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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 
A pályázat célja 
 
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. 
 
Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti 
települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű 
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
 
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. 
  
Adatkezelés 
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. 
 
Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya minden tanulmányi 
félévben megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a 
pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel. 
 
Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőnél a felelős. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának menete: 
1. Az önkormányzatok az adott félévben kifizetendő önkormányzati ösztöndíjrészt minden támogatott 
esetében egy összegben utalják át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő célszámlaszámára. 
2. A beérkezett támogatási összegeket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a felsőoktatási 
intézmények szerint újracsoportosítja, majd továbbutalja az intézmények részére, amennyiben az adott 
intézmény az adott pályázó ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta. 
3. A felsőoktatási intézmény az önkormányzati ösztöndíjrészt és az intézményi ösztöndíjrészt havi 
bontásban, havi rendszerességgel fizeti ki a hallgatók részére. 
 
Az önkormányzati ösztöndíjrész és intézményi ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március 
hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.  
 
A pályázók kötelezettségei 
1. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni 
az Egyetemet és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418), amely 
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.  
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2. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor: 

− tanulmányok halasztása (hallgatói jogviszony szüneteltetése);  
− tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével); 
− tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
− személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

3. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 
4. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően – az őszi félév esetében legkésőbb január 31-től, a 
tavaszi félév esetében legkésőbb június 30-tól –, illetve az addig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 
 
További információk és feltételek az alábbi linken találhatók: 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbo
x[Menu]=main_menu 
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