PALYAZATI
KI1RAS
.B,TIPUSU
Onkorm6nyzata
a Nemzeti
Er6forrds
Miniszt6riummal
"lngr:.d.r.i.p.elr
egyiittmiikridve
ezennef
kiirlaa 2012.6vre ..
a BursaHungarica
Fels6oktat6si
Onkorm6nyzati
Osztiindijp6lydzatot
fels6oktat6si
tanulm6nyokat
kezdeni
kiviin6fiatalok
sz6m6ra
1.A pilyizatc6lj
A BursaHungarica
Fels6oktat6si
Onkorm6nyzati
Osztondljrendszer
c6ljaazes6lyteremt6s
6rdek6ben
a
h6trdnyos
helyzet0,
szoci6lisan
r6szorul6
fiatalok
felsrioktat6sban
val6r6szv6tel6nek
A
tdmogatdsa.
p6nziigyi
BursaHungarica
tobbszintfi
t6mogat6si
rendszer,
amelynek
fedezetek6nt
h6romfon6s
szolg6l:a telep0l6si
onkormSnyzatok
Sltalnyfjtottt6mogat6s;
a megyeionkormdnyzatok
riltalnyijtott
t6mogat6s
6s a fels6oktat6si
int6zm6nyi
tdmogat6s.
Az osztondijpAlyrizattal
kapcsolatos
adatb6zisp6nzkezel6si
kezeltli,
koordin6ci6s,
a telepril6si
6s megyeiosztondij
feladatait
a Wekerle
Sdndor
Alapkezel6
vegzi,migaz adatrogzit6si
feladatokat
az osztondijp6ly6zathoz
csatlakoz6
telepilesi
6s
megyei
onkorm6nyzatok
l6tj6k
el.
jogszab6lyi
A BursaHungarica
Fels6oktatisi
6nkorm6nyzati
Osztiindijrendszer
hitter6iila
fels6offiat6sr6l
sz6l62005.
6viOMIX.ltirvdnyvalamint
a fels6oktat6sban
r6sztvev6hallgat6k
juftatdsair6l
(lll. 26.)Kormdnyrendelet
6s az dltalukfizetendSegyest6rit6sekr6l
sz6l651/2007.
szolgdl.
2.A p6lydz6k
k<ire
A pitlyAzatra
azokaz iinkormdnyzat
illet6kess6gi
teriilet6nlak6hellyel
rendelkez6,
hdtr6nyos
szocidlis
helyzetfi
fiatalokjelentkezhetnek,
akik:
al a201112012.
tan6vben
utols66ves,6retts6gi
el5ft6ll6kiiz6piskol6sok;
vagy
b) fels6fokridiplomiival
nemrendelkez6,
fels6oKat6si
int6zm6nybe
m6gfelv6teltnemnyert
6retls6gizettek;
6s a 201212013.
tan6vels6f6l6v6t6lkezd6d6en
fels6oktatAsi
int6zm6nyben
teljesidejfi(nappali
tagozatos),
alapfokozatot
6s szakk6pzetts6get
eredm6nyez6
alapk6pz6sben,
egys6ges,
osztatlan
k6pz6sben,
vagyfelsofok0
kivdnnak
szakk6pz6sben
r6szt
venni.
A p6ly6z6k
koz0lcsakazokr6szesulhetnek
osztondijban,
akik2012-ben
elciszor
nyernek
felv6telt
fels6oktat6si
int6zm6nybe
6s tanulm6nyaikat
a 201212013.
tan6velsclf6lev6ben
t6nylegesen
megkezdik.
3.Nemr6szesiilhet
tiimogatiisban
aza p6ly1z6,
aki:
-

katonai
illetverendv6delmi
fels6oktat6si
int6zm6ny
katonai
illetverendv6delmi
k6pz6s6re
nyer
felv6telt
koz6piskolai
iskolarendszer[i
fels<ifokri
akkreditdlt
szakk6pz6sre
nyerfelv6telt
int6zm6nyben
k0lfoldi
nyerfelv6telt.

4.Adatkezel6s

A pttlyitzopAlyhzala
beny0jtds6val
hozzdlArul
ahhoz,hogya felscioktat6si
intezm6nybe
tort6n6
felveteli
jelentkez6se
eredmenyer6l
az Oktatdsi
Hivatal
a Wekerle
SAndor
Alapkezelcinek,
illetve
a t6moqato
onkormdnyzatnak
t6j6koztat6st
ny0jtson.
