
'A" TiPUSU pALvAZATt xr[Rns
'l:. g,f.:j.:.1 g : lt.. Onkormdnyzata a Nemzeti Er6forr6s Miniszt6riummal

egyiittmiikddve
ezennef kiirja a2012.6vre ..

a Bursa Hungarica Fels6oktatiisi Onkorminyzati Oszttindijpdlydzatot
fels6oktat6si hal lgat6k sz6m6ra

a201112012. tan6v mdsodik 6s a201212013. tan6v els6 f6l6v6re vonatkoz6an

1. A pSlydzat c6lja
A Bursa Hungarica Fels6oktatdsi OnkormAnyzati Osztond ijrendsze r c6lja az es6lyteremt6s 6rdek6ben a
h6tr6nyos helyzet0, szocidlisan rdszorul6 fiatalok fels6oktat6sban val6 r6szv6tel6nek t6mogat6sa. A
Bursa Hungarica tobbszintfi t6mogat6si rendszer, amelynek p6nztigyi fedezetek6nt hdrom forr6s
szolg6l: a telepi.il6si onkorm5nyzatok 6ltal ny0jtott tdmogat6s; a megyei onkorm6nyzatok 6ltal ny0jtott
t6mogat6s 6s a fels6oktat6si int6zm6nyi tdmogatds. Az osztondijpdlyAzaftal kapcsolatos adatb6zis-
kezel6i, koordin6ci6s, a telepil6si 6s megyei osztondij p6nzkezel6si feladatait a Wekerle SSndor
AlapkezelS v6gzi, mig az adatrogzlt6si feladatokat az osztondijpdlydzathoz csatlakozo teleptilesi 6s
megyei onkormdnyzatok liitjdk el.

A Bursa Hungarica Fels6oktatiisi Onkorminyzati Oszt6ndijrendszer jogszabilyi h6tler6ill a
fels6oktatisr6l sz6l6 2005. 6vi O&(X. ttirv6ny valamint a fels6oktatdsban rSszt vev6 hallgat6k
iuttatisair6l 6s az 1ltaluk fizetend6 egyes tSritisekr6l sz6l6 51/2007. (lll. 26.) Korm6nyrendetet
szolgiil.

2. A piilyiz6k kiire
A p{lyAzatra azok az tinkorm6nyzat illet6kess6gi teriilet6n lak6hellyel rendelkez6, h6tr6nyos
szociilis helyzetfi fels6oktatiisi hallgat6k jelentkezhetnek, akik fels6oktatAsi int6zm6nyben
(fels6oktat6si hallgatoi jogviszony keret6ben) teljes idejf (nappali tagozatos), alapfokozatot 6s
szakk6pzetts6get eredm6nyez6 alapk6pz6sben, mesterfokozatot 6s szakk6pzetts6get eredm6nyez<i
mesterk6pz6sben, egys6ges, osztatlan k6pz6sben, vagy felsofokri szakk6pz6sben, a k6pz6si
keretid6n beliil folytatjdk tanulmdnyaikat.

Kdpz6sre vonatkoz6 keretid6: Allamilag tAmogatoft k6pz6sben rdszt vevd haltgato esetlben a
tdmogatAsi id6, azaz a megkezdeft 12 f6l6v (a fogyatikossdggal 616 hallgat6 tdnogat6si ideje tovitbbi 4
f6l6wel megn1velheto); kdltsbgt6rit4ses k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6 esetlben a negkezdeft 16 f6t1v
(anennyiben a telsoomat4si intqzmdny szab(tlyzatAban a k6pz6si keretid1t enn6l r6videbben nem
hatbrozza neg). [2005. 6vi CXNX. td:1ny a felsSohatitsr6l, 55. g (2) vatanint 56. g (2) bekezd6s]

Az dsztdndiira pitlydzhatnak a 2011 szeptemberiben tanuln1nyaik utols6 6v6t megkezd1 hallgat6k is.
Amennyiben az 6szt6ndijas hallgat6i jogviszonya 2012 6sz'n n^r nen 6llfenn, 1gy a 201?J2013. tan6v
els6 f6l6v6re eso 1sztdndij mdr nem keriil foly6sithsra.

