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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) 2019. évi fordulójával kapcsolatos általános
információk, a 2019. 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 elbírálásra.
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 ösztöndíjrész.)
(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 maximuma a 2018. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó
volt. (A (3): intézményi ösztöndíjrész.)
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II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való
részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a
Kormányrendelet 18. § (4) bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának eljárásrendje - Általános
Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” című dokumentumban (a
továbbiakban: ÁSZF) 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 így
a téves adatszolgáltatás lehetőségét. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük
nyílik arra, hogy EPER-Bursa felhasználói fiókjukban 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
megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok
részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező
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„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a
továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt,
lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. (postabélyegző).
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az 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

kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a
támogatási összegek odaítéléséről.
5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően
legkésőbb 2018. október 5-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A"
típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat)
számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell
tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az
alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását
valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati
kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF
6. és 7. pontjának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.
6. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak
a kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPERBursa rendszerben más adatrögzítési feladatuk nincs.

4

III. KOORDINÁCIÓ
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) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az önkormányzati ösztöndíjrész felsőoktatási intézmény, mint kifizetőhely felé történő folyósításának
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 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.
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A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a
2019. évi Eljárásrend - Általános Szerződési Feltételek alapján
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz.
mellékletét képező „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019
Lebonyolítási Ütemterve” című dokumentum tartalmazza.
Önkormányzati ösztöndíjrész:
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszköz-átadásként
utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási
összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. pontja 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 Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási
intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát 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 felsőoktatási 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 ösztöndíj 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 ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok
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bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére –
nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-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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