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HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen 
pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjra a 2021/2022-es tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási 
intézményekbe nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap- vagy osztatlan 
képzésre felvételt nyert azon külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) külhoni magyar hallgatók részére szervezett 
magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt Márton Áron ösztöndíjasként. 

A pályázat célja: a külhoni magyar hallgatók számára lehetőség biztosítása a határon túli régiókban magyar 
nyelven nem tanulható ún. hiányszakokon a magyarországi felsőoktatási képzésekbe történő bekapcsolódásra, 
ezáltal elősegítve a határon túli magyar közösségek értelmiségi utánpótlása kinevelését. 

Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű személy – az ukrán és szerb állampolgárságú személyek 
kivételével –, aki 

- 2020/2021-es tanévben a KKM külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási 
előkészítő képzésén vett részt Márton Áron ösztöndíjasként, és 

 
- felvételt nyert a 2021/2022-es tanévre valamely magyarországi felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas, 

nappali munkarendű alap- vagy osztatlan képzésére, valamint 
 

- az egyetemi előkészítő határon túli magyar csoportjaiban ösztöndíjas hallgatóként sikeresen befejezte a 
tanévet, azaz a tanult tantárgyankénti súlyozott átlageredménye legalább 25%, vagy 

 
- az egyetemi előkészítő nem magyar anyanyelvű csoportjában ösztöndíjas hallgatóként a tanév végén 

minden tantárgyból sikeres záróvizsgát tett. 

FIGYELEM!  

Azon szerb és ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személyek, akik a 2020/2021-es tanévben a KKM 
külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt 
Márton Áron ösztöndíjasként és a magyarországi felvételi eljárásban felvételt nyertek valamely magyarországi 
felsőoktatási intézmény nappali munkarendű alap- vagy osztatlan, magyar állami ösztöndíjjal támogatott 
formájú képzésére, az ITM és az ELTE másik, az ukrán vagy a szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű 
első éves hallgatók számára kiírt Hunyadi János Ösztöndíj pályázatán vehetnek részt! 

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) 
megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása! 

Az ösztöndíj mértéke: a Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a 30.000,- Ft/fő/hó.1 A Hunyadi János 
ösztöndíj a nyertes pályázót a 2021/2022-es tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban 
a pályázó megszakítás nélkül az adott felsőoktatási intézmény aktív jogviszonnyal rendelkező, magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott hallgatója, aki tanulmányait nappali munkarenden végzi.  

A pályázatok elektronikus beadásának határideje: 

2021. augusztus 8., 23:59 (közép-európai idő /CET/ szerint). 

  

                                                                 
1  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 



 
 
  

KKM előkészítőből   alap-, osztatlan képzés    2021/2022  
 

 
 

 
2 
 

 

Általános tudnivalók: 

 A pályázati kiírás tartalmát és az értékelés szempontrendszerét az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(továbbiakban: ITM) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (továbbiakban ELTE) együttműködve 
dolgozta ki és az ELTE közreműködésével hirdeti meg. 

 A Hunyadi János Ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő és az Értékelő Bizottság által is 
javasolt intézményben, szakon és a 2020/2021-es tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem 
vihető át más felsőoktatási intézményben más munkarendben vagy más szakon végzendő tanulmányok 
időtartamára. 

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

 A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az 
ITM és az ELTE, valamint az alábbiakban meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi 
kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2021. december 30. napjáig. A nyertes pályázók 
pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az ITM 
és az ELTE általi kezeléséhez a Hunyadi János ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen 
adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után. 

 Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat 
benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő tényt, adatot elhallgat. 

 Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, 
amely csatolandó a pályázathoz. 

 A pályázó pályázata benyújtásával felhatalmazza az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét továbbítsa 
a pályázat lebonyolítását végző ELTE illetékes munkatársaihoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az 
adminisztráció megkönnyítése végett felvételi adatai kikéréséhez az ELTE az Oktatási Hivataltól kapott 
regisztrációs számát felhasználja. 

 A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel 
hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a 
https://martonaron.elte.hu honlapon. 

 

A pályázásból kizáró általános feltételek  

FIGYELEM! Azon hallgatók, akiknek finanszírozási formája nem állami ösztöndíj, hanem valamely 
egyetemet fenntartó közalapítvány által biztosított támogatás – pl.: Corvinus ösztöndíj -, nem 
pályázhatnak a Hunyadi János ösztöndíjra.  

