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Felhívás külföldi pályázók részére 

Magyarországi tanulmányutak, kutatások folytatására a 2019/2020-as tanévben 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A Tempus Közalapítvány ösztöndíjakat ajánl fel olyan külföldi állampolgárságú diplomásoknak, 

valamint oktatóknak és kutatóknak, akik ismereteiket magyarországi felsőoktatási, kutató- vagy 

művészeti intézményekben kívánják bővíteni.  

Azoknak a relációknak az állampolgárai, amelyek illetékes minisztériumával Magyarország 

Kormánya, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatási együttműködési megállapodást 

vagy oktatási munkatervet írt alá, jogosultak a két állam vagy terület közötti munkaterv 

szabályozta fogadási keretek és ösztöndíjtípusok megpályázására. Az ezekből az országokból 

vagy területekről jelentkező pályázókra vonatkozó információk, belső határidők közlése és az 

előzetes értékelés és válogatás a Tempus Közalapítvány külföldi nemzeti partnerirodája, illetve a 

nemzeti (területi) oktatási minisztérium illetékes részlegének feladatkörébe tartozik. Az általuk 

rangsorolt pályázatok mindenkor elsőbbséget élveznek, de közvetlenül a Tempus 

Közalapítványhoz benyújtott pályázatokat szintén elfogadunk ezekből az országokból is, az 

alábbiakban ismertetett kereteken belül. 

Kétféle módon lehetséges tehát pályázni: 

1) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetének jelöltjeként – munkatervi alapon 

a következő országokból (állampolgárságtól függetlenül) pályázhatnak: 

Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, India, Kambodzsa, Kínai Népköztársaság, 

Lengyelország, Marokkó, Mexikó, Mongólia, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 

Vietnam 

2) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetétől függetlenül a következő országok 

állampolgárai pályázhatnak:  

Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztria, Belgium, Bulgária, Chile, Ciprus, 

Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észtország, Finnország, Franciaország, 

Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Izland, Izrael, Írország, Japán, Kanada, 

Koreai Köztársaság, Kuvait, Lengyelország, Libanon, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 

Malajzia, Mexikó, Mongólia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan, Thaiföld, Törökország, 

Ukrajna, Vietnám. 
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PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK ÉS A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 

Rövid távú szakmai tanulmányútra, kutatásra (min. 3 nap- max. 29 nap) legalább mester 

szintű diplomával rendelkezők pályázhatnak. Hosszabb távú szakmai tanulmányútra, 

kutatásra (min. 1 hónap- max. 10 hónap) legalább mester szintű diplomával rendelkezők 

pályázhatnak. (A nem jelölt, azaz nem munkatervi alapon pályázó doktori hallgatók nem 

pályázhatnak hosszú tanulmányútra, kutatásra, számukra a Részképzés pályázható). 

Mind a rövid-, mind a hosszabb távú szakmai tanulmányútnál, kutatásnál a posztgraduális vagy a 

posztdoktori kategória közül kell választani. 

NEM PÁLYÁZHATNAK 

 Magyarországon letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy 

letelepedést/bevándorlást kérelmezők, vagy kettős állampolgárok 

 állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezők, 

 magyarországi munkaviszonnyal rendelkezők, 

 az ösztöndíj időtartama alatt munkavégzés melletti tanulmányokra, vagy levelező 

oktatásra jelentkezők. 

KORHATÁROK 

Nincs korhatár. 

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK 

Az ösztöndíjat bármely tudomány- és művészeti területen az ösztöndíjas tevékenység 

szempontjából releváns magyarországi felsőoktatási intézménynél, kutatóintézetnél, releváns 

szakmai szervezetnél fel lehet használni, fogadólevél alapján. 

Egy pályázati körben egyszerre legfeljebb két pályázat adható be. Az államközi programon 

belül egy tanulmányutas pályázat mellett beadható még egy pályázat részképzésre vagy nyári 

egyetemre. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés az ösztöndíjas 

időszakok között és a támogatási költségvetés lehetővé teszi. 

Bármilyen típusú, párhuzamos, a TKA által adományozott ösztöndíj esetén a pályázó 

államközi ösztöndíjban nem részesíthető. 

Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia, kivéve a 

tanítási szüneteket, ünnepeket. 

FELHASZNÁLÁS 

Az ösztöndíjas utakat a 2019/2020-as tanévben kell megvalósítani, legkorábban 2019. 

szeptember 1-től lehet megkezdeni és 2020. július 31-ig be kell fejezni. 
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HALASZTÁS 

Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, tehát 

nem halasztható a következő tanévre.  

