
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA 

Úrkút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve 2020. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatására 

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. 

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 
2019/2020 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2020/2021 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a 2020/2021 tanévben ténylegesen 
megkezdik.) 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben 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 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 pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

Tájékoztatjuk a pályázni kivánókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése 
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójában a pályázati beadási határidő: 2019. november 5. 
 

A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a 
szükséges mellékletekkel ellátva vagy postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba 
lehet benyújtani (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) 

A részletes pályázati kiírás, a kötelező mellékletek megtekinthető az alábbi linken:  

http://www.urkut.hu/index.php?cikk=232 