 Felsőoktatási szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban. 

 A Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyek, amennyiben nem nappali 
munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkeztek, illetve a felvételi eljárás során 
csak magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésre kerültek besorolásra a 
2021/2022-es tanév során nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban. 

 Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy olyan 
szakra nyernek felvételt, amelyen nincs meghirdetve magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés. (Az 
egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a www.felvi.hu honlapon.) 

 Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek. 

 Nem részesülhetnek Hunyadi János Ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen 
alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek. 

 Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2021/2022-es tanévben nem első 
évfolyamos hallgatók lesznek. 
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 Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe a központi felvételi eljáráson kívül, 
intézményen belüli vagy intézményközi átvétellel bejutó személyek. 

 

A pályázat jogszabályi háttere 

 A pályázat továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban Ávr.), a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A 
fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a 
pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.  

 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Korm. rendelet 26/A §-a alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali 
munkarendű képzésben a 2020/2021-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a 
Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő 
részvételükkel nyerhetik el az innovációs- és technológiai miniszter által tíz hónapra – a 2021/2022-es tanév 
időtartamára – adományozott Hunyadi János Ösztöndíjat. 

 A támogatás forrása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 1. 
melléklete, XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, Főiskolák cím. 

 

 

A pályázatok elbírálásának folyamata 

A döntés előkészítése  

 

 A pályázatok kiértékelését – pontozását - a közzétett pontrendszer alapján az ELTE végzi.  

 A kiértékelést követően az Előértékelő Bizottság (melynek elnökét és tagjait a szaktárca kérte fel, (elnöke: dr. 
Cseszregi Tamás) állítja fel a rangsort, majd a nyertes pályázókra vonatkozó előzetes javaslatot tesz az 
Értékelő Bizottságnak. 

 Az  Előértékelő  Bizottság  ülését  követően  az előzetes  javaslat  eredményéről  az ELTE ülést követő 2 
munkanapon belül a pályázó által a pályázat elektronikus beadásakor megadott e-mail címre értesítést küld a 
pályázó részére. Az előzetes javaslat eredményéről személyesen az ELTE Külhoni Pályázatok Osztályán lehet 
érdeklődni.  

 Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a 
tudomásszerzést követő 7 napon belül. 

 A pályázatok végleges értékelését az Előértékelő Bizottság előzetes javaslatai alapján az Értékelő Bizottság 
végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Dr. Székely Mózes, az ITM Felsőoktatási Képzési Főosztályának 
vezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); 
Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Wurst 
Erzsébet (Ausztriából); dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója; Jakabné dr. Szalai Krisztina, az 
ELTE oktatási igazgató-helyettese; Dr. Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának szakmai 
igazgatója és Kánya József az ITM Felsőoktatási Képzési Főosztályának külhoni felsőoktatási referense. 

 A pályázat elbírálásának eredményéről az ELTE a döntést követő 7 munkanapon belül e-mailben értesíti a 
pályázókat. 

 

Döntéshozatal  

 A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz 
benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével az innovációs és technológiai miniszter 
hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.  
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 A pályázat elbírálásának eredményéről a z ELTE a döntést követő 7 munkanapon belül e-mailben értesíti a 
pályázókat. 

 A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az ITM oktatásért felelős 
államtitkárához 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 napon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül kell 
benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. 

 

Szerződéskötés 

Az ösztöndíjat elnyert pályázóval az ELTE a miniszter döntését követő 30 napon belül köt 
ösztöndíjszerződést, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az alábbi adatokra (és azok 
megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit: 

o a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány –személyi igazolvány- száma); 

o tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses 
képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése); 

o elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek 
megváltozása. 

 

Az ösztöndíj folyósítása, jogosultság további támogatásokra 

 

 Az Ösztöndíjas részére a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény folyósítja a Hunyadi János 
Ösztöndíjat.  

 A Hunyadi János ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2021/2022-es tanévben magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott formában vesz részt, így a Hunyadi János Ösztöndíj összegén felül még 
jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon további hallgatói 
juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban) részesülhet. 