A felhasználási időszakon belül kezdési időpont módosításra a fogadó intézménnyel való 

egyeztetés és egyetértés alapján sor kerülhet, feltéve, hogy az ösztöndíjas e-mail-en tájékoztatja a 

Tempus Közalapítványt a Tempus Közalapítvány ország-referensén keresztül (Tempus 

Közalapítvány országok szerinti kapcsolattartóit lsd. itt: 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=3839cd4b264282cc10ed70d8d315c59ad6f0067f). 

LEMONDÁS 

Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint 

meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt 

a következő tanévre. A pályázónak lemondási szándékáról a Tempus Közalapítvány 

kapcsolattartóját (Tempus Közalapítvány országok szerinti kapcsolattartóit lsd. itt: 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=3839cd4b264282cc10ed70d8d315c59ad6f0067f) e-mail-ben, 

és a fogadó intézményt is haladéktalanul értesítenie kell.  

VIS MAIOR 

Az ösztöndíjas időszak folyamán fellépő vis maior esemény miatt az ösztöndíjas azonnal 

megszakíthatja/befejezheti az ösztöndíját. Ez esetben az ösztöndíjas kötelessége haladéktalanul 

értesíteni a Tempus Közalapítvány kapcsolattartóját (Tempus Közalapítvány országok szerinti 

kapcsolattartóit lsd. itt: 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=3839cd4b264282cc10ed70d8d315c59ad6f0067f) e-mail-en, 

valamint a fogadó intézményt és a hazai küldő intézményét, valamint – jelölés esetén – a hazai 

ösztöndíj-adományozó szervezetét. Az esetleges ösztöndíjas támogatás – időarányos - 

visszatérítésének mértékét a Tempus Közalapítvány a vis maior eseményről való értesülését 

követően határozza meg és tájékoztatja róla az ösztöndíjast.  

A JELENTKEZÉS MÓDJA  

A pályázás pontos módjáról és pályázati folyamat megnyitásának dátumáról hamarosan 

adunk hírt a www.tka.hu weboldalon. Addig is arra kérjük a pályázóinkat, hogy a felhívásban 

és a honlapon szereplő dokumentumok segítségével már most készítsék elő pályázati 

anyagaikat, hogy a pályázási folyamat megnyitása után mielőbb be tudják nyújtani pályázataikat. 

Határidő: 2019. március 26., kedd 23.00 

Figyelem! Hiányos vagy formailag hibás pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, 

azokat automatikusan elutasítjuk. 

Figyelem! A munkatervi alapon pályázók esetében a küldő reláció ösztöndíjat adományozó 

szervezete felé is be kell nyújtani az általuk kért pályázati dokumentumokat. Ezen 

ösztöndíjirodák vagy oktatásért felelős minisztériumok saját pályázati határidővel dolgoznak. 

Kérjük, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot küldő reláció illetékes szervezetével, csak így van 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=3839cd4b264282cc10ed70d8d315c59ad6f0067f
https://tka.hu/getDoc.php?doc=3839cd4b264282cc10ed70d8d315c59ad6f0067f
https://tka.hu/getDoc.php?doc=3839cd4b264282cc10ed70d8d315c59ad6f0067f
http://www.tka.hu/
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módja a küldő relációnak rangsorolni és hivatalosan jelölni a Tempus Közalapítvány felé a 

pályázókat. 

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 

A magyar fél először megvizsgálja a pályázók jogosultságát, majd értékeli mind a partnerirodák 

által hivatalosan jelölt és rangsorolt pályázatokat, mind az egyénileg jelentkezők pályázatait. 

A Tempus Közalapítvány formai értékelést végez. A formailag megfelelő pályázatokat külső, 

független szakértők értékelik a felhívásban megadott szakmai szempontok alapján. 

A döntés-előkészítés során előnyben részesülnek a küldő reláció által hivatalosan jelölt pályázók.  

A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó 

kizárását vonja maga után. 

Az ösztöndíjakat Magyarország oktatásért felelős minisztere nevében a Tempus Közalapítvány 

Kuratóriuma adományozza.  

A jelentkezőket (és jelölés esetén a nemzeti partnerirodákat is) a Tempus Közalapítvány 

elektronikusan (különleges körülmények esetén, postai úton) értesíti a pályázat eredményéről 

(elfogadás/tartaléklista/elutasítás), egyúttal tájékoztatja a magyarországi tartózkodás 

megszervezéséhez szükséges körülményekről és feltételekről 2019. május-június folyamán. A 

Tempus Közalapítvány értesíti a fogadóintézményt is. 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

A pályázatot magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani.  

