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A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata  

érettségi-felvételi előkészítő képzésre a Diaszpórában élő magyar nemzetiségűek 

számára 

a 2022/2023. tanévre 

 
A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 

a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton 

Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023. tanévre, a külhoni magyarok 

 

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉRE. 

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

A külhoni magyarok érettségi-felvételi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan 

középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre 

jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási 

intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre 

és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a 

magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és 

utánpótlását kívánja támogatni. 

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

 

Az érettségi-felvételi előkészítő képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban 

történik. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban 

és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási 

szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a 

pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi 

előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai 

programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások. 

Az előkészítő képzésre ösztöndíjat nyert személyekkel (ösztöndíjasokkal) a  KKM Magyar Diplomáciai Akadémia 

Kft. (a továbbiakban KKM MDA Kft.) ösztöndíj- és képzési szerződést köt. Az előkészítő képzésben 

ösztöndíjasként részt vevő hallgatók oktatását a KKM MDA Kft. bonyolítja.  

Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2023. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi 

eljárásban. Ezen kívül a 2023. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 

felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, vagy 1 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, és ha az elegendő – a 

hallgató döntése alapján a másik felvételi/érettségi tantárgyból – középszinten magyarországi érettségi vizsgát 

tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi 

eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk 

megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar 

állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2023/2024-es tanévben. 

A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak szükség esetén sikeresen kell 

teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is. 
 

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA 

 

A képzés időtartama: 10 hónap (2022. szeptember – 2023. június) 

 

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja: 

 45.000 Ft/hó ösztöndíj,  

 ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés, 

 ingyenes tankönyvellátás, 

 ingyenes elhelyezés a szálláshelyen, 

 TAJ-szám jogosultság. 
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A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő. 

 

A pályázót érintő költségek: 

 a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a 

magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és 

www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni. 

 utazási költségek 

 étkezési költségek 

 személyes költségek 

 utazási bérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz) 

 javasolt havi költőpénz (az étkezés és személyes költségek fedezésére): kb. 50–100 USD / hó 

 szükség esetén tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten 

 

 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

Pályázhat, 

 minden olyan valamely külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna 

kivételével) ország állampolgárságával rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló (magyar 

nemzetiségű vagy magyar származású) személy, aki külföldi (horvátországi, romániai, szerbiai, 

szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai lakóhely kivételével) állandó lakóhellyel rendelkezik,  

 minden olyan állandó letelepedési engedéllyel Lettországban élő, lettországi állandó lakcímmel 

rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, 

aki szülőföldjén végezte középiskolai tanulmányait, illetve legkésőbb a 2021/2022-es tanév végéig vagy a 

járványügyi helyzetre való tekintettel 2022. december 31-ig érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási 

intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványt szerez. 

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, 

vagy az arra irányuló kérelem benyújtása! 

A pályázásból kizáró általános feltételek: 

 Nem pályázhatnak a diplomával (azaz felsőfokú oklevéllel) már rendelkező személyek. 

 Nem pályázhatnak a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személyek. 

 Nem részesülhetnek egyidejűleg előkészítő ösztöndíjban vagy később Hunyadi János-ösztöndíjban az 

adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, illetve közalapítványi 

ösztöndíjban részesülő személyek. 

A jelen kiírásra nem pályázhatnak azok sem, akik a korábbi tanévekben a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói 

voltak. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2021/2022-es tanévben voltak a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói, a 

második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett külön pályázati kiírásban van lehetőségük egy újabb ösztöndíj 

elnyerésére. 

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a személyek, akik a diaszpóra magyarságának 

fennmaradását, fejlődését szolgáló közösségi tevékenységben (civil szervezetekben, cserkészszövetségekben stb.) 

aktívan részt vettek és ezt a szülőföldi magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok 

vezetőjének írásos nyilatkozatával igazolják. 

A pályázók rangsorolása a 2. sz. mellékletben leírtak alapján kerül meghatározásra. 

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

 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. 

 A pályázatok kiértékelését a KKM és a KKM MDA Kft. munkatársaiból álló Felvételi Bizottság végzi. 

 A Felvételi Bizottság a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy hiányosan 

benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. 

