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Nagyesztergár 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 tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban
 

 a nemzeti felső� őktata� srő� l sző� lő�  2011. e�vi CCÍV. tő& rve�ny
 a  felső� őktata� sban  re�szt  vevő�  hallgatő� k  juttata� sairő� l  e�s  az  a� ltaluk  fizetendő�  egyes

te�rí�te�sekrő� l sző� lő�  51/2007. (ÍÍÍ. 26.) Kőrm. rendelet 
 a Nemzeti Kő& zszőlga� lati Egyetemrő� l, valamint a kő& zigazgata� si, rende�szeti e�s katőnai

felső� őktata� srő� l sző� lő�  2011. e�vi CXXXÍÍ. tő& rve�ny
 a Nemzeti Kő& zszőlga� lati Egyetemrő� l, valamint a kő& zigazgata� si, rende�szeti e�s katőnai

felső� őktata� srő� l  sző� lő�  2011.  e�vi  CXXXÍÍ.  tő& rve�ny  egyes  rendelkeze�seinek
ve�grehajta� sa� rő� l sző� lő�  363/2011. (XÍÍ. 30.) Kőrm. rendelet

 a szőcia� lis igazgata� srő� l e�s szőcia� lis ella� ta� sőkrő� l sző� lő�  1993. e�vi ÍÍÍ. tő& rve�ny
 az a� llamha� ztarta� srő� l sző� lő�  2011. e�vi CXCV. tő& rve�ny 
 az a� llamha� ztarta� srő� l sző� lő�  tő& rve�ny ve�grehajta� sa� rő� l sző� lő�  368/2011. (XÍÍ. 31.) Kőrm.

rendelet 
 Magyarőrsza�g helyi ő& nkőrma�nyzatairő� l sző� lő�  2011. e�vi CLXXXÍX. tő& rve�ny
 a pőlga� rők szeme� lyi adatainak e�s lakcí�me�nek nyilva�ntarta� sa� rő� l sző� lő�  1992. e�vi LXVÍ.

tő& rve�ny
 az elektrőnikus u& gyinte�ze�s e�s a bizalmi szőlga� ltata� sők a� ltala�nős szaba� lyairő� l  sző� lő�

2015. e�vi CCXXÍÍ. tő& rve�ny
 az  elektrőnikus  u& gyinte�ze�s  re�szletszaba� lyairő� l  sző� lő�  451/2016.  (XÍÍ.  19.)  Kőrm.

rendelet
 az infőrma� ciő� s ő& nrendelkeze�si jőgrő� l  e�s az infőrma� ciő� szabadsa�grő� l  sző� lő�  2011. e�vi

CXÍÍ. tő& rve�ny
 a  terme�szetes  szeme� lyeknek  a  szeme� lyes  adatők  kezele�se  tekintete�ben  tő& rte�nő�

ve�delme�rő� l  e�s  az  ilyen adatők szabad a� ramla� sa� rő� l,  valamint  a 95/46/EK ira�nyelv
hata� lyőn kí�vu& l helyeze�se�rő� l sző� lő�  az Eurő� pai Parlament e�s a Tana� cs (EU) 2016/679
rendelete�ben (tőva�bbiakban: GDPR)

 a Bu& ntető�  Tő& rve�nykő& nyvrő� l sző� lő�  2012. e�vi C. tő& rve�ny
 a  kő& zfeladatőt  ella� tő�  kő& ze�rdeku�  vagyőnkezelő�  alapí�tva�nyőkrő� l  sző� lő�  2021.  e�vi  ÍX.

tő& rve�ny

vőnatkőző�  rendelkeze�seivel.

1. A pályázat célja

Á  Bursa  Hungarica  Felső� őktata� si  ÖG nkőrma�nyzati  ÖG sztő& ndí�jrendszer  (a  tőva�bbiakban:  Bursa
Hungarica  ÖG sztő& ndí�jrendszer)  ce� lja  az  ese� lyteremte�s  e� rdeke�ben  a  ha� tra�nyős  helyzetu� ,
szőcia� lisan ra� szőrulő�  fiatalők felső� őktata� sban valő�  re�szve� tele�nek ta�mőgata� sa. Á Bursa Hungarica
ÖG sztő& ndí�jrendszer  tő& bbszintu�  ta�mőgata� si  rendszer,  amelynek  pe�nzu& gyi  fedezeteke�nt  ha� rőm
főrra� s szőlga� l: a telepu& le�si ő& nkőrma�nyzatők a� ltal nyu� jtőtt ta�mőgata� s; a megyei ő& nkőrma�nyzatők
a� ltal  nyu� jtőtt  ta�mőgata� s  e�s  a  felső� őktata� si  inte�zme�nyi  ta�mőgata� s.  Áz  ő& sztő& ndí�jpa� lya� zattal
kapcsőlatős  adatba� zis-kezelő� i,  kőőrdina� ciő� s,  a  telepu& le�si  e�s  megyei  ő& sztő& ndí�jjal  kapcsőlatős
pe�nzkezele�si  feladatőkat  az  Emberi  Erő� főrra� s  Ta�mőgata� skezelő�  (tőva�bbiakban:
Ta�mőgata� skezelő� )  ve�gzi,  mí�g  az  elbí�ra� la� si  feladatőkat  az  ő& sztő& ndí�jpa� lya� zathőz  csatlakőző�
telepu& le�si e�s megyei ő& nkőrma�nyzatők la� tja� k el.
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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: Kormányrendelet)
és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

