PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévben a
magyarországi, szülőföldi és csehországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat
folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron
Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Az ösztöndíj célja, általános tudnivalók:
 A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban „Kiíró”) a pályázaton elnyerhető
ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar
fiatalok tehetséggondozását kívánja elősegíteni. A nyertes pályázók részére tutoriális
(vezetőtanár által segített) képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, tudományoskutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja.
 Az ösztöndíj folyósítása a hallgatók és tutoraik részére a pályázati feltételek teljesülését
követően történik.
 A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi Igazgatása címen biztosított. Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás
összege 15.400.000,- forint.
 Az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítását és a
kapcsolattartást a Kiíró Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért
Felelős Főosztálya (a továbbiakban „Lebonyolító”) látja el.
A program leírása:
 A program „Famulus” (kezdő) és „Magister” (haladó) kategóriában nyújt lehetőséget a
hallgatóknak módszertani ismeretek elsajátítására, prezentációs, kommunikációs,
kapcsolatépítő készségük fejlesztésére. Felkészülést jelenthet a Márton Áron Kutatói
Programban való részvételhez.
 „Famulus” (kezdő) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki korábban nem
vett részt a Márton Áron Tehetséggondozó Programban.
 „Magister” (haladó) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a
2015/2016-os tanévben a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban, vagy a
2016/2017-es tanévben a Márton Áron Tehetséggondozó Programban részt vett, és azt
kimagasló eredménnyel teljesítette (BI MÁSZ Oklevelet, illetve Márton Áron
Tehetséggondozó Oklevelet szerzett).
 A program részeként a Lebonyolító módszertani és beszámoló konferenciát szervez. A
módszertani konferencián a nyertes pályázók (hallgatók) kötelesek aktívan részt venni, a
beszámoló konferencián szakmai előadást tartani, a konferenciák alkalmával szervezett
képzéseket sikeresen elvégezni; továbbá a tutoruk által értékelt beszámoló dolgozatukat
kötelesek az ösztöndíjszerződésben megadott időpontig Lebonyolítóhoz benyújtani.
 A vezetőtanár (tutor) a tutorált ösztöndíjas hallgatót a program során (2017/2018-as tanév)
támogatja szakmai előmenetelében, útmutatást nyújt számára, biztosítja, hogy a szakmai
munka megfeleljen a Kiíró által megfogalmazott minőségi követelményeknek, legalább 5
alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít számára a meghatározott kommunikációs
csatornákon keresztül (személyes találkozás, elektronikus levelezés, e-learning oktatás),
haladási naplót készít, kiértékelést ad a hallgató szakmai teljesítményéről, valamint írásban
értékeli a hallgató beszámoló dolgozatát. A vezetőtanár lehetőség szerint személyesen is részt
vesz a Lebonyolító által szervezett konferenciákon. Egy vezetőtanár (tutor) legfeljebb 2
tehetséggondozó programra pályázó hallgató vezetőtanári feladatait vállalhatja. Amennyiben
kettőnél több pályázónál szerepel ugyanaz a vezetőtanár, a Lebonyolító csak az időrendben 1.
és 2. beérkező pályázatot tekinti érvényesnek.
 A program szakmai partnere a Magyar Doktorandusz Közösség.
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Lebonyolító a pályázatok elbírálásához a szakmai partnerrel közösen kidolgozza a
tehetséggondozó program pályázatai értékelésének részletes Elbírálási és pontrendszerét, és
azt a pályázati felhívással egyidejűleg, mint annak 1. sz. mellékletét, nyilvánosságra hozza.
A konferenciák résztvevőinek a Kiíró szállást biztosít.
A Márton Áron Tehetséggondozó Program végeztével, azon hallgató, aki szakmai tervét
maradéktalanul teljesíti és a beszámoló konferencián előadására megfelelő értékekést kap,
Márton Áron Tehetséggondozó Oklevélre jogosult.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati anyag a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje:
2017. november 29., 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázati adatlapot az elektronikus beadást követően
kinyomtatva, aláírva és beszkennelve e-mail-ben is el kell küldeni a tehetseg@mfa.gov.hu
címre.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs
lehetőség, kivéve, ha Kiíró megváltoztatja a pályázati feltételeket (lásd 6. old)!
A formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatokat a Lebonyolító, valamint a pályázatokat
elbíráló testület nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!
