szakl<6pzetts6get eredmenyezo alapkdpzdsben, r.nesterfokozaLot es szakkdpzettseget ereclmdnyezo
mesterk6pzdsbeu, osztatlan k6pz6sben vagy fels6fokir, illetve felsooktat6si szakl<epzesben folytatjril<
tanLrlm6rryaikat.

Az osztondiira pdlydzhatnak a 20lB szeptemberdben felscioktotdsi tanulntrinyaik utolso dt,dt megkezclci
hallgat6k is. Amennyiben az osztondijas hallgatfi jogviszonya 2019 Sszdn mdr nern dtt fenn, ugy a
2019/2020. tandv elsrifdldvdre esri osztondfj mdr nent keriilfoly1sitasra.

Az osztondiira pdlydzatot nyujthantak be azok a hallgat1k is, akiknek a hallgatoi jogviszonya a
Jblscioktatdsi intdzmdnyben a pdlydziis iddpontjdban szitnetel. Az osztondij fotydsitdsdnakfettdtele, hogt
a 20lB/2019. tandv ntdsodikfdldvdre a beiratkozott hallgat6 aktiv hallgatdijogviszonnyal rendelkezzen.

Nem r6szesiilhet iisztiindijban az a p6lyin6, aki:

- a Magyar Honvdds6g ds a rendv6dehni feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos ds szerzoddses
6l lomiinyir lral I gat6j a

- doktori (PhD) kdpzdsben veszreszt
- l<izhrolag l<i.ilfoldi intdzrndnnyel 6ll hallgat6ijogviszonyban ds/vagy venddghallgat6i l<6pzesben

vesz rdszt.

Az iisztdndijat minden p{lyflzati fordul6han rijra kell pl.lyilzni.

3. A ptlyinat benyfjt6sdnal< m6dja 6s hatfride.je

Ap6ly|zatbead6shoz a Bursa Hungarica Elektronikus PAlyinatkezeldsi 6s Egyiittmiil<oddsi Rendszerben
(a tov6bbiakban: EPER-Bursa rerrdszer) egyszeri p6lydzoi regisztr6ci6 sziiksdges, melynek el6rdse:

lijtpu.lb-qliasn-e-!".-lrp{p.!y1pal.v_belep,a,:p"}

Azokap6lyfnok, al<ik a kordbbi p6,lydzati 6vekben regisztr6ltak a rendszerben, r.ndr nem regisztr'6llratnak
irjra, 6k a megl6vo felhaszrrSl6rrdv 6s jelsz6 birtokdban ldplretnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amerrrryibeu jelszavukat elfelejtett6k, az Elfelejtett jelszd fr"rnlcci6val k6rhetnel< frj jelsz6t. A p|lydzoi
regisztr6ci6t vagy a bel6p6st kcivetoen lehetsdges a pitlyfzati adatok rogzitdse a csatlal<ozott
orrl<orm6nyzatol< pfiyitzoi reszdre. Apfiyftzati irrlapot minden 6vben irjra ki l<ell tolteni! A szemdlyes
es p6ly6,zati adatol< ellen6rzds6t, rogziteset kovetoen a p6ly6zati irrlapot l<irrlzomtatva 6s aldfrva a
telepiildsi onkorm6nyzatn6l kell benyirjtaniLrk a p6lylzokt"tak. A p6ly6zat csak a piilyhzali kiir6sban
rneghat6rozott csatoland6 mell6l<letekkel egyiitt drvenyes. A p6lyAzati kiir6sban nieghat6rozott
valarrrely nrell6l<let hi6ny6barr apAlydzat forrnaihib6snak minosi.il. A benyfrjtott p|lyizatok befogadds6t
az onkornr6nyzat kdteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A uerr befogadott p|lyhzaLok a
bir6latban nenl veszuel< rdszt.

Apfiyhzat riigzit6s6nek 6s az iinkormAnyzathoz tiirt6n6 benyf.jtrisdnak hatfrideje:

2018. november 6.

