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A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. 

Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 
 

 A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. 

 A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói az EPER-Bursa rendszerben. 
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. Amennyiben van mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson azt is 
fel kell tüntetni. 

 A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben 
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 
 "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013. 

tanév második féléve és a 2013/2014. tanév első féléve); 
 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 

2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév). 
 
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 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.  
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-
ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. 
tanévben ténylegesen megkezdik.  
 
Melléklet: "A" típusú pályázati kiírás 

"B" típusú pályázati kiírás 
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