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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten 
történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. 
Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
 
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. (Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.) 
 
(3) Intézményi támogatás: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már 
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához 
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 

 



18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – 
kiegészíti. 
 
A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes. 
 
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa 
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat 
lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető 
az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, 
aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. 
 
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 1. (postabélyegző). 
  
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a 
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. 
 
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási 
nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a 
www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén, a „Csatlakozott települések” 
menüpont alatt 2021. október 6-ig közzéteszi a 2022. évi fordulóhoz csatlakozott települések teljes 
listáját. 
 
 
A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, 
az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek 
odaítéléséről. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 
Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően legkésőbb 2021. október 5-én kiírják 
a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 
 
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. 
A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, 
hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.  
 
Az ösztöndíj időtartama:  
 
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév 
második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve); 
 
 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, 
a 2023/2024. és a 2024/2025. tanév). 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben (pénzeszköz-átadásként) utalják 
át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati 
támogatási összegét.  
 
 



Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje: 
 
"A" típusú pályázat esetén: a tavaszi szemeszterre: 2022. január 31. napja, az őszi 
szemeszterre: 2022. augusztus 31. napja 
 
„B” típusú pályázatok esetén a pályázatok teljes futamideje alatt minden év január 31. napjáig 
és minden év augusztus 31. napjáig, a pályázat lezárásáig fizetendő. 
 
A települési önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási 
összeget a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:  
2022. január 31-ig: 2022. „A” típusú, 2021. „B” típusú, 2020. „B” típusú, 2019. „B” típusú 
2022. augusztus 31-ig: 2022. „A” típusú, 2022. „B” típusú, 2021, „B” típusú, 2020, „B” típusú 
 
 
Az ösztöndíjprogramra való jelentkezés feltételei: 

 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) 
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának 
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt. 
 
Az "A" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022. őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2022/2023. 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 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. 
 
 
A "B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 



b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 
 
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. 
tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
 
A pályázat beadása: 
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. 
(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx )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 pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését 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.  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani. 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2021. november 5. 

 
A pályázat elbírálása: 

 
A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2021. 
december 6-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A fenti határidőn túl a támogatásban 
részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha 
jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani 
kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba. 
 
A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az EPER-Bursa 
rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az összesített döntési listán. A megítélt 
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes 

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


tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 
 
 
A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott, aláírt 
és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít irattára 
számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból kizárt 
pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit – az "A" típusú támogatottak 
esetében kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt – 2021. december 7-ig 
elküldi a Támogatáskezelő részére. A bírálati anyagot a Támogatáskezelőnek címzett borítékban 
vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon fel 
kell tüntetni: „Bursa Hungarica 2022. évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A Támogatáskezelő az 
önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, vagy rosszul postázott 
döntési anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal. 
 A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:  
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a 
polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott döntési lista, amely tartalmazza a 
pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;  
- "A" típusú támogatottak esetében a felsőoktatási intézmény által kibocsátott jogviszonyigazolás.  
 
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:  
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a 
polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem támogatott döntési lista. 
 
 A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll:  
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a 
polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból kizárt döntési lista,  
- "A" típusú támogatottak esetében a felsőoktatási intézmény által kibocsátott jogviszonyigazolás, 
amennyiben benyújtásra került. 
 
 A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat nem 
kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a 
Támogatáskezelő felelősséget nem vállal.  
 
A Pályázati űrlapot és a benyújtott mellékleteket (a hallgatói jogviszony-igazolás kivételével) sem 
eredetiben, sem másolatban nem kell megküldeniük, azt az önkormányzatnak kell megőriznie. 
 
 
 
Értesítés a pályázati döntésről: 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2021. december 8-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
A települési önkormányzat 2021. december 8-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben 
szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú 
támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt 
támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált 
mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók 
személyének azonosítására. 



 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen 
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi 
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon 
belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban 
az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően 2022. 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. 
 
Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2021/2022. 
tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát 
elveszíti.  
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, 
aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a 
folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - 
teljes egészében szünetel. 
 
Az ösztöndíj folyósítása 
 
A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos 
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. Az ösztöndíjat (mind az 
önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2022/2023. tanév első féléve. 
 
A települési önkormányzat kiemelt céljának tekinti, hogy a településen élő, nehéz szociális helyzetű 
felsőoktatásban résztvevők tanulmányait lehetőségeihez mérten támogassa. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában való 
részvételről. 
 
Csökmő, 2021. szeptember 17. 
 
 
 

/:Nagy Tibor s.k.:/ 
                                                                                                                              polgármester 

 



 
 

Melléklet az előterjesztéshez: 
 
 
 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……./2021. (IX.22.) határozati javaslata: 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásról 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Korm. rendelet alapján csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelővel kötendő, a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: Nagy Tibor polgármester     


