
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázati felhívása 

a magyar katolikus diaszpórában szolgálatot teljesítő katolikus közösségszervező 

munkatárs pozíciójára 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet az alábbiak szerint: 

 

 

1. A pályázat célja 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elkötelezett a külhoni és diaszpórában élő 

magyarság identitása, valamint kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, 

közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó –és ápoló tevékenységének 

gondozásában. E tevékenység során mindig tiszteletben kívánja tartani a helyi püspökök 

joghatóságát és az Elvándorlók és Úton Lévők Pápai Tanácsa által 2004. május 3-án kiadott, 

„Krisztus szeretete a vándorlók iránt” című instrukció mindmáig érvényes irányelveit és 

ennek jogi-lelkipásztori utasításait. Eszerint a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori 

szolgálatának megszervezése elsősorban a helyi püspök (ordinárius) kötelessége, ugyanakkor 

a hatékony és megfelelő lelkipásztori gondozás megkönnyítése érdekében, „a vándorlók 

szülőföldjének egyházai (is) felelősek abban, hogy együttműködjenek a befogadó országok 

egyházaival” és „így segítséget nyújtsanak nekik a lelkipásztorkodásban”, valamint a 

közösségszervezésben és a valláserkölcsi nevelés ápolásában. 

 

Célunk, hogy megerősödjön, illetve ahol új igény mutatkozik rá, ott kiépüljön a külföldi 

magyar katolikus közösségek kapcsolatrendszere, amely hozzájárul a magyar katolikus 

közösségek megerősödéséhez. Szakmailag elhivatott, katolikus közösségszervezői 

gyakorlattal rendelkező, a valláserkölcsi nevelés iránt elkötelezett munkatársak jelenlétét és 

szakértelmét kívánjuk biztosítani a helyi közösségek javára. A Programot annak érdekében 

hozzuk létre, hogy a magyar katolikus diaszpóra összetartását növeljük, a magyar katolikus 

közösségekben való tevékenységet és a Magyar Katolikus Egyházzal való kapcsolattartást 

ösztönözzük. 

 

Ennek érdekében az MKPK a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata részére olyan, a 

magyar katolikus közösségek ápolása iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben 

jártas civil és egyházi személyek (pl.: állandó diakónusok, kántorok, hitoktatók) pályázatait 

várja, akik segítenek és munkájukkal hozzá járulnak a fenti célok eléréséhez. 

 

 

2. A Program szakaszai 

 

- pályázati szakasz: a Programnak azon időszakát értjük alatta, amelyben a pályázóknak 

lehetőségük van pályázataik benyújtására, a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a 

nyertes pályázók személyének kiválasztására; 

- magyarországi szakasz: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó 

Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó – a külföldi programszakaszt megelőző – 

képzési és felkészülési kötelezettségét. Ennek részeként az ösztöndíjas, munkavállaló a 

meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, amelynek célja a magyar 

katolikus diaszpórával kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása, az MKPK jelen Programját 

érintő szabályainak megismerése; 



- külföldi szakasz: a Program azon időszaka, amelyben az ösztöndíjas, munkavállaló a 

célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja 

szerinti tevékenységét; 

 

 

3. A pályázat tárgya 

 

A Program a magyar katolikus diaszpórában, illetve külhonban élő magyarság identitására, 

valamint kultúrájuk megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, 

szemléletformáló, illetve tradíció-megtartó és –ápoló tevékenységének erősítése és ápolása 

érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt 

(biztosít) ösztöndíjat, illetve munkabért a legalább 12, legfeljebb 24 hónap időtartam alatt 

megvalósuló Program során. 

 

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. Az ösztöndíjas és 

munkajogviszony időtartamának kezdő és záró napja a pályázati szakasz lezárását – vagyis az 

ösztöndíjasok, munkavállalók kiválasztását – követően a szerződésben naptári nap szerint 

kerül meghatározásra.  

A Program 2019. év őszétől folyamatosan tartó megvalósítási időszaka alatt az ösztöndíjas, 

munkavállaló 12 hónapig tartó időtartamban a külföldi magyar közösségeknél tölti 

jogviszonyának idejét. A munkajogviszony a 12 hónap lejártát követően egy alkalommal, 

további 12 hónapra meghosszabbítható, illetve ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony helyett 

munkajogviszony létesíthető, amely az MKPK és az ösztöndíjas, illetve a munkavállaló 

közötti közös megegyezés alapján történik. 

 

A magyarországi programszakasz 2 hétből áll, amelynek részeként a külföldi programszakaszt 

megelőző oktatási, felkészítési szakaszon veszt részt az ösztöndíjas, munkavállaló.  