A p(tlyhzatot az EPER-Bursa rendszerben kitoltve, veglegesitve, onnan kinyomtatva , alairval<izhrolag
a lak6hely szerint illet6l<es telepLil6si onl<ormdnyzat polg6rmesteri hivatal6ndl kell benyirjtani.



A pilydzqt kiitefez6 mell6kletei:

a) A fels6oktat6si int6zm6ny {ltal kititltdtt eredeti hallgat6i jogviszony-igazol:is a201812019.
tan6v els6 f6l6v6r6l.

Atnerrnyiben a p|lyLzo egy idoben tobb felsoolctat6si int6zmdnnyel is hallgat6i jogviszonyban 6ll,
ptilyhzathban csak azt a fels6oktat6si intdzndnyt kell megneveznie, amellyel elsokdnt Idtesitett hallgat6i
jogviszonyt. A felsooktat6si int6zm6nyek szerzoddse alapj6n foly6, kozosen meghirdetett - egyil<
szakotr nem hitdleti, a m6.sil< szakon hitoktat6, illetve hittan6r - k6tszakos k6pzds eset6ben ahallsato az
6llarni felsooktat6si intdzmdnyt koteles r.negnevezni.

b) Igazol6s a piiyin6 6s a p6lydz6val egy hiztartilsban 6l6k egy f6re jut6 havi nett6
jiivedelm616l.

c) Aszocidlis rdszorultsdgigazolls|raazal|bbiokiratok:
. . hat6s6gi bizonyitv|ny a p6lydz6val egy hdztart6sban el6k sz|rnarol;
. 6vod6s/ isl<ol6s korir testv6r(ek) eset6n az ovodai neveldsijogviszonyra, az iskolai tanul6i

jogviszonyra vorratkoz6 6vodai/ isl<olai igazol6s(ok), hallgatoi jogviszony igazolls
fel sooktat6si hal I gat6 i j ogv iszonyban 6l | 6 testvdrr6 I

. trurrkart6ll<iili sztil6(l<), gondvisel6(k) esetdn a rnegyei murrl<aiigyi kozpont igazol6sa(i);

. |rvalfelirva p|ly|zok esetdn a halotti anyal<onyvi l<ivonat n6solata;
o elv6lt szi"ilol< esetdn a v6l6st l<imond6 hat|rozat m6solata;
o a rettdszeres gyenlelcvddelrni kedvezm6rryben rdszesi.ilo ptiy6zok esetdben a jogosr"rltsdgot

meg6l I ap f t6 b,at6r ozat m 5so I ata.
o taft6s betegsdgrol l<i6llftott szakorvosi igazol|s;
r rokkants6gr6l a NRSZH szakv6lemdnye.

A pflyfd.zati iirlap csak a fent meghatirozott kiitelez6 mell6kletekkel egyiitt 6rv6nyes, valamely
mef l6ldet hi6nydban a piiyinat formai hibdsnak min6siil.

Egv hdzturtdsbun 416k: a pdlydz1 lak1helye szerinti lakasban dletvitelszeriien egyiittlak6, ott bejelenten
lak6hellyel vag)) tartozkoddsi hellyel rendelkezcj szentebtek.

Jdvedelem:
A szocidlis igazgatdsr1l ds szocidlis elldtdsola'61 szol6 1993. evi III. torvdny 1 f (1) bekezdes a) pontja
alapjdn az elismert koltsdgekkel ds a befizetesi kotelezetlsdggel csokkentett

- aa) a szerndlyijovedelemad6r6l sz6l6 1995. evi CXVII. torvdny (a tov6bbial<ban: Szjatv.)
szerint nreglrat6rozott, belfoldrol vagy l<i.ilfoldrol szannazo - rregszerzett - vagyoui ert6l<
(bevdtel), ide6rtve a Szjatv. L sz6mir rnell6klete szerinti ad6mentes bevdtelt, ds

- azotl bet,ritel, antely utdn az egyszeriisltett vallalkoz6i ad6r6l, a kisadozo vdllalkozdsok tdteles
ad6jdrol ds a kist,iillalati ad616l sz616 tdrvdry4 vagl az egyszeriisItett kozteherviseldsi
hozzdjdruldsr6l sz6l6 torvdny szerint ad6t, illetve hozzdjaruldst kellfizetni.

