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1
 A meghirdetés feltételes, amíg nem állnak a Tempus Közalapítvány rendelkezésére megfelelő 

állami források. A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a 

szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a 

meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel 

semmilyen jogcímen nem léphetnek fel Tempus Közalapítvánnyal szemben 



PÁLYÁZAT CÉLJA  

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet egyéni ösztöndíjakra a bécsi Collegium 

Hungaricumba (CoHu). A felhívás célja általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve 

forrásfeldolgozó kutatások végzése - a közös közép-európai múlt, illetve az osztrák-

magyar kapcsolattörténet terén.  

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy 

azzal egyenértékű végzettség) rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi 

közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi 

vagy állami kutatóhelyeken a magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, 

művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány terén általános 

elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. 

Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.  

 

Pályázni két kategóriában lehet: 

 

CoHu1 ÖSZTÖNDÍJ TAPASZTALT KUTATÓKNAK  

A korhatár (kiutazáskor): 35 év felett  

Az ösztöndíjak időtartama: 1-2 hónap  

 

CoHu2 ÖSZTÖNDÍJ FIATAL KUTATÓKNAK  

A korhatár (kiutazáskor): legfeljebb 35 év  

Az ösztöndíjak időtartama: 2-4 hónap  

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS  

 

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány formailag ellenőrzi.  

 

A pályázati határidő után benyújtott és formailag hiányos pályázatokat automatikusan 

elutasítjuk. Formailag hiányosnak minősülnek az aláírás nélküli, illetve a kötelezően előírt 

dokumentumok csatolását elmulasztó pályázók. Hiánypótlásra nincs mód.  

 

A pályázat e-mailes részének a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja a Collegium Hungaricum Ösztöndíjhoz 

(Letölthető innen: https://tka.hu/palyazatok/10474/palyazati-dokumentumok)  

Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel ellátva küldjék el az adatlapot. 

2. szakmai önéletrajz 

3. részletes munkaterv magyarul 

4. Collegium Hungaricum előzetes fogadólevele 

5. 2 db ajánlólevél (két tudományosan elismert ajánlótól, aláírással, pecséttel és/vagy 

fejléccel ellátva) 

6. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata 

https://tka.hu/palyazatok/10474/palyazati-dokumentumok


7. a tervezett kutatáshoz szükséges nyelvtudás igazolása (legalább B2-es szintű német 

állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű német nyelvtudást tanúsító bizonyítvány 

másolata, ha a kutatott terület sajátosságaiból következően más idegen nyelvre van 

szükség, ennek ismeretét is bizonyítvány-másolattal kell igazolni) 

8. publikációs jegyzék 

9. magánszemély nyilatkozata összeférhetetlenségről 

A formailag megfelelt pályázatokat két független külső szakértő értékeli.  

A külső értékelés szempontjai: 

- a pályázó szakmai háttere 

- munkaterv minősége  

- kutatási téma 

- kutatáshoz szükséges nyelvtudás szintje. 

 

A pályázatok értékelésénél előnyt élveznek azok a kutatók, akik  

- a magyarországi és közép-európai humanisták kapcsolataival, valamint  

- a Habsburg Birodalom és az Oszmán Birodalom közötti kulturális és diplomáciai 

kapcsolatok kora újkori történetével, különösképpen a vallásosság politikai és 

kulturális szempontjaival, valamint  

- a központi hatalom és a rendiség viszonylatával,  

- Bécsnek a magyar kultúrára és tudományra gyakorolt ösztönző hatásaival, különös 

tekintettel a történettudomány professzionalizációjára, továbbá  

- az Osztrák-Magyar Monarchia történetével, különös tekintettel a Monarchia első 

világháborús szereplésével és a dualista állam felbomlásával, valamint ennek 

következményeivel, illetve  

- a Monarchia városainak összehasonlító történetével kapcsolatos kutatásokat 

folytatnak, forrásfeltárást, forráskiadást végeznek. 

 

- azonos pontszámot elért pályázók esetében előnyben részesül, aki még nem kapott 

Collegium Hungaricum ösztöndíjat  

A pályázatokról a Tempus Közalapítvány várhatóan 2019 júniusában dönt. A Tempus 

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

alapon – fellebbezésre nincs lehetőség. 

 

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

névsorát a www.tka.hu honlapon is közzéteszi.  

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE  

Az ösztöndíj összege 150 000 HUF/hónap, melyet a nyertes pályázók számára – 

szerződéskötés után – bankszámlára utal a Tempus Közalapítvány. A szállást a CH biztosítja. 

Az ösztöndíjasok útiköltség-támogatásban nem részesülnek, munkajogi és biztosítási 

ügyeiket maguk intézik. 



 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 

A pályázatot a következőképpen kell benyújtani: 

 ki kell tölteni a személyes és a pályázati alapadatokkal egy, a pályázati felületként 

szolgáló kérdőívet ezen a linken:  

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/473123?lang=hu   

 

 a benyújtandó pályázati dokumentumok mindegyikét (lásd fentebb) el kell küldeni e-

mailen a cohu@tpf.hu címre.  

