
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

Bogád Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 

az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második 

és a 2023/2024. tanév első félévére  
 
1. A pályázók köre 

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 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.  

Nem részesülhet 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  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
2. A pályázat benyújtása  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. 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 együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-
Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának  

határideje: 2022. november 3. 
 

A pályázatot a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7742 Bogád, Virág utca 10.) kell 
benyújtani.  
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023. tanév 
első félévéről. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről.(Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, 
ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) 
c) A szociális rászorultság igazolására szolgáló egyéb iratok, nyilatkozatok 

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

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx


 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2022. december 5-ig: 

a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 
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 lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálata alapján járhat el. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2023. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa 
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázók értesítési kötelezettségei 

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 a Támogatáskezelőt (levelezési cím: 1381 Budapest, Pf 1418.). 
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. 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, 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állandó lakóhelye, állampolgárság) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, 
a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett 
ösztöndíjára már nem tarthat igényt. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit 
az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és 
postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. 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 pályázatról bővebb információt a www.emet.gov.hu, illetve a www.eper.hu oldalakon találhat. 
 

 

http://www.emet.gov.hu/
http://www.eper.hu/
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