
Pályázat 
 
Buj Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.  
 
A pályázatokat a Buji Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 08.  
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Erdélyi Jánosné végzi (Buji Polgármesteri Hivatal 4483 
Buj,Rákóczi utca 1., tel: 06 42/205-455,  hétfő, szerda,  napokon 8–12, valamint 13–16 óra 
között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra között. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassák el. 
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1) A pályázók köre 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 

részesülhetnek. Nem részesülhet ösztöndíjban 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. 

 

a) Az „A” típusú pályázatra azok a 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, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016  szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 

is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016  őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első 

félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 

intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév 

második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 

 

b) A „B” típusú pályázatra azok a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók 

jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 



vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017-ben először nyernek 

felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje 

 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Buji Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A pályázat 

rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 

 

2016. november 08. 

 

Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 

 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 

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

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 

meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 

elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően 

lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 

minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és 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 önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 

bírálatban nem vesznek részt. 

 

3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek 

 

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második féléve és 

a 2017/2018. tanév első féléve); 

 

„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. 

tanév és a 2019/2020. tanév). 

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

4) A pályázat kötelező mellékletei: 

 

„A” típusú pályázat 

 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről. 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában 

csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 

felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik 

szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt 

köteles megnevezni. 

 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

 

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


„B” típusú pályázat 

 

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

 

5) A pályázat elbírálása 

 

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) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. 

 

6) Adatkezelés 

 

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: 

 

„A” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); 

adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó 

adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási 

intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni. 

 

„B” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); 

adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím. 

 

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. 

 

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei: 

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj 

folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a 

folyósító felsőoktatási intézményt. 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 (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); 

 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 

 

- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

 

A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2017. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy besorolási 

határozat) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2017/2018. 

tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, 



hogy a 2016-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. 

 

A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az „A” 

típusú ösztöndíjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 

időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 

 

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. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz 

a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az 

ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési 

kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően 

(június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény 

részére visszafizetni. 

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat 

szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben 

sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 

 

A határidőben benyújtott pályázatokat a képviselő – testület bírálja el. A bírálati döntésről az önkormányzat 

elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázókat. 

 

A pályázatról további információk beszerezhetők az polgármesteri hivatalban, illetve letölthetők 

ahttp://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ internetes oldalról. 

 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica

