
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
 

a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező 
 

a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, 

b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.  

 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik. Elsősorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft), méltányosság esetén annak 200%-át (57.000 Ft). 
 
Figyelem! Változás a pályázat benyújtásának rendjében!  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és 
pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a hallgatói 
jogviszony igazolásának eredeti példányával együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben 
igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.  
 
További információ a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 06-21/345-7040  110-es mellék 
telefonszámon kérhető. 
 
A pályázat benyújtásának ideje: 2013. október 14. napjától - 2013. november 15. napjáig. 
 
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat 
a bírálatból kizárja. 
 
Segédletek: 
Pályázói felhasználói kézikönyv az alábbi linken érhető el: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hirek/Bursa/2012_10_05/eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kez
ikonyv_v1_6%20%283%29.pdf 
 
Pályázói belépési pont: 
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
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