
Bursa Hungarica 

2016. november 8-ig lehet pályázni a 2016/17. tanév második és a 2017/18. tanév 
első félévére  vonatkozóan  (BURSA-2016A), illetve a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA-2016B) a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, melyet Nagyalásony község Önkormányzata 
az  Emberi Erőforrások Minisztériumával  közösen hirdetett meg nyílt pályázat 
keretében. 

A pályázati benyújtásának határideje:  2016. november 8. 

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható): 
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén; 
- igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről; 
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.     

 
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (hat egymást követő tanulmányi 
félévre pályázható): 

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén; 
- igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről; 
- középiskolai jogviszony igazolás a 2016/2017. tanévről.     

A pályázat benyújtásának módja és határideje  

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/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. Nagyalásony csatlakozott az 
ösztöndíjpályázathoz. 
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 (Nagyalásony, Kossuth u. 29.) 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. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2016. 
november 8. 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Tüskevári Közös Önkormányzati 

Hivatal Nagyalásonyi Kirendeltségén kell benyújtani.  

Cím:  8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29. 

  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
http://obuda.hu/wp-content/uploads/2012/01/Bursa_2014.doc