 

 

4. A pályázók köre 

 

A pályázat benyújtásának és a programban való részvétel feltételei: 

a) a pályázat benyújtásának időpontjában 

aa)  az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén a jogviszony létesítésének 

időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, de diplomája a jogviszony létesítését 

megelőző két éven belül került kiadásra, és munkaviszonyban nem áll, 

ab) munkajogviszony létesítése esetén a huszadik életévét betöltötte, 

b) büntetlen előélet, 

c) magyar állampolgárság,  

d) felsőfokú iskolai végzettség (legalább abszolutórium), 

e) egyházi, közösségszervező és kulturális tevékenységekben aktív részvétel, 

f) magas szintű angol nyelvtudás vagy a célország nyelvének társalgási szintű ismerete 

 

 

5. A pályázat megvalósítási paraméterei 

 

A pályázat benyújtása: 2019. október 7. napjától folyamatosan 

 



Interjú a pályázókkal: 2019. október 7. napjától, a benyújtott pályázatok számának 

függvényében folyamatosan, legfeljebb 3 havonta, az erre a célra kijelölt Bizottság által előre 

egyeztetett időpontban. 

 

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka:  

 

2019 novemberétől folyamatosan 

- A külföldi programszakasz kezdete legkésőbb a kiválasztást követő magyarországi 

programszakasz lezárása utáni 30. naptári nap. Az ösztöndíjas, munkavállaló ezen időpontig 

köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt. 

- A 12 hónapig tartó külföldi programszakasz 10. havi kiértékelést követően, a kijelölt 

Mentorral és az ösztöndíjassal, munkavállalóval történt egyeztetés alapján az MKPK dönt az 

érintett esetleges további jogviszonyáról. Amennyiben az ösztöndíjas a magyarországi 

programszakasz lezárása utáni 30. naptári napig nem tudja megkezdeni a külföldi 

programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj, illetve 

munkabér ezen időtartamra. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is 

legkésőbb a magyarországi programszakasz lezárása utáni 30. naptári naptól számított 12. 

hónap. 

 

Az ösztöndíjasok, munkavállalók a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő 

oktatáson vesznek részt, melyet követően a megjelölt ország magyar katolikus közösségében 

folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli és (vagy) 

szóbeli szintfelméréssel zárul. 

 

Szerződés időtartama: sikeres magyarországi programszakasz teljesítését követően a felek 

szerződést kötnek egymással. 

 

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az ösztöndíjas, 

munkavállaló a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. 

A magyarországi programszakasz időszakában az ösztöndíjas, munkavállaló vállalja, hogy a 

szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő 

oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – 

különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási 

kötelezettség stb.) eleget tesz.   

 

A Program lehetséges megvalósítási területei többek között, amelyek a későbbiek során 

bővülhetnek: 

- Európa (Egyesült Királyság, Írország, Németország, Olaszország, Svájc), 

- Amerikai Egyesült Államok, 

- Kanada, 

- Latin-Amerika (Argentína, Brazília), 

 

 

6. A pályázat benyújtásának formája 

 

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell 

benyújtani a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján (www.katolikus.hu) található 

pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) hiánytalan kitöltésével, a 8. pontban megjelölt 

mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre: 

 



Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat 

1406 Budapest, Pf. 79. 

 

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának a napja. Kizárólag postai úton 

benyújtott pályázatokat áll módunkban befogadni. 

 

A 2019. október 7-től postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek 

tekintendőek, abban az esetben, ha megérkeznek a megadott címre. Az adatlap beérkezéséről 

a pályázati adatlapon megadott elektronikus elérhetőségen értesítjük a pályázót. 

 

 

7. Az ösztöndíj, illetve munkabér összege 

 

Az ösztöndíj, illetve munkabér összege az alábbiak szerint alakul:  

 

Külföldi programszakaszra: bruttó €2000-€3000/hó körüli, a konkrét összeg az adott külföldi 

ország adottságainak figyelembevételét követően kerül meghatározásra 

 

Az Ösztöndíjasok ösztöndíját, valamint a Munkavállalók munkabérét a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia havonta forintban (az átváltás alapja az MNB által az átutalás napját 

megelőző napon a www.mnb.hu oldalon közzétett aktuális deviza VAGY valuta 

középárfolyama) átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, 

vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség. 

Az ösztöndíjon, munkabéren felül az MKPK semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási, 

vagy szállás költségtérítés, az ösztöndíjasnak, munkavállalónak a jogviszony tartalma alatt 

létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, jövedelme) nem térít meg az ösztöndíjas, 

munkavállaló részére. Ez alól kivételt képez az első és egyetlen alkalommal, a célország 

helyszínére való eljutás és hazautazás biztosításához szükséges, bizonylatokkal igazolt 

útiköltség megtérítése. 