Pályázati feltételek:
Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személy,
 aki a 2017/2018-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, csehországi,
horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási
intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben folytat tanulmányokat; és
 aki felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és
rendelkezik két lezárt félévvel. Az utolsó két lezárt félév összesített, index szerinti súlyozott
tanulmányi átlaga nem lehet rosszabb 3.80-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy
esetén az adott országban a 3.80-nak megfelelő átlagnál); és
 aki pályázatában tutoraként olyan, a 2017/2018-as tanévben valamely magyarországi vagy
ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai
felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben
oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a
pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja; és
 aki, amennyiben „Magister” (haladó) kategóriában pályázik, a 2015/2016-os a Márton
Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban BI MÁSZ Oklevelet, vagy a 2016/2017es tanévben a Márton Áron Tehetséggondozó Programban Márton Áron Tehetséggondozó
Oklevelet szerzett.
Fontos figyelmeztetés!
 A Márton Áron Tehetséggondozó Programra jelentkező hallgató egyidejűleg pályázhat a
Márton Áron Kutatói Programra is (a két pályázati felhívás párhuzamosan jelenik meg), de
kizárólag eltérő szakmai tervvel! Egy hallgató azonban csak az egyik programban lehet
nyertes pályázó. Amennyiben a hallgató mindkét programra jelentkezik, az adatlap leadásával
egy időben írásban nyilatkoznia kell arról, hogy sikeres pályázata esetén mely programot
részesíti előnyben!
 Egy tutor egyidejűleg a fenti két programban (tehetséggondozó és kutatói program) legfeljebb
2-2, tehát összesen 4 hallgató tutorálását vállalhatja el.
Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a
kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!
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A pályázásból kizáró feltételek:
 Nem pályázhatnak a 2017/2018-as tanévben az alap-, vagy osztatlan képzésben I. évfolyamon
tanulmányokat folytató személyek; velük ellentétben pályázhatnak azon személyek, akik
korábbi felsőoktatási tanulmányaikból rendelkeznek 2 lezárt félévvel.
 Nem részesülhetnek ösztöndíjban a közép- és felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 Kizárásra kerül az a pályázó, aki az adatlapon, illetve a pályázathoz benyújtott mellékleteken
valótlan adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor.
 A pályázók (hallgatók és vezetőtanáraik) pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati
adatlapon szereplő személyes adataiknak a Kiíró általi kezeléséhez a döntéshez szükséges
ideig, de legkésőbb 2018. június 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával
továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Kiíró általi, a
támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt.
A tehetséggondozó programra érkező pályázatok értékelése:
A pályázatok értékelését a Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkárság munkatársaiból álló öttagú Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő
Bizottság elnökét és tagjait a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi oktatási ügyekért
felelős állami vezetője jelöli ki.
Az Értékelő Bizottság a beérkezett érvényes pályázatokat szakmai tervük tartalma,
kidolgozottsága függvényében, illetve a pályázók kutatói/publikációs tevékenysége és
versenyeredményei alapján rangsorolja.
A szakmai tervek értékelése:
A szakmai tervek előértékelését a Magyar Doktorandusz Közösség szakemberei terjesztik az
Értékelő Bizottság elé.
A szakmai tervre adható maximum pontszám: 55 pont.
Minimum ponthatár: 30 pont.
Nem nyerheti el az ösztöndíjat az a pályázó, aki szakmai tervével nem éri el a minimum
ponthatárt.
A kutatási és publikációs pontok értékelése:
A kutatási és publikációs pontok a hallgató által az előző (2016/2017-es) tanévben elért saját
eredményei elismerésére szolgálnak. Csak akkor adhatók, ha a teljesítmény eredménye
dokumentált. Az elért eredményt az oktatási intézmény, vagy egyéb szakmai szervezet által
kiállított hivatalos dokumentum, helyi (intézményi), regionális, országos vagy nemzetközi
tudományos diákköri konferencián, szakmai konferencián való előadást igazoló kiadvány,
publikáció, stb. igazolja.
Figyelem! A korábbi tanévekben igazolt eredmények a pályázat során nem vehetők figyelembe!
A BI MÁSZ Oklevélre, illetve Márton Áron Tehetséggondozó Oklevélre külön pont nem jár,
annak megléte és csatolása a „Magister” pályázók pályázati alapfeltétele!
A kutatási, publikációs, előadói- és versenyeredményekre adható maximum pontszám: 78 pont.
Minimum ponthatár: 5 pont.
Nem nyerheti el az ösztöndíjat az a pályázó, aki publikációs, kutatási tevékenységével és
versenyeredményeivel nem éri el a minimum ponthatárt.
