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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett „Miért úgy írják ki a külhoni magyar egyetemisták alapképzési, mesterképzési és
a PhD-s ösztöndíjpályázatait, hogy sokan lemaradnak a pályázati lehet őségről?” című írásbel i
kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának alábbi, külhoni magyar hallgatók 2014/2015-ös tanév i
támogatását érintő pályázatainak lebonyolítását a Balassi Intézet végezte :

a magyarországi felsőoktatási intézményekben magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap- ,
osztatlan és mesterképzésben résztvev ő külhoni magyar hallgatók miniszteri ösztöndíj
pályázatai ;

magyarországi fels őoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktor i
képzésében történő részvételre vonatkozó pályázatai ;

a határon túli felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar
hallgatók magyarországi, 0,5—5 hónapos miniszteri ösztöndíjas részképzésére vonatkozó
pályázatai .

A pályázatok lebonyolítása az EMMI és a Balassi Intézet között 16410-1/2014/KULHON
ügyiratszámon létrejött együttműködési megállapodás alapján történt. Az együttműködési
megállapodás a tervezettnél és a korábbi évek zökken őmentes gyakorlatához képest — némi késésse l
—, 2014. május 22-én került aláírásra. A késői aláírás oka az együttműködést meghatározó
államháztartási és más jogi szabályozás bonyolultságában található meg . Különös tekintettel arra,
hogy a Balassi Intézet a hivatkozott időszakban még az akkori Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz (KIM) tartozott, azóta pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM )
háttérintézményeként folytatja működését. A megállapodás megkötésének elhúzódása maga után
vonta az érintett — a Balassi Intézet ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésére irányuló
felhívásokkal együtt — 22 pályázati kiírás meghirdetésének késedelmét is, melyek így 201 4
júliusának második felében kerülhettek meghirdetésre . A pályázatok beadási határideje a korábbi
évek július végi-augusztus eleji gyakorlatához viszonyítva sz űk egy hónapos csúszással, 2014 .
augusztus 18 . és 26 . napjai között került meghatározásra. Ebből következően a pályázatok
értékelési-döntési és további lebonyolítási folyamata is id őben hasonló mértékben tolódott ki .



A részképzésre vonatkozó pályázatok kivételével a pályázati folyamatban bekövetkezett késedele m
nem érintette a pályázókat abban a tekintetben hátrányosan, hogy a szükséges igazolásokat
korábban sem tudták volna csatolni, hiszen az alap-, osztatlan, mester- és doktori képzésr e
vonatkozó pályázatokhoz a képzésre történt felvétel igazolása mellett a korábbi tanulmányokról ,
tudományos tevékenységről szóló tanúsítványok benyújtása volt szükséges, melyek a pályázó k
számára rendelkezésre álltak . A megjelenési dátumok és a beadási határid ők időbeli csúszása sem
érintette hátrányosan az érintett hallgatókat, hiszen a fels őoktatási felvételi eljárás ún . besorolási
döntése (a „ponthatár-húzás”) is csak 2014 . július 24-én történt meg . Egyes doktori iskolák pedi g
csak augusztus első felében hirdettek eredményt . Ezt igazolja a pályázók magas száma is : a
miniszteri ösztöndíjas pályázatokra összesen 771, az állami ösztöndíjas doktori képzésre pedig 5 0
érvényes pályázat érkezett be, mely számok meghaladják az elmúlt évek adatait .

Budapest, 2014. november 3 .

Üdvözlettel :

Rétvári Benc e
államtitkár
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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Miért úgy írják ki a külhoni magyar egyetemistá k
alapképzési, mesterképzési és a PhD-s ösztöndíjpályázatait, hogy sokan lemaradnak a
pályázati lehetőségről?” című, K/1602. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat

Budapest, 2014 . november 3 .

Tisztelettel :

Rétvári Bence
államtitkár
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