
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázati rendszerhez 
való további csatlakozásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A hátrányos helyzetű fiatalok támogatására az Oktatási Minisztérium a helyi önkormányzatok 
együttműködésével a 2000/2001. tanév során beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszert. 

Önkormányzatunk 2004. óta minden évben csatlakozott a támogatási rendszerhez, az elmúlt 
évben a támogatások fedezetére a költségvetésben 5 millió Ft-ot biztosított. 
2008. évben 104 Kőbányán élő, felsőoktatásban résztvevő hallgató részére javasoltuk a 
támogatást. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az idén is- az elmúlt évekhez hasonlóan- meghirdette 
a támogatási rendszerhez való csatlakozás feltételeit és kérte, hogy a csatlakozni kívánó 
önkormányzatok 2008. szeptember 30-ig juttassák vissza az 1. számú mellékletben szereplő 
nyilatkozatokat. 
A minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2008. október 1-
ig kell kiírnia önkormányzatunknak a pályázatot, melynek az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltakhoz kell igazodnia. A pályázati kiírásokra a minisztérium szövegszerű 
javaslatokat dolgozott ki. A felhívás a pályázati elbíráláshoz szükséges egyéb meghatározott 
prioritásokkal módosulhat. 

A 2008. évi költségvetésben erre a feladatra 6 millió Ft került betervezésre. 
Javaslom, hogy önkormányzatunk- az elmúlt évben elfogadott feltételekkel- csatlakozzon 
ebben az évben is az ösztöndíjtámogatási rendszerhez. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság javaslatát 
az elnökök a Képviselő-testületi ülésen ismertetik. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
2009. évi csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
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Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében pályázónkként a 
nyújtandó támogatás összegét 5.000-Ft/hó/főben határozza meg. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. évi költségvetés 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A-típusú és B-típusú pályázatának 
kiírásával egyetért. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31. 
A pályázó a szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok becsatolását határozza meg: 

- utolsó három havi nettójövedelem igazolása 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a helyben szokásos módon 
gondoskodjon, és a Kőbányai Hírek című újságban való megjelentetéséről intézkedjen. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Ronyecz Róbert kabinetvezető 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálására. 

Határidő: 
Felelős: 

Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. november 24. 
Weeber Tibor a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
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5. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésbe a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 6 millió Ft betervezéséről gondoskodjon. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. január 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2008. augusztus 27. 

Verbai Lajos 
'C 

Törvényességi szempontból látta: 
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Általános tájékoztató 

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyte
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja ten
ni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, 
mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. 

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2009. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2009. évi pályázati fordulóhoz való csatlako
zás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. 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 
szolgál (a továbbiakban: Rendelet). 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának 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 pályázat 
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 pá
lyázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 
((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 

(3) Intézményi támogatás: 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (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 - az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig 
- kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2008. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. 
(intézményi ösztöndíjrész) 



A BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN 

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében 
való részvétel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési 
Feltételek 1. sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével 
történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) részére. 

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2008. szeptember 30. (postabélyegző) 

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM 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. 

Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához az a települési önkormányzat, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008. évi 
pályázati fordulóban vállalt kötelezettségeik megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül 
kizárt. 

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt 
venni kívánó települési önkormányzatok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kidolgozott feltételrend
szernek megfelelően legkésőbb 2008. október 1-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 Általános Szerződési Feltételekben meghatározott alapfeltételeket 
kell tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfelté
teleken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazolások benyújtása), 
valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szö
vegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az Általános Szerződési Feltételek 
6. és 7. paragrafusainak figyelembe vételével az önkormányzat jogosult eltérni. 



KOORDINÁCIÓ 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága látja el. 

Az OKM Támogatáskezelő elérhetősége: 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

1244 Budapest, Pf. 920 
Tel.: (1)301-3266; (1)301-3268 

Fax: (1)301-3220 
E-mail: bursa@bursa.hu 
Internet: www.bursa.hu 

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OKM Támogatáskezelő a felelős. 

Az ösztöndíjpályázat bankszámlaszáma (OKM Támogatáskezelő számlaszáma): 

10032000-00285128-30000003 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intéz
mény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag 
támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés 
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. 

mailto:bursa@bursa.hu
http://www.bursa.hu


A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

és a 2009. évi Általános Szerződési Feltételek alapján 

Önkormányzati ösztöndíjrész: 

1. Az önkormányzatok eov tanulmányi félévre egy összegben átutalják az OKM Támogatáskezelő szám
laszámára a támogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az utalás határidejét az Általános 
Szerződési Feltételek 19. §-a tartalmazza. 

2. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon 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 
interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére 
utalható át az önkormányzati támogatás. 

3. Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intéz
mények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási 
intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási 
összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 

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 az OKM 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 hallga
tó részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni 
az OKM Támogatáskezelő számára. 

6. Az OKM Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormány
zat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére - nem Bursa támogatás jogcímen - mégis 
folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást vagy sem. 

Intézményi ösztöndíjrész: 

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos rendben 
intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára. 



A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára 

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján jelen Általános Szerződési Feltételekben a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatok
ra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal 
megegyező módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban. 

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltéte
le, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás kizárólag 
a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat 
eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 
2008. szeptember 30-ig (postabélyegző) ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OKM Támoga
táskezelő részére (1244 Budapest, Pf. 920). 

A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM 
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. 

Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójá
hoz azok a települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008. évi pályázati 
fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül határozattal kizárt. 

2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 

3. § Az OKM Támogatáskezelő a www.bursa.hu internetes oldalon a „Csatlakozott települések" menüpont alatt 
2008. október 10-ig nyilvánosságra hozza a 2009. évi fordulóhoz csatlakozott települések listáját. 

Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, úgy Csatlakozási nyilatkozata 
nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelő címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát az OKM Támogatás
kezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása miatt. 

Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelő címére, de a települési 
önkormányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója" alapján bizonyítani tudja, hogy határidőben, 
a megfelelő címre megküldte azt, úgy az OKM Támogatáskezelő külön kérelem nélkül köteles a Csatlakozási 
nyilatkozatot elfogadni. 

4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt elmulasztja, 
vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával" nem tudja igazolni, hogy Csatlakozá
si kérelmét határidőben a megfelelő címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elő az OKM 
Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt. A kérelmet 2008. október 10-ig 
(postabélyegző) lehet előterjeszteni. 

Az önkormányzat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles 
benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejűleg az önkormányzatnak 
a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az 
„A" és „B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható 
azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A" és „B" típusú pályázat kiírásának határidőben nem 
tett eleget, illetve csak az „A" típusú vagy csak a „B" típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidőre. 

A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2008. október 22-ig a felsőoktatási 
és tudományos szakállamtitkár dönt, majd egyidejűleg döntéséről tájékoztatja az OKM Támogatáskezelőt. 
A szakállamtitkár döntéséről 2008. október 30-ig az OKM Támogatáskezelő értesíti az önkormányzatot. 
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5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2008. október 1. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján 
és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind 
a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának 
megjelentetése egy időben történjék. 

6. § A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a.) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meg
határozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben a pályázó nem ren
delkezik oktatási azonosító számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minősül formai hibásnak. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. 

b.) Az ösztöndíj időtartama: 

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2008/2009. tanév második 
és a 2009/2010. tanév első féléve); 

"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév, a 
2010/2011. tanév, és a 2011/2012. tanév). 

c.) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek. 

d.) A pályázók köre: 

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo
ciális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a Képzésre vonatkozó keretidőn belül, álla
milag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfo
kú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiata
lok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag 
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik. 

e.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik. 

f.) A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: 

"A" típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám (amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel), állandó lak
cím; tartózkodási cím; telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; felsőoktatási 
intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a 
2008. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni. 

"B" típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám (amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel), állandó 
lakcím; tartózkodási cím; telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; közép
iskolájának neve és címe, az érettségi éve, az(ok) a felsőoktatási intézmény(ek), kar(ok), szak(ok), ahol a 
pályázó felsőoktatási tanulmányokat kíván folytatni. A pályázó az intézmények, karok és szakok/szakpárok 
teljes nevét a 2008. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni. 



g.) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelmének forint összegét. 
Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles 
rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi 
pótlék, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és 
a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápolási díj, GYED, álláskeresési 
támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az irányadó.) 

h.) Az "A" típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a Jogviszony-igazolás arról, 
hogy a pályázó a d.) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. 

i.) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról: 

„A" és „B" típusú pályázat esetében: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felső
oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormány
zatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon 
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a me
gyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - ki
zárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg 
az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot 
növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. 
(Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
3. § 72. s) pontját). 