A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. Ha nem e 

négy nyelv valamelyikén íródtak, akkor ezek magyar vagy angol nyelvű hiteles fordítását is 

mellékelni kell. Hiteles fordításnak minősül a kibocsátó intézmény pecsétjével és aláírásával 

ellátott fejléces dokumentum, nem szükséges fordító irodával fordíttatni. 

 

Szakmai tanulmányútra, kutatásra az alábbi 2 külön kategória közül kell választani a 

pályázat benyújtásakor: 

posztgraduális szint: erre a mesterfokú diplomával rendelkező jelentkezők pályázhatnak, 

posztdoktori szint: erre a doktori fokozattal rendelkező jelentkezők pályázhatnak. 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja (ez később lesz elérhető). 

2. 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolás a tanulmányút folytatásához megfelelő 

egészségi állapotról (nincs fertőző betegsége). Nincs ehhez formanyomtatvány. 

3. személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) fényképes 

oldalának másolata 
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4. pontos és részletes munkaterv minimum 1, legfeljebb 5 oldalon (minta: 

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants) 

5. teljes szakmai önéletrajz fájlként csatolva angolul vagy magyarul (pl. 

https://europass.cedefop.europa.eu/) 

6. a pályázás idejekor meglévő legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata (a 

posztgraduális szintű tanulmányútra való jelentkezésnél mesterfokú diploma, a 

posztdoktori szintű tanulmányútra való jelentkezésnél doktori fokozat – vagy annak 

hiányában a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa döntésének - megléte szükséges) 

7. a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása (legalább B2-es szint igazolása, pl. 

nyelvvizsga másolat, vagy a küldő országbeli munkáltató/oktatási intézmény, vagy nyelvi 

lektorátus, vagy a magyarországi fogadó szervezet hivatalos igazolása korábbi 

együttműködés alapján). Amennyiben a munkanyelv nem a magyar, erről a 

fogadóintézmény írásos nyilatkozata szükséges (a fogadólevélben)  

8. publikációs lista 

9. magyarországi kutató-, vagy művészeti intézmény hivatalos, aláírt, keltezéssel, pecséttel 

és/vagy fejléccel ellátott előzetes fogadólevele (a fogadólevél űrlap letölthető, lehetőleg 

ezt használják: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-

applicants) 

10. két darab aláírt, keltezéssel, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott ajánlás 

tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől. Az ajánlólevél aláírója nem 

egyezhet meg a fogadólevél aláírójával. 6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk 

elfogadni. 

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK 

Művészeti ösztöndíjra pályázóknak a következő kiegészítő dokumentációt kell még 

csatolniuk: 

 képző- és iparművészek 5 alkotásuk dokumentációját (készítésük dátumával) 

/”portfolió”/, vagy internetes linkjét, ahol az alkotás megtekinthető  

 előadóművészek 3 különböző stílusú mű előadásának kiváló minőségű felvételét, vagy 

internetes linkjét, ahol az előadás megtekinthető. 

Képző-, ipar- és előadóművész pályázók az ösztöndíj odaítélése előtt bővebb portfolió 

benyújtására is kötelezhetőek a magyar fogadóintézményben. 

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre (LFZE) jelentkezők – pályázatuk elkészítése előtt – 

az egyetem központi Nemzetközi Osztályán (e-mail: international.office@lisztakademia.hu, 

telefon: +36 1 462 4616) tájékozódjanak a konkrét lehetőségekről, illetve kérhetnek 

fogadólevelet. A fogadólevélen az intézmény vezetője és a tanszékvezető aláírásának kell 

szerepelnie. A csak a tanszékek oktatói által aláírt fogadóleveleket nem fogadjuk el. 

 
ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSOK 

A juttatásokat a Tempus Közalapítvány folyósítja az ösztöndíjasnak. 

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
https://europass.cedefop.europa.eu/
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
mailto:international.office@lisztakademia.hu
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Posztgraduális pályázók esetében: 

 Ösztöndíj: 80 000 Ft/hó 

 Szállásköltség hozzájárulás: 70 000 Ft/hó 

Posztdoktori pályázók esetében:  

 Ösztöndíj: 120 000 Ft/hó 

 Szállásköltség hozzájárulás: 80 000 Ft/hó 

Rövid tanulmányút esetén a teljes támogatási összeg kifizetésre kerül a szerződéskötést 

követően.  

Hosszú tanulmányút esetén az ösztöndíjas a teljes támogatási összeg 10%-át a záróbeszámoló 

elfogadását követően kapja meg (lásd lent a Beszámoló részt). A juttatások 90%-át az ösztöndíjas 

időszak alatt a havonta történő utalások során folyósítjuk. 

