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A PÁLYÁZAT CÉLJA  

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, 

gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-

továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotómőhelyekben kutatói, illetve mővészeti 

munkában való részvételét teszi lehetıvé.  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

A jogszabály alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idısebb (1977. január 1. után 

született), felsıoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékő) diplomát 

szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetıleg a PhD vagy DLA 

fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már 

bizonyította kiemelkedı képességét. 

 

Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet. 

  

Az elbírálás két kategóriában történik:  

� posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett 

mővészek számára);  

� predoktori kategória, melyben elınyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevı, 

disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók. 

IDŐPONT, IDŐTARTAM 

Az ösztöndíj idıtartama 3-8 hónap. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is 

megpályázható.  

� Az ösztöndíjas utak 2012012012017777....    szeptembertıl szeptembertıl szeptembertıl szeptembertıl ----    2018. június 302018. június 302018. június 302018. június 30----igigigig tervezhetıek. 

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

    

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány formailag ellenırzi.  

 

A pályázati határidı után benyújtott és formailag hiányos pályázatokat automatikusan 

elutasítjuk. Formailag hiányosnak minısülnek az aláírás nélküli, illetve a kötelezıen elıírt 

dokumentumok csatolását elmulasztó pályázók. Hiánypótlásra nincs mód.  
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Az online pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 

 

1. A Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz  

 

2. Szakmai életrajz magyar és angol nyelven  

 

3. Publikációk jegyzéke magyar nyelven; mővészek esetében a munkásságukat 

bemutató összeállítás. A publikációs jegyzékben külön kell választani a hazai és a 

külföldi közleményeket - a következı bontásban: szakmai folyóiratban megjelent 

cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb. (A pályázónak a három legjobbnak 

ítélt publikációja másolatát - a mővészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását 

bemutató fotót, kritikát, referenciát - is csatolnia a kell a pályázathoz!)  

 

4. Két szakmailag elismert ajánló véleménye (aláírva, fejléccel és/vagy pecséttel ellátva) 

 

5. Munkaterv magyar és angol nyelven (1-10 oldal terjedelemben)  

 

6. A pályázó által beszerzett, külföldi fogadókészséget igazoló levél (aláírva, fejléccel 

és/vagy pecséttel ellátva)  

 

7. Költségterv formanyomtatvány 

  

8. Egyetemi/doktori diploma másolata  

 

9. Idegen nyelvtudást igazoló állami nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékő 

bizonyítvány 

 

10. Magánszemély nyilatkozata arról, hogy a pályázó magánszemély nem esik korlátozás 

(összeférhetetlenség) alá (a 2007. évi CLXXXI tv. 14.§-a értelmében). 

    

 

A formailag megfelelt pályázatokat két független külsı szakértı értékeli.  

 

A külsı értékelés szempontjai: 

- a pályázó szakmai háttere 

- munkaterv minısége  

- kutatási téma 

- kutatáshoz szükséges nyelvtudás szintje. 
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A pályázatokról a Tempus Közalapítvány várhatóan várhatóan várhatóan várhatóan 2017 májusában dönt. A Tempus 

Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen – sem méltányossági, sem más 

alapon – fellebbezésre nincs lehetıség. 

 

A Tempus Közalapítvány írásban értesíti a pályázókat az eredményrıl és a nyertesek 

névsorát a www.tka.hu honlapon is közzéteszi.  

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE 

A Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának 

kiadásaihoz ad anyagi támogatást, és az ösztöndíjas egyszeri oda-vissza útiköltségét is 

biztosítja útiköltség-átalány formájában.  

 

 Predoktori kategória Posztdoktori kategória 

Alaptámogatás 250 000 Ft/hó 370 000 Ft/hó 

Szállástámogatás 120 000 Ft/hó 120 000 Ft/hó 

Célországtól függı 

útiköltség-átalány 

km átalány km átalány 

Speciális dologi költség 

tételes elszámolással 

max. 30 000 Ft/hó max. 50 000 Ft/hó 

 

Útiköltség átalány meghatározásának módja: 

 

100 -  499 km 54 000 Ft 

500 - 1 999 km 82 500 Ft 

2 000 - 2 999 km 108 000 Ft 

3 000 - 3 999 km 159 000 Ft 

4 000 -  7 999 km 246 000 Ft 

8 000 - 19 999 km 330 000 Ft 

 

Amennyiben a pályázó munkájából, kutatásaiból eredı speciális dologi költségekre szeretne 

támogatást kérni, ezeket a kiadásokat a költségtervben részletesen fel kell tüntetnie. 

 

Nem kérhetı támogatás eszközbeszerzés jellegő költségekre (pl. számítógép, laptop, 

kamera stb. vásárlására). Az igény jogosságáról a Tempus Közalapítvány a pályázat 

elbírálásával egyidejőleg dönt. A speciális dologi költségekre megítélt összeggel a 
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pályázónak hazaérkezése után tételesen el kell számolnia. Az ösztöndíjas tanulmányút 

munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi. 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA  

 

Az ösztöndíjra kizárólag a Tempus Közalapítvány on-line pályázati felületén lehet pályázni- 

www.scholarship.hu. 

- Az on-line pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell, majd 

kitölteni az önéletrajzot és csatolni a szükséges dokumentumokat. Amennyiben már 

korábban pályázott az on-line pályázati felületen nem kell ismét regisztrálni, csak be 

kell lépni a felületre. 

- Az on-line pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon az on-line 

pályázás menüpontban található.  

- Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése az on-line 

rendszerben megadott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük, hogy a 

rendszerbe minden, az értékelés szempontjából fontosnak ítélt adat (pl. szakmai 

életrajz, publikációk szkennelt részlete) hiánytalanul kerüljön feltöltésre. (Az Egyéb 

dokumentumok mezı igény szerint bıvíthetı.)  

- Az elkészített pályázati adatlapot ki kell nyomtatni, alá kell írni és szkennelt 

formában vissza kell tölteni az on-line pályázati rendszerbe. Csak ezt követıen 

véglegesíthetı a pályázat. 

    

Pályázati határidı: 2016. november 30. 23.00 óra  

(on-line pályázati rendszer zárása) 

EGYÉB TUDNIVALÓK, BESZÁMOLÓ  

Az ösztöndíjasnak visszatérését követıen egy hónapon belül szakmai beszámolót kell 

készítenie az on-line pályázati rendszerben, a kiíró által megadott szempontok szerint, így a 

belépéshez használt felhasználónevet és jelszót ırizzék meg. A beszámoló megírásának 

elmulasztása a további pályázatokból történı kizárást vonhatja maga után. Ezen túl - 

felkérés esetén - a Tempus Közalapítvány és vele együttmőködésben más tudományos 

intézetek által szervezett konferencián tartott elıadás keretében is be kell számolnia az 

ösztöndíjas tanulmányút eredményeirıl. 

PUBLIKÁCIÓK  

Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzıként, társszerzıként 

jegyzett magyar vagy idegen nyelvő publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., 

amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, 
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feltünteti, hogy az a Tempus Közalapítvány támogatásával készült, s ezekbıl egy példányt 

eljuttat a Tempus Közalapítványnak.  

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM  

Az ösztöndíj - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - adómentes juttatásnak minısül. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Komáromi-Garai Gréta pályázati referens  

telefon: 06-1- 237-1300/140 munkanapokon 8.30-14.30 között  

e-mail: greta.garai@tpf.hu 
 

 
 