Elisnrcrt kbltsdertek mincistil a szerudlyi jovedelemad6rdl. sz6l6 torv1nyben elisnrert kolt,seg, volantint ct

fizetett tartdsd[j. Ha a nmgdnszemdly ez egyszeriisftett vdllalkoz1i ad6 vag! egyszeriisitett
koztehen,iseldsi hozzdjdrulds alapjdul szolgdl6 bevitelt szerez, a bevdtel csdkkenthetd a szemdlyi
jovedelentaddrdl szol6 torvdny szerint elistnert koltsegnek mincisilkj igazolt kiaddsokkal, ennek
hidnyaban a l:ettdtel 40%-dval. Ha a mezdgazdasdgi Sstermelcj ad1dyi 6sternteldsbcil szdrruazo bevdtele
neru tobb a kistermelds drtikhatdrdndl (illente ha rdszdre tdruogatdst foly1sftottak, annak a foly1sf tott
tdmogatirssal novelt osszegdnd/), akkor a bevdtel csokkenthetci az igazolt k6ltsdgekkel, tovdbbd a bevitel
4}%-dnak megfelelci osszeggel, vagy o bevdtel B|%-dnak, illetdleg dllattenydsztds esetdn 94%-dnak
ntegfele15 osszeggel.



Beftzetds.i kdtelezettsd.gnek mincisiil a szenftlyi jovedelemad6, az egyszeriisitett vallalkozasi ad6, cr
magdnszentdlyt terhelti egyszer[fsitett kozteherviseldsi hozzdjdrulds, egdszsdgtigyi hozzdjdrutas ds

idruldk, egeszsegilgyi szolgdltatdsi jdrulek, nyugdfj jdrutdk, nyugdijbiztosltaii larulek, ntagdn-
nytrgdfjpdnztdri tagdij ds munkavdl I aI 6i j drutdk.

Nem m in6s iil i 6v ed elemn e k

a) a rendkfviili telepilldsi tdruogotds, a lakdsfenntartdsi tdmogatd,s, az ad6ssirgcsokkeytdsi
tittnogatas, volamint a /akhatdshoz kapcsol6dd rendszeres kioddsok t,iseldsdhez, cr

gy1gtszerkioddsok viseldsdhez ds a lakhatdsi kiadasokhoz kapcsolocl| hdt:ralekot felhalruoz(t
s z e nt d ly e k r d s z d r e nytij t o t t t e I e piil d s i t d mo ga t d s,

b) a rendkfviili gyerntekvddelni tamogatas, a gyerntekek t,ddelmerril ds a gydmiigyi igazgatdsrol
sz6l6 1997. dvi XXXI. torvdny (a tovdbbtakban; Gyvt.) 20/A. $-a szerinti tdmogatds, a Gytt.
20/8. $-dnak (4)-(5) bekezdese szerinti p6tldk, a nevelcisziil1k szdntdra fizetett netteldsi clij d,s

ktilon ellatntdny,

c) az anyasdgi tdmogatds,

d) a tizenharntadik havi nyugdij ds a szdpkoruak jubileumi juttatdsa,

e) a 'szentdbtes gondoskoddsdrt.fizetendci szemdlyi terltdsi dij ruegdllapitd,sa kittdteldt,el a sillyo.s
ntozgaskorldtozott szemdlyek pdnzbeli kozlekeddsi kedvezmdrytei, a vakok szentdlyi jdraddka es
a fo g1t0 1 