Hosszú tanulmányút esetén, ha az ösztöndíjas időszakot igazoló, és a záróbeszámolóban leadott 

időtartam-igazolás hónapjainak/napjainak száma nem fedi az eredetileg megpályázott időszakot, 

a Tempus Közalapítvány visszakérheti a két időszak különbségéből adódó juttatás-különbséget.  
 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A JUTTATÁSOKRÓL 

Más típusú, párhuzamos, magyar állam által adományozott ösztöndíj esetén a pályázó 

államközi ösztöndíjban nem részesíthető. Amennyiben az ösztöndíjas egy másik ösztöndíjat, vagy 

egyéb anyagi támogatást (bért) is kap ugyanazon tevékenységre és időszakra, le kell mondania az 

államközi ösztöndíjáról.  

Az ösztöndíj egy személy megélhetési költségeihez járul hozzá, nem feltétlenül fedezi az összes 

felmerülő költséget, és nem kapható vízumköltséghez sem támogatás.  Kísérő személyek részére 

semmit nem biztosít. Az ösztöndíj kifizetésére nem közvetlenül a megérkezést követően kerül 

sor, ezért az ösztöndíjasnak fontos legalább egy havi megélhetést biztosító pénzösszeggel 

rendelkeznie. Az egy hónapra, vagy annál rövidebb időre érkezők esetében előfordulhat, hogy 

csak az elutazás előtti napokban – vagy utána - kapják meg a juttatást. A Tempus Közalapítvány a 

fenti ellátásokon kívül semmilyen egyéb juttatást, vagy kedvezményt nem biztosít. 

 

ÚTIKÖLTSÉG 

A Tempus Közalapítvány nem fizeti a Magyarországra való utazás, az országon belüli utazás és a 

hazautazás költségeit. 
 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG  

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeleteiben meghatározott 

szabályozásnak megfelelően azok az ösztöndíjasok, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági 

Térség tagországainak, illetve Svájc állampolgárai, magyarországi tartózkodásuk idején orvosilag 

szükséges esetben egészségügyi ellátásra jogosultak. 

A magyarországi tartózkodás alatt felmerülő, orvosilag szükséges egészségügyi ellátást az ún. 

Európai Egészségbiztosítási Kártyával –E111- vehetik igénybe az ösztöndíjasok. Az orvosi 

szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. A 
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Kártya kiváltásáról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia a származási országában, még a 

Magyarországra történő utazása előtt. 

További fontos tudnivaló, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat csak az Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződésben álló szolgáltatótól lehet az EU-s egyenlő elbánás 

elvének megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás 

költségeit az ösztöndíjas saját maga fizeti. 

Az összes többi ország állampolgárait, - akik egy hónapnál hosszabb időt töltenek 

Magyarországon, - a magyar fél biztosítja heveny megbetegedés esetére. Ez a biztosítás nem 

fedezi a fogorvosi költségeket, kivéve, ha az sürgősségi esetnek minősül. A magyar fél által 

nyújtott egészségbiztosítás 65 éves kor alatti személyek esetében köthető meg. 

Az egy hónapnál rövidebb ideig Magyarországon tartózkodó ösztöndíjasok maguk 

gondoskodnak egészségbiztosításukról. 
 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszak letelte után 30 napon belül záróbeszámolót 

kell benyújtaniuk. A beszámoló egy, az ösztöndíjas időszakot összefoglaló 1-2 oldalas esszé, és 

egy, a fogadó intézmény által az ösztöndíjas időszak végén kiadott hivatalos időtartam-

igazolás benyújtásából, valamint egy online kérdőív kitöltéséből áll. 

Hosszú tanulmányút esetén, amennyiben az ösztöndíj zárásakor feltöltendő, a fogadó intézmény 

által kiadott időtartam-igazolás nem egyezik a megpályázott időtartammal, az időtartam-

különbségnek megfelelő összeget a Tempus Közalapítvány visszatartja a záróbeszámolót követő 

utolsó utalásból; az utolsó utalás összegét túllépő különbséget pedig visszakérheti az 

ösztöndíjastól (lsd. fent az Ösztöndíjas juttatások részt). 

 

A BESZÁMOLÓ ELMULASZTÁSA 

A fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása a további pályázati lehetőségekből való 

kizárást, az ösztöndíj visszafizetését, az ösztöndíj azonnali lezárását vonja maga után. 

 
MELLÉKLET: 
Munkaterv és fogadólevél űrlap: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-

applicants 

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