Az 6sztdndijra p1lyezabt nyljthatnak be azok a hallgat6k is, akiknek a hallgatoi jogviszonya a
fels6oktatlsi int1zn1nyben a pliyAz1s iddpontjdban szilnetel. Az 6sztSndij foly6sitdsdnak fett6tele,
hogy a 2011/2012. tan6v mlsodik f6l6v6re a hallgat6 nAr beiratkozzon a felsloktatlsi intdzm6nybe.

Az osztondijat minden p6lydzati fordul6ban 0jra kell prilyiizni.

3. Nem r6szesi.ilhet t6mogatdsban aza p6lyAz6, aki:.

- katonai illetve rendv6delmi fels6oktat6si intdzmdnyek katonai illetve rendv6delmi k6oz6s6ben
vesz 16szt



- kozepiskolai akkredit6lt iskolarendszeri felsrlfok0 szakk6nzeshen vesT rAsTt
- doktori (PhD) kepz6sben vesz reszt
- krilfoldi int6zm6nnyel dll hallgat6i jogviszonyban.

4. Adatkezel6s
A pAlyAz| pAlyAzata beny[jt6siival hozzitjlrul ahhoz, hogy a felsooktatdsi int6zm6ny hallgatfi
jogviszony6r6l a Wekerle S5ndor Alapkezel6nek, illetve a tAmogat6 onkorm6nyzatnak tiij6koztat6st
ny0jtson.

A pitlyAz6 p{lytnata benyijtris6val hozzAji*ul ahhoz, hogy a pelyAzati firlapon rogzitett szem6lyes
adatait a pely6zatot kiir6 telepijl6si onkorm6nyzat nyilv6ntartdsba vegye 6s azokat a megyei
onkorm6nyzat 6s a Wekerle S6ndor Alapkezel6 r€szere - kiz6r6lag az osztondijpSlydzat lebonyolitesa
6s a tdmogat6s jogosultsdg ellen6z6se celjab6l - 6tadja, illet6leg az osztcindij iddtartama alatt maga
kezelje.

A pAlyAzo pAlyAzata benyijtas6val hozzi46rul ahhoz, hogy a Wekerle S6ndor Alapkezel6 szem6lyes
adalait az osztondijp6lydzat lebonyolit6sa 6s a tamogates jogosults6g ellen6z6se c6lj6b6l az osztondij
id6tartama alatt kezelje.

A p6ly6z6 pAlyinala benyljt6s6val hozzi4hrul a p5ly6z6skor rendelkez6sre bocs6tott szem6lyes
adatainak az azonositAs c6lja 6rdek6ben sz0ks6ges m6rt6kben tort6n6 kezel6s6hez 6s az
osztondijp6ly6zat lebonyolit6sa, valamint a t5mogat6si jogosults6g ellendz6se c6lj6bol tort6n6
tov5bbit6s6hoz.

5. A p6ly6zat benyrijt6sa
A p{lyAzalol a lak6hely szerint illet6kes teleptil6si onkorm6nyzat Polg6rmesteri Hivatakindl ir6sban, a
hivatalban hozzaf6rhet6 pllyhzali firlapon, a pAly1z6Altal aftiirva, egy p6ldrinyban kell benytijtani.

A p6lySzat benyfjt6si hat{rideje:2011. november 14.

A p6ly6zat kcitelez6 mell6kletei:

a) A fels6oktatisi int6zm6ny iiltal kitriltrift eredeti Jogviszony.igazoliis a 2011/2012. tan6v
els6 f6l6v616l.