g lt6 5s agi t d m o gat d s,

fl afogadd szervezet dltal az onkdntesnek kiilon torvdny atapjdn biztosftott juttatas,

g) az alkalmi ruunkavdllaloi konywel torldnci munkavdgzdsnek, az egyszertisitettfoglalkoztatdsr1l
sz616 tontdny alapjdn tortdnci munkavdgzdsnek, valamint a lertndszetes szentdlyek kozott az
ad6rendszeren kivtili keresettel jdrd foglalkoztatdsra vonatkoz6 rendelkezdsek alapjan
haztartdsi ntunkdra ldtesitett munkavdgzdsre ircinyulI jogviszony keretdben tortdnrj
munkavdgzdsnek (a tovdbbiakban: haztartdsi ntunka) a hayi ellendrtdke,

h) a hdzi segitsegnyiljtds keretdben tdrsadalmi gondozdsert kapott tiszteletctfj,

i) az energiafelhaszndldshoz nytijtott tamogatds,

j) a szocidlis szovetkezet valamint a kAzdrdekii ry)ugdias szovetkezet oregsdgi nyugjfjgon 1t51gy

dtmeneti bdnydsz jdraddkban rdszesillS tagja dltal a szdvelkezetben ttdgzett tettdkerytsdg
ellendrtdkekdnt megszerzett, a szenldlyi jottedelentad1r1l sz6l6 ton,dny atapjdn ad1mentes
bevdl e l,

k) az eleNitelszerilen lakott ingatlan eladdsa, valamint az dlenitelszertien lakott ingatlonon
fenndll1 vagyoni drtekti jog dn"uhdzasa esetdn az eladott ingatlan, illen,e dtruhdzott t,ag/oni
drtdkii jog ellendrtdkdnek azon rdsze, antelybdl az eloddst vag,, dn'uhdzdst koyetcj egy itten beliil
az elad6 vagy fi11'vp6t6 sajdt, vagy kozeli hozzdtartoz1ja dletvitelszerii, tdnyleges lakhatdsdnak
cdljdt szolgdl1 ingatlan vag)) vagyoni drtdkii jog vdsdrldsdra keriil sor,

l) az elengedett tartozds, illetve a ntegsz[int kotelezettsdg, ha a tartozds elengeddsdre vagy a
kotelezettsdg megsztindsdre a rermdszetes szenrdlyek ad6ssdgrendezdsi eljdrdsdban, tottdbbd
kozaizenti szolgdltatds szolgaltat1ja, illene pdnziiglti intdzmdny dltal, az ad6s megdlhetdsdt
veszdlyeztetci szocidlis helyzele miatt keriilt sor.

4. Adatkezel6s

A piilyizo pfilydzata beny[rjt6s6val biintetdjogi felel6ssdget v6llal azer1, l'togy az EPER-BLrrsa
rerrdszerben rogzitett, a p6lydzati tirlapon 6s mell6kleteiben az 6ltala felti.intetett adatol< a val6s6gnal<
rnegfelelrrek. TudornS"sul veszi, hogy anrennyiben a piilydzati rirlapon ds mell6l<leteibeu lten a
val6s6gnak megfelelo adatokat ti.intet fel, i,gy a Bursa Hultgarica Osztonclijrerrdszerbol pillytzata
kizarhato, a rn eg f td I t tdrr ogat6s v i s szavo n lr at6.



