
T Á J É K O Z T A T Ó 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évi fordulójára beérkezett pályázatokkal kapcsolatos támogatások  

összesített adatairól 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendjét tartalmazó Általános 

Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2022. évben is „A” és „B” típu-

sú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra lehetett pályázni, me-

lyek benyújtási határideje 2022. november 3. napján járt le.  

Az ÁSZF alapján a pályázóknak a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 

véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkor-

mányzat polgármesteri hivatalánál kellett benyújtani.  

Fenti határidő leteltéig 6 fő regisztrált az EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel pá-

lyázatát elektronikusan. A fenti létszámból 4 fő nyújtotta be a pályázatát az önkor-

mányzathoz nyomtatott formában is. A be nem befogadott pályázatok a bírálatban nem 

vettek részt. Fenti feltételek nem teljesülése miatt 2 fő pályázata érvénytelen, és bírálat 

nélkül elutasításra került. A 4 érvényes pályázat ellenőrzése a jogosultsági feltételek-

nek megfelelően megtörtént.  

3 hallgató „A” típusú pályázatot nyújtott be, ösztöndíjra valamennyien jogosultságot 

szereztek. 1 tanulónak „B” típusú pályázata érkezett be önkormányzatunkhoz. A pá-

lyázó az ösztöndíjra akkor szerezhet jogosultságot, ha a 2023. évi általános felvételi 

eljárásban először nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányait a 

2023/2024. tanévben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően ténylege-

sen megkezdi.  

A támogatás összege egységesen 10.000 Ft/hó/fő.  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi költség-

igénye:  

A 2023. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 3 hallgató ösztöndíjának költségigénye 10 

hónapra 300.000 Ft. A 2023. évi „B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató 

költségigénye 5 hónapra 50.000 Ft. 2022. évi és 2021. évi „B” típusú pályázatok nem 

kerültek benyújtásra. A 2020. évi „B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató 

költségigénye 5 hónapra 5.000 Ft-tal számolva 25.000 Ft. 2023. évre a teljes költség-

igény 375.000 Ft. 

 

 

                      Dr. Fülöp György s.k. 

                                                                                                            polgármester  

 

 


