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I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati
forrásokat is mobilizálni kíván.
.

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2017. évi fordulójával kapcsolatos általános
információk, a 2017. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat
lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
.

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben
kerül elbirálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó vagy pályázók Számára megítélt; települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
(Az (1) és (2) együtt önkormányzati ősztönd~rész.)
(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben a Kormányrendelet
18. ~ (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső rnaximuma a 2016. évi fordulóban 5.000
Ftlfőlhó volt. (intézményi ösztönd(jrész)
—

—
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IL RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való
részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a
Kormányrendelet 18. 5 (4) bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának eljárásrendje
Általános
Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára’ című dokumentumban (a
továbbiakban: ÁSZE) közzétett eljárásrendnek megfelelően történik.
-

2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen
csökkenti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és
humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat
azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva jelentősen csökkentve
igy a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik
arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az
elbíráló önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által
felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező
mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az
EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a
pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati
űrlapok alapján az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai
ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.
—

—‚

3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező
a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa
rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben
nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
.

4. A belépéshez felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati
dokumentáció rnegjelentetését kö9etően a Támogatáskezelő küld meg a települési
önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz.
mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint sz elektronikus adatbázis
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használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek
eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a
Támogatáskezelő részére.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3. (postabélyegző).
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban sz esetben is el kell küldenie a
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen
nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi
kötelqzettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a
támogatási összegek odaítéléséről.
5. Az ÁSZE-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztönd~rendszerben rés~t venni kívánó
települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően
legkésőbb 2016. október 4-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók (“A”
típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (“B” típusú pályázat)
számára. A két pályázati felhivásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell
tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkitésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az
alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbirálásához megkívánt mellékletek felsorolását
valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati
kiirások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF
6. és 7. *-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.
6. A Bursa Hungarica Ösztöndijpályázat 2017. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak
a kiegészítő megyei támogatás odaitélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPER
Bürsa rendszerben más adatrögzítési feladatuk ninós.
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Ill. KOORDINÁCIŐ
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a

települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa~emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósitásának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő
mint pályázatkezelő szervezet a felelős.

—

—

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
10032000-01451461 -30000003

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndijrészt) 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.
—
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A támogatás folyósításának rendje az 5112007. (Ill. 26.) Korm. rendelet és a
2017. évi Eljárásrend Általános Szerződési Feltételek alapján
-

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2.
sz. mellékletét képező „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017 Lebonyolítási Ütemterve” című dokumentum tartalmazza.
Önkormányzati ösztőndijrész:
1. Az önkormányzatok egy tanulmánvi félévre egy összegben pénzeszköz-átadásként

utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási
összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. ~-a tartalmazza.
2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül
nem nyilvános jelszóval hozzáférhető felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket
az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndijban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási
intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogósultságát, és az EPER-Bursa rendszerben
tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati
támogatás.
—

—

3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszköz
átadásként utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése “A” típusú pályázó esetében
legkorábban március, “B” típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de
legkésőbb a felsőoktatás! intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul
az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő,
az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel
meg az ösztöndij folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az
intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész
összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
számlájára.

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett
önkormányzati ösztöndijrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok
6

bankszámlájára. Ai önkormányzat Saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére
nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen
mégis folyósitja-e a támogatottnak a már
korábban megítélt támogatást.
—

—

Intézményi ösztöndíjrész:
A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult
hallgató bankszámlájára.
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BU~4 FUNG4RIC4 FELSCt*CATÁSI Öt’iKORMÁNYZA11 ÖSZ1t(’JDIJ PÁLYÁZAT
2017
LEBcNYcIÍTÁSI CrrsvrrB&E
H~ITÁR~
TEVÉKB’JYSi~G
I szá<asi A PALYI4ZAT KI IR~S~fl A ‘QE(1E(~S TAMX~’TASI LÍSTAK ELKESZITE~IG
A csatlaiomi kí~i5 tdqüIÉsi önkonTá’ymt rögzíti csatiakozási szándÉkát a
T&rcgatásk~dő által L~ardt~t e~üniki.s páJy~zaU~&dő radszetbm
(EPER-Bursa iaids~), És az arai knyvntatott C aUakoz~ n~Matk~t& (1. sz.
lqe~dva
a T&n~tásk~dő
rÉszÉre, vagy
s ígyjegyző
a Busa
Hs~ii~
2016 ckt&~a 3
rr~I~d~) egy~ssz~utta~a
a-&J~i pődá’~basi,
aláírva (poI~m~taaláírá~)
~
.

.