Á Bursa Hungarica ÖG sztő& ndí�jban a Kőrma�nyrendelet 18.  § (2) bekezde�se alapja�n kiza� rő� lag a
telepu& le�si ő& nkőrma�nyzat teru& lete�n állandó lakóhellyel (a tőva�bbiakban: lakő� hely) rendelkező� k
re�szesu& lhetnek. [Á Kőrma�nyrendelet „a� llandő�  lakő� hely” főgalma a pőlga� rők szeme� lyi adatainak
e�s lakcí�me�nek nyilva�ntarta� sa� rő� l sző� lő�  1992. e�vi LXVÍ. tő& rve�ny „lakő� hely” főgalma�nak feleltethető�
meg, amelyet a pa� lya� ző�  a lakcí�mka� rtya� ja� val tud igazőlni.]

Áz ő& sztő& ndí�jpa� lya� zatra azők  a települési  önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

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

e�s a 2023/2024. tanévtől kezdődően felső� őktata� si inte�zme�ny kerete�ben teljes idejű (nappali
munkarend)  alapfőkőzatőt  e�s  szakke�pzettse�get  eredme�nyező�  alapke�pze�sben,  ősztatlan
ke�pze�sben vagy felső� őktata� si szakke�pze�sben kí�va�nnak re�szt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Hőnve�dse�g e�s a rendve�delmi feladatőt ella� tő�  szervek hivata� sős e�s szerző� de�ses

a� llőma�nyu�  hallgatő� ja
- dőktőri (PhD) ke�pze�sben vesz re�szt 
- kiza� rő� lag  ku& lfő& ldi  inte�zme�nnyel  a� ll  hallgatő� i  jőgviszőnyban  e�s/vagy  vende�ghallgatő� i

ke�pze�sben vesz re�szt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik  a 2023. évi felsőoktatási
felvételi  eljárásban  először  nyernek  felvételt felsőoktatási  intézménybe  és
tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

Á  pa� lya� zatbeada� shőz  a  Bursa  Hungarica  Elektrőnikus  Pa� lya� zatkezele�si  e�s  Egyu& ttmu� kő& de�si
Rendszerben (a tőva�bbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pa� lya� ző� i regisztra� ciő�  szu& kse�ges,
melynek ele�re�se: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Ázők  a  pa� lya� ző� k,  akik  a  kőra�bbi  pa� lya� zati  e�vekben  regisztra� ltak  a  rendszerben,  ma� r  nem
regisztra� lhatnak u� jra, ő� k a megle�vő�  felhaszna� lő� ne�v e�s jelsző�  birtőka�ban le�phetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Ámennyiben jelszavukat elfelejtette�k, az Elfelejtett jelszó funkciő� val ke�rhetnek
u� j  jelsző� t.  Á  pa� lya� ző� i  regisztra� ciő� t  kő& vető� en  lehetse�ges  a  pa� lya� zati  adatők  rő& gzí�te�se  a
csatlakőzőtt  ő& nkőrma�nyzatők pa� lya� ző� i  re�sze�re.  Á szeme� lyes e�s  pa� lya� zati  adatők ellenő� rze�se� t,
rő& gzí�te�se� t kő& vető� en a pa� lya� zati u� rlapőt kinyőmtatva e�s ala� í�rva a telepu& le�si ő& nkőrma�nyzatna� l kell
benyu� jtaniuk a pa� lya� ző� knak.  Á pa� lya� zat  csak a pa� lya� zati  kií�ra� sban meghata� rőzőtt  csatőlandő�
melle�kletekkel  egyu& tt  e� rve�nyes.  Á  pa� lya� zati  kií�ra� sban  meghata� rőzőtt  valamely  melle�klet
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hia�nya�ban  a  pa� lya� zat  főrmai  hiba� snak  minő� su& l.  Á  benyu� jtőtt  pa� lya� zatők  befőgada� sa� t  az
ő& nkőrma�nyzat  kő& teles  az  EPER-Bursa  rendszerben  igazőlni.  Á  nem  befőgadőtt  pa� lya� zatők  a
bí�ra� latban nem vesznek re�szt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.

Á  pa� lya� zatőt  az  EPER-Bursa  rendszerben  kitő& ltve,  ve�glegesí�tve,  őnnan  kinyőmtatva,  ala� í�rva
kiza� rő� lag  a  lakő� hely  szerint  illete�kes  telepu& le�si  ő& nkőrma�nyzat  pőlga� rmesteri  hivatala�na� l  kell
benyu� jtani.
 
A pályázat kötelező mellékletei:

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.

b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

Á tőva�bbi melle�kleteket az elbí�ra� lő�  telepu& le�si ő& nkőrma�nyzat hata� rőzza meg.

A  pályázati  űrlap  csak a  fent  meghatározott  kötelező  mellékletekkel  együtt  érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy  háztartásban  élők: a  pa� lya� ző�  a� llandő�  lakő� helye  szerinti  laka� sban  e� letvitelszeru� en
egyu& ttlakő� , őtt bejelentett vagy tartő� zkőda� si hellyel rendelkező�  szeme� lyek.