 A pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság végzi és javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére. 

 A pályázattal, a pályázati folyamattal kapcsolatos észrevételeket a Bíráló Bizottságnak címezve kell a 

htmelokeszito@mdakft.hu címre eljuttatni. 

 A pályázati döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM-nek a pályázat 

szakmai felügyeletéért felelős államtitkárához felülvizsgálati kérelmet (vagy kifogást) nyújthat be, ha a 

pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a 

http://www.felvi.hu/
http://www.oktatas.hu/
mailto:htmelokeszito@mdakft.hu


 

 

 

Külhoni magyarok érettségi-felvételi előkészítő képzése 

Diaszpóra ösztöndíjpályázat 

 

3 

 

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

Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. 

 A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak 

a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi 

kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2022. október 30. napjáig. A nyertes pályázók 

pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a 

KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen 

adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után. 

 Amennyiben az elbírálás során a megadott régiós előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes 

mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a 

2022/2023-as tanévre a KKM magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzésében résztvevő horvát, 

román, szerb, szlovén, szlovák, ukrán állampolgárságú, valamint a második ösztöndíjas előkészítő 

tanévre meghirdetett pályázatokra. 

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

hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a 

pályázati honlapon. 

 A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak 

befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett 

bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való 

részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési 

engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, 

amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított 

ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első 

alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

 A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a KKM MDA Kft.-vel ösztöndíj- és képzési 

szerződést köt. 

 A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a külhoni magyarok 

érettségi-felvételi előkészítő képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2022. szeptember 1.) 

elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben 

elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni 

folytatásáról, továbbá határozhat az e pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési 

idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok 

megvalósítása függ a Covid-19 járvány, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó 

vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-el, ill. a 

KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel. 

 A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra 

vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM MDA Kft. 

által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, 

amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján egészségügyi 

szempontból „nem alkalmas” minősítést ad ki. 

 A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek 

a feltételeit a KKM, illetve a KKM MDA Kft. – a Covid-19 járvány alakulása, illetve a hatályos magyar 

jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a tanév kezdete előtt legkésőbb két 

héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal. 

 

 

 

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE 

 

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2022. augusztus 3. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint). 
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6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

Pályázható szakok: 

 Pályázni lehet minden olyan 2023. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve 

egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési 

szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken 

belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet 

pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. 

számú mellékletében. 

 A pályázat benyújtásakor egy alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz a pályázati kiírás 1. 

sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató 

az így kiválasztott szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret 

szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait. 

 A művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a 

www.felvi.hu oldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy 

nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati 

vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz a pályázati kiírás 1. sz. melléklete. 

 Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött 

szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további egy olyan alkalmassági és/vagy 

gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben 

felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy 

gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal. 

 

A pályázat menete:  
A pályázati felhívás az alábbi honlapon található: 

https://hataron-tuli-kulhoni-magyarok-felsooktatasi-elokeszito-kepzesenek-osztondijpalyazata-2022-2023-

diaszpora  

1. A pályázati oldal 

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel a 

magyar nyelvű:  

https://spjelentkezes.mdakft.hu/kulhoni-magyarok-felveteli-erettsegi-elokeszito-kepzese-2022-diaszpora/vagy az 

angol nyelvű 

https://spjelentkezes.mdakft.hu/en/preparatory-programme-of-entrance-examination-and-matriculation-exam-

for-hungarians-in-the-diaspora-2022/oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát! 

 

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások  

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők: 

 a pályázó aláírt nyilatkozata (formátum: pdf) 

 szülőföldi érettségi bizonyítvány összes oldala (formátum: pdf)* 

 útlevél vagy útiokmányként használható igazolvány másolata. (formátum: pdf)* 

 az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata (formátum: pdf).* 

 a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának másolata* (magyarul vagy angolul) más nyelv 

esetén egyszerű magyar fordítással (formátum: pdf) 

 legfeljebb egyoldalas rövid motivációs levél: Miért szeretnék Magyarországon tanulni? (magyarul vagy 

angolul). (formátum: doc vagy docx) 

 amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű vagy emelt szintű érettségi oklevelének, 

bizonyítványának (törzslapjának) másolata. (formátum: pdf)* 

 írásbeli támogató nyilatkozat, ajánlás valamely szülőföldi magyar szervezet, országos szövetség, illetve 

országos tanács vezetőjének részéről a nyugat-európai és az Európán kívüli magyar közösségekben 

