Tájékoztató a Külgazdasági és Külügyminisztérium felsőoktatási előkészítő képzésének
ösztöndíjpályázatához a 2020/2021. tanévre
felvidéki magyar nemzetiségűek számára.
Elérhetőségek:
Honlap: https://balassischolarship.kormany.hu/leiras-hataron-tuli-elokeszito
E-mail: htmelokeszito@mdakft.hu
Puskás Cecília oktatásszervezési előadó, Tel.: +36-1-800-9483
Együd Bence Norbert képzésvezető-oktató, Tel.: +36-1-800-9487
Cím: KKM MDA Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 57. III. épület
A pályázati kiírással kapcsolatban vagy a beadott pályázat iránt történő írásos érdeklődés kapcsán, esetleges
hiánypótlás esetén kérjük, minden esetben az e-mail „Tárgy” mezőjében feltüntetni a pályázó teljes nevét és
az országot, ahonnan pályázik.
Általános tudnivalók a pályázat/pályázó vonatkozásában
A KKM felsőoktatási előkészítő képzésére benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a pályázó egyidejűleg a
2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi jelentkezést nyújtott be valamely magyarországi
felsőoktatási intézménybe, illetve felvételi jelentkezést nyújtott be valamely külföldi felsőoktatási
intézménybe. Amennyiben a pályázó az előkészítő képzésre és valamely magyarországi vagy külföldi
egyetem/főiskola felsőoktatási képzésére egyidejűleg felvételt nyer, akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy
az ösztöndíjas előkészítő képzést vagy a felsőoktatási képzést kezdi meg a 2020/2021-es tanévben. A
felsőoktatási képzés (akár magyarországi, akár külföldi) 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 2020. augusztus 11-ig köteles
értesíteni a megadott formanyomtatványon a KKM előkészítő képzését.
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 pályázati dokumentáció tartalmaz egy „Egészségügyi állapotfelmérő kérdőív”et, valamint egy Nyilatkozat”-ot. E két dokumentum az érvényes pályázat kötelező melléklete, benyújtásuk a
pályázati adatlappal egyidejűleg esedékes.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgató kötelezettségei
A hallgatónak még a képzésbe történő beiratkozás előtt rendelkeznie kell az Egészségügyi állapotfelmérő
kérdőívben feltüntetett, az életvitelszerű magyarországi tartózkodáshoz szükséges védőoltásokkal.
Amennyiben a hallgató nem rendelkezik valamely, az életvitelszerű magyarországi tartózkodáshoz szükséges
védőoltással, köteles annak saját költségen történő beadatásáról gondoskodni. A képzésbe történt beiratkozást
követően a KKM, illetve a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (KKM MDA Kft.) által szervezett
egészségügyi szűrővizsgálaton, valamint az annak eredményeként javasolt további egészségügyi
vizsgálatokon részt kell vennie. Az ösztöndíjas hallgató hozzájárul az általa megadott egészségügyi adatoknak
a pályázatot kiíró KKM, a képzést bonyolító KKM MDA Kft. és a szűrővizsgálatot végző szakemberek általi
felhasználásához és tárolásához.
Az ösztöndíjat sikeresen elnyert pályázóknak a képzési jogviszony létesítéséhez magyarországi TAJ számmal
kell rendelkezniük vagy igényelniük. Kivétel azon pályázók, akik aktív EU-s TAJ számmal rendelkeznek. Az
igénylés jogosultságát az ösztöndíj biztosítja.
Az oktatáson 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 határon túli 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 részt vevő hallgatóknak önállóan, saját felelősségükre (fiatalkorú
hallgatók esetében szülői felelősségre) kell benyújtaniuk, melyhez a KKM munkatársai segítséget nyújtanak.
A felvételi eljárás, illetve az érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei (2020-ban az emelt szintű
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érettségi: 40.000 Ft/tantárgy, a középszintű érettségi: 24.000 Ft/tantárgy) a hallgatókat terhelik,
amelyet ugyancsak önállóan kell majd befizetniük.
A 2020/2021-es 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 u. 57. III. épület)
valósul meg.
Az ösztöndíjas hallgatók két felvételi/érettségi tantárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően
magyar nyelvből is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat.
A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a magyarországi felsőoktatási intézmények
valamelyikébe a jelen kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt (ún. támogatott) teljes idejű (nappali munkarendű),
magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésére felvett hallgatók pályázat alapján a 2021/2022-es tanévben,
vagyis alap- vagy osztatlan képzéses tanulmányaik első évfolyamán- 10 hónap időtartamban az oktatásért
felelős miniszter által adományozott miniszteri ösztöndíjban részesülhetnek. A felsőoktatási tanulmányaik
további, felsőbb éves időszakában a hallgatóknak minden tanévre újra kell pályázniuk az oktatásért felelős
miniszter által adományozott miniszteri ösztöndíjra.
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 hallgatókat.
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
a művészet és művészetközvetítés képzési területekhez tartozó szakra előírt gyakorlati
vizsgá(k)ra nem a KKM készíti fel az előkészítőben tanuló hallgatókat. A felkészítést külön
képző intézmény által szervezett képzés (gyakorlati képzés) keretében, szakonként eltérő
összegben meghatározott mértékű költségtérítési díj megfizetése mellett végezhetik a hallgatók.
a felsőoktatási előkészítő képzésben az ösztöndíjas hallgatónak a képzésre történő felvételi
vizsgára kiválasztott – nem a művészet és művészetközvetítés képzési területhez kapcsolódó –
szak felvételi tantárgyait kell tanulnia, azoknak a követelményeit kell teljesítenie.
A hallgató a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az általa választott és lehetséges számú
felsőoktatási intézmény(ek) 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 jelen felhívás
1. sz. melléklete (ún. támogatott szakok) és amelyeknek a szükséges, pontszámítási alapot jelentő
felvételi/érettségi tantárgyait a hallgató az előkészítő képzésben tanulja.
Azok az előkészítő képzésben a 2020/2021-es tanévben ösztöndíjazott hallgatók, akik nem kerülnek felvételre
a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az egyik általuk megjelölt magyar állami ösztöndíjas
alap- vagy osztatlan képzési szakra sem, a 2021/2022-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 2021. évi pályázat elbírálása
a hallgató 2020/2021-es tanévi előkészítő képzésben folytatott évközi tanulmányi munkája, továbbá az
előkészítő képzésben tanult tárgyak vizsgáinak/záróvizsgájának eredményei és a két szükséges
érettségi/felvételi tárgyból Magyarországon letett érettségi vizsgák alapján történik, figyelembe véve a
hallgatónak az előkészítő tanév végén mért magyar nyelvismereti szintjét.
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