Jövedelem:
Á szőcia� lis igazgata� srő� l e�s szőcia� lis ella� ta� sőkrő� l sző� lő�  1993. e�vi ÍÍÍ. tő& rve�ny 4. § (1) bekezde�s a)
pőntja alapja�n az elismert kő& ltse�gekkel e�s a befizete�si kő& telezettse�ggel cső& kkentett

- aa) a szeme� lyi jő& vedelemadő� rő� l sző� lő�  1995. e�vi CXVÍÍ. tő& rve�ny (a tőva�bbiakban: Szjatv.)
szerint  meghata� rőzőtt,  belfő& ldrő� l  vagy  ku& lfő& ldrő� l  sza� rmaző�  -  megszerzett  -  vagyőni
e�rte�k (beve� tel), idee�rtve az Szjatv. 1. sza�mu�  melle�klete szerinti adő� mentes beve� telt, e�s

- ab) az a beve� tel, amely uta�n a kisadő� ző�  va� llalkőza� sők te� teles adő� ja� rő� l sző� lő�  2022. e�vi
XÍÍÍ.  tő& rve�n,  a  kisadő� ző�  va� llalkőza� sők  te� teles  adő� ja� rő� l  e�s  a  kisva� llalati  adő� rő� l  sző� lő�
2012. e�vi CXLVÍÍ. tő& rve�ny, vagy az egyszeru� sí�tett kő& ztehervisele�si hőzza� ja� rula� srő� l sző� lő�
tő& rve�ny szerint adő� t, illetve hőzza� ja� rula� st kell fizetni.

Elismert költségnek minő� su& l az Szjatv.-ben elismert kő& ltse�g, valamint a fizetett tarta� sdí�j. Ha a
maga�nszeme�ly az egyszeru� sí�tett kő& ztehervisele�si hőzza� ja� rula� s, a kisadő� ző� k te� teles adő� ja vagy a
kisva� llalati  adő�  alapja�ul  szőlga� lő�  beve� telt  szerez,  a  beve� tel  cső& kkenthető�  az  Szjatv.  szerint
elismert kő& ltse�gnek minő� su& lő�  igazőlt kiada� sőkkal,  ennek hia�nya�ban a beve� tel  40%-a�val.  Ha a
mező� gazdasa�gi  ő� stermelő�  adő� e�vi  ő� stermele�sbő� l  sza� rmaző�  beve� tele  nem  tő& bb  a  kistermele�s
e�rte�khata� ra�na� l  (illetve  ha  re�sze�re  ta�mőgata� st  főlyő� sí�tőttak,  annak  a  főlyő� sí�tőtt  ta�mőgata� ssal
nő& velt ő& sszege�ne� l), akkőr a beve� tel cső& kkenthető�  az igazőlt kő& ltse�gekkel, tőva�bba�  a beve� tel 40%-
a�nak megfelelő�  ő& sszeggel, vagy a beve� tel 85%-a�nak, illető� leg a� llattenye�szte�s esete�n 94%-a�nak
megfelelő�  ő& sszeggel.

Befizetési  kötelezettségnek minő� su& l  a  szeme�lyi  jő& vedelemadő� ,  a  maga�nszeme� lyt  terhelő�
egyszeru� sí�tett  kő& ztehervisele�si  hőzza� ja� rula� s,  ta� rsadalőmbiztősí�ta� si  ja� rule�k,  e�s az ege�szse�gu& gyi
szőlga� ltata� si ja� rule�k.

Nem minősül jövedelemnek

a) a rendkí�vu& li telepu& le�si ta�mőgata� s, valamint a lakhata� shőz kapcsőlő� dő�  rendszeres kiada� sők
visele�se�hez,  a  győ� gyszerkiada� sők  visele�se�hez  e�s  a  lakhata� si  kiada� sőkhőz  kapcsőlő� dő�
ha� trale�kőt felhalmőző�  szeme�lyek re�sze�re nyu� jtőtt telepu& le�si ta�mőgata� s,
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b) a  rendkí�vu& li  gyermekve�delmi  ta�mőgata� s,  a  gyermekek  ve�delme�rő� l  e�s  a  gya�mu& gyi
igazgata� srő� l sző� lő�  1997. e�vi XXXÍ. tő& rve�ny 20/Á. §-a szerinti ta�mőgata� s, a 20/B. §-a�nak (4)-
(5)  bekezde�se  szerinti  pő� tle�k,  a  nevelő� szu& lő� k  sza�ma� ra  fizetett  nevele�si  dí�j  e� s  ku& lő& n
ella� tma�ny,

c)  az anyasa�gi ta�mőgata� s,

d)  a nyugdí�jpre�mium, az egyszeri juttata� s, a tizenharmadik havi nyugdí�j, a tizenharmadik havi
ella� ta� s e�s a sze�pkőru� ak jubileumi juttata� sa,

e) a  szeme� lyes  gőndőskőda� se�rt  fizetendő�  szeme�lyi  te�rí�te�si  dí�j  mega� llapí�ta� sa  kive� tele�vel  a
su� lyős mőzga� skőrla� tőzőtt szeme� lyek pe�nzbeli kő& zlekede�si kedvezme�nyei, a vakők szeme� lyi
ja� rade�ka e�s a főgyate�kőssa� gi ta�mőgata� s,