(egyesületek, cserkészet stb.) végzett eredményes munka igazolásáról (nem kötelező) (formátum:pdf) 

 művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szak esetén írásbeli ajánlás a pályázó 

tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról (formátum: pdf) 

 

Figyelem! A 2021/2022-es tanévben a középiskolát befejező, illetve a 2022. évi érettségi időszakban érettségi 

vizsgát tenni szándékozó tanulók esetében a járványügyi helyzetre való tekintettel, az érettségi vagy azzal 

https://spjelentkezes.mdakft.hu/
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egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány legkésőbb 2022. 

december 31-ig történő bemutatása elfogadott! 
 

*A dokumentum kibocsátója, vagy a középiskola, vagy valamilyen hivatalos magyar szerv (minden magyar 

külképviselet, egyesület, szervezet, cserkészet stb.) által hitelesített másolatot kell beküldeni. Az eredeti 

dokumentumok beiratkozáskor bemutatandók. A 2022-ben érettségizők esetében az érettségi vagy azzal 

egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány másolatát utólag is el lehet 

küldeni (amennyiben a pályázat beadásakor még nem állna rendelkezésre). Ebben az esetben a középiskola 

igazolása (jogviszonyról és a 2022. évi érettségi vizsgán részvételről) a pályázat benyújtásakor csatolandó és a 

szülőföldi érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány 

másolatát és az utolsó tanévük bizonyítványának másolatát azok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül 

kell elektronikusan elküldeni. 

 

A felvételi folyamat menete: 

 2022. augusztus 8-ig: A Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által 

megadott e-mail címre 

 2022. augusztus 10. déli 12.00 óráig: A felvételin megfelelt pályázóknak a megadott 

formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy fenntartják-e pályázati szándékukat. 

 2022. augusztus 12.: A Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, valamint a Bíráló 

Bizottsághoz benyújtott észrevételek elbírálása alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a 

külgazdasági és külügyminiszter számára. 

 2022. augusztus 31-ig: A KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton. 

 

 

7. TÁJÉKOZTATÁS 

 

 Honlap: https://balassieducation.hu/kepzesek/erettsegi-felveteli-elokeszito-kulhoni-magyaroknak 

 E-mail: htmelokeszito@mdakft.hu  

 Puskás Cecília oktatásszervezési előadó, Tel.: +36-1-800-9483 

 Együd Bence Norbert képzésvezető-oktató, Tel.: +36-1-800-9487 

 

 

Cím: KKM MDA Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 57. III. épület 

 

Hiánypótlás vagy a pályázat iránt történő írásos érdeklődés esetén is kérjük, minden esetben az e-mail „Tárgy” 

mezőjében feltüntetni a pályázó teljes nevét és az országot, ahonnan pályázik. 
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1. sz. melléklet 
 

A magyar felsőoktatás 2022/2023-as tanévének alap- és osztatlan képzéseiben megjelenő várhatóan 

Hunyadi János-ösztöndíjjal támogatott szakok (KKM előkészítő képzésében 2022/2023-as tanév) 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi táblázatban szereplő szakok közül azokra lehet majd az 

előkésztő képzés folyamán a felvételi jelentkezést benyújtani, melyek a 2023/2024-es tanévre állami 

ösztöndíjas formában, nappali munkarenden meghirdetésre kerülnek! 

 

K
é
p

z
é
s
i 
te

rü
le

t/
 

k
é
p

z
é
s
i 
s
z
in

t 

szak                                                 
(a következő tanévben, 2023 

szeptemberében induló) 

Felvételi tantárgypárok az előkészítő 2022/23-as 
tanévére 

Felvételi-érettségi 
követelmények a 2023. 

