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Általános tudnivalók a pályázat/pályázó vonatkozásában


A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) érettségi-felvételi előkészítő képzésére
benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a pályázó egyidejűleg a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi
eljárásban felvételi jelentkezést nyújtott be valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, illetve
felvételi jelentkezést nyújtott be valamely nem magyarországi felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a
pályázó az előkészítő képzésre és valamely magyarországi vagy nem magyarországi egyetem/főiskola
felsőoktatási képzésére egyidejűleg felvételt nyer, akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy az ösztöndíjas
előkészítő képzést vagy a felsőoktatási képzést kezdi meg a 2022/2023-as tanévben. A felsőoktatási képzés
megkezdése esetén a pályázó írásban köteles lemondani az előkészítő képzésben való részvételről, amint
biztos információval rendelkezik a felsőoktatási felvételéről (pl. hivatalos értesítő átvétele stb.). A pályázó
döntéséről 2022. augusztus 11-ig köteles értesíteni a KKM előkészítő képzését.

Az ösztöndíj igénybevételével kapcsolatos tudnivalók






A
járványügyi
helyzetre
tekintettel
javasoljuk,
hogy
kísérje
figyelemmel
a
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ és a https://koronavirus.gov.hu/ kormányzati portálon található
tájékoztatást. A pályázaton nyertes ösztöndíjasok folyamatosan tájékoztatást fognak kapni a képzés
megkezdéséhez és a szálláshelyre való beköltözéshez szükséges teendőkről és a magyar jogszabályok
és/vagy az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerinti feltételeiről.
A Magyarországra érkező külföldi ösztöndíjasok esetében még tanulmányaik megkezdését megelőzően
szükséges annak felmérése, hogy nem hordoznak-e lappangó, a közösség számára fertőzésveszélyes
betegséget. Ennek érdekében a pályázaton nyertes leendő ösztöndíjasok számára kiküldésre kerül egy
önkéntes kitöltésen alapuló Egészségügyi kérdőív, amelyet elektronikus úton kell eljuttatni az
ösztöndíjasok egészségügyi adatainak kezelésével felhatalmazott, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia
Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) üzemorvosi feladatait ellátó orvosának. A nyertes pályázó a
későbbiekben értesítést fog kapni, amelyben szerepel az orvos pontos elérhetősége. A pályázó személyes
adatait dr. Hermányi Zsolt, mint üzemorvosi feladatok ellátásával megbízott orvos jogosult kezelni a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete 9. cikkében
foglaltaknak megfelelően.
Az önkéntesen kitöltendő Egészségügyi kérdőív alapján, amennyiben az ösztöndíjas nem rendelkezik
valamely, a kérdőívben feltüntetett, az életvitelszerű magyarországi tartózkodáshoz szükséges védőoltással
(gyermekkori diftéria-pertusszisz-tetanusz és polio elleni védőoltási sorozat, MMR védőoltás: 2 dózis,
hepatitis B elleni védőoltás), akkor javasoljuk ezeknek a magyarországi beutazás előtti beadatását.
Javasoljuk a képzésbe történő beiratkozás előtt elvégeztetni és magyar vagy angol nyelvű igazolással
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bizonyítani az alapvető egészségügyi szűrések (AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, tüdőröntgen)
eredményét.
Javasoljuk a képzés megkezdéséhez, a szálláshelyre történő beköltözéshez, hogy az ösztöndíjat elnyert
pályázó rendelkezzen igazolással, amely bizonyítja, hogy megkapta valamely, a magyar állam által elismert
Covid-19 elleni oltást. Az oltás igazolása lehetséges magyar vagy angol nyelvű:
 magyarországi, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből (EESZT) letölthető igazolással
vagy
 Európai Uniós oltási igazolással vagy
 a Magyarország által elfogadott külföldi védettségi igazolással, amely országok listája itt található:
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok
továbbá, a fentiek hiányában
 magyar vagy angol nyelvű hivatalos (orvosi) igazolással, amely bizonyítja, hogy az ösztöndíjat
elnyert pályázó megkapta a védettséghez szükséges számú, Magyarországon elismert oltást.
A képzésbe történt beiratkozást követően az ösztöndíjasoknak – esetleges későbbi jogszabályváltozás
felhatalmazása alapján kötelező jelleggel – egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez a KKM MDA Kft. Ha
e szűrővizsgálat, vagy a szűrővizsgálatot végző orvos által előírt további egészségügyi vizsgálat vagy
vizsgálatok eredményeképp a pályázó „képzésre egészségügyi szempontból nem alkalmas” minősítést kap,
vagy a pályázó megtagadja a szűrővizsgálat, illetve vizsgálatok elvégeztetését, akkor a pályázóval megkötött
ösztöndíjszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül, az ösztöndíjas a képzésben a továbbiakban nem
vehet részt és 3 napon belül köteles kiköltözni a szálláshelyről. Ha az ösztöndíjas a képzési időszak alatt
„képzésre egészségügyi szempontból alkalmas” minősítése „képzésre egészségügyi szempontból nem
alkalmas” minősítésre változik, ösztöndíjszerződése azonnali hatállyal felmondható.
Az ösztöndíjat sikeresen elnyert pályázóknak a képzési jogviszony létesítéséhez magyarországi
társadalombiztosítási azonosító jellel (a továbbiakban: TAJ szám) kell rendelkezniük vagy igényelniük.
Kivételt képeznek ez alól azon pályázók, akik aktív EU-s TAJ számmal rendelkeznek. Az igénylés
jogosultságát az ösztöndíj biztosítja.
A képzésben való részvétel kötelező, ennek elmulasztása, valamint a képzés tanulmányi- és
vizsgaszabályzatának megszegése esetén a képzési szerződés és az ösztöndíjszerződés megszüntethető.
Ha az ösztöndíjas neki felróható ok miatt az előkészítő képzés sikeres teljesítéséhez előírt feltételeket nem
teljesíti, az ösztöndíjas a jövőben kizárható a KKM külhoni magyar és külföldi állampolgárok részére hirdetett
egyéb pályázati lehetőségeiből.
A felsőoktatási felvételi eljárásra a jelentkezésüket, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő
jelentkezést az Oktatási Hivatal által megadott határidőig (ld. majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu
honlapokon) az előkészítő képzésben résztvevőknek önállóan, saját felelősségükre (fiatalkorúak esetében
szülői felelősségre) kell benyújtaniuk, melyhez a KKM MDA Kft. munkatársai segítséget nyújtanak.
A felvételi eljárás, illetve az érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei (2022-ben az emelt szintű
érettségi: 50.000 Ft/tantárgy, a középszintű érettségi: 30.000 Ft/tantárgy) az ösztöndíjasokat terhelik,
amelyet ugyancsak önállóan kell majd befizetniük.

