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Pályázati kiírás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni
Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével
nyílt közoktatási pályázatot hirdet
magyarországi közoktatási intézményekben tanuló, sajátos nevelési igényű határon túli
magyar diákok ösztöndíjára a 2013/2014. évi tanévre.
1. A pályázat célja: sajátos nevelési igényű, a 2013/2014. tanévben a szakértői vélemény alapján
meghatározott magyarországi közoktatási intézményben tanulmányokat folytató diákok
ösztöndíjának biztosítása a tanév 10 hónapos időtartamára 10.000.-Ft/fő/hó összegben.
2. Általános tudnivalók:
▪
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős
Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya dolgozta ki, és a pályázatot a
Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
▪
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a magyarországi közoktatási
intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű, határon túli magyar nemzetiségű
gyermekeket és fiatalokat kívánja támogatni, mellyel hozzájárul az érintettek magyar nyelvű
ismereteinek hatékonyabb elsajátításához, készségeik fejlesztéséhez, és tanulmányaik minél
kiegyensúlyozottabb 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 támogatás forrása: 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).
▪
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 4.100.000.-ezer forint, az elnyerhető
támogatás 100 ezer forint /fő/tanév.
▪
Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot
tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt,
adatot elhallgat.
▪
Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum
kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
▪
A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Elnöke: Zsámboki Marcell, a Balassi
Intézet oktatási igazgatója. Az Értékelő Bizottság tagjai: Gyetvai Árpád főosztályvezetőhelyettes, Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya, Hógenburg
Tamás igazgató,
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Király Annamária
közigazgatási főtanácsadó, Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya.
▪
A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével Balog
Zoltán emberi erőforrások miniszter hozza meg 2013. november 20-ig. A pályázat
eredményéről a döntést követő 7 munkanapon belül a Balassi Intézet a pályázó által megadott
e-mail címre elektronikus levelet küld, illetve e-mail cím hiányában a pályázat eredményéről
szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a köznevelésért felelős
államtitkárhoz 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.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint
kell eljárnia.
Az ösztöndíjat elnyert pályázó törvényes képviselőjével a Balassi Intézet a döntést követő 30
napon belül szerződést köt, amely tartalmazza a támogatott tanuló (óvodás) és törvényes
képviselője jogait, valamint a törvényes képviselőnek az alábbi adatokra (és azok
megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
- a támogatott és törvényes képviselője személyes adatai (név, lakcím, azonosító
okmány száma);
- a támogatott idegenrendészeti státuszának változása (különös tekintettel pl. a
magyarországi letelepedési engedély megszerzésére, ill. magyarországi állandó
lakóhely létesítésére);
- a támogatott és törvényes képviselője elérhetőségi címének, egyéb
elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek
megváltozása;
- óvodai/tanulói jogviszonyának megváltozása (jogviszony szüneteltetése,
halasztása stb.).
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 az
ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az
ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet a diákot foglalkoztató közoktatási
intézményen keresztül folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. A
megítélt ösztöndíjat a támogató időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti,
illetve, a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető,
amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó
jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben a támogatottat az ösztöndíj (vagy annak
egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt
összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő támogatás
első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség
teljesítésének napja.
A pályázaton ösztöndíjat nyert kedvezményezettek névsora nyilvános. A pályázó a
pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén
nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu, a www.balassi-intezet.hu és a
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 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.
A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

3. Az ösztöndíjazható személyek köre:
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A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében
felsorolt országok területén állandó lakcímmel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 4.§ (25.) szerint sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény alapján a
meghatározott magyarországi közoktatási intézményben a 2013/2014-es tanévben tanulmányokat
folytató diákok, illetve óvodások.
4. Nem jogosultak a támogatásra:

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem
tartozó személyek,

a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek,

a Magyarországon bevándorolt vagy letelepedett személyek,

a nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi
ösztöndíjban már részesülő személyek.
5. További pályázati információk:
▪
A pályázaton ösztöndíjban részesíthető tanulók/óvodások száma legfeljebb 41 fő.
▪
Az ösztöndíj a 2013/2014-es tanév 10 hónapjára (2013. szeptember 1-től 2014. június 30-ig)
szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 10.000,- Ft/hó, azaz tízezer forint (összesen
100.000-Ft/tanév, azaz egyszázezer forint a tanév egészére).
▪
A pályázók – szükség szerinti – rangsorolását az Értékelő Bizottság az alábbi szempontok
figyelembe vételével végzi:
- az előző tanév(ek)ben EMMI ösztöndíjában részesülők;