A pitlyAz6pllyAzatabeny0jt6sival
hozzA)Arul
ahhoz,hogya fels6oktatdsi
int6zm6ny
hallgat6i
jogviszony6rol
a Wekerle
SAndor
Alapkezel6nek,
illetvea t6mogato
onkorm6nyzatnak
tirj6koztatilst
ny0jtson.
(rlaponrogzitett
A plly{zo pitlylzata
beny0jtds6val
hozzi4btrul
ahhoz,hogya pAlylzati
szem6lyes
adataita pelazatolkiir6 telep0l6si
onkorm6nyzat
nyilv6ntart6sba
vegye6s azokata megyei
- kizArolag
onkorm6nyzat,
6sa Wekerle
Sdndor
Alapkezelci
r6sz6re
azosztond
ijpAlyrizat
lebonyolitdsa
- ritadja,
jogosults6g
6s a t6mogat6s
ellen6z6se
c6lj6b6l
illet6leg
azosztondij
idcitartama
alattmaga
kezelje.
palyazala
A pAlyAz|
beny0jt6sdval
hozzajarul
ahhoz,
hogya wekerles6ndorAlapkezel6
szem6lyes
adataitazosztondijp6lydzat
jogosults5g
lebonyolitSsa
6sa t6mogatAs
ellen6z6se
c6l1Ab6l
azosztondij
id6tartama
alattkezelje.
A piily6z6p{lyAzata
beny0jtiisiival
hozzi46rul
a p6ly6z6skor
rendelkez6sre
bocs6tott
szem6lyes
adatainakaz azonosit6s
celja 6rdek6ben
sztiks6ges
m6rt6kben
tort6n6kezel6s6hez
6s az
jogosults6g
osztond
Ijp6ly6zat
lebonyolit6sa,
valaminta t6mogat6si
ellenrjzesecelj6b6ltort6n6
tov6bbitiis6hoz.
5.A piily6zat
benyfjtisa
A p6ly6zatot
a lak6hely
illet6kes
szerint
telep0l6si
onkorm6nyzat
Polg6rmesteri
Hivatal6ndl
ir6sban,
a
p5lydzati
hivatalban
hozz6f6rhetci
iirlapon,
p6ld6nyban
a palyazo
altalal6irva,
egy
kellbenyrijtani

A p6lydzat
benytjtdsi
hat6rideje:2011.
november
14.
A p6lyiizat
kritelezo
mell6kletei:
1.
2.

lgazol6s
a pilydz66sa veleegyhiiztartisban
6l6kegyf6rejut6havinett6jtivedelm6r6l.
A szoci6lis
riszorultsdga
igazoldsdra
azaliibbiokiratok:

A tovdbbi
mel16kleteket
azelbkril6
telepiil6si
onkorm6nyzat
hatbrozza
meg.
A p6lyizatifirlap csak a fent meghat6rozott
kiitelez6mell6kletekkel
egyiittesen
6rv6nyes,
valamely
mel16klet
hiinydban
a pilyizatformaihib6snak
min6siil.
Eqv hdztartisban6l5k: a p(tlyttzolak6helyeszerintilaklsban6letvitelszer(ien
egy0ttlak6,ott
bejelentett
lak6hellyel
vagytaft6zkodlsi
hellyelrendelkezS
szemdtyek.
Jdvedelem:
A szoci6lis
igazgatbsr6l
6s szoci4lis
ell6t1sokrol
sz6lo1993.
6villl.td:eny4.g (1)bekezdls
a) pontja
alapjdn
az elismeft
k1fts1gekkel
6sa befizetlsi
ki)telezefts1ggel
csbkkentett
'a szen4lyi
jdvedelemad6r6l
sz6l61995.
6viCXVll.td:bnyszerint
meghat1rozoft,
belfi;ldrot
vagykillfbldr1l
szdrmaz6megszezeftvagyoni
6ft6k(bev6tel),
ide6ftvea j\vedelemk6nt
jovedelmet
figyelembe
nen veftbev\telt6saz adomentes
is,
- az a bev6tel,anely utdnaz egyszerfisiteft
vdllalkoz6i
ador6l,illetveaz egyszerAsitett
k6ztehervisel6si
hozz1i6rul6srol
sz6l6t6ru6ny
szerintadot,illetvehozzhjArul1st
ketlfizetni.
