
TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL 
 

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől 
kezdődően folyamatosan csatlakozott a Kulturális és Technológiai Minisztérium megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, 
felsőoktatásban tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános 
Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik. 
 
Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők pályázhatnak. 

A pályázók köre: 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű 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 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2023/2024. 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 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. 

Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév. (2022/2023. tanév 
II. féléve, 2023/2024. tanév I. féléve)  
 

 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.  

A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
(2023/2024. tanév, a 2024/2025. és a 2025/2026. tanév)  

 
 
 



 
Nem részesülhet 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 vendégtanulói képzésben 
vesz részt. 
 

A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu 
weboldalon. 
 
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 pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően 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 pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 5.  

A pályázók kiértesítésének határideje: 2022. december 6.  

 
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: 

 jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű 
ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának 
hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap átlagát)  

 a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,  
 halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,  
 születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott 

kiskorúakról,  
 tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi 

vélemény másolata,  
 tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény 

másolata,  
 hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező 

testvérről,  
 gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,  
 Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,  
 felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény 

elutasításáról,  
 albérleti szerződés albérletben lakás esetén.  

 



 
 
Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az Egészségügyi, 
Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben végzi. 
 

A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó 
melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 11. számú irodájába kell benyújtani. 

 
Balmazújváros, 2022-10-03 
 
 
         Hegedüs Péter 

  polgármester 


