
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
 
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendőket ellátó Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
tájékoztatása értelmében 2012. október 26-tól 2012. november 23-ig lehet benyújtani a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot (A, B típusút).  
 
Az idei évben változás történt a pályázás rendjében! 
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. 
A regisztrációt követően tölthetik fel a pályázók az adataikat a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói azz EPER-Bursa rendszerben.  
(elérése: https.//www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). 
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva az 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 kötelező 
mellékleteket eredetiben kérjük a pályázati űrlappal együtt beadni. A pályázatok befogadását 
az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben visszaigazolja. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. További tájékoztatás és segítség a Polgármesteri Hivatalban 
(Nagycenk, Gyár u. 2., tel.: 360-012) kérhető. 
Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkezők 
részesülhetnek. (E tényt lakcímkártyával kell igazolni) 
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, 
nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják 
tanulmányaikat. 
Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki külföldi intézménnyel áll 
jogviszonyban. 
 
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. 
tanévben ténylegesen megkezdik.  
Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
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                                                                                                      polgármester 


