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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 

„TÁMASZ ösztöndíjra” (tanulmányi támogatásra) a 2013/2014-es tanévben a magyarországi 

felsőoktatási intézményekben alap-, egységes (osztatlan) és mester (magiszteri) képzési szinten, 

magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges (államilag támogatott vagy költségtérítéses) 

képzési formában tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem 

részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára. 

 

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel 

együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével 

hirdeti meg.  

 

Általános tudnivalók: 
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a pályázaton elnyerhető 

ösztöndíjjal a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben az alap-, 

osztatlan és mesterképzésben tanulmányokat folytató, de miniszteri ösztöndíjban nem 

részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára kíván támogatást biztosítani, 

ezáltal elősegítve a hallgatókat tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, tudományos-kutató 

tevékenységük, közösségi aktivitásuk folytatásához.  

- A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti 

kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI 

rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, 

valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi 

szakaszában alkalmazandók. 

- A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem 

feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). Jelen pályázaton 

rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 5.000.000,- forint. 

- A programban részt vevő hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj folyósítása a 

pályázati feltételek teljesülését követően, a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében történik. 

- Az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és 

kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma végzi. 

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

- Kizárásra kerül az a pályázó, aki az adatlapon, illetve a pályázathoz benyújtott mellékleteken 

valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve 

valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat. 

- A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Zsámboki 

Marcell, a Balassi Intézet oktatási igazgatója. Az Értékelő Bizottság tagjai: Gyetvai Árpád, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet kabinetfőnök-

helyettese; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; 

Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; Demeter József, a Balassi 

Intézet Márton Áron Szakkollégium Debreceni Kollégiumának vezetője; Kanyári József a 

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Szegedi Kollégiumának vezetője; Vázsonyi Ottó, 

a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Pécsi Kollégiumának vezetője. 

- A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével Dr. 

Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára 

hozza meg 2013. december 31. napjáig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a 
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döntést követően 7 munkanapon belül a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium részéről 

megküldésre kerül. 

- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az emberi erőforrások 

miniszteréhez 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 Ávr. 90. §-ában meghatározottak 

szerint kell eljárnia. 

- Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval (személyenként) az Emberi Erőforrás Minisztériuma által e 

feladatra kijelölt Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül szerződést köt, amely 

tartalmazza az ösztöndíjas hallgató jogait, valamint a hallgatónak az alábbi adatokra (és azok 

megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit: 

 a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi 

igazolvány - száma); 

 a hallgató idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a hosszú távú tartózkodási 

engedély megszerzésére); 

 a hallgató tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, 

átsorolása költségtérítéses/önköltséges képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);  

 a hallgató elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, 

illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása. 

- A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes 

adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben 

meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez 

szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a 

pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a 

támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a 

támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után. 

- A támogatást elnyerő pályázók részére a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. 

pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő hallgató tudomásul veszi, hogy a 

szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a  magyarországi 

forintalapú bankszámla megléte, melynek létesítésével kapcsolatban az ösztöndíjas hallgató 

köteles eljárni. 

- A támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a 

pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat 

megszegi. Amennyiben a támogatottat a támogatás (vagy annak egy részének) visszafizetésére 

kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A 

kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő támogatás folyósításának napja, utolsó napja 

a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

- A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való 

részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra 

kerüljön a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapon, illetve tudomásul 

veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a 

alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a 

pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos 

államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére. 

 

Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, 

Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 

2013/14-es tanévben valamely magyarországi intézményben  

- felsőbb éves alap-, vagy egységes (osztatlan) képzésben, vagy 

- mesterképzésben 

http://www.martonaron.hu/
http://www.balassi-intezet.hu/
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magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges /államilag támogatott vagy költségtérítéses/ 

formában – folytat tanulmányokat, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesül.  

 

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a 

kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása! 

 

A pályázásból kizáró feltételek: 

- Nem pályázhatnak a 2013/2014-es tanévben Magyarországon hallgatói jogviszonnyal nem 

rendelkező személyek. 

- Nem pályázhatnak a 2013/2014-es tanévben az alap-, vagy osztatlan képzésben I. 

évfolyamon tanulmányokat folytató személyek. 

- Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek. 

- Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2013/2014-es tanév időtartamára az Emberi 

Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján miniszteri 

ösztöndíjban vagy más ösztöndíjban, tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint azon 

személyek, akik a 2013/2014-es tanévre a magyarországi felsőoktatási tanulmányaik 

vonatkozásában más nemzetközi egyezményen alapuló ösztöndíjban, támogatásban 

részesülnek. 

 

További pályázati információk: 

 

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 50 fő. 

 

A TÁMASZ ösztöndíj a 2013/2014-es tanév10 hónapjára nyerhető el, mértéke legalább 30.000,- 

Ft/tanév/fő, legfeljebb 300.000,- Ft/tanév/fő.  Az ösztöndíj egy összegben kerül folyósításra, a 

2013/2014-es tanév tavaszi félévének hallgatói jogviszony igazolását követően.  