Felsőcktatási Qtctuényzab ~zt&dj$1~zat 2017. évi fazkk~árek rÉsztvw~é~’é
~lik
A csatlakomtt talepülÉsi &k~1Tá~t kída a pá~zat&at (“A’ és ‘B’ típus
2016. C1461J&4
2016. cktóba-7
2016. cktóba- 10.
2016. cktób& 17.
.

2016. cktóba- 19.
2016. ro~mta- 8.
2016 ~ r~na-rba-21
2016. decsrber 8.
2016 da~ta-9

2016 decenta 12
.

2017. jmiÉ 20.
2017. janu&31.
.

2017. rrá-dus 17.
2017. rré-dus 17.
.

A ~ai-~.gw.hu intem~ oldal Busa Fbn~i~” oldalán a flaUaio~tt
t~)lÉs~’neiürxnt alatt rr~tÉkinthető a 2017. évi pá~&aU bdul&nz
csatl&ROZ&t tdqiiÉs~ list~a
Az irxtkdt ryéltá,yosságj csatiakozási
k&drrd’z biezése a
Táir~táskezaldioi
Az cktatásért feldős áJlartiU& dönt a csatlakozás utdags dfbgadás’’ s~ó
ndtányassá~j kÉrdrrd<ről, és dntÉsÉről Idadéktala’ul tájÉkozta~a a
T&rc~táskazdőt.
A T&rc~tásk~dő ddbn~iikwai ért~íti az érintc4t örkcxnényzatckat az
cktat.ás&t felelős állanlitkár döntéséről.
A ~JéJ~ZatCk ba-’y(~tásárak letáiid~e.
A «egyel önlauányzat vissz~uttatja a Mnisztédum És a «egyel örkcmáiymt
kozott
~
lq~é(dt
k&mdőpéká~t
2017. &aKf~l~odáS
Tánt atáskezdő
Öt eg~ssal
részÉre. szó sze*int «egegyező, aláírt
A települési &ikomáiyzat az EPER-Busa ra-dszata’ ái<ezt~i, dlmőc~, dbírálja
a b~iezdt ~J~zatdat, És bírálaU döntÉs~ a radszab&i rögzíti.
A települési önkcmÉiyzat a táwgatott és a na-n táncgatott, valanint a
bíráiatból formal okból kiz&t pályázék eredeti döntÉsi listáit a kötd~i
rrdlÉklatd<kd e~Nitt djuttaija a Tárogatáskezel Ő részére.
A ‘települési ör*crntyzat a pdgánT~teri hivatal lird~őtái~áján És a hd~tei
szckásos ni5dcn nyilvÉrcss~a hozza a Busa I-kn~ii~ Fdsőcktatási
adatait,
Qtniyzat
És az EPER-Dssa
~Aöidíjpá~&at
radszerai
ka~en
ke~ztül
általa dddrcriikusai
nyújtott tánrgatásck
vagy postai
őssz&tdt
útcn,
ír~sl~n Ért&U a palyáztkat döntéséről, valaiint d 5ntÉsénd irW<Jásárál.
A Tá ~táskezdő ért&U a na-n tántgatott ~yázó~<at.
A «egyel &tcméiyzat recjnzza És r~íti döntÉs~ az EPER-Bursa raxiszertm,
to’vábbá a-reaz időpontraaz általa tárrngatcttak döntési listáját eljuttatja a
Tárc~táskezdőt&
A Tánt~táskezdő &t&U az EPER-Busa radszerai ka~ztül az “A” És “B’
típusú tám~atásbai rÉsz~ített pályázÉkat a Busa ősztöndíj tdj~ fal összegéről
‘És az őszt&díj-fd~ítás m~djáról.
A TáT~táskezdő az EPER-Bursa rexisza- önkcnTá~yzati fdülotén ka~&i
Ért~íti a tdqÁ]ési És rreg~d örtcnTályZatckat az általuk táTzxjatásban rész~ított
pályázék Bursa őszt&xlíjámk tdj~ fal összegérő.
‘
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II. szzi~n F~1’mv~GkS, A JcXXSIJJSAG ELLEMORZSSE A FcLY~ITÁ& ~E~1flca.t
FcL\tSITÁS És rÉr’2CCt1 ~szÁrvnÁs
A t~qoüIÉsi ~ m~y~ önkorrráiyzatok átutaijái< a taiulrráiyi f~é,re ~ö
(5 havi) önkormányzati tániogatási össz~~ a Tá~ogatÉsk~dő
~
szni~zá~*a az aiábbi ösztöndíjasok vonatkozés±ai:
2017. j~iuér 31.
2017. “As típusú;
2016. “B’ típusú.
2015. „ B1’ típusú;
2014. “B” típusú;
A Tánx~táskezdő az EPER-Bursa ra~dsza intémÉ~ f&U~ái ka~ztüI
2017. n*&~ 17.
t~ékoztatja a fdsttktatási int&mn~d~ az adott f~évben Busa 1-tingarica
~Ézt&xJijbm rÉsz~üIö hailgatákrá.
~ A fdsőcktatási iném~Én~ &Iaűzi k a idgaték jo uIt~t, És sz EPER-Busa
2017. n*dus 31.
rendszer- irt&rráiyi fdülatén ka~ztüI tÉijÉkOZI~ a TáT!~tÉsk~dŐt, Itgy rrdy
~I~Ék részére ut&ató át sz 5 Iai &ikr*’yzaü tánt~t~.
A Tám~táskezeIő a beÉs*~ezett tánrgatási ÖSSZ~ekot a k~1z~hd~d
(fds&ktatási intézrrtiyek) szerint újracscrrt~ítja, n~d a j~euFt heMgatók után
2017. rrércjus3l.
továbbutalja a kifizotő fdsőcktatási inté~,t~d~hsz ebbari sz ~bei, 1a sz
&taná~at nirda, tárrogatott után a pat térmgatási összeg~ átutalta a
Tá~T~t~k~dŐ sznlaszán*a.
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2017 .~Jt15
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A
Idlgatékrész&e.
fds&ktatási inézmfld sz esai~ öszt&d]részekot átutalják sz arrajog~ŰIt