Hismertkdlts6gnek
nin6silla szen1lyij6vedelenad6r6l
szolot6rvenyben
elismert
kdlts6g,
valamint
a
fizetetttartAsdij.Ha a magdnszem6ly
az egyszerusitett
v6llalkoz6iado vagy egyszerusitett
k1ztehervisel1si
hozzdjdrul1s
alapj\ulszolgttlobev6teltszerez,a bevdtetcsdkkenthet6
a szen6tyr
szol6 t6rv6nyszeint elismeftkdltslgnekmin\siilSigazolt kiadlssokkal,
iSvedelemad6r6l
ennek

hiitnyitban
a bev1tel40%-6val.
Ha a mez6gazdasdgi
ostermelo
ad66vilstermel6sbSl
szArmaz6
(illetve
bev6tele
nemt6bba kisternelis
6rt6khatArdndl
ha r6sz6re
tAmogatAst
foly6sitottak,
annaka
foly6sitott
tdmogatAssal
ndvelt6sszeg6nbl),
akkora bev|telcs6kkentheto
az igazoltkolts6gekkel,
tov4bbA
a bev6tel
40%-6nak
megfelelo
osszeggel
vagya bev6tel
illetoleg
ll%-(tnak,
1llaftenylsztds
esetin94%-Anak
megfelelS
isszeggel.
jbvedelemad6,
Befizet6si
kdtelezettsbgnek
nin1siila szem6lyi
az egyszerusiteft
vdllalkozdsi
ado,a
mag6nszem6lyt
terhel6
egyszerlsiteft
kdzteheruisel'si
hozzdjarulds,
eg'szs1gbiztosit1si
hozzdj^rul^s
jitrul6k,nyugdijjarul1k,
jbrul6k,nagdn6s jitrul6k, eg4szsdgilgyi
szolg1ftatdsi
nyugdijbiztositdsi
j6rul6k.
nyugdijp1nztttri
tagdij6smunkavdllal6i
jdv
Nen min6slil edelen nek
1. a tenet6siseg6ly,az alkalmank1nt
adoft1tmeneti
segely,
a lakdsfenntartdsi
t6nogat6s,
az
ad6ss6gcsdkkent6
si tdnogat1s,
gyermelvOdelmi
2. a rendkiviili
tdmogatAs,
a Gyvt.20/A.g-aszeintipbnzbeli
tdmogatAs,
a Gyvt.
(4)-(5)
p6tl6k,
20/8.$-6nak
bekezd6se
szeinti
fizetettnevel4si
a nevellszill6k
sz1m1ra
dij 6s
kill1nell1tmlny,
3.azanyashgi
tdmogatAs,
jubileumi
juftatdsa,
4.a tizenharmadik
havinyugdij6sa sz1pkoruak
gondoskoddsArt
5. a szem6lyes
fizetend6
szemblyi
t6rit6sidij meg1llapitAsa
kiv1tel1vel
a sllyos
j6rad6ka
pdnzbeli
mozg4skorlittozott
szemhlyek
k6zlekeddsi
kedvezm6nyei,
a vakokszendlyi
6s
a fogyat5kossitgitAmogaft
s,
juftafts,
6.a fogad1
szeruezet
6ltalaz6nk6ntesnek
kiil1ntoru1ny
alapj1n
biztositoft
7.annakaz alkalninunkavdllaloi
kbnywelt6ft6n5foglalkoztat1snak
a haviellen6ft6ke,
amelya
teljesmunkaid1ben
foglalkoztatott
munkavdllal6
kill6njogszab1lyszerintikiitelezolegkisebb
(minin6lb1r)
nunkabdr6nek
50%-6t
nemhaladja
meg,
gondoz1s6il
8.a h6zisegits6gnyufds
keret6ben
tArsadalmi
kapotttiszteletdij,
9.azenergiafelhaszn1l6shoz
nylfofttAmogatds.