évi felsőoktatási 
felvételire 

agrár képzési terület 

alapképzés szőlész-borász mérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia 
vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika 
vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol  

Egyet emelt szinten és 
egyet közép szinten kell 
teljesíteni 

osztatlan állatorvosi biológia és kémia  
Mindkét tárgyat emelt 
szinten kell teljesíteni 

osztatlan agrármérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia 
vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika 
vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol  

Egyet emelt szinten és 
egyet közép szinten kell 
teljesíteni 

 osztatlan erdőmérnöki 

matematika és fizika vagy matematika és kémia 
vagy matematika és biológia vagy matematika és 
informatika vagy matematika és földrajz vagy 
biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy 
biológia és informatika vagy biológia és angol 

Egyet emelt szinten és 
egyet közép szinten kell 
teljesíteni 

bölcsészettudomány képzési terület 

alapképzés 

közösségszervezés (ifjúsági 
közösségszervezés. 
kulturális 
közösségszervezés, 
humánfejlesztő szakirányok) 

magyar és angol vagy történelem és angol vagy 
matematika és történelem vagy angol és biológia 
vagy magyar és történelem 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés magyar magyar és angol vagy magyar és történelem 
magyar (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés néprajz 
magyar és történelem vagy magyar és angol vagy 
történelem és angol vagy történelem és földrajz 
vagy földrajz és angol vagy magyar és földrajz 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés pedagógia 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
történelem és angol vagy matematika és 
történelem vagy biológia és magyar vagy biológia 
és történelem vagy biológia és angol vagy 
matematika és fizika vagy biológia és fizika vagy 
biológia és kémia vagy matematika és földrajz 
vagy matematika és kémia vagy angol és földrajz 
vagy biológia és földrajz vagy biológia és 
matematika vagy földrajz és magyar vagy földrajz 
és matematika vagy földrajz és történelem 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés pszichológia 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
történelem és angol vagy matematika és 
történelem vagy matematika és angol vagy biológia 
és magyar vagy biológia és történelem vagy 
biológia és angol vagy biológia és matematika 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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alapképzés történelem 
magyar és történelem vagy történelem és angol 
vagy történelem és földrajz 

történelem (emelt 
szinten) és 1 tantárgyat 
még középszinten 

gazdaságtudományok képzési terület 

alapképzés nemzetközi gazdálkodás 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és földrajz vagy matematika és informatika vagy 
történelem és földrajz vagy angol és informatika 
vagy angol és földrajz vagy informatika és földrajz 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés pénzügy és számvitel 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és földrajz vagy matematika és informatika vagy 
történelem és földrajz vagy angol és informatika 
vagy angol és földrajz vagy informatika és földrajz 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés turizmus-vendéglátás 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és földrajz vagy matematika és informatika vagy 
történelem és földrajz vagy angol és informatika 
vagy angol és földrajz vagy informatika és földrajz 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

informatika képzési terület 

alapképzés gazdaságinformatikus 
 matematika és informatika vagy matematika és 
fizika 

1 emelt szinten és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés mérnökinformatikus 
matematika és informatika vagy matematika és 
fizika 

1 emelt szinten és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés programtervező informatikus 
matematika és informatika vagy matematika és 
fizika 

 1 emelt szinten és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

jogi képzési terület 

osztatlan jogász 
magyar és történelem vagy történelem és angol 
vagy történelem és matematika 

történelem és 1 
tantárgy, 1 tárgyat emelt 
szinten, 1 tárgyat 
középszinten 

államtudományi képzési terület 

alapképzés nemzetközi igazgatási  
magyar és történelem vagy magyar és angol vagy 
történelem és angol vagy történelem és 
matematika 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

műszaki képzési terület  

alapképzés építészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
történelem  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés építőmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és kémia 
vagy matematika és informatika vagy matematika 
és biológia 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés faipari mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és biológia vagy 
matematika és kémia 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés gépészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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alapképzés környezetmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és biológia vagy 
matematika és kémia 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

osztatlan építészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
történelem  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

művészet képzési terület 

 
E képzési terület állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában, ebben a 
pályázatban meghirdetett szakjai KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a többi képzési 
területek közé tartozó másik olyan szak mellett, melyen a KKM előkészítő képzést nyújt – 
pályázhatók.   

