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TÁJÉKOZTATÁS 

Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj pályázat 

benyújtásának tudnivalóiról. 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy községünk a képviselőtestület 78/2015. (IX.25.) KT. 

sz. határozatával  csatlakozott 2016. Évi  Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  

Ösztöndíjrendszerhez.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9. 

A pályázat benyújtásának helye: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi 

Kirendeltsége 4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.  

A pályázat kötelező mellékletei: 

 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 

2015/2016. tanév első félévéről. 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 

áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 

létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 

közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 

kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 

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 további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 

Az Önkormányzat képviselőtestületéhez  benyújtandó pályázati ürlap mellékletei:  



1.,  A kérelmező és testvérei tanulói jogviszonyának igazolása (Hallgatói  jogviszony igazolás, 

iskolalátogatási igazolás)  

2., A hallgató  és a vele közös háztartásban élők lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

másolata  

3.,  A hallgatóval közös háztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér,  nyugdíj, GYES, 

GYED, Családi pótlék, stb) Hutóczki Péter  (Visszamenőleg  3 hónapra)  

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 

belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 

a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 

hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 

valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 

csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 

igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 

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

a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 

összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 

összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 

adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 

egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 

nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 

járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási 

támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 



pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 

nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével 

a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 

személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára   

történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 

munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a 

szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

4. Adatkezelés 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek. 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 pályázó pályázata benyújtásával  

a)       hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot 

kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat 

és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 

támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 

időtartama alatt maga kezelje; 

b)     hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 

időtartama alatt kezelje; 

c)       hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 

Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d)     hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 

azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 



ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 

céljából történő továbbításához.  

5. A pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. 

december 8-ig: 

a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai 
ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az 
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a 
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap 

b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 

támogatásban; 

e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 

ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési 

önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 

határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

6. Értesítés a pályázati döntésről 

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 19-ig 

az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 

értesíti a pályázókat. 

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-

ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati 

döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek 

megállapítását követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 

települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 

ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az 

állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. 



Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 

2014/2015. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 

támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott 

az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 

amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 

feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 

egészében szünetel. 

8. Az ösztöndíj folyósítása 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  

a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve. 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő 

Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 

összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 

(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 

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

intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 

kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő 

számlájára. 

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 

értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 

intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 

hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 

intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 

az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 

szerződése 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 

hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.  

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. március. 

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi 

félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 

követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 

szerint történik. 

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 

hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 

esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 

az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 

intézményben folyósított támogatástól. 



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

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. 

pontját). 

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 

(levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 

rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 

munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

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

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

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

folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 

31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 

Az ösztöndíjas 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 és 

postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat 

beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt 

félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló 
tájékoztatást már kézhez vette. 
 

10. Lebonyolítás 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 

a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 

Támogatáskezelő látja el.  

A felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók a határidőkről az alábbiakban 

tájékozódhatnak a határidőkről. 

 
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

ÜTEMTERV 
A TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

HATÁRIDŐ 
TEVÉKENYSÉG  

I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG  



2015. október 1.  A csatlakozni kívánó települési önkormányzat regisztrál a 
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő 
rendszerben (EPER-Bursa rendszer), és az onnan kinyomtatott 
Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti 
példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és 
lepecsételve visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának résztvevőjévé válik.  

2015. október 5.  A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" 
és "B" típus együttesen).  

2015. október 9.  A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a 
„Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2016. 
évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.  

2015. október 9.  Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a 
Támogatáskezelőhöz.  

2015. október 16.  A felsőoktatásért felelős államtitkár dönt a csatlakozás utólagos 
elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről 
haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt.  

2015. október 19.  A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett 
önkormányzatokat a felsőoktatásért felelős államtitkár 
döntéséről.  

2015. november 9.  A pályázatok benyújtásának határideje.  
2015. november 20.  A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a 

megyei önkormányzat között kötendő 2016. évi Megállapodás öt 
egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt 
példányát a Támogatáskezelő részére.  

2015. december 7.  A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben 
érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati 
döntését a rendszerben rögzíti.  

2015. december 11.  A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, 
valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti 
döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a 
Támogatáskezelő részére.  

2015. december 17.  A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra 
hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások 
összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 
döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.  

2016. január 22.  A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.  
2016. január 29.  A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-

Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa 
támogatottak döntési listáját eljuttatja a Támogatáskezelőhöz.  

2016. március 11.  A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az 
ösztöndíj-folyósítás módjáról.  

2016. március 11.  A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati 
felületén keresztül értesíti a települési és megyei 
önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók 
Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.  
 

                  Hutóczki Péter sk.  

  polgármester 

 

 

 

         

 

 

          

 



 