 A nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert és a 2021/2022-es 
tanévben Hunyadi János Ösztöndíjban részesülő határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves 
tanulmányaik során a Hunyadi János Ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk, jelen pályázat 
elnyerése nem eredményez automatikus részvételt a felsőévesek részére később kiírt pályázaton. 

 A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, 
illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az 
ösztöndíjas a pályázati kiírásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat 
megszegi. 

 Amennyiben az ösztöndíjast a pályázat kiírói az ösztöndíj – vagy annak egy részének – visszafizetésére 
kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a 
rendelkezései alapján az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell 
visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt 
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

 

 

 
A 2020/2021-es tanévre meghirdetett Hunyadi János ösztöndíjas keretszám: 15 fő. 
 

Amennyiben az elbírálás során a megadott ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor 
a fennmaradó Hunyadi János Ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható az ITM és az ELTE által közösen a 
2021/2022-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, első vagy felsőbb éves 
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alap-, vagy osztatlan, vagy mesterképzésben részt vevő határon túli magyar nemzetiségű személyek számára 
Hunyadi János Ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra. 
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A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA  
 

1. Pályázni a martonaronurlapok.elte.hu oldalon lehet a megfelelő pályázati űrlap kitöltésével 
(Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak 
mindkét adatlapot be kell nyújtania!) 

2. Az űrlap teljeskörű és pontos kitöltését követően az űrlap végén a “Beküldés” gombra kattintva 
véglegesíti a pályázatát. Ez egyben a pályázata hivatalos beadásának is minősül.  

FIGYELEM!  

Kizárólag azok a pályázatok értékelhetők, amelyek a pályázati határidő végéig beadásra kerülnek. 
Amennyiben az elektronikus űrlap végén a “Mentés” gombra kattintott, pályázata nem tekinthető beadottnak, 
és később nem került értékelésre.  

A határidő leteltét követően a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul benyújtott és hiányos 
pályázatokat nem veszi figyelembe, illetve a határidőn túl csatolt dokumentumokat az elbírálás (pontozás) során 
nem számítja be! 

 

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a felvételi határozatáról szóló hivatalos értesítés 
kézhezvételét (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a www.felvi.hu honlapon a pályázó 
személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet 
kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor.  

A pályázattal kapcsolatban részletes információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

ELTE Oktatási Igazgatóság – Budapest – Külhoni Pályázatok Osztálya  
A budapesti ügyfélfogadási időpontokról tájékozódjon a https://martonaron.elte.hu honlapon! 
 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23 19-es iroda 
Tel: (36-1) 411-6500/2132. mellék 

 

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi 
határozatáról (melyet a felsőoktatási intézménytől kap meg levélben), mivel a www.felvi.hu honlapon 
(magyarországi felvételi eljárás hivatalos oldala) a pályázó személyes elektronikus felvételi felületén megtalálja 
a hivatalos felvételi besorolási döntését, melyet kinyomtatva csatolni tud jelen pályázat benyújtásakor. Továbbá 
a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül 
a pályázat lebonyolítását végző ELTE Oktatási Igazgatóság Külhoni Pályázatok Osztályának illetékes 
munkatársaihoz továbbítsa. 
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Kötelezően csatolandó mellékletek: 
 

A dokumentumokat szkennelve vagy lefotózva szükséges feltölteni, minden esetben figyelve azok 
olvashatóságára. 
 
 

 a 2021. évi május- júniusi érettségi vizsgaidőszakában (ún. kétszintű érettségi rendszerben) letett 
magyarországi emelt vagy közép szintű érettségi vizsgák tanúsítványainak/bizonyítványának másolata  

 E dokumentumok benyújtása az egyetemi előkészítő nem magyar anyanyelvű, azaz külföldi 
csoportjaiban tanult hallgatók számára nem kötelező!; 

 KKM Előkészítő képzése által a 2020/2021-es tanévről kiállított bizonyítvány egyszerű másolata; 

 az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata; 
 

 a magyarországi 2021. évi felsőoktatási felvételről szóló igazolás másolata (erre a célra megfelel a személyes 
e-felvi felületről kinyomtatott besorolási döntés is); 
 

 gyakorlati vizsga esetén (pl. a művészet, vagy művészetközvetítési képzési területhez tartozó szak esetén) a 
gyakorlati vizsga vizsgalapjának vagy a vizsga eredményét igazoló igazolás egyszerű másolata. 