alapképzés építőművészet   gyakorlati 

alapképzés 

mozgókép [film- és 
televíziórendezés, mozgóképes 
filmhang, mozgóképes vágás, 
kameraman, gyártásvezetés, 
dramaturgia szakirány] 

 gyakorlati 

alapképzés televíziós műsorkészítő 
 

gyakorlati 

alapképzés látványtervezés 
 

gyakorlati 

alapképzés designkultúra  gyakorlati 

alapképzés formatervezés 
 gyakorlati 

alapképzés fotográfia 
 gyakorlati 

alapképzés táncművész  gyakorlati 

alapképzés táncos és próbavezető 
 gyakorlati 

alapképzés 

előadó-művészet 
[egyházzene-kórusvezetés] 
[egyházzene-orgona] 
[jazzbasszusgitár] [jazzbőgő] 
[jazzdob] [jazzének] [jazzgitár] 
[jazzharsona] [jazztrombita] 
[jazz-zongora] [jazzszaxofon] 
[klasszikus cimbalom] 
[klasszikus csembaló] 
[klasszikus ének] [klasszikus 
fagott] [klasszikus furulya] 
[klasszikus fuvola] [klasszikus 
gitár] [klasszikus gordon] 
[klasszikus gordonka] 
[klasszikus hárfa] [klasszikus 
harmónika] [klasszikus 
harsona] [klasszikus hegedű] 
[klasszikus klarinét] [klasszikus 
kürt] [klasszikus mélyhegedű] 
[klasszikus oboa] [klasszikus 
orgona] [klasszikus szaxofon] 
[klasszikus trombita] [klasszikus 
tuba] [klasszikus ütőhangszeres 
előadóművészet] [klasszikus 
zongora] [klasszikus lant] [népi 
cimbalom] [népi ének] [népi 
fúvós (furulya-duda, klarinét-
tárogató)] [népi pengetős 
(citera-tambura-koboz-tekerő)] 
[népi vonós (hegedű, brácsa, 
nagybőgő-cselló-ütőgardon)] 
[zenekar- és kórusvezetés 
szakirány]  

gyakorlati 

osztatlan restaurátorművész 
 gyakorlati 
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művészetközvetítési képzési terület 

 

E képzési terület állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában, ebben a 
pályázatban meghirdetett szakjai KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a többi képzési 
területek közé tartozó másik olyan szak mellett, melyen a KKM-Balassi előkészítő képzést 
nyújt – pályázhatók. 
 

  

alapképzés zenekultúra  gyakorlati 

alapképzés 

kortárs könnyűzene [gitár, 
basszusgitár, billentyűs 
hangszerek, szaxofon, 
harsona, trombita, 
ütőhangszerek, ének] 

 gyakorlati 

orvos- és egészségtudomány képzési terület 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[ápoló] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[dietetikus] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[ergoterápia] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia  

 1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[gyógytornász] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás [hang-
, beszéd- és nyelésterapeuta] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia  

 1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[szülésznő] szakirány 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia l 

 1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés digitális fogászati tervezés 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia  

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
orvosi diagnosztikai 
analitikus 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy biológia és angol vagy matematika és 
biológia 

 1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

osztatlan általános orvos biológia és kémia vagy biológia és fizika 
biológia (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
emelt szinten 
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osztatlan fogorvos biológia és kémia vagy biológia és fizika 
biológia (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
emelt szinten 

osztatlan gyógyszerész biológia és kémia vagy biológia és fizika 
biológia (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
emelt szinten 

pedagógusképzés képzési terület 

alapképzés 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 

biológia és magyar vagy magyar és történelem 
vagy magyar és angol  

1 tantárgyat emelt 
szinten és még 1 
tantárgyat középszinten 

alapképzés 

gyógypedagógia 
[értelmileg akadályozottak 
pedagógiája] [tanulásban 
akadályozottak pedagógiája] 
[hallássérültek pedagógiája] 
[logopédia] [látássérültek 
pedagógiája] 
[szomatopedagógia] 
[pszichopedagógia] [autizmus 
spektrum pedagógiája 
szakirány] 

biológia és magyar vagy magyar és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
óvodapedagógus 
(nemzetiségi szakirány) 

