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Magyarország Kormánya kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a pályakezdő, magasan képzett és idegen 

nyelveket beszélő tehetséges fiatalok a diplomaszerzés után vonzó lehetőségként tekintsenek a 

közigazgatásra, így lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és 

nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg. 

 

Pályázati feltételek: 

 

- Magyar állampolgárság. 

- 30 év alatti életkor. 

- Diploma megléte.  

- Min. B2 szintű államilag elismert komplex nyelvvizsga-bizonyítvány angol vagy német vagy 

francia nyelvből. 

-  A pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati 

jogviszony nem állhat fenn. 

 

Minden területről szívesen várjuk a jelentkezőket, hiszen volt már többek között zenész, régész, 

vegyészmérnök, növényorvos és orvos végzettségű ösztöndíjasunk is. A meglévő diploma mellett 

folyamatban lévő tanulmány nem jelent akadályt. 

 

Az MKÖ jellemzői: 

 

-  10 hónapos, heti 40 órás szakmai gyakorlat, amely 7 hónapos hazai, valamint 3 hónapos 

külföldi programszakaszból áll. Ösztöndíjasaink az elmúlt évek során mintegy 40 országban 

jártak, jellemzően külképviseleteken, közigazgatási vagy kulturális szervezeteknél dolgoztak.  

-  A belföldi programszakaszra az ösztöndíj összege havi nettó 250,000 Ft. 

-  A belföldi program teljes ideje alatt mentor segíti az ösztöndíjasok fejlődését. 

-  A program során az ösztöndíjas hetente szakmai képzésen, előadáson és intézménylátogatáson 

vesz részt. Vendégeink között minisztereket, államtitkárokat, a köz-és tudományos élet 

kiemelkedő alakjait fogadjuk hétről-hétre. 

-  Az MKÖ széles körű kapcsolatrendszer kialakítására ad lehetőséget, emellett az ösztöndíjas 

egy összetartó közösség tagjává válhat. 

 

Az MKÖ 2022-es évfolyamára a jelentkezési időszak 2021. szeptember 15-én kezdődik és 

október 15. 24:00-ig tart. 

A program időtartama: 2022. február 1. - 2022. november 30. 

 

A Programról további naprakész információk az mkoprogram.hu és az mkop.hu weboldalon, illetve 

az MKÖ Facebook (https://www.facebook.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram/) és 

Instagram-oldalán (@mko_program) érhetőek el. 

 

Az MKÖ-vel kapcsolatban irányadó a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) 

Kormányrendelet. 

 
 



A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram a Miniszterelnökség tíz hónapos karrierindító programja.
A pályakezdő fiatalok számára hazai és külföldi munkatapasztalatot, versenyképes fizetést, folyamatos
mentori támogatást, valamint heti rendszerességgel szakmai és közéleti képzéseket nyújtunk. 

Mi az MKÖ?

Diplomás, tehetséges, idegen nyelvet jól beszélő, 30 év alatti, fiatal pályakezdőknek!
Ha érdeklődsz a közigazgatási pálya iránt, szívesen dolgoznál egy minisztériumban és szeretnéd hazádat
külföldön is képviselni, akkor az MKÖ Neked való!

Mi az MKÖ célja?
Célunk, hogy a fiatalok megtalálják az érdeklődési körüket a minisztériumokban, ahol az MKÖ tíz hónapját
követően az ösztöndíjasként megkezdett munkát kormánytisztviselői kinevezéssel folytathatják.
Az MKÖ 2020-as évfolyamának ösztöndíjasait például 93%-ban foglalkoztatták tovább a minisztériumokban.

Kiknek szól az Ösztöndíjprogram?

Milyen szakaszai vannak az Ösztöndíjprogramnak?
Az MKÖ első, belföldi programszakasza alatt hét hónapig az ösztöndíjasok valamely hazai minisztériumban
dolgoznak, ezt követően három hónapot külföldön töltenek Magyarország képviseletében.
Az ösztöndíjasok itthon február 1. napján állnak munkába, külföldön szeptember 1-én. 

Mennyi ösztöndíjat fogok kapni?
Belföldön havonta 250 000 Ft-ot kapnak az ösztöndíjasok, a külföldi programszakasz alatt átlagosan havonta
450 000 Ft-ot.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek?
Magyar állampolgárnak kell lenned - a kettős állampolgárság nem kizáró ok -, rendelkezned kell egy egyetemi
vagy főiskolai diplomával - ez lehet külföldön szerzett diploma is, amit itthon honosítanod kell -, illetve angol,
német vagy francia középfokú nyelvvizsgával. 



2021. szeptember 15-től október 15-ig lehet jelentkezni az MKÖ 2022-es évfolyamába. 

Mi a jelentkezés határideje?

Hol tudok jelentkezni?
Jelentkezni a weboldalunkon keresztül tudsz: www.mkoprogram.hu // www.mkop.hu az életrajzod és
motivációs leveled, valamint a diplomád és nyelvvizsgád igazolásául szolgáló dokumentáció feltöltésével!

Hogy zajlik a kiválasztás?
A kiválasztás kétfordulós: először a jelentkezők egy írásbeli tesztet töltenek ki, amely a közigazgatási
tudásukat és általános közéleti műveltségüket méri. A 120 legmagasabb pontszámot elért jelentkező jut tovább
a szóbeli szakaszra, ahol motivációs beszélgetéssel egybekötött állásinterjú következik.
Végül decemberben 60 jelentkezőt választanak ki ösztöndíjasnak.

Milyen munkarendben fogok dolgozni ösztöndíjasként?
Az MKÖ heti negyven órában foglalkoztatja az ösztöndíjasokat a minisztériumban. A program során tizenhét
szabadnapod van.

Dolgozhatok az Ösztöndíjprogram ideje alatt máshol is?
Nem gond, sőt tanulhatsz párhuzamosan is, mi ennek csak örülünk - de nem lehet olyan más elfoglaltságod,
amely a heti 40 órás ösztöndíjas jogviszonyoddal összeegyeztethetetlen.

Kinek a segítségére számíthatok?

Minden ösztöndíjas kap egy mentort, aki egy tapasztalt kormánytisztviselő: ő lesz az a személy, aki támogatja,
és állandó visszajelzésével elősegíti szakmai fejlődését. 

Hol tudok bővebben tájékozódni?

Kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal az mko@me.gov.hu email címen vagy keresd fel az MKÖ Facebook
oldalát és Instagram profilját!

Karrier. Közösség. Nemzetközi tapasztalat.
Válaszd az MKÖ-t és a döntésed egy karrier kezdete lehet!

A munkatapasztalat és a mentor mellett milyen egyéb plusz vár
rám a programban?
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ösztöndíjasok a minisztériumi munkán túlmenően egyéni
képességeiket is fejleszthessék, ezért minden héten előadásokat, kulturális és közösségépítő programokat és
nyelvi képzéseket szervezünk nekik. A meghívott előadók között jelenlegi és egykori közjogi méltóságok,
elismert oktatók foglalnak helyet: miniszterek, államtitkárok, nagykövetek, illetve különböző, a közszolgálathoz
szervesen kapcsolódó testületek vezető tisztségviselői és kutatói.

http://www.mkoprogram.hu/
http://www.mkop.hu/