6.A pilyizatelbirdl6sa
p5ly6zatokat
A beerkezeft
azillet6kes
telepiil6si
onkorm6nyzat
bir6lja
el2011.
december
9-ig:
p6ly6zatokat
a) a hatarid6n
t0l benyljtott,
vagyformailag
nemmegfelelrl
a bir6latb6l
kizdrja,6s
kiz5r6s6t
irSsban
indokolja;
p6lyAzatot
b) minden,
hatdrid6n
bel0lbeny0jtott,
formailag
megfelel6
6rdemben
elbir6l,6s dont6s6t
i16sban
indokolja;
p6ly6z6kat
c)csakazillet6kess6gi
tertllet6n
illand6lak6hellyel
rendelkez6
r6szesitheti
t6mogatdsban;
d) az elbir5l6s
sordnkona,fajra,nemre,b6rszinre,
felekezeti
vagyviliign6zeti
hovatartoz6sra,
tanulmAnyi
eredm6nyre
tekintetn6lkiJl,kiz6r6lag
a pAlyitz6
r6szorultsAg6nak
szociAlis
objektiv
j6rhat
vizsgdlat6ra
tekintettel el.
A p6ly6z6
azelbird16
szervdont6se
ellenfellebbez6ssel
nem6lhet.
jogosult
A,B"tipustiosztondiiasok
szoci6lis
r6szorults5gdt
azonkorm6nyzat
6vente
egyszer
6skoteles
fel0lvizsg6lni.
Amennyiben
az osztondijas
a szocidlis
r6szorults6g
vizsg6lata
sor6naz onkorm6nyzat
dltalk6rtigazolisokat
nembocs6tja
rendelkez6sre,
vagyaz onkorminyzattal
a vizsg6lat
sordnaz
egyiittm0kod6st
egy6bmodonkifejezeften
megtagadja,
az onkorm6nyzat
az osztondijas
szoci6lis
rdszorults6g6nak
megsz(nt6t
v6lelmezi,
azazaz osztondijas
osztondijdrt
elvesziti.
A telepLil6si
onkormdnyzat
ebben
azesetben
hat6rozatban
rendelkezik
visszavon6sarol.
a tdmogatAs
A hatarozat
csaka meghozatal6t
kovet6
tanulm6nyi
f6l6vt6l
hat6hat6llyal
hozhat6
meg.
jelentkezcik
A int6zm6nybe
szdm6ra
megit6lt
t6mogat6st
az onkormAnyzat
visszavonhatja,
ha az
osztondijas
elkoltozik
a telep0l6si
onkorm6nyzat
illetekess6gi
tertilet6r6l.
Azonkorm6nyzat
ebben
az

esetben
haterozatban
rendelkezik
a tAmogat6s
visszavon6s6r6l.
A hat6rozat
csaka meghozataldt
kovetc!
tanulm6nyi
f6l6vt6l
hat6hat6llyal
hozhat6
meg.
meg6llapit6st
Amennyiben
nyer,hogya pAlyAz6
a p6lyAzatban
nema val6s6gnak
megfelelo
adatokat
p6ly6zati
vagya
szolg6ltatta,
felt6teleknek
egy6bk6nt
nemfelelmeg,t6mogat6sban
nemr6szesi.ilhet
m6gabban
azesetben
sem,haazosztondij
elnyer6s6r6l
m6rkdzhez
sz6l6t6,j6koztatdst
vette.
7.Ertesitds
a pilyinatid6nt6sr6l
A telep0l6si
onkormdnyzat
dont6s6rol
6s annakindok6r6l
2011.december
16-igir6sban
6rtesiti
a
p6lyiiz6kat.
Az Wekerle
S6ndor
Alapkezel6
2012.m6rcius
30-ighAsban
6rtesitia teleptil6si
iinkorm6nyzat
dltal
p6ly6z6kat
t6mogat6sban
r6szesitett
a BursaHungarica
osztondij
teljesosszeg6r6l
6s az osztondijfoly6sit6s
m6dj6r6l.
felt6tele
8.Aziisztiindij-foly6sitis
p6lydz6
A t6mogatott
megk0ld6s6vel
a felv6teli
6rtesit6mdsolat6nak
kotelesirdsban
2012.szeptember
1-j6iga Wekerle
S6ndor
Alapkezel6
r6sz6re
hogya 201212013.tan6v
bejelenteni,
els6f6l6v6ben
melyik
fels6oktat6si
int6zm6nyben
kezdimegtanulm6nyait.
Tov6bb6
a pilyAz6koteles
ir5sban
nyilatkozni
felv6ieli
an6l,hogya 2012-es
€vetmegel6z6en
nyert-efelv6telt
fels6oktatdsi
int6zm6nybe.
Az a
pAly1z6,
aki 6rtesit6si
kotelezetts6g6nek
nem tesz eleget,az osztondijfoly6sit6s6b6l
6s az
osztondijrendszer
kovetkez6
6vifordul6j6b6l
kiz6rhat6.
