
 
  

 
A Miniszterelnökség pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Közigazgatási 

Ösztöndíjra 
 

 
A Miniszterelnökség a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. 
§ (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2016. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra 
a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező fiatalok részére.  

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt 
nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot 
Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), három 
hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.  

A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt mentorok segítik.  

Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a 
kormánytisztviselői karrier megkezdésére.  

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram időtartama: 2016. március 1. – 2016. december 31. 
 
Pályázati feltételek:  

‒ a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;  

‒ magyar állampolgárság;  

‒ felsőfokú iskolai végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-
4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);  

‒ tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2 
szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási 
Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható); Ennek 
megvizsgálására a felvételi eljáráson idegen nyelvű interjúja is sor kerül! 

‒ a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.  
 
Az ösztöndíj összege:  
Az ösztöndíj havi összege – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az 
ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben kerül közzétételre.  

A pályázat benyújtásának módja:  
Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon, a 
„Jelentkezés” menüpontban ismertetett módon lehet. 
 

Pályázati időszak: 2015. október 22. - 2015. november 17.  

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. november 17. (kedd) éjfél  

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2016. február 15.  

Kapcsolat és további információ: Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztálya és a 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja 

segítségével: www.osztondijprogram.kormany.hu 