f) a főgadő�  szervezet a� ltal az ő& nke�ntesnek ku& lő& n tő& rve�ny alapja�n biztősí�tőtt juttata� s,

g)  az  alkalmi  munkava� llalő� i  kő& nyvvel  tő& rte�nő�  munkave�gze�snek,  az  egyszeru� sí�tett
főglalkőztata� srő� l  sző� lő�  tő& rve�ny  alapja�n  tő& rte�nő�  munkave�gze�snek,  valamint  a terme�szetes
szeme� lyek  kő& ző& tt  az  adő� rendszeren  kí�vu& li  keresettel  ja� rő�  főglalkőztata� sra  vőnatkőző�
rendelkeze�sek  alapja�n  ha� ztarta� si  munka� ra  le� tesí�tett  munkave�gze�sre  ira�nyulő�  jőgviszőny
kerete�ben tő& rte�nő�  munkave�gze�snek (a tőva�bbiakban: ha� ztarta� si munka) a havi ellene�rte�ke,

h)  a ha�zi segí�tse�gnyu� jta� s kerete�ben ta� rsadalmi gőndőza� se� rt kapőtt tiszteletdí�j,

i)  az energiafelhaszna� la� shőz nyu� jtőtt ta�mőgata� s,

j) a szőcia� lis sző& vetkezet tagja a� ltal, a kő& ze�rdeku�  nyugdí�jas sző& vetkezet ő& regse�gi nyugdí�jban
vagy a� tmeneti  ba�nya� szja� rade�kban re�szesu& lő�  tagja a� ltal,  valamint a kisgyermekkel  őtthőn
le�vő� k  sző& vetkezete�nek  nem  nagyszu& lő� ke�nt  gyermekgőndőza� si  dí�jban  vagy
gyermekgőndőza� st  segí�tő�  ella� ta� sban  re�szesu& lő�  tagja  a� ltal  a  sző& vetkezetben  ve�gzett
teve�kenyse�g  ellene�rte�keke�nt  megszerzett,  a  szeme�lyi  jő& vedelemadő� rő� l  sző� lő�  tő& rve�ny
alapja�n adő� mentes beve� tel,

k) az e� letvitelszeru� en lakőtt ingatlan elada� sa,  valamint az e� letvitelszeru� en lakőtt ingatlanőn
fenna� llő�  vagyőni e�rte�ku�  jőg a� truha� za� sa esete�n az eladőtt ingatlan, illetve a� truha� zőtt vagyőni
e�rte�ku�  jőg ellene�rte�ke�nek azőn re�sze, amelybő� l az elada� st vagy a� truha� za� st kő& vető�  egy e�ven
belu& l  az  eladő�  vagy  a� truha� ző�  saja� t,  vagy  kő& zeli  hőzza� tartőző� ja  e� letvitelszeru� ,  te�nyleges
lakhata� sa�nak ce� lja� t szőlga� lő�  ingatlan vagy vagyőni e�rte�ku�  jőg va� sa� rla� sa� ra keru& l sőr,

l) az elengedett tartőza� s, illetve a megszu� nt kő& telezettse�g, ha a tartőza� s elengede�se�re vagy a
kő& telezettse�g  megszu� ne�se�re  a  terme�szetes  szeme� lyek  adő� ssa� grendeze�si  elja� ra� sa�ban,
tőva�bba�  kő& zu& zemi  szőlga� ltata� s  szőlga� ltatő� ja,  illetve  pe�nzu& gyi  inte�zme�ny  a� ltal,  az  adő� s
mege� lhete�se� t vesze� lyeztető�  szőcia� lis helyzete miatt keru& lt sőr.

4. Adatkezelés

Á  pa� lya� ző�  pa� lya� zata  benyu� jta� sa� val  bu& ntető� jőgi  felelő� sse�get  va� llal  aze�rt,  hőgy  az  EPER-Bursa
rendszerben  rő& gzí�tett,  a  pa� lya� zati  u� rlapőn  e�s  melle�kleteiben  az  a� ltala  feltu& ntetett  adatők  a
valő� sa� gnak  megfelelnek.  Tudőma� sul  veszi,  hőgy  amennyiben  a  pa� lya� zati  u� rlapőn  e�s
melle�kleteiben  nem  a  valő� sa� gnak  megfelelő�  adatőkat  tu& ntet  fel,  u� gy  a  Bursa  Hungarica
ÖG sztő& ndí�jrendszerbő� l pa� lya� zata kiza� rhatő� , a megí�te� lt ta�mőgata� s visszavőnhatő� .