"B" típusú pályázat esetében: 
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvé
teli vizsgájuk eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az OKM Támogatáskezelőnek, 
illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
A „B" típusú támogatásban részesített pályázó 2009. szeptember 1 -ig a felvételi értesítő másolatának megkül
désével köteles az OKM Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsőokta
tási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvé
teli 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. 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt 
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 

j.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösz
töndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a 
folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 
5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

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

munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási 

helyének címe) változása. 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösz
töndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének 



elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, 
illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 

k.) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intéz
mény részére visszafizetni. 

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

7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását 
és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését 
tartalmazhatják. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, ille
tőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat illetékességi területén történő munka
vállaláshoz vagy további ott lakáshoz). 

8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott űrlapon 
történik. A települési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésé
től a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati űrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidőben, 
elegendő példányban a pályázók rendelkezésére álljanak. 

9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal el
lentétes rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen 
rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani. 

10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásá
nak határideje: 2008. november 24. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályá
zók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy 
lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmarad
vány jelentkezik. 

11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer 
elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el, és döntését 2008. november 28-ig: 

a.) a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletét képező 2009. évi Bírálati lapon rögzíti; 
vagy 
b.) on-line adatlapon rögzíti. 
Az on-line adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a „Nyilatkozat az on-line adat
bázis használatáról" nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban 
on-line adatlapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a Minisztérium 
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez on-line adatlapot bocsát a települési önkormányzat 
rendelkezésére, amely az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Inter
net honlapon érhető el. Ezen on-line adatlap az „A" és „B" típusú Bírálati lappal megegyező formátumú. 
A települési önkormányzat biztosítja az on-line adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. 
(Az on-line adatlap biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.) 
Az on-line adatlap használatához felhasználói névre (a megbízott önkormányzati munkatárs által megadott 
e-mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat során a megbízott önkormányzati 
munkatárs határoz meg. A regisztrációs folyamat részletes leírása a www.bursa.hu Internetes oldalon az 
„Információk a települési önkormányzatok részére" menüpont alatt megtalálható. A települési önkormány
zat tudomásul veszi, hogy az on-line adatlap kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomtatott formában 
is előállítani. A Bírálati lapokat az on-line adatbázisból köteles kinyomtatni. A nem az on-line adatbázisból 
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kinyomtatott adatlapokat az on-line adatbázis használatáról nyilatkozott önkormányzatoktól az OKM 
Támogatáskezelő nem fogad el. 

12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat: 

a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását 
írásban indokolja; 

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

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

d.) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi 
eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel 
járhat el. 

13. § A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása 
alapján a pályázót minimum 1.000,- forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási 
igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles a Bírálati 
lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,- forinttal maradék 
nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék nélkül százzal, az 
OKM Támogatáskezelő az összeget automatikusan lefelé kerekíti. 

A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni 
köteles, annak módosítására nem jogosult. 

14. § A települési önkormányzat 2008. december 5-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szo
kásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A" és „B" típusú támogatottak 
szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás 
átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, 
melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének azonosítására. 

15. § A települési önkormányzat 2008. december 5-ig köteles döntéséről, és annak indokairól írásban 
értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormány
zat épületében megtekinthessék. 

16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelező mellékletekről másola
tot készít irattára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2008. december 2-ig 
elküldi az illetékes megyei önkormányzat részére oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú Bírálati 
anyagokat külön-külön kezelve, az általa megállapított rangsornak megfelelően (annak hiányában 
alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi. 

A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza 

a pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét; 
- „A" típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás; 

A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletét 
képező Összesítő lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött Bírálati anyagok darab
számát, illetve a települési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. Ugyanerre a határidőre 
az OKM Támogatáskezelő részére elküldi az összes, általa nem támogatott, illetőleg az elbírálásból kizárt 
pályázat Bírálati anyagát. 



A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap. 

Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az 
Összesítő lapokat a fenti határidőre az OKM Támogatáskezelő részére kell megküldeni. 

18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az illetékes 
megyei önkormányzat részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni. 

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre 
egy összegben átutalni az OKM Támogatáskezelő számlaszámára: 10032000-00285128-30000003 

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2009. január 31. 
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2009. augusztus 31. 

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerződés 19. §-ában 
meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, 
a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez 
történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghala
dó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 19. §-ában 
meghatározott határidőben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt 
összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az OKM Támogatáskezelő az ön
kormányzat nem határidőben történő, nem a megfelelő bankszámlára történő vagy pontatlan összegű 
átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal. 

21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt, ha az önkormányzat 
számlaszáma megváltozik. Az OKM Támogatáskezelő az értesítés elmulasztásából eredő téves 
számlaszámra történő átutalásból eredő károkért felelősséget nem vállal. 