 

 

8. A pályázat formai követelményei 

 

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:  

a) hiánytalanul kitöltött eredeti, saját kezű aláírással ellátott adatlap. Ezen kérjük 

feltüntetni és megindokolni a választott országra vonatkozó prioritást, amely segíti a 

Kiválasztó Bizottság döntését, de nem kötelezi; 

b) szakmai önéletrajz; 

c) motivációs levél (legalább 1, legfeljebb 2 oldal terjedelemben); 

d) az egyházi, kulturális, közösségi tevékenységekben (pl. ministránsfoglalkozás, 

táborszervezés, hitoktatás, kántorkodás, stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt 

szaktudásra vonatkozó 2 db ajánlás vagy a magyar katolikus diaszpóra közösségi életének 

megszervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység 

igazolására szolgáló 2 db ajánlás. Ezek közül az egyik a pályázó által végzett egyházi 

tevékenység helye szerinti illetékes egyházi elöljáró (püspök, plébános) által kiállított ajánlás, 

amely igazolja, hogy a pályázó a magyar katolikus diaszpóra közösségi és hitéleti 

tevékenységének megszervezésére alkalmas; 

e) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

f) A leendő Ösztöndíjas nyilatkozata arról, hogy munkaviszonyban, közalkalmazotti, 

közszolgálati, szolgálati vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-e. 



g) saját kezű aláírással ellátott hozzájáruló nyilatkozat adatainak kezeléséhez 

 

Az alábbi dokumentumokat a személyes kapcsolatfelvétel alkalmával kérjük bemutatni: 

 

h) felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú 

tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása; 

i) az angol, illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány vagy a 

nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum; 

 

 

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül legfeljebb egy 

alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.  

 

 

9. A pályázat érvényessége 

 

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha: 

a) a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be; 

b) a pályázó (az esetleges hiánypótlást követő alkalommal is) hiányosan nyújtotta be a 8. 

pontban felsorolt dokumentumokat; 

c) a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati interjú 

alkalmával 

d) a pályázat kiírója a pályázatot visszavonta, részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánította 

 

10. A pályázatok elbírálása 

 

Értékelés szempontjai: 

 

A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, és alkalmas az 

elbírálásra, ha a 8. pont d) alpontja szerinti ajánlásokkal igazoltan, motivációs levélben 

alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a magyar katolikus diaszpóra közösségek 

erkölcsi és szellemi gyarapodása, identitásának erősítése, valamint a helyi illetékes 

lelkipásztori szolgálat tényleges támogatása érdekében.  

A pályázat értékelésének szempontjai: 

- elkötelezettség a külhoni magyar katolikus közösségek erkölcsi és szellemi 

gyarapodása, identitásának erősítése iránt, 

- magyar katolikus közösségben megvalósított konkrét közösségépítő tevékenység,  

- olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a magyar katolikus 

diaszpóra közösségeinek szellemi gyarapodását. 

 

A Bizottság a fent meghatározott szempontok figyelembevételével kiválasztott pályázót 

interjú keretében hallgatja meg. 

 

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a közösségi és 

keresztény-kulturális élet szervezésével, a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai 

tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglétének vizsgálatára kerül sor.  

 

A kiválasztás során az alábbi kompetenciák felmérése történik: 

- etikus, a katolikus hit alapelveinek megfelelő magatartás; 



- elhivatottság; 

- felelősségtudat, megbízhatóság; 

- alkalmazkodó készség, szabálykövetés, rugalmasság; 

- együttműködő készség; 

- problémamegoldó készség; 

- kommunikációs készség; 

 

A kiválasztás során általános és szakmai ismeretek vizsgálata történik, mely alatt keresztény-

közéleti tájékozottság, általános ismeretek mérését, továbbá egyházi és nemzetpolitikai 

témakörökben való jártasság meglétét értjük. 

 

 

Döntés a pályázatokról: 

 

A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal tartott interjút követően a Bizottság a fogadó 

szervezet igényeit, továbbá a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott 

Esztergom-budapesti segédpüspök tanácsait figyelembe véve legkésőbb az interjút követő 14. 

naptári napjáig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke elé terjeszti a kiválasztásra 

javasolt pályázók névsorát. 

Az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat Irodája a döntésről minden pályázót az 

adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesít.  

Az ösztöndíjas, munkajogviszony létrejöttének feltétele, hogy a pályázó a célterületet 

elfogadja és arról az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat Irodáját a 12. pontban 

szereplő elérhetőségen az elektronikus levél kiküldését követő 7. naptári napjáig értesíti. 

A pályázatról szóló döntés a fentiek és az MKPK szabad mérlegelésén alapul, jogorvoslat a 

döntéssel szemben nem vehető igénybe. 

 

11. Szerződéskötés 

 

Az ösztöndíjasokkal, munkavállalókkal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia köt 

szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az ösztöndíjas, munkavállaló és az MKPK 

jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással és a Külföldi 

Magyar Katolikus Közösségszervező Munkatárs Programszabályzata c. dokumentummal. 

 

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltételei: 

a) személyazonosító igazolvány, vagy honosítási okirat bemutatása,  

b) ha a célország nem a schengeni egyezmény tagállama, akkor a nyertes pályázó 

útlevele, vagy amennyiben a nyertes pályázó nem rendelkezik útlevéllel, akkor az annak 

igényléséről szóló hivatalos igazolás bemutatása, valamint  

c) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványnak benyújtása  

d) felsőfokú végzettséget tanúsító okirat bemutatása 

e) 2 db egyházi ajánlólevél benyújtása 

 

 

12. Elérhetőség 

 

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi 

elérhetőségeken: 

diaszpora@katolikus.hu; 

+36 1 342 69 59 