A 2022/2023-as tanév ösztöndíjas képzésével kapcsolatos további tudnivalók





Az ösztöndíj a képzés idejére havi 45.000,- Ft összeget és ingyenes szállást is biztosít.
A képzés során az oktatás a fővárosban, Budapesten (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. III. épület)
valósul meg.
Az ösztöndíjasnak két felvételi/érettségi tantárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően
magyar nyelvből is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat.
Minden pályázó figyelmét felhívjuk arra, hogy egyes szakokhoz (képzésekhez) a felsőoktatási felvételi
eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmények alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgákat
követelnek meg. E szakok jegyzéke a www.felvi.hu weboldalon a Felsőoktatási Felvételi tájékoztató
elektronikus kiadvány legfontosabb táblázatai között található. Az alkalmassági és/vagy gyakorlati
vizsgákra, amennyiben az a tanult tantárgyak tananyagától eltérő tudást, készségeket, képességeket
mér fel, nem a KKM készíti fel az előkészítőben tanuló ösztöndíjasokat.
A www.felvi.hu oldalon megtalálható művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alap- illetve
egységes osztatlan képzésben induló nappali tagozatos magyar állami ösztöndíjjal támogatott szakokra történő
előkészítő képzés esetén
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a művészet és művészetközvetítés képzési területekhez tartozó szakra előírt gyakorlati vizsgára
vagy vizsgákra nem a KKM készíti fel az előkészítőben tanulókat. A felkészítést külön, egy
másik képző intézmény által szervezett képzés (gyakorlati képzés) keretében, szakonként eltérő
összegben meghatározott mértékű költségtérítési díj megfizetése mellett végezhetik az
előkészítő képzés résztvevői.
a felsőoktatási előkészítő képzésben az ösztöndíjasoknak a képzésre történő felvételi vizsgára
kiválasztott – nem a művészet és művészetközvetítés képzési területhez kapcsolódó – szak
felvételi tantárgyait kell tanulnia, azoknak a követelményeit kell teljesítenie.

Az ösztöndíjasok a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az általa választott és lehetséges számú
felsőoktatási intézmény vagy intézmények alap- vagy osztatlan képzési szakjára/szakjaira, az általa
meghatározott sorrendben nyújthat be felvételi jelentkezést a felvételi eljárás szabályai szerint. A felvételi
jelentkezés során azonban elsődlegesen célszerű azt a képzési szakot megjelölni, melyre az előkészítő
képzésre is felvételt nyert (melyre készül a képzés során), továbbá olyan képzési szakokat megjelölni,
melyeket tartalmaz a pályázati felhívás 1. sz. melléklete (ún. támogatott szakok) és amelyeknek a szükséges,
pontszámítási alapot jelentő felvételi/érettségi tantárgyait az ösztöndíjas az előkészítő képzésben tanulja.
Azok az előkészítő képzésben a 2021/2022-es tanévben ösztöndíjazottak, akik nem kerülnek felvételre a 2023.
évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az egyik általuk megjelölt magyar állami ösztöndíjas alap- vagy
osztatlan képzési szakra sem, a 2023/2024-es tanévben pályázati úton – a pályázat elnyerése esetén – további,
legfeljebb egy tanév időtartamú előkészítő képzésben vehetnek majd részt, melynek 10 hónapja alatt újra
ösztöndíjban részesülhetnek. A második előkészítős tanévre vonatkozó 2023. évi pályázat elbírálása az
ösztöndíjas 2022/2023-as tanévi előkészítő képzésben folytatott évközi tanulmányi munkája, továbbá az
előkészítő képzésben tanult tárgyak vizsgáinak vagy záróvizsgájának eredményei és a két szükséges érettségi
vagy felvételi tárgyból Magyarországon letett érettségi vizsgák alapján történik, figyelembe véve az
ösztöndíjasnak az előkészítő tanév végén mért magyar nyelvismereti szintjét.