A p iily 6zo p6ly fzat a benyrij t6s6val

a) hozzdjtrul al'thoz, hogy a pillyfnati r-irlapon rogzitett szemdlyes adatait a palyinatotlciir6 teleplil6si
dnl<ormdnyzat rryilvdntart6sba vegye ds azokat a rnegyei ciul<ormdnyzat ds a T6nogat6sliezelo
rdszdre *l<izdrolagazdsztdrtdiipfiyhzat lebonyolit6sa ds at6rlogat6sra val6 jogosLrlts6g ellenorzese
c6ljdb6l - 6tadja, illetoleg az cisztondij idotartama aratt rnaga kezelje;

b) hozzi46rul ahhoz, hogy a T6rlogat6sl<ezelo szemdlyes adatait azosztortdijpiiylzaL lebonyolft6sa es
a t6nrogat5sla val6 jogosults6g ellen6rz6se cdlj6b6l az oszl"lndij id6tartania ilattl<ezelje;

c)hozz|j|rn l ahhoz, hogy a felsooktat6si int6zmdny hallgat6i-iogviszonyirr6l a T6mogat6skezelonel<,
i I I etve a tdnr o gat6 o n l<o rnr 6 nyzatn al< t6j el<o ztalAst nyrlj tso n ;

d) hozz|jitLrl tov6bb6 a pAlyhzhskor rendelkezdsre bocs6tott szenrdlyes adatainal< az azonosit1,s c6lja
drdekdben szLikseges rn6rt6l<ben tortdno l<ezeldsdhez 6s az osztondijp6ly6zat lebonyolit6sa,
valamint a t6rnogat6sra val6 jogosultsdg ellen6rzdse c6lj6b6l torxdno tov6bbitjLs6hoz.

5. A ptlyinat elbir6l6sa

A bedrl<ezettp|lyttzatol<atazilletel<es telepiildsi onl<orm6nyzatbirfljael 2018. decernber 6-ig:

a) azelbir6l6 onkorm6nyzatapiiyftzokathiit'ryp6tl6sra sz6lithatja fel a formai ellel6rz6s 6s az elbir6l6s
sordn, az onkorm6nyzat 6ltal Ileghat6rozott hat6ridoben, arnely azonban nerr-r ldpheti trjrl a
pitly6zatok onkorm6nyzati elbirillftsi hat6ridej et. Az onkormSnyzat hi6nyp6tl6st csal< olyal
dol<umeutt-turol<ra kdrhet be, amelyeket a p6lyfnati l<iiriisban felti-intetett.
A hi6nyp6tl6si hatdrido: B nap;

b) az osztondij elbir6l6sal<izlrolag szociAlis rdszorLrltsdg alapj6n, a p(tlyttzo tanulm6nyi eredrnenydtol
ftiggetleniil tcjrtdnil<. Az elr-rtasitris indohl6sal<6nt nem jeldlhet6l< nreg olyan okol<, arnelyeket a
forrrai elle.orz6s vizsg6l 6s azon megfelelokent retter< megjelolve;

c) az EPER-Bltrsa rendszerben nern rogzitett, nent a renclszerbol rryonrtatott pitlyivati r-'rrlapon,
hat6ridon tLil benyrljtott, vagy formailag nem rrregfelelo pfilyizatol<at a bir6latb6l l<izirja, es
kiziLrhsl"t fr6sban indokoli a:

cl) rrinclert, hat6ridon beltll berryLijtott, formailag nregfelelo pfilyitzatot drdemben elbir6l, ds dontdsdt
fr6sban indol<olja;

e) csal< az cjnkornr6nyzat teri.ilet6n lak6hellyel_rendell<ezo pfrlydzokat rdszesitheti tiimogat6sban;
f az elblr6"l6s sor6n korra, fajra, nenlre, 6orszinre, felel<ezeti vagy vil6grr6zeti lrovatarrozasra,

tanulnr6rryi eredmdnyre tekintet ndlhiil, l<iz|rolag a pllylzo szoci6lis r6szorLrltsdg6nal< objelct[v
vizsg|lata alapjSn j6rhat el.

ApAlytno azelbir|lo szerv dontdse ellerr fellebbez6ssel nerr 6lhet, a p6lyazati dontds ellel drde6bel
nincs helye jogorvoslatnal<. A t6mogat6i dontdsre vonatl<oz6an ltetr lehet benyfrjtani l<ifog6st,
fellebbezdst, atlentryiben az nen-r jogszab6lys6fto, nerl titl<ozil< apitlyitzati kifr6sba.

