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Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a meghirdetésétől kezdődően csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 

 

Ezen ösztöndíjat a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban résztvevő (A típusú), illetve a 

felsőoktatási tanulmányaikat következő évben kezdő (B típusú) fiatalok támogatására hozták 

létre. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 

fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 

megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 

ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 

ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 

csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 

 

Az ösztöndíj önkormányzati (települési és megyei) támogatásból, valamint intézményi 

(Felsőoktatási Pályázatok Irodája) ösztöndíj részből tevődik össze, melyet havi 

rendszerességgel kap a támogatott hallgató. 

 

„B” típusú pályázat esetén: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:  

 

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy  

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek;  

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2023/2024. 

tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.  

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  

• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója - doktori (PhD) képzésben vesz részt  

• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.  

 

„A” típusú pályázat esetén: 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022/2023. tanévben először 

nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben 

ténylegesen megkezdik.  

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2022/2023. tanév második féléve.  

 

 



A Bursa Hungarica Ösztöndíj három forrásból tevődik össze:  

 

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 

célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a 

legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az 

önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A 

támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési 

önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.  

 

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges 

összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók 

számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.  

 

3. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) 

a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos 

helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) 

önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 

megegyező mértékben – Rendelet 18.§ (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában 

közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2023. 

évi fordulóban 5 000 Ft/fő/hó. (intézményi ösztöndíjrész)  

 

A pályázat benyújtásának a határideje: 2022. november 3. A határidő elmulasztása jogvesztő!!! 