A,8" tipus0palyezat
r6szesril6
sorent6mogat6sban
osztrindijas
a temogat6s
id6tartama
alatt
pttlylzhat
p6lydzat
"B"
az.A'tipusiosztondijra.
Amennyiben
a tipus0
sor6nt6mogat6sban
r6szestiki
p6lyAzik
osztondijas
a t6mogat6s
idotartama
alattsikeresen
"A" tipus0osztondijra,
"8" tipusri
osztondij5t
automatikusan
elveszti.
prily6z6hallgatoi
Az osztondij-foly6sit6s
felt6tele,
hogya temogatott
a 201212013.
tanfv
iogviszonya
prilyriz6hallgat6i
megfeleljen
els<if6l6v6ben
a p{lyAzalikiir6snak.
Amennyiben
a t6mogatott
jogviszonya
nemfelelmega p6ly6zati
kiir6snak,
a tamogatott
val6iogosultsegat
az osztondijra
elvesziti.
jogviszonya
Azokban
a honapokban,
amelyekben
a hallgat6
hallgat6i
sziinetel,
azosztondij
foly6sit6sa
a foly6sitAs
v6ghataridej6nek
m6dosulesa
n6lkil,teljeseg6sz6ben
szijnetel.
8.Aziisztiindijfoly6sitdsa
Azosztondij
id6tartama
3 x 10h6nap,
azazhategymest
kilvet6
tanulmiinyi
f6l6v.
Azosztondij
foly6sitAs6nak
kezdete
tan6velsdf6l6ve.
a201212013.
Az onkorm6nyzatok
egytanulm6nyi
f6l6vreegy<lsszegben
utalj6k6t a WekedeS6ndorAlapkezel6
BursaHungarica
hallgat6k
celsz6ml6j6ra
a tamogatott
othavionkorm6nyzati
t6mogat6si
osszeg6t.
A
WekerleS5ndorAlapkezel6
a be6rkezeft
onkorm6nyzati
osztondijr6szeket
a kifizet6helyek
(felsrioktatisi
int6zm6nyek)
szerintijracsoportositja,
majda jogosulthallgat6k
ut6ntov6bbutalja
a
kifizet6
fels6oktat6si
intezm6nyekhez
ha a fels6oktat6si
abbanaz esetben,
int6zm6ny
a hallgat6k
jogosults6g6t
visszaigazolta,
6sazonkormSnyzat
utal6sikotelezettseg6t
teljesitue
a pontostAmogatasi
osszeget
tov6bbitotta
szhml{jAra.
azAlapkezelS
(lll. 26.)Korn. rendelet18. $ (3) bekezd6se
Az int6zm6nyi
irsztondijr6sz
fon6saaz 51/2007.
megjelolt
6rtelm6ben
azint6zm6nyek
kolts6gvet6seben
elk0lonitett
fon6s.
(mindazonkormdnyzati,
Azosztondijat
mindazint6zm6nyi
osztondijr6szt)
aza fels6oktatisi
int6zm6ny
foly6sitja
a hallgat6nak,
amelytol
a hallgat6 az 6llamikoltsegvetes
terh6re tdmogat6st
kap.
jogviszonyban
Amennyiben
a hallgat6
int6zm6nnyel
is hallgat6i
egyid6bentobbfels6oktatiisi
6ll,abban

a fels6oktatesi
int6zmenyben
rdszes0lhet
temogat6sban,
amellyel
els6k6nt
l6tesitett
hallgat6i
- egyik
jogviszonyt.
A felscioktatdsi
int6zm6nyek
szeztid6se
alapjiln
folyo,kozosen
meghirdetett
szakon
nemhit6leti,
a m6sik
szakon
hitoktato,
illetve
hittanark6tszakos
k6pz6s
eset6ben
a hallgatd
az Allami
fels6oktat6si
int6zm6ny
r6sz6nilkaphatjuttat6st.
A kiflzet6s
el6tta jogosultsdgot,
valamint
a
jogviszony
hallgatoi
fenn6llAsAt
azint6zm6ny
megvizsgdlja,
Azosztondij
folyosit6s6nak
kezdete
legko16bban:
2012.
okt6ber
Az onkorm6nyzati
osztondijr6sz
kifizet6se
az 6szif6l6vben
oktoberhonaptol,
a tavaszif6l6vben
m6rcius
honaptol,
de legk6stibb
a fels6oktat6si
int6zm6nyhez
tortdn6
kovet6els6osztondij
iitutalast
kifizeteskor
indul,majda tov6bbiakban
azosztondijfizet6s
rendje
szerint
tort6nik.