A megitdlt osztondijat az cjnl<orm6nyzat visszavonhatja abban azesetbep is,ha azosztondijas ell<oltozik
a telepiildsi onkorm6nyzat tertiletdr6l. A telepiil6si onl<orrninyzat ebbes az esetben hatarozatba,
rendelkezil< a t6mogatds visszavon6s6r6l. A l'tatarozatcsak a rnegl-rozatalat koveto tapulm6nyi f6levtol
hat6 hat6llyal hozhat6 nreg.

6. Brtesit6s a pllyirzati diint6s16l

A telepiildsi onl<ormd.nyzat a treghozott dontdsdlol ds annal< indol<5r61 2018. december l0-ig az EpER-
Bursa rendszeretr l<eresztiil elektronil<usan vagy postai [rton l(i.ilclott Iev6lben drtesiti apttlyftiokat,

A T6nrogat6skezelo az ottl<orm6nyzati dont6si list6l< 6rkeztetdsdt l<ovetoen 2019. japu6r lB-ig 6fiesiti a
telepLil6si onkornrdnyzatok 6ltal netrr t6rrogatottpillyhzokat az onl<orm drryzati donies16l az E,pE,R-BLrr-sa
reudszeren keresztti l.

A T6nrogat6sl<ezelo az elb{r6l6s ellenorzdsdt 6s az irftlzn-tdnyi osztondijr6szel< meg6llapit6s6t l<ovetoerr
2019. m6rciLrs 8-ig az EPER-Bursa renclszereu keresztlil 6rtesiti a telepi-ilesi onl<orm6nyzat 6ltal



t6rrogat6sban r6szesftett pftlyfnokat a Bursa FlLrrrgarica osztondij teljes osszeg6rol es az dsztdndij-
foly6sit6s rn6dj6161.

7. Az ilsztdndij foly6sitdsdnak felt6telei

A felsooktat6si intdzrndnyeknek az osztondij kifizetdst rnegeloz6en az osztor"tdijra val6 jogosLrlts6got a
nemzeti felsool<tat6sr6l sz6l6 2011. evi CCIV. tcirvdny S5/8. $ (3) bekezdesdben 6s a l12. $ (g)-110)
bekezcl6sdben fogl altak fi gyelembev6te ldvel kel I megdl lapitan ia.

Az dsztcindij csak azol<ban a h6napokban keri.il foly6sitdsra, amelyekben apillyhzo beiratl<ozott, alctiv
haI Igat6ja a fels6olctat6si intdzm6nynel<.

Az osztondij-foly6sftris feltdtele, hogy a tiimogatott p|.lyftzo hallgat6i jogviszonya a 201812019. tandv
n6sodil< fdldvdben megfeleljen a ptiyttzati kiir6snal<. Amennyiben a tdmogatott pAlylzo hallgatoi
jogviszonya rrerl felel rreg a p|lyfnati kiir6snak, a td"rr"rogatott az osztonclijra val6 jogosLrlts6g6t az adolt
fdldvben elvesziti. Azol<ban a h6napokban, amelyel<ben a hallgat6 hallgat6i.jogviszonya szi.inetel, vagy
nerrr felel meg a pAlydzati l<iir5s felteteleinel<, az osztondij foly6sit6sa a foly6sit6s v6ghatriridejenei<
rn6dosr-r | 6sa nel kii l, telj es eg6szdben szii netel.

8. Az dsztiindij foly6sitrisa

Az osztcindij idotarlarna 10 h6nap, azazketegym6st kcjveto tanLrlrr6nyi f6l6v:
a201812019. tan6v rr6sodik (tavaszi), illetve a201912020. tan6v elso (6szi) f6ldve.