Információ az egészségügyi ellátással kapcsolatban
Társadalombiztosítás
Magyarországon az ingyenes egészségügyi ellátást lehetővé tevő társadalombiztosításra az ösztöndíjat elnyerők
jogosultak. Ezen társadalombiztosítás megléte teszi lehetővé az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét,
szakorvosi, kórházi ellátást.
A társadalombiztosítás igénybevételének körülményei:






A társadalombiztosítás érvényesítése az ösztöndíjat elnyert diákok számára hosszú időbe is telhet. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a társadalombiztosítási kártya (TAJ kártya) igénylése és aktiválása a Magyarországra
érkezését követően több, akár 4-6 hónapot is igénybe vehet! Ezen időszak alatt az egészségügyi szolgáltatások
ingyenes igénybevétele korlátozott lehet.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Európai Unió (EU) és néhány más állam (pl. Ukrajna, Szerbia)
állampolgáraira érvényes a kettős biztosítás tilalma, azaz csak akkor kérhetik a magyarországi
társadalombiztosítási jogviszony létesítését, ha lemondanak az otthoni társadalombiztosítási jogviszonyukról!
Ehhez a származási országból kell igazolást beszerezni, és csak ezután lehetséges a magyarországi
társadalombiztosítás megszerzése.
Krónikus betegség esetén feltétlenül javasoljuk a saját, egyéni egészségbiztosítás kötését tanulmányai
idejére.

Információk az Európai Unió tagállamaiból pályázók részére:
Kérjük, döntse el, hogy a kettős biztosítás tilalma tudatában igényel-e magyarországi társadalombiztosítást?


Amennyiben igényel, kérjük, még a képzésre érkezését megelőzően szerezze be származási országában az
igazolást (és lehetőség szerint gondoskodjon egészségügyi biztosításáról a TAJ kártyája aktiválásáig is, pl.
bármely biztosítónál).
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Amennyiben nem mond le az otthoni társadalombiztosítási jogviszonyáról, az Európai Egészségbiztosítási
Kártyát (továbbiakban: kártya) váltsa ki otthon, még Magyarországra érkezés előtt. A kártyát
Magyarországra érkezése után, a képzésbe történő beiratkozáskor be kell mutatni.

Ezzel a kártyával csupán sürgősségi ellátást tud igénybe
venni. A kártya használata csak meglévő, az illetékes
tagállambeli érvényes egészségbiztosításra alapozva
lehetséges. Kérjük, feltétlenül ellenőrizze otthoni
egészségbiztosításának meglétét. Az egészségügyi ellátás
teljeskörű elérése érdekében javasoljuk kártyája mellé egy
kiegészítő biztosítás megkötését is, magyarországi
tanulmányai idejére!

Információk nem az Európai Unió valamely tagállamából pályázók részére:
Kérjük, döntse el, hogy a kettős biztosítás tilalma tudatában igényel-e magyarországi társadalombiztosítást?


Amennyiben igényel, kérjük, még a képzésre érkezését megelőzően szerezze be származási országában ezt az
igazolást (és lehetőség szerint gondoskodjon egészségügyi biztosításáról a TAJ kártyája aktiválásáig is, pl.
bármely biztosítónál).



Amennyiben nem igényel, javasoljuk, hogy Magyarországra érkezése előtt kössön biztosítást magyarországi
tanulmányai idejére.

Szálláshelyi egészségügyi szolgáltatás
Kisebb egészségügyi problémák esetén a szálláshelyen és/vagy az képzési helyszínen nővér áll a hallgatók
rendelkezésére. Ezek az egészségügyi szolgáltatások azonban kórházi kezelést, műtétet, támogatott gyógyszerek
felírását nem teszik lehetővé.

Információ a képzésre önköltséges formában történő jelentkezésről



Az érettségi előkészítő képzés önköltséges formában is elvégezhető.
A képzésre történő jelentkezés
feltételei és
módja
https://balassischolarship.kormany.hu/erettsegi-elokeszito-kepzes
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