 

Kérjük, hogy a pályázati dokumentumokat nem több, hanem EGY E-MAILBEN küldje el, és 

lehetőleg a KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉNEK NAPJÁN. 

 

Az e-mail tárgyában szerepeljen a megpályázott ösztöndíj típusa. A 

dokumentumok elnevezésében szerepeljen az általunk megadott dokumentum 

sorszáma a beazonosíthatóság megkönnyítése céljából. 

 

Kérjük azokat a pályázóinkat, akik hotmailes, yahoo-s, citromailes, vagy freemeiles e-mail 

címet adnának meg, hogy lehetőség szerint gmailes e-mail címet jelöljenek meg 

elérhetőségként és erről jelentkezzenek, mert a fent jelzett szolgáltatókkal való 

kapcsolattartást nem támogatja levelezőrendszerünk, nem érkeznek meg minden esetben a 

levelek, és általában mi sem tudunk ilyen címekre levelet küldeni. 

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése kizárólag az e-mailben 

elküldött dokumentumok alapján történik, ezért kérjük, hogy a rendszerbe minden, az 

értékelés szempontjából fontosnak ítélt adat (pl. szakmai életrajz, publikációk szkennelt 

részlete) hiánytalanul kerüljön elküldésre.  

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

küldeni a megadott e-mail címre. 

Collegium Hungaricum Ösztöndíjra maximum egy pályázat nyújtható be. Ha többet nyújt be, 

a legutolsót tekintjük érvényesnek. 

 

Kettős finanszírozás nem lehetséges: azonos időszakra több TKA, illetve magyar állami vagy 

EU-s ösztöndíjat nem használhat fel a pályázó. Egyéb, nem magyar állami vagy nem EU-s 

ösztöndíjjal azonban élhet azonos időszakra az ösztöndíjas. 

 

Pályázati határidő: 2019. március 28. csütörtök, 23.00 óra 

EGYÉB TUDNIVALÓK, BESZÁMOLÓ  

Az ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül minimum 2-3 oldalas esszé 

jellegű részletes, az áttekintett anyagokat tételesen felsoroló szakmai beszámolót kell 

készítenie a benyújtott munkaterv alapján az ösztöndíjas időszak eredményeiről és a kutatás 

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/473123?lang=hu
mailto:cohu@tpf.hu


lefolyásáról, valamint egy, a fogadóintézmény által kiállított időtartam igazolást kell 

elküldenie. A beszámoló benyújtására felkérő e-mail üzenetet küld a Tempus Közalapítvány 

az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas megadott e-mail címére. A nem megfelelő 

dokumentumok, illetve a benyújtás elmulasztása a további pályázatokból történő kizárást 

vonhatja maga után és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.  

 

ÖSZTÖNDÍJ IDŐPONTJA 

A tanulmányutat 2019. júniustól lehet megvalósítani, de ennek konkrét időpontját (hó, 

hónapok) az ösztöndíjasnak a Collegium Hungaricummal kell egyeztetnie 

(office@collegiumhungaricum.at). A tanulmányút lehetséges időpontját befolyásolja a 

Collegium Hungaricum kapacitása is. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Collegium 

Hungaricumban rendelkezésre álló szálláshelyek (10 szoba) és a kutatási hónapok elosztása 

a Collegium Hungaricum fogadási szándékán és a pályázatok szakmai értékelésén alapul. 

PUBLIKÁCIÓK  

Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként 

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

amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, 

feltünteti, hogy az a Tempus Közalapítvány támogatásával készült, s ezekből egy-egy 

példányt eljuttat a Tempus Közalapítványnak, valamint a bécsi Collegium Hungaricum 

könyvtárának.  

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM  

Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 

4.7. pontjának c) alpontja és a bécsi CH alapját nyújtó 1926-os, osztrák-magyar bádeni 

egyezmény XI. pontja alapján adómentes jövedelemnek minősül, adóalapba nem tartozik. 

  

ELÉRHETŐSÉGEK  

 

Collegium Hungaricum 

ifj. Dr. Bertényi Iván  

ivan.bertenyi.ch@gmail.com 

ivan.bertenyi@collegiumhungaricum.at 

 

 

 

Tempus Közalapítvány  

Felsőoktatási Egység 

office@collegiumhungaricum.at  

 

Csányi Zsófia pályázati referens 

1438 Budapest 70, Pf. 508  

Collegium Hungaricum Wien  Telefon: 06-1-237-1300/140 

A-1020 Wien Hollandstrasse 4.  e-mail: cohu@tpf.hu 

Telefon: +43-1-214-0581-203  

www.collegium-hungaricum.at 

www.scholarship.hu 

www.tka.hu  
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mailto:ivan.bertenyi@collegiumhungaricum.at
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