Az onkormdrryzatok egy tanulm6nyi fdldvre egy osszegben utalj6k 6t a T6mogat6skezelo Br-rrsa
Hungarica szinnlflfra a t6mogatott hallgat6l< othavi onkorrn6nyzati t6mogat6si osszeg6t. A
T6mogat6skezel6 a beerlcezett onl<orrn6nyzati osztcindijr6szeket a l<ifizet6helyel< (felsool<tat6si
int6zrl6nyek) szerint [jracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n tov6bbr,rtalja a l<ifizeto
fels6oktat6si intdzrrdrryel<hez abbat-t az esetben, ha a fels6ol<tat6si int6zmdny a hallgat6l<.jogosLrlts6grit
visszaigazolta, es az onl<orm6nyzat utal6si kotelezetts6gdt teljesitve a poutos t6mogat6si osszeget
tov6bbitotta a T6nogat6sl<ezel6 szimlSjhra.

Azintlzrnenyi osztondijrdsz forr6sa a25112001 . (111.26.) I(onn. rerrdelet lB. $ (3) bel<ezddse 6rlelnrdben
az intenndnye k l<o I ts6 gvetdseben m egj e I o I t e I l<i.i I o n itett fo rr6s.

Az osztorrdijat (nind az onkorm6,nyzati, nrind az irrtdzmdnyi osztdndrjrdszt) azafelsooktatdsi intdzm6ny
foly6sitja a hallgat6nak, amelytol a hallgat6 - az |llarni lcdltsdgvet6s terhdre - a hallgat6ijuttat6sokat
kapja. Arnennyiberr a hallgat6 egy idoben tobb felsool<tat6si intdzmdnnyel is hallgatoijogviszonyban
all, az a felsooktat6si intdzmdny foly6sitja szanara az osztondfjat, amellyel els6l<6nt ldtesitett hallgat6i
jogviszonyt. A felsSol<tat6si intdzrr6nyel< szerzod6se alapj6n foly6, l<ozdsen meghildetett - egyil<
szakort nem hit6leti, a m6sil< szakon hitoktat6, illetve hittan6r- k6tszal<os k6pz6s esetdben a hallgat6
szarnhra az |llami felsooktat6si intdzrndny foly6sitja az osztondijat. A kifizetds elott a jogosults6got,
valam i nt a hal I gat6 i j ogviszony fenn6l l6s6t az inten'n|ny megvizsgdlja.

Az cisztdndij foly6sit6s6nal< kezdete legkoriibban: 2019. m6rcius.
Azcjnkorm6nyzal"i osztondijr6szkifizeteseatavaszi fdldvberr mdrcius h6napt6l, azoszi f6ldvben okt6ber
h6napt6l, de Iegkds6bb a felsool<tat6si int6zrn6nylteztcjrl6no 6tr-rtal6st kovet6 elso osztdndij-kifizeteskor
indLrl, majd a tov6bbiakban az osztottdijfizetds rendje szerint tortdnil<.

Az intezrnlnyi osztondijr6sz foly6sitdsa m6rcius, illetve ol<t6ber h6napban l<ezdodik, azt aLtallgatoi
juttat6sol<l<al azorros rendben l<ell kifizetni. Az itfteznr6nyi osztorrdijrdszt abban az esetben is l<i kell
fizetni, ha az onl<ormanyzati osztdndijr6s z fedezete nem 6ll rendelkezds re az irftl,zndny sz6ml6-j an. Az
irrt6zm6nyi osztondijr6sz fiiggetlen minden rn6s, a felsooktatdsi intdzm6nyben foly6sitott t6mogat6st6l.
Az elrryerl osztondijat kozvetlen ad6- 6s TB-j6rirldl<fizetdsi kotelezetlseg nem terheli (l6sd a szem6lyi
jovedelernad6r6l sz6l6 1995. evi CXVII. torvdny 1. sz. melldl<\et3.2.6. es 4.11. pontj6t).