A pályázó csak akkor jogosult ösztöndíjra, ha összesített pontszáma eléri a 35 pontot úgy, hogy
szakmai tervével, illetve a publikációs/kutatási tevékenységével és versenyeredményeivel különkülön is eléri az adott minimális ponthatárt (30 pontot, illetve 5 pontot).
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Pontegyenlőség:
Amennyiben a tehetséggondozó programra pályázók között pontegyenlőség áll fenn, akkor az
érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai
szempontok figyelembevételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az
ösztöndíj odaítélését indítványozza.
Döntés, szerződés:
 A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével a
külgazdasági és külügyminiszter, vagy az általa kijelölt állami vezető hozza meg. A pályázat
eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően Lebonyolító részéről a pályázók
elektronikus címére kerül megküldésre.
 A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a Külgazdasági és
Külügyminisztérium nemzetközi oktatási ügyekért felelős állami vezetőjéhez kifogást
nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés
jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való
tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés
megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A
pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: „Ávr”) 102/D. §-ában meghatározottak
szerint kell eljárnia. Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről
is.
 A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók és vezetőtanárok névsora nyilvános. A pályázó
hallgató és vezetőtanára a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az
ösztöndíj elnyerése esetén a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerüljön.
 Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval és vezetőtanárával (tutorával) a Kiíró ösztöndíjszerződést
köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas és a támogató jogait és kötelezettségeit. A pályázati
felhívás és a megkötött ösztöndíjszerződés feltételei közötti esetleges eltérés esetén az
ösztöndíjszerződésben előírtak irányadók. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. (d.) pontja értelmében adómentes. A
pályázatot elnyerő hallgató és vezetőtanára (tutora) tudomásul veszi, hogy a szerződés
aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele, hogy a pályázó
(ösztöndíjas) magyarországi forintalapú vagy külföldi eurokompatibilis devizaalapú
bankszámlával rendelkezzen.
 Az ösztöndíjas nem jogosult az ösztöndíjra, vagy annak egy részére, valamint kizárható a
következő két év pályázati lehetőségeiből, amennyiben a pályázati felhívásban, az
ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi (pl. a hallgató
nem végzi el év közben a kutatási részfeladatokat, nem vesz részt aktívan a konferenciákon,
nem adja le előadása prezentációját, nem tartja meg kötelező beszámoló előadásait, nem adja
le a szakmai terve alapján készített beszámoló dolgozatát, nem ad le igazolást II. szemeszteri
hallgatói jogviszonnyáról; a vezetőtanár nem teljesíti tutoriális feladatait, nem ad le haladási
naplót, szakmai értékekést, dolgozat-értékelést, stb.).
Az ösztöndíjjal kapcsolatos információk:
A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 35 fő (ebből a „Magister”
/haladó/ pályázati kategóriában ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 10 fő).
A hallgatói ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára nyerhető el. Mértéke legalább
200.000,- Ft/tanév/fő és legfeljebb 350.000,- Ft/tanév/fő alapösztöndíj rész, valamint a hallgató
oktatási intézménye és a konferenciák helyszíne közötti legrövidebb útvonal függvényében,
differenciáltan megítélhető ösztöndíj rész, az alábbiak szerint:
100 – 200 km között
200 – 300 km között
300 – 400 km között

2.500 Ft/alkalom
5.000 Ft/alkalom
7.500 Ft/alkalom
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400 – 500 km között
500 – 600 km között
600 – 700 km között
700 km felett

10.000 Ft/alkalom
12.500 Ft/alkalom
15.000 Ft/alkalom
17.500 Ft/alkalom

A pályázaton nyertes hallgatók ösztöndíjának mértékét a pályázati döntés tartalmazza.
Az ösztöndíj két egyenlő részletben kerül folyósításra, az első részlet a módszertani konferencia
alkalmával tartott képzés sikeres elvégzését és a szakmai terv ismertetését követően, a második
részlet a szakmai előadás záró konferencián való bemutatását, illetve az ösztöndíjszerződésben
foglalt valamennyi feladat elvégzését követően.
A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma legfeljebb 35 fő.
A tutori ösztöndíj mértéke 140.000,- Ft/tutorált hallgató/tanév/fő, mely az
ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése után, egy összegben kerül folyósításra.
Az ösztöndíj összegén felül a pályázó a jelen pályázati felhívásban meghatározott feladatok
teljesítésével kapcsolatosan költségtérítési illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel
nem léphet fel a Kiíró irányába.