Amennyiben a pAlybz6 egy id6ben tobb fels6oktat5si int6zm6nnyel is hallgat6i jogviszonyban 6ll,
pAlyAzatAban csak azt a fels6oKatdsi int6zm6nyt kell megneveznie, amellyel els6k6nt l6tesitett hallgatoi
logviszonyt. A fels6oktatdsi int6zm6nyek szez6ddse alapjrin foly6, kozosen meghirdetett - egyik
szakon nem hit6leti, a mesik szakon hitoKat6, illetue hittandr - k6tszakos k6pz6s eset6ben a hallgat6
az 6llami fels6oktat6si int6zm6nyt koteles megnevezni.

b) lgazolis a piilydz6 6s a vele egy hdztartiisban 6l6k egy f6re jut6 havi nett6 jrivedelm6r6l.

c) A szociilis rdszorultsiga igazolds6ra az alibbi okiratok;

A tovribbi mell6kleteket az elbir6l6 telepiil6si onkormdnyzat hatArozza meg

A piily6zati tirlap csak a fent meghatdrozott k<itelez6 mell6kletekkel egyiittesen 6rv6nyes,
valamely mell6klet hiiny6ban a p6lydzat formai hib6snak min6sill.

Eqv hiztarftsban 6l6k: a p(tlyitzb lakohelye szerinti lakdsban 1letvitelszeruen egyttftlako, ott
bejelentett lak6hellyel vagy tart6zkoddsi hellyel rendelkezo szem6lyek.



Jovedelem:
A szocillis igazgatdsr1l 6s szocidlls ellirtitsokrol sz6lo 1993. evi lll. t6ru6ny 4. g (1) bekezdbs a) pontja
alapjdn az elismeft kdltsegekkel 6s a befizet6si kbtelezettseggel cslkkentett

- a szen6lyi j6vedelemad6rol szolo 1995. 6vi CXVll. toru1ny szerint meghatdrozott, belfbldr6l
vagy killf6ldrol szdrmazo - megszerzett - vagyoni 6ft6k (bevdtel), ide1rtve a jbvedelemk1nt
figyelembe nem vett bevetelt 6s az adomentes jdvedelnet is,

- az a bev6tel, anely utdn az egyszer(tsitett v6llalkoz6i adorol, tlletve az egyszerilsitett
kdzteheruisel1si hozzAjdrul6sr6l szolo tdrv4ny szerint adot, illetve hozzltjluul\st kell fizetni.

Elismeft kdltsdgnek min6shl a szem1lyi jbvedelemad6r6l szolo t6ru6nyben elismeft kblts6g, valanint a
fizetett tart6sdij. Ha a nagdnszem6ly az egyszerlsitett v1llalkozoi ado vagy egyszerilsitett
kdzteheruisel6si hozzdj1rulits alapjitul szolgitlo bev1telt szerez, a bevetel csiikkenthet6 a szem1lyi
jdvedelenad6rol szbl6 tdv6ny szerint elismeft k6lts6gnek minosllo igazolt kiad6sokkal, ennek
hiirny1ban a bev1tel 4)%-ival. Ha a mezSgazdas1gi osternelo ado6vi 6stermellsbol szermazo
bev6tele nem tbbb a kistermelis 6rt6khatAr6nal (illetve ha rdsz6re tdmogatdst folyositottak, annak a
foly6sitott tdmogatdssal ndvelt dsszeg6n6l), akkor a bev\tel csiikkenthetS az igazolt k6lts6gekkel,
tovdbbd a bev6tel 4}%-dnak megfelel1 dsszeggel vagy a bev6tel 850/o-6nak, illet6leg 6llafteny6szt6s
eseten 94%-enak megfelelS 1sszeggel.
Befizetisi kdtelezetts1gnek minosill a szem6lyi j6vedelemad6, az egyszerijsiteft v1llalkozdsi ad6, a
magdnszem6lyt terhelS egyszerusiteft kdzteheruisel6si hozz6j6rul(ts, egeszs6gbiztositlsi hozzdj1rul1s
6s jitrul|k, eg1szsegilgyi szolgAltat6si j6rul6k, nyugdijjiuul6k, nyugdijbiztositasi j1rul6k, magan-
nyugdijp6nztitri tagdij 6s munkavdllaloi jerubk.
Nen minosiil jdvedelemnek

