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Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíj 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszert.  

Az elmúlt három évben Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszer kiírását, de rászoruló lakos hiányában egyik évben sem csatlakozott ahhoz. Az erről 

szóló 50/2021. (IX.14.) önkormányzati határozat azt is rögzítette, hogy minden évben meg kívánja vizsgálni a 

csatlakozás kérdését. 

 

A pályázat kimondott célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvételének támogatása két típus szerint: 

 

Bursa A típus: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 

teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

Bursa B típus: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 

c) felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

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. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan 

hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon járul hozzá, hogy a települési önkormányzat által megállapított  

támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben a Minisztérium hivatalos lapjában 

évenként közzétett értékhatárig kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi 

fordulóban 5.000 Ft/fő/hó.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíj a helyi önkormányzat, a megyei önkormányzat és 

a Minisztérium támogatásából tevődik össze. Mivel a Minisztérium maximális támogatási összege 5.000 Ft/fő/hó, 

ezért az ösztöndíj jellemző maximális összege 15.000 Ft/fő/hó. 

 

Mivel az Önkormányzat tudomása szerint 2022. évben volt hátrányos szociális helyzetű gyermek Remeteszőlősön, 

azonban ők még általános iskolások, ezért idén sem felelünk meg a pályázati kiírásnak. 

A fentiek alapján a tavalyihoz hasonló döntés meghozatalát javaslom. 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy rászoruló lakos hiányában nem kíván 

csatlakozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, de minden évben meg kívánja vizsgálni a csatlakozás kérdését. 
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