Á  pa� lya� zat  benyu� jta� sa� val  a  pa� lya� ző�  tudőma� sul  veszi,  hőgy  a  Ta�mőgata� skezelő� ,  az
ő& nkőrma�nyzatők e�s a felső� őktata� si  inte�zme�ny a pa� lya� zati  dőkumenta� ciő� ban főglalt  szeme� lyes
adatait az ő& sztő& ndí�jpa� lya� zat lebőnyőlí�ta� sa e�s a ta�mőgata� sra valő�  jőgősultsa� g ellenő� rze�se ce� lja�bő� l
az  ő& sztő& ndí�j  ta�mőgata� s  e� letciklusa  alatt  kezelheti  a  terme�szetes  szeme� lyeknek  a  szeme� lyes
adatők  kezele�se  tekintete�ben  tő& rte�nő�  ve�delme�rő� l  e�s  az  ilyen  adatők  szabad  a� ramla� sa� rő� l,
valamint  a  95/46/EK  ira�nyelv  hata� lyőn  kí�vu& l  helyeze�se�rő� l  sző� lő�  az  Eurő� pai  Parlament  e�s  a
Tana�cs  (EU) 2016/679 rendelete  (tőva�bbiakban:  GDPR)  –  6.  cikk (1)  bekezde�se�nek c)  e�s  e)
pőntja�ban – főglaltak szerint. Áz adatkezele�srő� l, az adatkezele�ssel kapcsőlatős jőgairő� l, az a� ltala
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ige�nybe vehető�  jőgőrvőslati  lehető� se�gekrő� l  re�szletes ta� je�kőztata� s tala� lhatő�  a Ta�mőgata� skezelő�
hőnlapja�n az Ádatve�delmi ta� je�kőztatő� ban az ala�bbi ele�rhető� se�gen:  

https://emet.gőv.hu/adatkezeles/

Á pa� lya� ző� k bu& ntető� jőgi felelő� sse�gu& k tudata�ban kijelentik, hőgy a pa� lya� zati u� rlap benyu� jta� sakőr
felső� főku�  ve�gzettse�ggel  nem  rendelkeznek,  felső� őktata� si  inte�zme�nybe  me�g  nem  nyertek
felve� telt. 

5. A pályázat elbírálása

Á  bee�rkezett  pa� lya� zatőkat  az  illete�kes  telepu& le�si  ő& nkőrma�nyzat  bí�ra� lja  el  2022.  december  
5-ig:

a) az elbí�ra� lő�  ő& nkőrma�nyzat a pa� lya� ző� kat hia�nypő� tla� sra sző� lí�thatja fel a főrmai ellenő� rze�s e�s
az elbí�ra� la� s sőra�n, az ő& nkőrma�nyzat a� ltal meghata� rőzőtt hata� ridő� ben, amely azőnban nem
le�pheti tu� l a pa� lya� zatők ő& nkőrma�nyzati elbí�ra� la� si hata� rideje� t. Áz ő& nkőrma�nyzat hia�nypő� tla� st
csak  őlyan  dőkumentumőkra  ke�rhet  be,  amelyeket  a  pa� lya� zati  kií�ra� sban  feltu& ntetett.  Á
hia�nypő� tla� si hata� ridő� : ….. nap;

b)  az  ő& sztő& ndí�j  elbí�ra� la� sa  kiza� rő� lag  szőcia� lis  ra� szőrultsa� g  alapja�n,  a  pa� lya� ző�  tanulma�nyi
eredme�nye� tő� l  fu& ggetlenu& l  tő& rte�nik.  Áz elutasí�ta� s indőkla� sake�nt nem jelő& lhető� k meg őlyan
őkők, amelyeket a főrmai ellenő� rze�s vizsga� l e�s azőn megfelelő� ke�nt lettek megjelő& lve;

c)  az  EPER-Bursa  rendszerben  nem  rő& gzí�tett,  nem  a  rendszerbő� l  nyőmtatőtt  pa� lya� zati
u� rlapőn, a hata� ridő� n tu� l benyu� jtőtt, vagy főrmailag nem megfelelő�  pa� lya� zatőkat a bí�ra� latbő� l
kiza� rja, e�s kiza� ra� sa� t í�ra� sban indőkőlja;

d) minden, hata� ridő� n belu& l,  pőstai u� tőn vagy szeme� lyesen benyu� jtőtt  pa� lya� zatőt befőgad,
minden főrmailag megfelelő�  pa� lya� zatőt e�rdemben elbí�ra� l, e� s dő& nte�se� t í�ra� sban indőkőlja;

e)  csak  az  ő& nkőrma�nyzat  teru& lete�n  lakő� hellyel  rendelkező�  pa� lya� ző� kat  re�szesí�theti
ta�mőgata� sban;

f) az elbí�ra� la� s sőra�n kőrra, faji hővatartőza� sra, nemre, bő� rszí�nre, nemzetise�gre, valla� si vagy
vila� gne�zeti meggyő� ző� de�sre, ege�szse�gi a� llapőtra, csala�di a� llapőtra, tanulma�nyi eredme�nyre
tekintet  ne� lku& l,  kiza� rő� lag  a  pa� lya� ző�  szőcia� lis  ra� szőrultsa� ga�nak  őbjektí�v  vizsga� lata� ra
tekintettel ja� rhat el.

Á pa� lya� ző�  az elbí�ra� lő�  szerv  dő& nte�se  ellen fellebbeze�ssel  nem e� lhet,  a  ta�mőgatő� i  dő& nte�s  ellen
e�rdemben nincs helye jőgőrvőslatnak. 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.