A pályázat beadásának menete:
1. Elektronikus beadás a http://sao.bbi.hu elektronikus ügyfélkapu felületen keresztül.
Fontos! Azon pályázóknak, akik rendelkeznek BI Neptun kóddal, nem kell külön
regisztrálniuk, a már meglévő BI Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre! A BI
Neptun kóddal nem rendelkező pályázóknak az ügyfélkapu rendszerében a
http://sao.bbi.hu/registration weboldalon kell regisztrálniuk. Probléma esetén kérjük, írjanak
a tehetseg@mfa.gov.hu címre!
2. A PDF adatlap kinyomtatása, aláírása
(Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot
készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén, nyomtatványai között talál - ezt a PDF típusú
dokumentumot kell kinyomtatni.)
3. A kinyomatatott és aláírt PDF pályázati adatlap megküldése a tehetseg@mfa.gov.hu címre.
Tájékozódás a pályázatról:
A beérkezett teljes pályázatokról annak iktatását követően a Lebonyolító a pályázót elektronikus
levélben a pályázó által a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímen értesíti a pályázati
anyag beérkezéséről, legkésőbb 2017. december 5-ig.
A pályázatok benyújtásával, illetve a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos információt a pályázók
az alábbi elektronikus elérhetőségen keresztül kérhetnek: tehetseg@mfa.gov.hu.
A kötelezően feltöltendő mellékletek, igazolások




a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló hiteles/eredeti intézményi igazolás (2017/2018-as
tanév őszi szemeszter);
az utolsó két lezárt félév (2016/2017-es tanév őszi és tavaszi szemeszter) indexoldalának
eredeti, a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített másolata;
eredeti, aláírt tutori szakmai ajánlás a tehetséggondozó programban való részvételre,
melynek tartalmaznia kell a tutor nevét, intézményének nevét és címét (a formanyomtatvány a
http://sao.bbi.hu ügyfélkapu felületről tölthető le);
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a tutor által jóváhagyott, aláírásával ellátott, eredeti, minimum 3 oldalas, címmel ellátott
szakmai terv. A szakmai tervnek tartalmaznia kell a pályázatban és a szakmai munkában való
részvétel indítékait, a kutatás célját, a munka ütemtervét.
„Magister” (haladó) pályázók esetében BI MÁSZ Oklevél, illetve Márton Áron
Tehetséggondozó Oklevél, a 2015/2016-os vagy a 2016/2017-es tehetséggondozó
programban való kiemelkedő teljesítmény igazolása;
„Magister” (haladó) pályázók esetében nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató a
2017/2018-as tanévben kutatási témáját a tehetséggondozó beszámoló konferencián kívül
saját egykori középiskolájában előadja, ahol egyúttal tájékoztatást tart a Márton Áron
Tehetséggondozó Programról (a formanyomtatvány a http://sao.bbi.hu ügyfélkapu felületről
tölthető le);
„Famulus” (kezdő) pályázók esetében nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató a
2017/2018-as tanévben kutatási témáját a tehetséggondozó beszámoló konferencián kívül
legalább egy helyi, hazai, vagy nemzetközi konferencián előadja (a formanyomtatvány a
http://sao.bbi.hu ügyfélkapu felületről tölthető le);
a magyar nemzetiség igazolása (e célra alkalmas minden olyan hiteles dokumentummásolat
– amely egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható – amelyből a magyar
nemzetiség egyértelműen megállapítható: például e célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, esetlegesen az érettségi
bizonyítvány másolata);
a határon túli állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata;
a tutor részletes szakmai életrajza;
a tutor munkahelyi igazolása.

Az eredetiként megjelölt dokumentumokat a nyertes pályázók kötelesek a program 1.
módszertani konferenciáján leadni Lebonyolítónak.
Az elbírálást segítő feltölthető mellékletek:
kutatási, publikációs, művészeti és sporttevékenység igazolására szolgáló
hivatalos
dokumentumok. Amennyiben a dokumentum nem magyar nyelvű, annak egyszerű, magyar
nyelvű fordítása is csatolandó!!
A pályázati feltételek változása
A pályázati feltételek megváltoztatását jogszabályváltozás vagy egyéb igazolható ok indokolhatja.
A pályázati feltételek változása esetén az a pályázó, aki a pályázatot a módosítás előtti
feltételekkel nyújtotta be, a pályázati kiírás módosítása miatt nem kerülhet kedvezőtlenebb
helyzetbe azzal szemben, aki a pályázatot a módosított pályázati kiírásnak megfelelően nyújtotta
be. Ha a pályázati kiírás módosítása miatt a módosítás előtti feltételekkel benyújtott pályázat nem
értékelhető, a Kiíró hiánypótlást rendel el.
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