22. § "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók szá
mára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt 
az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben 
dönt, hogy - nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen - folyósítja-e a már korábban megítélt 
támogatást vagy sem. 

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja 
vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési ön
kormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe jelent
kezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi 
félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt 
ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa ösztöndíjra. Az ön
kormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy - nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen 
- folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem. 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja ab
ban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak 
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
A „B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és kö
teles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a települési 
önkormányzat határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rá
szorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért 



igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést 
egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell. 

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló ha
tározatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a határozat egy 
kiadmányának megküldésével értesíti az OKM Támogatáskezelőt. 

24. § Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szüne
tel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel. 

25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyo
lítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat 
teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrá
ciós tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők leteltét követően 
nincsen mód. 

26. § Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a 2009. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. 
A 2009. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a 
jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni. 

Az Általános Szerződési Feltételektől eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a 
pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támoga
tás folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerződési Feltételeknek 
megfelelően jár el, az Oktatási és Kulturális Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, 
ez pedig a támogatásban részesített pályázók intézményi ösztöndíjrészének megvonásával jár. 

Budapest, 2008. július 



Oktatási és Kulturális Minisztérium Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 
Támogatáskezelő Igazgatósága 
1244 Budapest, Pf. 920 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2008. szeptember 30-ia 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott, mint a Önkormányzat 
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 
aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, ille
tőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. 
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányo
kat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. 
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

2008 

P.H. 

(aláírás) 
(név) 

NYILATKOZAT AZ ON-LINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL1 

Alulírott mint a Önkormányzat 
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 
aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2009. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett 
https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. 

Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: 
Beosztása: 
Születési Idő: 
E-mail cím: 
Telefonszám: 

2008 

P.H. 

(aláírás) 
(név) 

1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat vállalja az on-line adatbázis használatát! 

https://www.bursa.hu/telepules


Altalános Szerződési Feltételek 31 A sz. melléklete 

2009. ÉVI BÚRSA HÜNGÁRICK FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
OSZTONDUPALYAZAT 

•A" TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP 

NYOMTATOH NAGYBETŰVEL AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖLTI KI A PÁLYÁZATI ŰRLAPON TALÁLHATÓ 
ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: D D D D D D D D □ D D 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI: 

IGEN /NEM /KIZÁRVA 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE: 
Ft 

RANGSOR: 

Születési hely, dátum: □□DD-DD-DD 
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Megye DDDD Település 

út, utca 
tér 

házszám emelet 
ajtó 

Tartózkodási cím (amennyiben különbözik az állandó lakcímtől): 

Megye DDDD Település 

út, utca 
tér 

házszám emelet 
ajtó 

Felsőoktatási intézmény: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

A DÖNTÉS INDOKOLÁSA: (A hátoldalon szöveges formában folytatandó) 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó 
jövedelme: Ft 

A pályázó házas: igen / nem 
A pályázó gyermeket nevel: igen / nem 
Gyermekeinek száma: fő 
A pályázó önfenntartó: igen / nem 
A pályázó eltartott: igen / nem 
A pályázó családjában az eltartottak száma:. 
A pályázó szülei elváltak: igen / nem 

.fő 

A pályázó szülei különváltak: igen / nem 
A pályázó árva: igen / nem 
A pályázó félárva: igen / nem 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem 
A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 
A pályázó családjában tartósan beteg, 
vagy rokkant: van / nincs 
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs 
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem 
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási 
intézménye között: igen / nem 

Kelt,. 

jegyző 
P.H. 

polgármester 



Altalános Szerződési Feltételek 3/B sz. melléklete 

9. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

„B"TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP ' 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖLTI KI A PÁLYÁZATI ŰRLAPON TALÁLHATÓ 
ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: n n ü D D D D D D D D 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI: 

IGEN/NEM/KIZÁRVA 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE: 
Ft 

RANGSOR: 

Születési hely, dátum: DDDD-DD-nn 
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Megye DDDD Település 

út, utca 
tér 

házszám emelet 
ajtó 

Tartózkodási cím (amennyiben különbözik az állandó lakcímtől): 

Megye DDDD Település 

út, utca 
tér 

házszám emelet 
ajtó 

Érettségi éve: 

A pályázó a következő felsőoktatási intézményhez 
tervezi benyújtani jelentkezését: 

A pályázó a következő felsőoktatási intézményhez tervezi 
benyújtani jelentkezését: 

Kar: Kar: 