a pályázó gyermek/fiatal családi és szociális helyzete;

a pályázó gyermek/fiatal sajátos nevelési igényének milyensége, fokozata.
6. A pályázatok benyújtása, határidő:
▪
A pályázatokat az ösztöndíjat igénylők törvényes képviselői jogosultak benyújtani.
▪
A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, mely
megtalálható jelen pályázati felhívás mellékletében, illetve letölthető az internetről a
www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapokról is.
▪
A kitöltött pályázati adatlapot – az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézet Márton
Áron Szakkollégiumba (1037 Budapest, Kunigunda út 35. Persa Virág részére címezve
kérjük eljuttatni
Postai feladás szerinti beküldési határidő:
2013. október 20. (a postai bélyegző kelte).
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
7. A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
 Adatlap a hozzá tartozó nyilatkozattal;
 Szakértői vélemény;
 Iskolalátogatási igazolás;
 Ösztöndíjra vonatkozó (max. 2 oldalas) kérelem.
Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett ill. nem az adatlapon benyújtott, a formailag
hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi
figyelembe!
Emberi Erőforrások Minisztériuma/Külhoni Magyarok Osztálya
Balassi Intézet /Márton Áron Szakkollégium
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PÁLYÁZATI ADATLAP

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Balassi Intézet által meghirdetett, a magyarországi közoktatási intézményekben tanuló, sajátos
nevelési igényű határon túli magyar diákok ösztöndíjára a 2013/2014. évi tanévben
Az ösztöndíjat igénylő
I. Személyi adatai:
1. Név (családi és utónév-útlevél szerint): ………………….……………………………… ……….
2. Állampolgárság: …..………………………………………………………………………………
Születéskori név (ha a fentitől eltér): ……………………………. ……………………………………
3. Születési hely, dátum:………………………………………………………………………………
Útlevélszám: ….……………..……..…. .. Anyja leánykori neve: ……………………………………
4. Állandó lakcím: ország: …...……………………………….. helység: ............................................
utca, házszám: ……………………………………….……... irányítószám: ………………………….
e-mail cím: ……………………………………………………. telefonszám (körzetszámmal): ......
……………………
5. Levelezési cím: ország: …...………………………..….……... helység: ........................................
utca, házszám: …………………………………………….…………… irányítószám: ……………...
II. Tanulmányi adatai:
1.A magyarországi közoktatási intézmény neve:
……………………….……………….………………………………….………………………………
címe: (helység): ………………………………………………… utca, házszám:….… ……………….
…………………………………...irányítószám: ………………………………………………………..
2. Az intézmény hányadik osztályos tanulója:…………………………………………………………..
III. A törvényes képviselő adatai:
6. Név (családi és utónév-útlevél szerint): ………………….……………………………… ………
7. Állampolgárság: …..……………………………………………………………………………..
Születéskori név (ha a fentitől eltér): ……………………………. ………………………………….
8. Születési hely, dátum:……………………………………………………………………………..
Útlevélszám: ….……………..……..… .. Anyja leánykori neve: ……………………………………
9. Állandó lakcím: ország: …...…………………………………….. helység: ...................................
utca, házszám: ……………………………………….……... irányítószám: …………………………
e-mail cím: ………………………………………………. telefonszám (körzetszámmal): …………..
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10. Levelezési cím: ország: …...………………………..….……... helység: ........................................
utca, házszám: …………………………………………….…………… irányítószám: ……………...
IV. Megjegyzések:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

NYILATKOZAT I.
Nyilatkozom arról, hogy gyermekem (vagy a gondviselésem alatt álló gyermek)
1.a) alábbi személyes adatait (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél – száma, idegenrendészeti
státusz, tanulmányi és finanszírozási státusz, elérhetőségi cím, illetve elérhetőség) az ösztöndíjazó
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a nevében eljáró Balassi Intézet, a pályázati felhívásban
meghatározott döntéshozók kizárólag az ösztöndíj-pályázattal összefüggésben, illetve az ösztöndíj
elnyerése esetén az ösztöndíjas jogviszonya időtartama alatt kezeljék.
b) neve, állampolgársága, illetve az intézmény neve, ahol tanulmányait folytatja, az ösztöndíj
elnyerése esetén a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapokon nyilvánosságra
kerüljön.
2. A pályázat beküldésével tudomásul veszem és elfogadom a pályázati felhívásban szereplő feltételek
összességét, különös tekintettel az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázati felhívás szövegében
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeimre.
3. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy gyermekem (vagy a gondviselésem alatt
álló gyermek)
 a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt áll;
 a pályázati adatlapon és a mellékletén az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek;
 nem rendelkezik Magyarországon állandó lakcímmel.

