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HIRDETMÉNY – BURSA ÖSZTÖNDÍJ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK
RÉSZÉRE
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete döntött a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók („A” típusú), illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B”
típusú) fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.
Az Önkormányzat csatlakozik a 2023. évi fordulóhoz.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A
regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói
az EPER-Bursa rendszerben.
(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév
második féléve és a 2023/2024. tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév
A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvétel még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhetnek támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők
(a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) előző három hónap egy főre
jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
1) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a
Támogatáskezelő részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje,
2) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama
alatt kezelje,
3) hozzájárul ahhoz, hogy felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
4) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt
pályázati űrlapot, a kötelező melléketeket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják
be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A
települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el, a
formai hibás pályázatokat kizárja a döntésből.
A fentiek alapján a pályázat kötelező mellékletei:
- az EPER-Bursa rendszerből a kérelmező által kinyomtatott pályázati űrlap
- igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők előző hónap jövedeleméről
- a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2022/2023. tanév első félévéről.
Az Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő www.emet.gov.hu
oldalán bővebb információ található a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról.
Óbarok, 2022. október 6.
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