9. A p6ly iz6k 6rtesit6si kdtelezetts6gei

Az osztondijban rdszestilo hallgat6 koteles az osztondij foly6sit6s6nak idoszaka alatt minden, az
osztondij foly6sit6srit 6rinto v6ltoz6sr6l haladdktalanLrl (de legl<6s6bb 15 napon beliil) ir6sban 6rtesiteni
a foly6sit6 felsooktat6si int6zm6nyt 6s a T6mogat6skezelot (levelez6si cim: Bursa HLrngarica l3Bi
Budapest, Pf. 1418). A bejelentdst az EPER-Bnrsa rendszeren kereszttil kell kezdemdnyeznie. Az
6rlesit6si kotelezetts6get a hallgat6 5 munkanapon beliil koteles teljesiteni azalfbbi adatok v6ltoz6sal<or:

- tanulmf nyol< halasztdsa;
- tanulmrlnyok hely6nel< megvdltozfsa (a, fj fels6oktatfsi int6zm6ny, kar, szak,

megnevez6s6vel);
- tanulm:lnyi st:ltusz (munkarend, k6pz6si forma, Iinanszirozisi forma) v|ltozlsa;
- szem6lyes adatainah (n6v, lal<6hely, elektronil<us levelez6si cim) v6ltozdsa.

Az az oszton dijas, aki 6rtesitdsi kotelezettsdgdnel< elnrulaszt6sa rniatt esil< el az dsztondij foly6sit6s6t6l,
a tanulm6nyi fdl6v lezilrhs|t kovetoen, legk6s6bb jrlnius 30-ig, illetve.janr-rdr 3l-ig ki nem fizetett
osztondij6ra rlSr nem tarthat igdnyt.

Az osztondijas 30 napon beli.il lcoteles a jogosirlatlanul felvett osztond[jat a foly6sit6 felsool<tat6si
intdzn-r6ny rdszdre visszafi zetni.

Az osztondijas lemondhat a szamdra megitdlt t6rnogat6sr6l, amit az EPER-Bursa reudszerberr
l<ezdenr6nyezlret 6s az onnan Ietolthet6 Lemond6 nyilatkozatot al|irva ds postai fiton, a.j5:nlott levdll<6nt
rnegkr"ildve aTdnogatftskezelo cirndrejelenthet be. A Lemond6 nyilatkozat bektilddsdvelaz osztondijas
a nyefies osztondijp6lydzatdt megsziirrteti , azaz a megjelolt fdldvrol 6s az cisztondij tov6bbi f6l6vi
rdszleteirol is lemond.

Arnennyiben ureg6llapitSst nyer, hogy a piilydzo a pl.ly|zatban nerr a val6s6gnal< rnegfelel6 adatokat
szolg6ltatta vagy ap6ly6zati felt6telel<rrek egy6bl<6nt nem felel meg, t6mogat6sbarr nerr r6szestilhet rneg
abban az esetben sern, ha az osztondij eluyerdsdrol sz6l6 t6j6koztatfst ndr l<ezhezvette

10. Lebonyolitds

Az osztondijpAly|zatlal l<apcsolatos l<ozponti adatbdzis-l<ezeloi, l<oordin6ci6s, a telepiilesi ds a rnegyei
onl<orm6nyzati osztondijjal l<apcsolatos pdnzl<ezel6si feladatol<at a T6nrogat6sl<ezel6 lrida el.

A T6rnogat6skezelo el6rhetos6ge:

Em beri Erdforrfs T6mogatdskezell
Bursa I-Iu ngarica Ugyf6lszol g:ilat

1381 Budapest, Pf.: l4lB
Tel.: (06-1) 550-2100

E-mai I : bLrrsa@emd. gov.hu
In tern et : $llllil:1, glll_9,1. gg-!j,-h U ( B r-r rsa H u n gar i c a)

Stimeg, 2018. okt6ber 5.
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