2017. rrÉ~us 10.
2017. j(riiusl 0.

Az esedékes csztcni íjrészék kiliZotése sz awa jc~niIt hallgatók részáe.
Az esedékes
íjrészék kuiz~Ése sz aiTa j~aiIt hallgatók rész&e.
A Térrngatáskezdő vissaÁalja a ki nan Iiz&h&ö örkcnflati ~zt&díjrészd~
(sawnyibsi a fd~ddatási int~TÉn~kŐI már ~isszaÉti&ték) sz érintett tdepülési
és megyei önkcrrányzatokrFk
A talepülési és m~yd önkormányzatok átutalják a tanulrrányi f~é~re eső
(5 havi) önkormányzati tárcgatási össz~éket a Tá~gatásk&dő
számlaszán*a sz alábbi ösztöndíjasok vonatkozMábm:
2017. “A” típusú;
2017. “B” típusú.
2016. “B” típusú;
2015. “B” típusú;
A TáT~táskezeIö sz EPER-Busa radsza int&iTólyi fal ületén keresztül
t~ékoztatja a fds&iktatási intézr’nyeket sz att fdé’~ben Bursa Fbr~iica
~ztördíjba, rÉs~ülő hallgatákrál.
A felsőcktatási intém*’y& dIat~ik a hallgatók j~eult~t, És sz EPER-Busa
rendszs intém’ryi fdüIdk~ kaesztCi tÉ~Ékozta~ák aTá~at~kezdőt, hogy rrdy
haH~ók részére utal ható át sz 5 havi önkxrrényzati tárr~tás.
A TáTtwtáskez&Ő a beéttezett táacgatási összégeket a k1~Zat~dyd
(fels&ktatási intézn~d) szerint újracsqnt~ítja, n~d a j~suIt hallgatók után
to~bbutalja a MIIZetŐ fdsőcktatá inté áiy~tez zbben sz esetben, ha sz
&ikauáiyzat rrirden tárTcgatott után a pat táTogatÉsi összeQet átutalta a
Tá~tÉskez&ő száriaszáT’.
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2017. júIk~ 31.

2017. augusztus 31.
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2017. zqMentes- 18.
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2017. cktába 4.

2017. cktába6.

.

2017 d~±~r- 10

~
2017. r~warba 10.
2017. decenter 10.
2018. ja-’u& 10.

‚

2018. nwats 31.

A fels&ktatási intézmények sz esedékes öszt&’díjrÉsz~et átutaiják sz arra j~ult
hailgatók részÉre.
Az esedékes ~ztöndíjrészék kifizetése sz ana jogsilt hallgatók részére.
Az esaJékes cszlordíjrészek kifizetése sz airs j~eult hallgatók részére.
Az esedékes ~ztöndíj részek kifizetése a tánrgatott hallgatók szánta a
fdsőoktatási intézTá~d6m, arrennyiben ezek 2017 daenta-ében r~n kerülték
kifizetésre.
A TáTrJgatéskezdŐ visszautalja a ki nan fizethető örkcxrrényzali ~Éz&iljrészéket
(ayM~ a fdsőcktat~i intézxrú~ytől már visszaákezték) sz érintett tal~ési
és megyei ÖdCflZatC&dC

