
T Á J É K O Z T A T Ó 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójának keretében nyújtott támogatások összesített adatairól 

 

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

mányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának eljárásrendjét tartalmazó Általános 

Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2019. évben is két típusú Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra lehetett pályázni.  

 

„A” típusú pályázatra a már felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-

szony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mes-

terképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 

tanulmányaikat folytató, az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű hallgatók pályázhattak. 

 

„B” típusú pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű, a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, 

illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt 

még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhettek, akik a 2020/2021. tanévtől kez-

dődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 

osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

Az Ösztöndíj pályázatok benyújtási határideje 2019. november 5. napján járt le. 

Fenti határidő leteltéig 14 fő regisztrált az EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel pá-

lyázatát elektronikusan. A fenti létszámból 9 fő nyújtotta be a pályázatát az önkor-

mányzathoz nyomtatott formában is.  

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 kell benyújtani. A benyújtott pályázatok befogadá-

sát az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A be nem befoga-

dott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. Fenti okok miatt Tiszaújváros Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 fő pályázatát érvénytelennek tekintette, és 

bírálat nélkül elutasította.      
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A 9 érvényes pályázat ellenőrzése a jogosultsági feltételeknek megfelelően megtörtént.  

8 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 2020. évi felsőoktatási felvéte-

li eljárásban először nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányait a 

2020/2021. tanévben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően ténylege-

sen megkezdi.  

A támogatás összege egységesen 5.000 Ft/hó/fő. Fentiek alapján a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2020. évi költségigénye:  

A 2020. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 8 hallgató ösztöndíjának költségigénye 10 

hónapra 400.000 Ft. A 2020. évi „B” típusú pályázatot benyújtó tanuló ösztöndíjának 

költségigénye 5 hónapra 25.000 Ft. A 2019. évi „B” típusú ösztöndíjra jogosultságot 

szerzett hallgató költségigénye 10 hónapra 50.000 Ft. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj teljes költségigénye a 

2020. évre 475.000 Ft. 

 

                             Dr. Fülöp György  

                                                                                                                polgármester  

 

 


