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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

emberi erőforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„Miért ágy írják ki a külhoni magyar egyetemisták alapképzési, mesterképzési és a "D-s

ösztöndíjpályázatait, hogy sokan lemaradnak a pályázati IehetőségróZ?"

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Legutóbbi kárpátaljai utam során ungvári magyar egyetemisták fordultak hozzám

azzal a problémával, amely sokuk számára teszi lehetetlenné a magyarországi alapképzési ,

mesterképzési és PhD-s ösztöndíjak, illetve a részképz ős tanulmányutak ösztöndíj ának

igénybevételét.

A probléma alapja, hogy a pályázatok kiírására a nyár folyamán kerül sor (idén ez

július 23-án történt), a fiataloknak ezt követően (az idei évben július 25-e és augusztus 18-a

között) van lehetőségük a pályázatot beadni . Ez az időszak azonban az egyetemeken a nyári

szünet heteit jelenti, az intézmények tanulmányi osztályai, titkárságai, valamint az egyetem i

oktatók szabadságon vannak . A pályázni kívánó hallgatók többsége ezért nem tudj a

beszerezni a pályázatokhoz szükséges igazolásokat, valamint a részképzős hallgatók nem

tudják beszerezni a befogadó nyilatkozatot. A probléma ráadásul könnyen orvosolható lenne,



hiszen semmi nem indokolja, hogy a pályázatokat csak ilyen kés őn írják ki, azt meg lehetne

tenni már például az egyetemi vizsgaid őszak kezdetén is, amikor még a tanulmányi osztály i s

nyitva van és az oktatók is elérhetőek. Ez esetben akár a benyújtási határidőt is előbbre

lehetne hozni .

További probléma, hogy a Régiós Ösztöndíj Tanács által meghozott pályázat i

döntéseket a minisztérium illetékesei érthetetlenül hosszú id ő alatt hagyják csak jóvá. Ez

rendkívüli módon megnehezíti a felvételt nyert PhD-s hallgatók ügyintézését, tanulmány i

vízum, tartózkodási engedély és TAJ-szám igénylése, valamint az ösztöndíjuk folyósítása i s

csak októberben kezd ődhet meg.

Szomorú, hogy ilyen adminisztratív jellegű hibák és akadályok miatt hiúsulhatnak

meg egyébként kiváló kezdeményezések és lehetetlenül el külhoni fiatal nemzettestvérein k

anyaországi tanulmánya .

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat :

Az alapképzési, mesterképzési és PhD-s ösztöndíjak, valamint a részképzési

ösztöndíjak pályázatait miért olyan időszakban írták ki, amikor a hallgatók többsége

a szükséges dokumentumokat nem tudja beszerezni ?

A fentiek miatt az idei évben a pályázati lehetőségről lemaradt hallgatóknak van-e

módjuk valamilyen formában a pályázaton még részt venni ?

Javaslom, hogy a jövő évben figyeljenek arra, hogy a pályázatok a fentiekre

tekintettel korábban kiírásra kerüljenek . Megoldható-e ez?

Mi az oka annak, hogy a döntések minisztériumi jóváhagyása annyira elhúzódik ,

hogy ez akadályoztatja a pályázaton nyertes hallgatókat? Kívánnak-e az eljáráso n

gyorsítani?

Budapest, 2014 . október 16 .
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