Á "B" tí�pusu�  ő& sztő& ndí�jasők szőcia� lis ra� szőrultsa� ga� t az ő& nkőrma�nyzat e�vente egyszer jőgősult e�s
kő& teles  felu& lvizsga� lni.  Ámennyiben az ő& sztő& ndí�jas  a szőcia� lis  ra� szőrultsa� g  vizsga� lata sőra�n  az
ő& nkőrma�nyzat a� ltal ke�rt igazőla� sőkat nem bőcsa� tja rendelkeze�sre, vagy az ő& nkőrma�nyzattal a
vizsga� lat sőra�n az egyu& ttmu� kő& de�st egye�b mő� dőn kifejezetten megtagadja, az ő& nkőrma�nyzat az
ő& sztő& ndí�jas  szőcia� lis  ra� szőrultsa� ga�nak  megszu� nte� t  ve� lelmezi,  azaz  az  ő& sztő& ndí�jas  ő& sztő& ndí�ja� t
elveszí�ti.  Á telepu& le�si  ő& nkőrma�nyzat ebben az esetben, hata� rőzatban rendelkezik a ta�mőgata� s
megszu& ntete�se�rő� l.  Á hata� rőzat  csak a meghőzatala� t  kő& vető�  tanulma�nyi  fe� le�vtő� l  hatő�  hata� llyal
hőzhatő�  meg.
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Á  felső� őktata� si  inte�zme�nybe  jelentkező� k  sza�ma� ra  megí�te� lt  ta�mőgata� st  az  ő& nkőrma�nyzat
megszu& ntetheti  abban  az  esetben is,  ha  az  ő& sztő& ndí�jas  elkő& ltő& zik  a  telepu& le�si  ő& nkőrma�nyzat
teru& lete�rő� l. Á telepu& le�si ő& nkőrma�nyzat ebben az esetben, hata� rőzatban rendelkezik a ta�mőgata� s
megszu& ntete�se�rő� l.  Á hata� rőzat  csak a meghőzatala� t  kő& vető�  tanulma�nyi  fe� le�vtő� l  hatő�  hata� llyal
hőzhatő�  meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

Á telepu& le�si ő& nkőrma�nyzat a meghőzőtt dő& nte�se�rő� l e�s annak indőka� rő� l 2022. december 6-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztu& l  elektrőnikusan vagy pőstai  u� tőn ku& ldő& tt  leve� lben e�rtesí�ti  a
pa� lya� ző� kat.

Á Ta�mőgata� skezelő�  az ő& nkőrma�nyzati  dő& nte�si lista�k e�rkeztete�se� t kő& vető� en 2023. janua� r 17-ig
e�rtesí�ti  a  telepu& le�si  ő& nkőrma�nyzatők  a� ltal  nem  ta�mőgatőtt  pa� lya� ző� kat  az  ő& nkőrma�nyzati
dő& nte�srő� l az EPER-Bursa rendszeren keresztu& l.

Á Ta�mőgata� skezelő�  az elbí�ra� la� s  ellenő� rze�se� t  e�s  az  inte�zme�nyi  ő& sztő& ndí�jre�szek mega� llapí�ta� sa� t
kő& vető� en  2023.  ma� rcius  9-ig  az  EPER-Bursa  rendszeren  keresztu& l  e� rtesí�ti  a  telepu& le�si
ő& nkőrma�nyzat  a� ltal  ta�mőgata� sban  re�szesí�tett  pa� lya� ző� kat  a  Bursa  Hungarica  ő& sztő& ndí�j  teljes
ő& sszege�rő� l e�s az ő& sztő& ndí�j-főlyő� sí�ta� s mő� dja� rő� l.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2023. augusztus 31-ig
a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy
a  2023.  évi  felsőoktatási  felvételi  évet  megelőzően  nyert-e  felvételt  felsőoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Ámennyiben  a  "B" tí�pusu�  pa� lya� zat  sőra�n  ta�mőgata� sban  re�szesu& lő�  ő& sztő& ndí�jas  a  ta�mőgata� s
idő� tartama alatt sikeresen pa� lya� zik "Á" tí�pusu�  ő& sztő& ndí�jra, "B" tí�pusu�  ő& sztő& ndí�ja� t autőmatikusan
elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az  ösztöndíj-folyósítás  feltétele,  hogy  a  támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  a
2023/2024.  tanév  első  félévében  megfeleljen  a  pályázati  kiírásnak.  Amennyiben  a
támogatott  pályázó  hallgatói  jogviszonya  nem  felel  meg  a  pályázati  kiírásnak,  a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Áz ő& sztő& ndí�j csak azőkban a hő� napőkban keru& l főlyő� sí�ta� sra, amelyekben a pa� lya� ző�  beiratkőzőtt,
aktí�v jőgviszőnnyal rendelkező�  hallgatő� ja a felső� őktata� si inte�zme�nynek. 

Á  felső� őktata� si  inte�zme�nyeknek  az  ő& sztő& ndí�j  kifizete�st  megelő� ző� en  az  ő& sztő& ndí�jra  valő�
jőgősultsa� gőt  a  nemzeti  felső� őktata� srő� l  sző� lő�  2011.  e�vi  CCÍV.  tő& rve�nyben  főglaltak
figyelembeve� tele�vel kell mega� llapí�taniuk. Á Kőrma�nyrendelet hata� lya – amennyiben jőgszaba� ly
ma� ske�nt  nem  rendelkezik  –  nem  terjed  ki  a  hőnve�d  tisztjelő& ltekre,  a  rendve�delmi  őktata� si
inte�zme�ny tisztjelő& ltjeire, a Magyar Hőnve�dse�g hivata� sős e�s szerző� de�ses a� llőma�nyu� , valamint a
rendve�delmi feladatőkat ella� tő�  szervek hivata� sős a� llőma�nyu�  hallgatő� ira,  tőva�bba�  a rende�szeti
ke�pze�sben re�szt vevő�  ő& sztő& ndí�jas hallgatő� kra, re�szu& kre az ő& sztő& ndí�j nem főlyő� sí�thatő� .  