1. a temet6si seg6ly, az alkalmank1nt adoft 1tneneti seg6ly, a lakdsfenntaftisi tdmogatits, az
adossigc sdkke nt6 si td mogatAs,

2. a rendkivilli gyermekv6delmi tAmogat1s, a Gyvt. 20/A. g-a szerinti p1nzbeli tdmogatis, a Gyvt.
20/8. $-itnak (4)-(5) bekezd6se szerinti p6tl6k, a neveloszill6k szdndra fizetett nevel1si dij 6s
kill\n ellAtmdny,

3. az anyasdgi t1mogat1s,
4. a tizenharmadik havi nyugdij 6s a sz6pkoriak jubileumi juttathsa,
5. a szem6lyes gondoskodds1rl fizetend6 szem6lyi tdritisi dij negillapitlsa kiv6tel6vel a s(tlyos

mozgAskorl1tozott szem6lyek pdnzbeli kdzlekedbsi kedvezm6nyei, a vakok szem6lyi jdrad1ka 6s
a f ogy at6 kossl gi tA m og at6 s,

6. a fogad6 szeruezet 6ltal az 6nk6ntesnek kiil1n t5v6ny alapj6n biztositott juftahs,
7. annak az alkalmi munkavdllal1i kdnywel t6ften6 foglalkoztatdsnak a havi ellen6rt6ke, anely a

teljes munkaid6ben foglalkoztatoft munkavdllalo ki)l6n jogszab1ly szerintr kdtelezd legkisebb
munkab6r6nek (minimdlb|r) 50%-ltt nem haladja neg,

B. a hAzi segits6gny(tjtls keretlben tdrsadalmi gondozbs1ft kapoft tiszteletdij,
9. az energiafelhasznehshoz nyijtott tlnogat{s.

6. A p6lydzat elbiriilisa
A be6rkezeft p6lyizatokat az illet6kes telepiil6si onkorm6nyzat birAlla el2011 . december f-ig:

a) a hat6ridon t0l beny0jtott, vagy formailag nem megfelelo p6lyAzatokat a birrilatbol kizdrja, 6s
kiz6rdsdt k6sban indokolja;

b) minden, hat6ridon bel0l benyujtott, formailag megfeleld pAlySzatot 6rdemben elbir6l, 6s dont6s6t
kdsban indokolja;

c) csak az illetekess6gi ter0leten lak6hellyel rendelkezo pAlyitz6kat r6szesitheti tAmogat6sban;

d) az elbir6l6s sor6n kona, fajra, nemre, borszinre, felekezeti vagy vil6gn6zeti hovatartozdsra,
tanulm6nyi eredm6nyre tekintet n6lkiil, kizd16lag a p6lyitz6 szoci6lis rAszorults6g6nak objektiv
vizsg6lata alapjan jdrhat el.



A pAlyaz6 az elbirdlo szerv dont6se ellen fellebbez6ssel nem 6lhet.

A megit6lt osztondi.iat az onkorm6nyzat halerozatban visszavonhatja, ha az osztondijas megszunteti
lakohelyet a telepiilesi onkormdnyzat illet6kess6gi terirlet6n. A hatdrozat csak a meghozatalAt kovet6
tanulm6nyi f6l6vtrjl hato hatAllyal hozhat6 meg.

7. Ertesit6s a pAlyAzati dtint6sr6l
A teleptil6si onkorm6nyzat dont6s6nil es annak indokAr6l 2011. december 16-ig irasban 6rtesiti a
pAlyAz6kat.

A Wekerle S6ndor AlapkezelS az elbir6l6s ellenrjz6s6t kovet6en 2012. m6rcius 30-ig ir6sban 6rtesiti a
telepLil6si onkorm6nyzat iiltal tdmogat6sban r6szesitett pitlylzokat a Bursa Hungarica osztondij teljes
osszeg6161 6s az osztondij-folyosit6s modj616l.