Szak, szakpár: Szak, szakpár: 
A DÖNTÉS INDOKOLÁSA: (A hátoldalon szöveges formában folytatandó) 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó 

jövedelme: Ft 

A pályázó önfenntartó: igen / nem 
A pályázó eltartott: igen / nem 
A pályázó családjában az eltartottak száma: 
A pályázó szülei elváltak: igen / nem 

fő 

A pályázó szülei különváltak: igen / nem 
A pályázó árva: igen / nem 
A pályázó félárva: igen / nem 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem 
A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 
A pályázó családjában tartósan beteg, 
vagy rokkant: van / nincs 
A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs 
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 

Kelt, 

P.H. 
jegyző polgármester 



Altalános Szerződési Feltételek 41 A sz. melléklete 

1-1 példányban csatolandó a Megyei Önkormányzat és az OKM 
Támogatáskezelő részére megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó 

csomaghoz! 

A Megyei Önkormányzat részére csak a támogatott pályázók Bírálati 
anyagát kell postázni, míg az OKM Támogatáskezelőhöz csak az 

elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát kell 
eljuttatni. 

Határidő: 2008. december 2. 

Települési Önkormányzat neve: 
Ügyintéző neve: 
Szervezeti egység: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2009 

ÖSSZESÍTŐ LAP 
,A" TÍPUSÚ PÁLYÁZAT 

Önkormányzat által a mai napon 

Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: db, 

továbbá, 

az OKM Támogatáskezelő részére postázott 

Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: 

Megye Önkormányzata részére postázott 

db. 

Kelt,. 

P.H. 

jegyző polgármester 



Altalános Szerződési Feltételek 4/B sz. melléklete 

1-1 példányban csatolandó a Megyei Önkormányzat és OKM 
Támogatáskezelő részére megküldött, a Bírálati anyagokat tartalmazó 

csomaghoz! 

A Megyei Önkormányzat részére csak a támogatott pályázók Bírálati 
anyagát kell postázni, míg az OKM Támogatáskezelőhöz csak az 

elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagát kell 
eljuttatni. 

Határidő: 2008. december 2. 

Települési Önkormányzat neve: 
Ügyintéző neve: 
Szervezeti egység: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2009 

ÖSSZESÍTŐ LAP 
„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZAT 

A . Önkormányzat által a mai napon 

_ Megye Önkormányzata részére postázott 

Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: db, 

továbbá, 

az OKM Támogatáskezelő részére postázott 
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„A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal 
együttműködve 

ezennel kiírja a 2009. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag 
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Figyelem! 
- Az 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 

az általuk fizetendő egyes térítésekről 1 . § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa 
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 

-A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem 
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezelő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009. őszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. 
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, 
illetve a 2009/2010. tanév első féléve). 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév 
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jog
viszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag 
támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 



Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot 
növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzat
nak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a 
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt 
maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga
táskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31. 

A pályázat kötelező mellékletei: 

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag 
támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés 
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

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

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 

bírálatból kizárja; 



- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban érte
síteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). 
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, munkarend, finanszíro

zási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási 

helyének címe) változása. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény 
részére visszafizetni 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az eset
ben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

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. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (111.26.) Korm. rendelet szolgál. 



„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2009. évre 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

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

és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik. 

Figyelem! 
- Az 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 

az általuk fizetendő egyes térítésekről 1 . § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa 
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 

-A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem 
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj időtartama 3 x 1 0 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első féléve. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. 
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. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag 
támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot 
növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 



A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi 
vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzat
nak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a 
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt 
maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga
táskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivata
lánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban 
kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31. 

A pályázat kötelező mellékletei: 

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

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

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 

bírálatból kizárja; 
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 

függetlenül történik. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 



Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj 
teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy 
a 2009/2010. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a 
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-as 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. 

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt 
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 

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 az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). 
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, munkarend, 

finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási 

helyének címe) változása. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény 
részére visszafizetni. 

A „B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles 
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormány
zat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális 
rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. 
A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. 
A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

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. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felső
oktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(111.26.) Korm. rendelet szolgál. 



2009. ÉVI BÜRSÁHÜNGARICAFELSŐOKTATÁSI C 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
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„A" TIPUSU PÁLYÁZATI ŰRLAP 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA 

A 2008/2009 II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2009/2010.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK 
MEGFELELŐEN! 