Az int6zm6nyi
foly6sitasa
osztondijr6sz
okt6ber,
illetuem6rcius
h6napban
kezdcidik,
azta hallgat6i
juttatasokkal
azonosrendben
kellkifizetni.
Az int6zm6nyi
osztondijr6szt
is ki kell
abbanaz esetben
fizetni,haazonkorm6nyzati
osztondijresz
fedezete
nem6ll rendelkez6sre
azint6zm6ny
sz6mldj6n.
Az
ini6zm6nyi
osztondijr6sz
fiiggetlen
minden
m6s,a fels6oktat6si
int6zm6nyben
foly6sitott
tAmogatast6l.
Azelnyertosztondijat
kozvetlen
ad6-6sTBjdrul6kfizetesi
kotelezetts6g
nemterheli(LAsda szem6lyi
jovedelemad6r6l
pontj6t).
sz6l6
1995.
6viCXV|l.
torv6ny
1.sz.mell6klet
3.2.6.
10.A p6lyriz6k
6rtesit6si
kiitelezetts6gei
Az osztondijban
r6szestil6
hallgat6
kotelesaz osztondij
foly6sitds6nak
id6szaka
alattminden,
az
(delegk6sobb'15
osztondij
foly6sit6s6t
6rint6
vSltoz6sr6l
halad6ktalanul
napon
bel0l)ir6sban
ertesiteni
a folyosit6
felstioktat5si
int6zm6nyt
(levelez6si
6sa Wekerle
S6ndor
Alapkezel6t
cim 1244Budapest,
Pf.920).Az6rtesitesi
kotelezetts6get
a hallgat6
5 munkanapon
beliilkoteles
teljesiteni
azal6bbiadatok
v6ltozAsakor:
- tanulm6nyokhalaszt6sa;
- tanulminyok
(azij fels6oktatisi
hely6nek
megviltoz6sa
int6zm6ny,
kar,szak,
megad6s6val);
- tanulminyistitusz(munkarend,
k6pz6si
forma,finanszirozdsi
forma)v6ltozdsa;
- szem6lyes
(neve,
adatainak
lak6helye)
viltoz6sa.
Azazosztondijas,
aki6rtesit6si
kotelezetts6g6nek
elmulasztAsa
miaftesikelazosztondij
foly6sitAsAt6l,
jinius30-ig,illetue
janu6r31-igki nemfizetett
a tanulm6nyi
f6l6vlezdr6s6t
kovet6en,
legk6s6bb
osztondij6ra
miirnemtarthat
ig6nyt.
Az iisztondijas
lemondhat
a sz6m6ra
megitelt
tAmogat6sr6l,
amita www.wekerle.gov.hu
oldalr6l
jelenthet
letolthet6
Lemond6
fidapon
be.A Lemond6
firlapbek0ld6sevel
az osztondijas
a nyertes
osztondijptilydzat6t
megsztjnteti,
azaza megjelolt
f6l6vr6l6s azosztondij
tovdbbifdlevireszleteir6l
is
jogosulatlanul
lemond.Az
osztondijas
30 naponbeltilkotelesa
felvettosztondijat
a folyosit6
fels6oktat6si
int6zm6ny
r6sz6re
visszafizetni.
11.Lebonyolitis
Az osztond
ijp6lydzattal
kapcsolatos
kozponti
adatb6zis-kezel6i,
koordindci6s,
a telepiil6si
6s megyei
p6nzkezel6si
onkorm6nyzati
osztondijjal
kapcsolatos
feladatokat
a Wekerle
kitjael.
56ndorAlapkezel<1
Kozigazgat6si
eslgazs6giigyi
Miniszt6rium
Wekerle
Sdndor
Alaokezelo
'1244
Budapest,
Pf.920;
Tel.:(1) 301-3200;
Fax:(1) 301-3220
:
E-mail
bursa@wekerle.qov.hu,
info@wekerle.qov.hu;
(Bursa
Internet:
www.wekerle.gov,hu
Hungarica)
\'6qri,l"ippt.,

?"ll l
" okt6bsr:
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