8. Az tiszttindij foly6sitds6nak felt6telei
Az osztondij-foly6sit6s felt6tele, hogy a t6mogatott paly6z6 hallgat6i jogviszonya a 201112012. lanbv
mdsodik f6l6v6ben megfeleljen a pelyezati kiirdsnak. Amennyiben a tdmogatott p6ly6z6 hallgatoi
jogviszonya nem felel meg a p6lyAzati kiir6snak, a t6mogatott az osztondijra valo jogosultsiigiit az adott
f6l6vben elvesziti. Azokban a honapokban, amelyekben a hallgat6 hallgatoi jogviszonya szrinerer, az
osztondij folyosit6sa a foly6sitds v6ghatAridej6nek modosulesa n6lkiil, teljes eg6sz6ben szLinetel.

9. Az risztiindij foly6sitAsa
Az osztondij idotartama 10 h6nap, azaz k6t egym5st koveto tanulmAnyi f6l6v:
a201112012. tan6v m6sodik (tavaszi), illetve a 201212013. tan6v els6 (6szi) feleve.

Az onkorm6nyzatok egy tanulmdnyi f6l6vre egy osszegben uialjdk iit a Wekerle S6ndor Alapkezel6
Bursa Hungarica c6lszdml6j6ra a tAmogatott hallgat6k othavi onkorm6nyzati tiimogatdsi osszeg6t. A
Wekerle S6ndor Alapkezel6 a be6rkezett onkormdnyzati osztondijr6szeket a kifizet6helyek
(fels6oktat6si int6zm6nyek) szerint rijracsoportositja, majd a jogosult hallgat6k ut6n tovdbbutalja a
kifizeto felsooktatiisi int6zm6nyekhez abban az esetben, ha a fels6oktatasi int6zm6ny a hallgatok
jogosults6gdt visszaigazolta, 6s az onkorm6nyzat utal6si kotelezetts6get teljesitue a pontos t6mogat6si
osszeget tov6bbitotta a Wekerle 56ndor Alapkezel6 sz6mldj6ra.

Az int6zm6nyi osztondijr6sz fondsa az 51/2007. (lll. 26) Korm. rendelet 18. g (3) bekezd6se
6rtelm6ben az int6zm6nyek kolts6gveteseben megjelolt elkiilonitett fon6s.

Az osztondijat (mind az onkorm6nyzati, mind az int6zm6nyi osztondijr6szt) az a felsrioktatdsi int6zm6ny
folyositja a hallgat6nak, amelyt6l a hallgatd - az Allami kolts6gvet6s terh6re - t6mogat6st kap.
Amennyiben a hallgato egy id6ben tobb fels6oktatiisi int6zm6nnyel is hallgat6i jogviszonyban 6ll, abban
a fels6oktat6si int6zm6nyben r6szestilhet temogatesban, amellyel elsokdnt l6tesitett hallgatoi
jogviszonyt. A felsrioktat6si int6zm6nyek szezrid6se alapjin foly6, kozosen meghirdetett - egyik
szakon nem hit6leti, a mAsik szakon hitoktat6, illetve hittan6r - k6tszakos k6pz6s eset6ben a hallgatd
az Allami fels6oktat6si int6zm6ny r6szer6l kaphat juttat6st. A kifizet6s elott a jogosultsdgot, valamint a
hallgat6i jogviszony fennAll6s6t az int6zm6ny megvizsg6lja.

Az osztondij foly6sit6s6nak kezdete legkordbban: 20'12. mArcius.
Az onkormdnyzati osztondijresz kifizet6se a tavaszi f6l6vben mArcius hdnaptol, az oszi f6l6vben
oktober honapt6l, de legk6sclbb a felsrjoktatdsi int6zm6nyhez tort6n<i dtutal6st kovetij els6 osztondij-
kifizet6skor indul, majd a tov6bbiakban az osztondijfizet6s rendje szerint tort6nlk.

