
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Bogád Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve 
 a 2023. esztendőre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

 
1. A pályázók köre 

 

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

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

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 

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 

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023-ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik. 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
 

 
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.  
  
 
 

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


A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről  

2. A szociális rászorultsága igazolására szolgáló egyéb okiratok 

3. Igazolás az egy lakcímen élőkről 

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

A pályázat elbírálása 

 
A települési önkormányzat 2022. december 5-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  

a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 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 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 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

 
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles 
felülvizsgálni. 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 önkormányzat az ösztöndíjas szociális 
rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik 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 rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 

határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
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 pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2023. augusztus 30-ig a 
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben melyik felsőoktatási 



intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2023-
es 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. 

 

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 (1381 Budapest Pf. 1418.). 
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. 
 

További információk a pályázatról a www.emet.gov.hu, illetve www.eper.hu oldalon találhatóak. 

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