Ázőkban a hő� napőkban, amelyekben a hallgatő�  hallgatő� i  jőgviszőnya szu& netel,  vagy nem felel
meg a pa� lya� zati kií�ra� s felte� teleinek, kive�ve, ha az a főlyő� sí�ta� s első�  fe� le�ve, az ő& sztő& ndí�j főlyő� sí�ta� sa
- a főlyő� sí�ta� s ve�ghata� rideje�nek mő� dősí�ta� sa ne� lku& l - teljes ege�sze�ben szu& netel.
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8. Az ösztöndíj folyósítása

Áz ő& sztő& ndí�j idő� tartama 3x10 hő� nap, azaz hat egyma� st kő& vető�  tanulma�nyi fe� le�v: 
a 2023/2024. tane�v, a 2024/2025. tane�v e�s a 2025/2026. tane�v.

Áz ő& sztő& ndí�j főlyő� sí�ta� sa�nak kezdete a 2023/2024. tane�v első�  fe� le�ve.

Áz ő& nkőrma�nyzatők egy tanulma�nyi fe� le�vre egy ő& sszegben utalja�k a� t a Ta�mőgata� skezelő�  Bursa
Hungarica  sza�mla� ja� ra  a  ta�mőgatőtt  hallgatő� k  ő& thavi  ő& nkőrma�nyzati  ta�mőgata� si  ő& sszege� t.  Á
Ta�mőgata� skezelő�  a bee�rkezett ő& nkőrma�nyzati ő& sztő& ndí�jre�szeket a kifizető� helyek (felső� őktata� si
inte�zme�nyek) szerint u� jracsőpőrtősí�tja,  majd a jőgősult  hallgatő� k uta�n tőva�bbutalja a kifizető�
felső� őktata� si  inte�zme�nyekhez  abban  az  esetben,  ha  a  felső� őktata� si  inte�zme�ny  a  hallgatő� k
jőgősultsa� ga� t  visszaigazőlta,  e�s  az  ő& nkőrma�nyzat  utala� si  kő& telezettse�ge� t  teljesí�tve  a  pőntős
ta�mőgata� si ő& sszeget tőva�bbí�tőtta a Ta�mőgata� skezelő�  sza�mla� ja� ra.

Áz  inte�zme�nyi  ő& sztő& ndí�jre�sz  főrra� sa  a  Kőrma�nyrendelet 18.  §  (3)  bekezde�se  e�rtelme�ben  az
inte�zme�nyek kő& ltse�gvete�se�ben megjelő& lt elku& lő& ní�tett főrra� s.

Áz ő& sztő& ndí�jat (mind az ő& nkőrma�nyzati,  mind az inte�zme�nyi ő& sztő& ndí�jre�szt) az a felső� őktata� si
inte�zme�ny  főlyő� sí�tja  a  hallgatő� nak,  amelytő� l  a  hallgatő�  –  az  a� llami  kő& ltse�gvete�s  terhe�re  –  a
hallgatő� i juttata� sőkat kapja. Ámennyiben a hallgatő�  egy idő� ben tő& bb felső� őktata� si inte�zme�nnyel
is hallgatő� i  jőgviszőnyban a� ll,  az a  felső� őktata� si  inte�zme�ny  főlyő� sí�tja  sza�ma� ra  az  ő& sztő& ndí�jat,
amellyel  első� ke�nt  le� tesí�tett  hallgatő� i  jőgviszőnyt.  Á  felső� őktata� si  inte�zme�nyek  szerző� de�se
alapja�n főlyő� , kő& ző& sen meghirdetett – egyik szakőn nem hite� leti, a ma� sik szakőn hitőktatő� , illetve
hittana� r  –  ke� tszakős  ke�pze�s  esete�ben  a  hallgatő�  sza�ma� ra  a  nem  hite� leti  ke�pze�st  biztősí�tő�
felső� őktata� si  inte�zme�ny főlyő� sí�tja  az  ő& sztő& ndí�jat.  Á kifizete�s  elő� tt  a  jőgősultsa� gőt,  valamint  a
hallgatő� i jőgviszőny fenna� lla� sa� t az inte�zme�ny megvizsga� lja. 

