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felsőoktatási hallgatók számára 

a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan 
 

A pályázók köre 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a Kiszombor nagyközség területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a Kiszombor nagyközség területén 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 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2020/2021. 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 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
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 vendéghallgatói 

képzésben vesz részt. 
 
Az „A” típusú pályázat kötelező mellékletei: 
- pályázati űrlap (az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva), 
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. 
tanév első félévéről. 
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását 
megelőző utolsó három hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, 
vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás) a pályázati kiírásban felsorolt jövedelmek 
fegyelembe vételével. (A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év 
tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni 
jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.) 
- a szociális rászorultság igazolására a pályázati kiírásban felsorolt okiratok (Nyilatkozat 
szociális rászorultságról). 