 

A pályázatok értékelése: 

 

Az Értékelő Bizottság a beérkezett érvényes pályázatokról egyedi elbírálással hoz javaslatot 

elsődlegesen az alábbiak figyelembe vételével:  

 a hallgató tanulmányi eredményei az utolsó két lezárt tanulmányi félévben (az 

alapképzésben 1. évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók esetében ez nem vehető 

figyelembe; a mesterképzés I. évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók esetében 

pedig a mesterképzésre jogosító alapképzéses tanulmányok utolsó két félévének 

eredményei figyelembe veendők); 

 a hallgató tudományos, kutatási tevékenysége, eredményei a 2012/2013-as tanévben; 

 a hallgató közösségi tevékenysége (pl. hallgatói önkormányzati tisztségviselés, 

öntevékeny csoportban való aktív részvétel stb.); 

 egyéb, a hallgató által a pályázatában megjelenített és az Értékelő Bizottság által 

elfogadásra kerülő szempontok (pl. a hallgató motivációja a megszerzendő diplomájának 

szülőföldjén történő hasznosulásával kapcsolatban, a hallgató kapcsolattartása a szülőföldi 

magyar oktatási/kulturális intézményekkel, szervezetekkel stb.); továbbá 

 a hallgató szociális helyzete. 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

 

Az aláírt pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek személyes benyújtásának 

vagy postai úton történő beérkezésének határideje: 2013. december 16., 16.00 óra. 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos benyújtott pályázatokat a lebonyolító, 

valamint a pályázatokat elbíráló testület nem veszi figyelembe! 
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A beadás menete 

 

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó pályázatát az adatlap kitöltése után beadja az 

elektronikus Ügyfélkapu felületen keresztül, majd a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg 

aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó papír alapú 

mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.  

 

Elektronikus beadás a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül:  

 

http://sao.bbi.hu 

 

Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot 

készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén, nyomtatványai között talál.  

 

*Fontos! A pályázók a már meglévő BI MÁSZ Neptun kóddal tudnak belépni a 

pályázati felületre, nem kell külön regisztrálniuk! Amennyiben nem emlékeznek BI MÁSZ 

Neptun kódjukra, az Ügyfélkapu felületen keresztül lehetőségük van emlékeztető e-mailt 

kapni arról.  

Amennyiben nincs BI MÁSZ Neptun kódjuk, az ügyfélkapu felületen 

(http://sao.bbi.hu/registration) történő regisztrációval tudnak belépni a pályázati felületre. 

Probléma esetén kérjenek segítséget a tamasz@bbi.hu e-mai-címen!  

 

Az elektronikus beadást követően a pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani, az 

alábbi címen és jeligével: 

 

Balassi Intézet 

Márton Áron Szakkollégium 

1037 Budapest 

Kunigunda útja 35. 

„TÁMASZ ösztöndíj”  

 

Tájékozódás a pályázatról: 

A postai úton beérkezett teljes pályázatokról annak iktatását követően a bonyolító a pályázót 

elektronikus levélben a pályázó által a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímen 

értesíti a pályázati anyag beérkezéséről, legkésőbb 2013. december 18-ig.  A pályázatról, a beadott 

pályázatok megérkezéséről, illetve a szerződésről a fenti címen, a +36/1/368 8860/195-ös  

telefonszámokon és a tamasz@bbi.hu e-mail címen lehet tájékozódni. 

 

Szükséges mellékletek, igazolások 

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni. 

 

Kötelezően benyújtandó pályázati anyag és mellékletei: 

- elektronikus Ügyfélkapu felületen beadott pályázati adatlap - kinyomtatott és aláírt PDF 

dokumentum; 

- legfeljebb 2 oldal terjedelmű, géppel írt és a pályázó részéről aláírt indokolás; 

- hallgatói jogviszony fennállásáról szóló hiteles/eredeti igazolás (2013/2014-es tanév őszi 

szemeszter); 

- a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített igazolás az utolsó két lezárt 

félév indexoldalairól /a mesterképzés 1. évfolyamán tanulmányokat folytató hallgatók 

esetében pedig a mesterképzésre jogosító alapképzéses tanulmányok utolsó két félévének 

eredményeit kell csatolni/. (Személyes beadásnál: az igazolást helyettesítheti, ha a pályázó a 

pályázati anyagot átvevő személynél a félév indexoldalait helyben kinyomtatja a hallgatói 

elektronikus felületről – Neptun vagy ETR -, amit az átvevő személy az aláírásával hitelesít. 

Postai beadásnál: a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített igazolás);  

http://sao.bbi.hu/
mailto:tamasz@bbi.hu
mailto:tamasz@bbi.hu


5 

 

- a magyar nemzetiség igazolása (e célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. 

oldalának másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek 

hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően 

megállapítható) – a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal 

pótolható;  

- az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata. 

 

Az elbírálást segítő csatolható mellékletek: 

- szociális szempont figyelembevételére irányuló kérelem, indoklás 

- kutatási, tudományos, publikációs, művészeti és sporttevékenység igazolására szolgáló 

eredeti dokumentumok másolata. Amennyiben a dokumentum nem magyar nyelvű, annak 

egyszerű, magyar nyelvű fordítása is csatolandó!! 