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: O D D D D D D D D D D 

Születési hely, dátum: DDDD-DD-DD 
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím Tartózkodási cím 
(amennyiben különbözik az állandó lakcímtől) 

Irányítószám: DDDD Irányítószám: DDDD 
Település: Település: 
Utca, házszám: Utca, házszám: 
Telefonszám: 

Felsőoktatási intézmény1: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési forma: D felsőfokú alapképzés D egységes, osztatlan alapképzés D mesterképzés 

D felsőfokú szakképzés 

Tagozat: I I teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje) I I részidős képzés (esti vagy levelező képzés munkarendje) 

D távoktatás 

Finanszírozási forma: D államilag támogatott D költségtérítéses képzés 

Képzési keretidőt: D túlléptem D nem léptem túl 

folytatás a túloldalon 

1 Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsőoktatási intézményt 
kell megneveznie, amellyel elsőként létesttett államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.'A felsőoktatási intézmények szerződése 
alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár- két szakos képzés 
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

1 



A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: Ft 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

A pályázó házas: igen / nem 

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem Gyermekeinek száma: fő 

A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó eltartott: igen / nem 

A pályázó családjában az eltartottak száma: fő 

A pályázó szülei elváltak: igen / nem A pályázó szülei különváltak: igen / nem 

A pályázó árva: igen / nem 

A pályázó félárva: igen / nem 

A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem 

A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs 

A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem 

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között: igen / nem 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. 
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: . 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából -
átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszté
rium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához. 

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

2008 

pályázó aláírása 
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2009. ÉVI BURSA HUNGARÍCÁ FÉLSÖÖKTA 
QSZTÖNDÍJPÁLY 

'_ ___ 

KORMÁNYZATI 

„B" TIPUSU PÁLYÁZATI ŰRLAP 

A 2008/2009. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK 
ILLETVE 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT 
FIATALOK SZÁMÁRA 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK 
MEGFELELŐEN! 

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: D D D D O D D D D D D 

Születési hely, dátum: □ D □ D - D D - D D 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím Tartózkodási cím 
(amennyiben különbözik az állandó lakcímtől) 

Irányítószám: D D D D Irányítószám: D D D D 

Település: Település: 

Utca, házszám: Utca, házszám: 

Telefonszám: 

A pályázó középiskolájának neve és címe; 

Érettségi éve: 

A pályázó a következő felsőoktatási intézményhez tervezi 
benyújtani jelentkezését: 

A pályázó a következő felsőoktatási intézményhez tervezi 
benyújtani jelentkezését: 

Kar: Kar: 

Szak, szakpár: Szak, szakpár: 

folytatás a túloldalon 

1 



A pályázóval egy háztartásban élők egy tőre eső havi nettó jövedelme: Ft 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó eltartott: igen / nem 

A pályázó családjában az eltartottak száma: fő 

A pályázó szülei elváltak: igen / nem A pályázó szülei különváltak: igen / nem 

A pályázó árva: igen / nem 

A pályázó félárva: igen / nem 

A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem 

A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs 

A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. 
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: . 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még 
nem nyertem felvételt. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilván
tartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az 
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - az 
ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mér
tékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához. 

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás
kezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

2008 

pályázó aláírása 

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselője kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. 

2008. 

törvényes képviselő aláírása* 

(* a törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes 
képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas aláírását.) 
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Használati útmutató 

a Bursa Hungarica Települési Információs Rendszer használatához 

A rendszerhez és a tárolt adatokhoz való hozzáférés csak hivatalosan bejelentett és regisztrált 
kapcsolattartók számára lehetséges. A település a csatlakozási nyilatkozat kitöltésekor nyilatkozhat a 
települési .kapcsolattartó személvéről. A nyilatkozaton kötelező megadni a kapcsolattartó nevét, e-mail 
címét, és a kapcsolattartó egyértelmű azonosításához szükséges adatokat. A kapcsolattartó lehetőség szerint 
rendelkezzen személyes e-mail címmel. Az önkormányzatokon használatos, csoportosan hozzáférhető 
e-mail címek használatát nem javasoljuk. Az e-mail cím lesz a későbbiekben a felhasználói azonosító, 
amellyel a rendszert használatba vehetik. 

Regisztráció: 

Minden bejelentett kapcsolattartó a regisztrációs folyamat elvégzése után veheti használatba a rendszert. 
A regisztrációs folyamat a következő lépésekből áll: 

1. A kapcsolattartó e-mail-ben kap értesítést a regisztráció megkezdéséről. A levél tartalmazza a 
bejelentett e-mail címet, egy regisztrációs kódot és a webcímet, ahol a regisztrációs folyamat elindítható. 
A „Kapcsolattartók regisztrációja" link elérhető a www.bursa.hu címen a „Településeknek" menüpont 
alatt is. 

