
H í r d e t m é n y 

Becsvölgye Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

2017. évre BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT hirdet felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánó fiatalok számára. 
 

A pályázatra („A” típusú) azok az önkormányzat illetékességi 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. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 

hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 

2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 

felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.  Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 

hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezzen. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2016/2017. tanév 

második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve. 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény 

folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgató juttatásokat 

kapja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március. 
 

Továbbá jelentkezhetnek („B” típusú) az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel 

rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 

álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 

felvételt nem nyert érettségizettek), akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 

keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017/2018. tanévben először nyernek 

felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.  
 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek 

hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi 

intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.  
 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 

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

A pályázati adatok feltöltése a regisztrációt követően lehetséges. 

Azok a pályázók, akik a korábbi évben regisztráltak a rendszerben, újra nem regisztrálhatnak, ők a 

meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER- BURSA rendszerbe. 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot a pályázónak kinyomtatva 

és aláírva a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Becsvölgyei Kirendeltségén 8985 Becsvölgye, 

Kopácsai út 53. kell benyújtania a kötelező mellékletekkel együtt. 
 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8. (kedd) 
 

A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig. 

A települési önkormányzat döntéséről 2016. december 12-ig, a Támogatáskezelő 2017. január 20-ig az 

EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a pályázókat.      
 

                             Becsvölgye Községi Önkormányzat 

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

