
„A”  TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

Sárpilis Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal  
együttműködve 

ezennel kiírja a 2011. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára  
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévre vonatkozóan 

 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
Figyelem! 

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. Rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk kifizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése 
értelmében nem részesülnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő 
hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.  

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás 
feltételeinek. 

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra.  

 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2011/2012. tanév első félévre eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújtanak be azok a hallgatók is, akinek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményében a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévre már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe. 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. 
tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve). 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2010/2011. tanév második félévben megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.  
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.  
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel az ösztöndíj 
folyósítása. 
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