2. A megadott címre lépve a felhasználónak meg kell adnia az e-mail címet (a korábban megadott 
címmel egyeznie kell), a kapott regisztrációs kódot, és egy jelszót, amivel a felhasználó a későbbiekben 
beléphet e rendszerbe (a jelszót a felhasználó találja ki. legyen legalább 8 karakter hosszú, tartalmazzon 
kis- és nagybetűket, valamint számot is). A mezők kitöltése után a Küldés gombra kattintva kell elküldeni 
az adatokat. 

3. Amennyiben a kód és az e-mail cím helyes volt, és a jelszó megfelelt az előírásoknak, a rendszer 
rögzíti a regisztrációs igényt. Ezek után 24 órás biztonsági időszak kezdődik. Kérjük, ezen időszak alatt 
NE küldjenek újabb regisztrációt. 

4. Amennyiben a 24 óra elteltével biztonsági probléma nem adódik, a program engedélyezi a rendszerbe 
való belépést, és erről egy e-mailt küld a kapcsolattartónak. Ezek után a rendszer használatba vehető, a 
belépés engedélyezett. Ha a regisztráció során probléma lépett fel, erről is e-mailt kap a kapcsolattartó, 
de ekkor a regisztrációs folyamat elölről kezdődik. 

Belépés a rendszerbe: 

A Bursa Hungarica Települési Információs Rendszer két részből tevődik össze. 

1. Adatrögzítő rendszer 
Ezt a rendszert a pályázat azon szakaszában használják az önkormányzatok, amikor az új pályázók adatait 
kell rögzíteni. Ebben a rendszerben van lehetőség a bírálati lapok rögzítésére, nyomtatására. A rendszer 
ezen része csak az adatrögzítés időszakában érhető el, azt követően a hozzáférés letiltásra kerül. 
Ez a rendszer a következő címen érhető el: https://www.bursa.hu/telpalv 

http://www.bursa.hu
https://www.bursa.hu/telpalv


E weboldal megnyitásakor egy bejelentkező oldal jelenik meg, ahol a regisztrált e-mail címet, és a 
regisztráció során megadott jelszót (NEM a regisztrációs kódot) kell beírni. 
A Bejelentkezés gombra kattintva - helyes e-mail cím és jelszó páros esetén - továbbjutunk az 
adatrögzítő rendszerbe. Amennyiben már vettünk fel új pályázót, a képernyőn megjelenik egy lista a már 
rögzített adatokkal. A megjelenített lista szűkíthető, kiválaszthatjuk, hogy „A" vagy „B" típusú, támogatott 
vagy nem támogatott pályázókat szeretnénk látni. További szűrési lehetőségek is elérhetők. 

Új bírálati lap rögzítését az Új pályázó gombra kattintva kezdeményezhetünk. Ekkor egy űrlap jelenik meg, 
amely a www.bursa.hu oldalról letölthető Bírálati lap felépítéséhez hasonló. Az űrlap használata segít 
abban, hogy a lehető legkevesebb hibát kövessük el a rögzítéskor. A Mentés gombra kattintva az adatok 
azonnal a központi rendszerbe kerülnek. Ilyenkor a képernyőn azonnal nem jelennek meg az újonnan bevitt 
nevek, de a Keresés gombra kattintva a rendszer már az új adatokat is megjeleníti. 

Természetesen lehetőség van az adatok módosítására is. A listában a pályázó nevére kattintva a korábban 
már említett űrlap jelenik meg a kitöltött adatokkal, amelyek módosíthatók, és a módosítások elmenthetők. 

Célszerű még a bírálat előtt folyamatosan felvinni az adatokat a rendszerbe, természetesen a támogatá
si információk nélkül. A döntés előkészítéshez is kaphatunk segítséget a rendszertől, hiszen a képernyőn 
megjelenő lista Excel fájlként letölthető. Ez a fájl azután szabadon felhasználható, szerkeszthető, így a 
döntés előkészítés során az adatokat nem kell többször rögzíteni, azok a rendszerből bármikor letölthetők. 

A döntés során meghatározott ösztöndíj összegek, és rangsor felviteléhez nem szükséges az egyes bírá
lati lapokat egyesével módosítani. A Települési összegek feliratra kattintva megjelenik a pályázók listája, 
ahol minden pályázó sorában találunk két mezőt, amelybe beírható az ösztöndíj havi összege és a rangsor. 
A Mentés gombra kattintva a rendszer egy lépésben rögzíti a módosításokat. 