Áz ő& sztő& ndí�j főlyő� sí�ta� sa�nak kezdete legkőra�bban 2023. őktő� ber hő� nap.
Áz  ő& nkőrma�nyzati  ő& sztő& ndí�jre�sz  kifizete�se  az  ő� szi  fe� le�vekben  őktő� ber,  a  tavaszi  fe� le�vekben
ma� rcius  hő� naptő� l,  de  legke�ső� bb  a  felső� őktata� si  inte�zme�nyhez  tő& rte�nő�  a� tutala� st  kő& vető�  első�
ő& sztő& ndí�j-kifizete�skőr indul, majd a tőva�bbiakban az ő& sztő& ndí�jfizete�s rendje szerint tő& rte�nik.
Áz  inte�zme�nyi  ő& sztő& ndí�jre�sz  főlyő� sí�ta� sa  őktő� ber,  illetve  ma� rcius  hő� napban  kezdő� dik,  azt  a
hallgatő� i  juttata� sőkkal  azőnős  rendben  kell  kifizetni.  Áz  inte�zme�nyi  ő& sztő& ndí�jre�szt  abban  az
esetben is ki kell fizetni, ha az ő& nkőrma�nyzati ő& sztő& ndí�jre�sz fedezete nem a� ll rendelkeze�sre az
inte�zme�ny  sza�mla� ja�n.  Áz  inte�zme�nyi  ő& sztő& ndí�jre�sz  fu& ggetlen  minden  ma� s,  a  felső� őktata� si
inte�zme�nyben főlyő� sí�tőtt ta�mőgata� stő� l.

Áz elnyert ő& sztő& ndí�jat  kő& zvetlen adő� -  e�s TB-ja� rule�kfizete�si  kő& telezettse�g nem terheli  (la� sd az
Szjatv. 1. sz. melle�klet 3.2.6. e�s 4.17. pőntja� t).

Áz  ő& sztő& ndí�jas  a  tanulma�nyi  fe� le�v  leza� ra� sa� t  kő& vető� en  (ju� nius  30.,  janua� r  31.)  a  jőgősultsa� gi
bejegyze�ssel  kapcsőlatős  kifőga� st  nem  tehet,  illetve  a  ki  nem  fizetett  ő& sztő& ndí�ja� ra  ma� r  nem
tarthat ige�nyt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az  ösztöndíjban  részesülő  hallgató  köteles  az  ösztöndíj  folyósításának  időszaka  alatt
minden,  az  ösztöndíj  folyósítását  érintő  változásról  haladéktalanul  (de  legkésőbb  15
napon  belül)  írásban értesíteni a  folyósító  felsőoktatási  intézményt  és a
Támogatáskezelőt  (1381  Budapest  Pf.  1418)1.  Á  bejelente�st  az  EPER-Bursa  rendszeren

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.
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keresztu& l  kell  kezdeme�nyeznie.  Áz  e�rtesí�te�si  kő& telezettse�get  a  hallgatő�  5  munkanapőn  belu& l
kő& teles teljesí�teni az ala�bbi adatők va� ltőza� sakőr:

- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása);
- tanulmányok  helyének  megváltozása  (az  új  felsőoktatási  intézmény,  kar,  szak

megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Áz  az  ő& sztő& ndí�jas,  aki  e�rtesí�te�si  kő& telezettse�ge�nek  elmulaszta� sa  miatt  esik  el  az  ő& sztő& ndí�j
főlyő� sí�ta� sa� tő� l, a tanulma�nyi fe� le�v leza� ra� sa� t kő& vető� en, legke�ső� bb ju� nius 30-ig, illetve janua� r 31-ig
ki nem fizetett ő& sztő& ndí�ja� ra ma� r nem tarthat ige�nyt.

Áz  ő& sztő& ndí�jas  30  napőn  belu& l  kő& teles  a  jőgősulatlanul  felvett  ő& sztő& ndí�jat  a  főlyő� sí�tő�
felső� őktata� si inte�zme�ny re�sze�re visszafizetni.

Áz ő& sztő& ndí�jas lemőndhat a sza�ma� ra megí�te� lt ta�mőgata� srő� l,  amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeme�nyezhet  e�s  az  őnnan  lető& lthető�  Lemőndő�  nyilatkőzatőt  ala� í�rva,  pőstai  u� tőn,  aja�nlőtt
leve� lke�nt  megku& ldve  a  Ta�mőgata� skezelő�  cí�me�re  jelenthet  be.  Á  Lemőndő�  nyilatkőzat
beku& lde�se�vel az ő& sztő& ndí�jas a nyertes ő& sztő& ndí�jpa� lya� zata� t megszu& nteti, azaz a megjelő& lt fe� le�vrő� l
e�s az ő& sztő& ndí�j tőva�bbi fe� le�vi re�szleteirő� l is lemőnd.

Ámennyiben  mega� llapí�ta� st  nyer,  hőgy  a  pa� lya� ző�  a  pa� lya� zatban  nem  a  valő� sa� gnak  megfelelő�
adatőkat szőlga� ltatta vagy a pa� lya� zati felte� teleknek egye�bke�nt nem felel meg, ta�mőgata� sban nem
re�szesu& lhet me�g abban az esetben sem, ha az ő& sztő& ndí�j  elnyere�se�rő� l  sző� lő�  ta� je�kőztata� st  ma� r
ke�zhez vette.

10. Lebonyolítás

Áz ő& sztő& ndí�jpa� lya� zattal kapcsőlatős kő& zpőnti adatba� zis-kezelő� i,  kőőrdina� ciő� s,  a telepu& le�si  e�s a
megyei ő& nkőrma�nyzati  ő& sztő& ndí�jjal  kapcsőlatős pe�nzkezele�si  feladatőkat az Emberi Erő� főrra� s
Ta�mőgata� skezelő�  la� tja el.

Á Ta�mőgata� skezelő�  ele�rhető� se�gei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

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

E-mail: bursa@emet.gőv.hu
Ínternet: www.emet.gőv.hu (Bursa Hungarica)
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