biológia és magyar vagy magyar és történelem 
vagy magyar és angol  

1 tantárgyat emelt 
szinten és még 1 
tantárgyat középszinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; magyartanár]] 

angol és magyar 
emelt szintű angol, 
magyar közép vagy 
emelt szinten 

társadalomtudomány képzési terület 

alapképzés 
kommunikáció és 
médiatudomány 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés szociális munka 
magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés szociálpedagógia 
magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

természettudomány képzési terület 

 

alapképzés környezettan 

biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy 
biológia és földrajz vagy földrajz és informatika 
vagy matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és földrajz vagy 
biológia és informatika vagy biológia és matematika 
vagy kémia és matematika 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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2. sz. melléklet 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által 

 a magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre, 

a Diaszpórában élő magyar nemzetiségűek számára, 

 a 2022/2023-es tanévre meghirdetett pályázat 

 

ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZERE 

 

Az érettségi-felvételi előkészítő képzésre a 2022/2023-as tanévre nincs felvételi vizsga. A pályázatok 

előértékeléséhez a jelentkezők rangsorolását a Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi szempontrendszer 

szerint végzi: 

 

A jelentkezők maximális felvételi összpontszáma: 100 pont. 

 

A pályázók felvételi pontszámuk szerint kerülnek rangsorolásra. 

 

A 100 pontból 80 pont a tanulmányi és vizsgaeredményekre, 20 pont a pályázat mellékleteként benyújtott 

motivációs levélre és ajánlás(ok)ra kapható: 

 

A 100 pontból 80 pont a tanulmányi és vizsgaeredményekre: 

 szülőföldön letett (középiskolát lezáró) érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgák átlageredménye vagy 

 az előkészítő képzésben tanulandó tantárgyak utolsó tanult két év végi eredményének átlaga 

Ha a pályázó mindkét számítási mód szerint rendelkezik eredményekkel, akkor a számára kedvezőbb kerül 

figyelembevételre. 

 

Az egyes országokban a tanulmányi és/vagy érettségi vizsgák tantárgyainál alkalmazott értékelési skálák szerinti 

átlageredmény 0-80 pont közötti értékre kerül átszámításra úgy, hogy a skála legmagasabb értéke egyenlő a 80 

ponttal. A különböző skálák átszámítása a következők alapján történik.  

 

Példák a különféle skálák szerinti felvételi pontszám átszámítására (a kerekítési szabályok figyelembevételével): 

 

 A-D skála (pl. USA) 

Átlageredmény x 20   (pl. 1 átlageredmény = 20 felvételi pont; 2,7 átlageredmény = 54 felvételi 

pont; 4 átlageredmény = 80 felvételi pont), ahol 

 

az átlageredmény kiszámításánál figyelembe vett A+ és A eredmény: 4 pont, A- eredmény: 3,7 pont; B+ és 

B eredmény 3,5 pont; B- eredmény:3 pont; C+ és C eredmény: 2 pont, C- eredmény: 1,7 pont; D+ és D és 

D- eredmény: 1 pont (E és F eredmény: 0 pont) 

 

 1-5 skála 

Átlageredmény x 16   (pl. 3 átlageredmény = 48 felvételi pont; 4,42 = (70,72) 71 pont; 5 = 80 pont) 

 

 1-10 skála 

Átlageredmény x 8   (pl. 6 átlageredmény = 48 felvételi pont; 8,88 = (71,04) 71 pont; 10 = 80 

pont) 

 

 1-12 skála 

Átlageredmény x 6,67  (pl. 9 átlageredmény = (60,03) 60 felvételi pont; 9,14 = (60,9638) 61 pont; 12 

= 80 pont) 

 

 1-20 skála 

Átlageredmény x 4   (pl. 14 átlageredmény = 56 felvételi pont; 16,02 = (64,08) 64 pont; 20 = 80 

pont) 
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 1-100 skála 

Átlageredmény x 0,8  (pl. 60 átlageredmény = 48 felvételi pont; 71,05 = (56,84) 57 pont; 100 = 80 

pont) 

 

 

A 100 pontból 20 pont az ajánlás értékelése: 

 a motivációs levél és/vagy a benyújtott ajánlás(ok) tartalmi értékelése alapján kapott pontszám. 

 