Minden pálvázó neve mellett találunk egy Nyomtatás gombot. E gomb megnyomásakor az adott pályá
zó nyomtatható, kitöltött bírálati lapját állítja elő a rendszer. Ez a lap letölthető, vagy azonnal nyomtatható. 
Lehetőség van a listában megjelenő összes pálvázó bírálati lapiának egy menetben történő nyomtatására is. 

(A rendszer az információs rendszeren keresztül is elérhető, az Adatrögzítés gomra kattintva.) 

2. Információs rendszer 
Ezen a felületen kaphatnak pénzügyi információkat (pénzmozgások), pályázói információkat 
(pl. mely pályázó jogosult az ösztöndíjra), valamint segítséget a Bursa számlára átutalandó összegek 
kiszámításához. 
Ez a rendszer a következő címen érhető el: https://www.bursa.hu/telepules 
A rendszer használatáról részletes leírás található a www.bursa.hu oldalon. 

Az adatrögzítési időszakban a két részrendszer között átiárás lehetséges. 

http://www.bursa.hu
https://www.bursa.hu/telepules
http://www.bursa.hu


Altalános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
ÜTEMTERV 

A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

HATÁRIDŐ TEVÉKENYSÉG 
l szákasz: A PÁLYÁZAt KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉÍGÜ 
2008. szeptember 30. A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási nyilatko

zatot (1. sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felső
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának résztvevőjévé válik. 

2008. októberi. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus 
együttesen). 

2008. október 10. A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések" menüpont alatt megte
kinthető a 2009. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája. 

2008. október 10. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskezelő részére. 

2008. október 22. A felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról 
szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről tájékoztatja az OKM Támogatáskezelőt. 

2008. október 30. Az OKM Támogatáskezelő értesíti az érintett önkormányzatokat a felsőoktatási és 
tudományos szakállamtitkár döntéséről. 

2008. október 31. A pályázatok benyújtásának határideje. 

2008. november 10. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OKM között kö
tendő 2008. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt példányát az 
OKM Támogatáskezelő részére. 

2008. november 24. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat. 

2008. november 28. A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az on-line adatbázisban 
rögzítik. 

2008. december 2. A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók eredeti 
Bírálati anyagát az Összesítő lapokkal együtt eljuttatja az OKM Támogatáskezelő részére. 

2008. december 2. A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok kötelező 
mellékletét az Összesítő lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat részére. 

2008. december 5. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kereté
ben általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat dönté
séről, valamint döntésének indoklásáról. 

2009. január 21. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat. 

2009. január 26. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók 
adatait az OKM Támogatáskezelő által megadott módon rögzíti a Bursa on-line adatbázis
ban, továbbá erre az időpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok kötelező mellékletét, 
valamint az Összesítő lapokat eljuttatja az OKM Támogatáskezelőhöz. 

2009. március 16. Az OKM Támogatáskezelő értesíti az „A" és "B" típusú támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről. 

2009. március 23. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk 
támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről. 

http://www.bursa.hu


II. szakasz; PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE Á FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; 
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS | 
2009. január 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormány

zati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok 
vonatkozásában: 

- 2009. „A" típusú; 
- 2008. „B" típusú; 
- 2007. „B" típusú; 
- 2006. „B" típusú. 

2009. március 3. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézmé
nyeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról. 

2009. március A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon 
keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi 
önkormányzati támogatás. 

2009. március Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intéz
mények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási 
intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos 
támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 

2009. április 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2009. május 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2009. június 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2009. július 31. Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket 
(amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei 
önkormányzatoknak. 

2009. augusztus 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormány
zati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok 
vonatkozásában: 

- 2009. „A" típusú; 
- 2009. „B" típusú; 
- 2008. „B" típusú; 
- 2007. „B" típusú. 

2009. szeptember 10. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézmé
nyeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról. 

2009. szeptember 30. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon 
keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi 
önkormányzati támogatás. 

2009. október Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a 
pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 

2009. október 12. A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók 
részére. 

2009. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2009. december 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. január 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézmények
ben, amennyiben ezek 2009. decemberében nem kerültek kifizetésre. 

2010. március 1. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2009. évi 
„B" típusú ösztöndíjasok felvételi eredményéről, valamint ösztöndíjra való jogosultságukról/ 
jogosulatlanságukról. 

2010. március 31. Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndijrészeket az érintett 
települési és megyei önkormányzatoknak. 