Az int6zm6nyi osztondijr6sz foly6sitasa mdrcius, illetve oktober honapban kezdodik, azt a hallgat6i
juttat6sokkal azonos rendben kell kifizetni. Az int6zm6nyi osztbndijr6szt abban az esetben is ki kell



fizetni, ha az onkormenyzati osztondijr6sz fedezete nem 6ll rendelkez6sre az int6zm6ny sz6ml6jAn. Az
int6zm6nyi osztondijresz f0ggetlen minden mds, a fels6oktat6si int6zm6nyben folyositott tdmogatdrstol.
Az elnyert osztondijat kozvetlen ad6- es TB j6rulekfizet6si kotelezetts6g nem terheli (Ldsd a szem6lyi
jovedelemadorol sz6l6 1995.6vi CXV|l. torv6ny 1. sz. mell6klet 3.2.6. pontjAt),

10. A pdly6z6k 6rtesit6si k<itelezetts6gei

Az osztondijban r6szestilcj hallgat6 koteles az osztondij foly6sitdsdnak idrjszaka alatt minden, az
osztondij foly6sitdsdt 6rint6 v6ltozAsrol halad6ktalanul (de legkesclbb 15 napon behll) irdsban 6rtesiteni
a foly6sit6 felsooktat6si int6zm6nyt 6s a Wekerle S6ndor Alapkezel6t (levelez6si cim 1244 Budapest,
Pf. 920). Az ertesit6si kotelezetts6get a hallgatd 5 munkanapon beltil koteles teljesiteni az al6bbi adatok
v6ltozAsakor:

- tanulm6nyokhalasztisa;
- tanulmdnyok hely6nek megvSltozdsa (az rij fels6oktatisi int6zm6ny, kar, szak,

megad{s6val);
- tanulmdnyi stdtusz (munkarend, k6pz6si forma, finanszirozfii forma) vdltozdsa;
- szem6lyes adatainak (neve, lak6helye) viltozisa.

Az az osztondijas, aki 6rtesit6si kotelezetts6g6nek elmulasztdsa miaft esik el az osztondij foly6sitdsdt6l,
a tanulm6nyi f6l6v leziirds6t kovet6en, legk6s6bb j[nius 30-ig, illetue janudr 31-ig ki nem fizetett
osztondij6ra mdr nem tarthat ig6nyt.

Az osztondijas lemondhat a szlmdra megit6lt tdmogatAsr6l, amit a www.wekerle.gov.hu oldalr6l
letolthet6 Lemond6 flrlapon jelenthet be. A Lemond6 0rlap bekiild6s6vel az osztondijas a nyertes
osztondijp5lydzat6t megszi.inteti, azaz a megjelolt f6l6vr6l 6s az osztondij toviibbi felevi reszletei16l is
lemon0.

Az osztondijas 30 napon beltil koteles a jogosulatlanul felvett osztondijat a foly6sit6 fels6oktat6si
int6zm6ny r6sz6re visszafi zetni.

Amennyiben meg6llapit6st nyer, hogy a pAlyitzo a p6ly6zatban nem a val6s6gnak megfelel6 adatokat
szolg6ltatta vagy a p6lydzati felt6teleknek egy6bk6nt nem felel meg, t6mogat6sban nem r6szeslllhet
m6g abban az esetben sem, ha az osztondlj elnyer6s6r6l szol6 t6j6koztatdst m6r k6zhez vette.

11. Lebonyolitiis

Az osztondijp6ly6zattal kapcsolatos kozponti adatb5zis-kezelcji, koordin6cios, a telepril6si 6s megyei
onkormdnyzati osztondijjal kapcsolatos p6nzkezel6si feladatokat a Wekerle 56ndor Alapkezelci l6tja el.
A Wekerle 56ndor Alapkeze16 elerhet6s6ge:

Kozigazgat6si 6s lgazsiigiigyi Miniszt6rium
Wekerle 56ndor Alaokezeki
1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail : bursa@wekerle.qov.hu; info@wekerle.qov.hu
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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