
 Tájékoztató  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

 
• Kérjük, hogy a pályázati űrlapon minden Önt érintő kérdésre válaszoljon, írja alá és az adatok 

megfelelő igazolása érdekében az itt leírtakat figyelmesen olvassa el. 
• Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati űrlapon a felsőoktatási intézmény teljes, hivatalos nevét 

adja meg, rövidítést nem fogadunk el!  
• Kérjük, hogy pályázatát és a csatolandó dokumentumokat szíveskedjen borítékban benyújtani. 

 
A pályázatra vonatkozó valamennyi informácó a www.emet.gov.hu internetes oldalon „Bursa 
Hungarica” cím alatt  tekinthető meg. 
 
A pályázó szociális körülményeinek igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el és vesszük figyelembe 
a pályázati kérelem értékelésénél: 
 
1. Személyes adatait a pályázati adatlapon kérjük megadni  
      A pályázati adatlap eléréséhez az EPER-Bursa Elektronikus rendszerben pályázói regisztráció 
szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az 
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 a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak a csatolandó kötelező mellékletekkel együtt. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
2. Személyi igazolvány másolata, lakcím kártya másolata, amelyen a pályázó igazolja, hogy állandó 

lakcíme Kétegyházára van bejelentve. 

3. Jövedelem igazolások a mellékelt nyomtatványok szerint. 

3.1. Válás esetén a bírósági végzés fénymásolata, valamint a gyermektartás összegét megállapító bírósági 
határozat illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, a tartásdíj 
átutalását igazoló egy hónapnál nem régebbi bizonylat. A gyermektartásdíj hiányáról a gyermektartási 
kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata 
szükséges.  

3.2. A szülők különélése esetén: a szülők akkor tekinthet ők különélőknek, ha lakcímük különböző, és 
ezt lakcímkártyával igazolják. 

3.3. Elhalt eltartó  esetén árvasági igazolás vagy az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának 
fénymásolata. 

4. Ha a pályázó önfenntartó 
4.1. Az eltartók és a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó (az 

igazolás nem lehet 1 évnél régebbi!). Önfenntartó kérelmező esetén a saját jövedelemről szóló 
hivatalos kimutatás. 

4.2. Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj  és a rendszeres 
szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása. 

4.3. A pályázó fogyatékosságáról szóló, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, 
Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás. 

4.4. Betegségéről szakorvosi igazolás. 

A pályázóval egy háztartásban együtt élők igazolása 
4.5. Testvérek, egyéb hozzátartozók igazolása: 

4.5.1. testvérek születési anyakönyvi kivonat fénymásolata, 16. év fölött iskolalátogatási 
igazolás 



 

∗ Az egyes jövedelmek bankszámlára történő utalása esetén a kifizetőszelvény (postai utalvány szelvénye) másolata helyett a számlavezető 
bank által kiállított igazolást, vagy a számlakivonat/egyenlegértesítő másolatát kell csatolni. Kérjük, az értékelhetőség végett a számlakivonat 
másolatán a bankszámlára érkező összegek mibenlétét (pl. nyugdíj, családi pótlék, stb.) tüntessék fel! 
Pótolhatatlan dokumentumok esetében (pl. születési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonat, stb.) elegendő a dokumentumok 
fénymásolatát csatolni, mert az iratokat nem áll módunkban visszaküldeni! 
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4.5.2. Egy háztartásban élő nagykorú testvér esetén jövedelemigazolás, tanulói vagy hallgatói 
jogviszony igazolás, illetve munkanélküliségének igazolása (a 2. pontban felsoroltak alapján),  

5. Az egy háztartásban élők minden egyéb rendszeres havi jövedelme. 
 
Az igények elbírálása során a polgármesteri hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket valamint 
a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti. 
 
 

A pályázati dokumentáció letöltése: 
 

Regisztráció: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx  
 

továbbá: 
www.ketegyhaza.hu 

Bursa 
 
 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos önkormányzati rendelet honlapunkon elérhető, 
egyebekben az egyes nyomtatványokhoz csatolt kitöltési útmutatót kérjük alkalmazni. 


