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FELHÍVÁS 
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA 

 
 

 

Mágocs Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók a 

2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan. 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása.  

 

 „A” típusú pályázat esetén a pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. 

(III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok a települési önkormányzat 

területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

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

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 

képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

 

„B” típusú pályázat esetén a pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. 

(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok a települési 

önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 

nyert érettségizettek; 

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 

munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

Nem részesülhet „A”és „B” típusú pályázati kiírás szerint 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 és/vagy vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 

 

Az „A” és „B” típusú pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatbeadáshoz a 

Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a 

továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 

elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 

regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 

EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 

funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok 

rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 

fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését 

követően az EPER-Bursa rendszerben azt véglegesítve a pályázati űrlapot kinyomtatva és 

aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 

pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  

 

A pályázat kiírásának időpontja:  

2021. október 5. 
(A pályázatokat ettől a naptól lehet benyújtani.) 

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje:  

2021. november 5. 
 

„A” típusú pályázat kötelező mellékletei: 

➢ A felsőoktatási intézmény által kibocsátott 1 példány eredeti hallgatói jogviszony-

igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről. (Amennyiben a pályázó egy időben több 

felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a 

felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 

jogviszonyt.) 

➢ Jövedelemigazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 

havi nettó jövedelméről. 

➢ Testvérek esetén 1 példány hallgatói jogviszony- igazolás vagy iskolalátogatási 

igazolás, melyet másolatban is elfogadjuk.  

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó 

jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi 

pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.  

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

 

„B” típusú pályázat kötelező mellékletei: 

➢ Jövedelemigazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 

havi nettó jövedelméről. 

➢ Testvérek esetén 1 példány hallgatói jogviszony- igazolás vagy iskolalátogatási 

igazolás, melyet másolatban is elfogadjuk. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási 

felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat 

a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik. 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

 

A pályázat típusok adatkezeléséről, elbírálásáról, a pályázati döntések értesítéséről, az ösztöndíj 

folyósításáról és annak feltételeiről, a pályázók bejelentési kötelezettségeiről, az „A” és „B” 

típusú pályázati kiírásról további információt olvashatnak a 

www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica és a www.magocs.hu honlapokon, továbbá 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica
http://www.magocs.hu/
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információt kérhetnek a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban Lindauer- Bakó 

Bernadettnél a 06/72/451-110/11-es telefonszámon és a onkormanyzat@magocs.hu – e-mail 

címen. 

 

Mágocs, 2021. október 5. 

 

 

Mágocs Város Önkormányzata 

mailto:onkormanyzat@magocs.hu

