
Bursa Hungarica Felsőoktatási  

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. 

 

2022. november 3-ig nyújtható be az „A” illetve „B” típusú 2023. évi Bursa Hungarica Felső-

oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 

pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

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

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem re-

gisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-

Bursa rendszerbe!  

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati ada-

tok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borí-

tékban a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalába kell eljuttatni (6235 Bócsa, Rákóczi Ferenc 

u. 27.), a borítékra rá kell ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”. A pá-

lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 

pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 

minősül.  

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazol-

nia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt! 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3. 

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még 

abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkor-

mányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. 

Az ösztöndíj időtartama: 

• „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2022/2023. 

tanév második féléve és  2023/2024. tanév első féléve) 

• „B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév 

(2023/2024. tanév, 2024/2025. tanév és 2025/2026 tanév). 

Közterhek: Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék fizetési kötelezettség nem ter-

heli. 
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A pályázat feltételei: 

Bócsa Község Önkormányzata csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban, akik 

„A” típusú pályázat esetén 

• Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztat-

lan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét meg-

kezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már 

nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyó-

sításra. 

• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogvi-

szonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj fo-

lyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

„B” típusú pályázat esetén 

• A 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás; illetve 

• Felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 

nyert érettségizettek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben 

teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. 

• B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 

2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-

ménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki 

• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hall-

gatója, 

• doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint 

• aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallga-

tói képzésben vesz részt. 

Az elbírálás során az önkormányzat kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 

vizsgálata alapján járhat el. 

 

 

 

 



A pályázat kötelező mellékletei: 

„A” típusú pályázat: 

1.    a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 

2022/2023. tanév első félévéről (nem elegendő a honlapról kinyomtatott elektronikus igazolás!) 

2.    igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-

méről  

3.    a szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok  

„B” típusú pályázat: 

1.    a pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak, hogy a pályázati űrlap be-

nyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt 

2.    igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-

méről  

3.    a szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok  

További tájékoztatást Eke Edina, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője tud nyújtani személye-

sen, vagy telefonon a 06-78/453-110 számon illetve a https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-

kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/ linken található.  
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