Kelt: …………..……………………, 2013. ………………………………………….
/település/
/hónap, nap/

.…..……………………………
l törvényes képviselő aláírása
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NYILATKOZAT II.

A pályázó
(természetes személy)
NYILATKOZATA
A pályázó adatai:
név: ….
lakcím: …
adószám (adóazonosító jel): …
egyéni vállalkozó esetén az igazolvány száma: …
Alulírott, mint pályázó az alábbiakról nyilatkozom:
1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam a Balassi Intézethez
………………………..-án „A magyarországi közoktatási intézményeikben tanuló sajátos nevelési
igényű határon túli diákok ösztöndíjára a 2013/2014. évi tanévben” című pályázathoz kapcsolódóan a
Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott – összeférhetetlenséget megalapozó – kizáró okok
személyemben nem állnak fenn;
2. a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a pályázathoz kapcsolódóan személyemben
a)nem áll fenn
b)az alábbi tekintetben fennáll1:
…………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése alapján
kezdeményezem a fenti tény közzétételét,
3. érintettségemmel kapcsolatban eleget tettem a Közpénztv. rendelkezéseinek, illetve a támogatás
nyújtásával összefüggésben a személyemben fennálló korábbi összeférhetetlenséget – amennyiben
ilyen volt – megszüntettem;
4. megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a)
pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek;
VAGY
vonatkozásomban az Áht. 50. § (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelménye – munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető;
VAGY
rám Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) a) pontjában meghatározott
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki;
5. tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a megítélt és a
szerződés alapján kiutalható támogatásból a köztartozás összege visszatartásra és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 79. § (1)

1

Amennyiben az érintettség fennáll, a jelen nyilatkozattal egyidejűleg a pályázónak kezdeményeznie kell az
érintettség közzétételét a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
űrlapon.
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bekezdése szerint az állami adóhatóságnak befizetésre kerül, e visszatartás azonban nem érinti a
támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségeimet.
6. tudomásul veszem, hogy adószámomat (adóazonosító jelemet) a Balassi Intézet és a Magyar
Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése
tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott pályázói, kedvezményezetti adataimhoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli
elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a Balassi Intézet,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a
Nemzetgazdasági Minisztérium, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
9. támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve
egyidejűleg nem nyújtottam be;
VAGY
támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve
egyidejűleg az alábbiak szerint nyújtottam be a Balassi Intézet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
illetve a jogelőd minisztériumok (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatási és Kulturális
Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Önkormányzati
Minisztérium – sport szakterület), valamint más szervezet részére:
Támogató szervezet

Dátum

Igényelt összeg (Ft)

Elnyert összeg (Ft)

Elszámolt összeg (Ft)

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen igényben foglalt tárgyban támogatást nyerek el, az
elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a Balassi Intézetet. .
10. a pályázatban meghatározott cél tekintetében
adólevonási jog megillet, illetve az adóterhet másra áthárítom;
VAGY
adólevonási jog részben megillet, illetve az adóterhet részben másra áthárítom;
VAGY
adólevonási jog nem illet meg, és az adóterhet másra nem hárítom át;
11. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
12. amennyiben
a) a támogatás felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül
a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a támogatás igénybevételét nekem felróható
okból nem kezdeményezem;
b) olyan körülmény merül fel, amely alapján Ávr. 76. § (1) bekezdése alapján nem köthető
támogatási szerződés;
c) a támogatás nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét
visszavonom;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatási
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
e) a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest;
f) adólevonási jogomban változás következik be;
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g) adataimban, a támogatási szerződés feltételeiben vagy a szerződés teljesítésével összefüggő
körülményben változás következik be,
azt a tudomásomra jutást követően 8 napon belül írásban bejelentem a Balassi Intézetnek;
13. vállalom, hogy az Áht.. 53. § (2) bekezdése szerinti esetekben a Balassi Intézetet, mint támogató
által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr-. 84. §ban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint visszafizetem;
14. vállalom a Balassi Intézet, mint támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását a
Balassi Intézet által meghatározott határidőig;
15. tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás
nyújtásának feltétele.
………………., 2013.. …………….

……………………………….
Törvényes képviselő aláírása

8

