NEMZETKÖZI MOBILITÁSI PROGRAMOKBAN
RÉSZT VEVŐ HALLGATÓKNAK
Tisztelt Hallgató!
Az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára készítettük el az alábbi útmutatást
a nemzetközi mobilitási programokban részt vevő, Magyarországon tartózkodó külföldi hallgatóknak.
Mindenki helyzete más, a körülmények változnak, kérjük, hogy kövesse az alábbiakban leírtakat,
hogy tisztában legyen a lehetséges megoldásokkal.

MAGYARORSZÁGRA BEUTAZÓ
HALLGATÓ VAGYOK
Válassza ki az alábbiak közül, hogy melyik esetmeghatározás illik
az Ön helyzetére, és olvassa el az alatta szereplő tudnivalókat!

1

Jelenleg még nem tartózkodom Magyarországon, ebben a tanévben érkeznék elnyert
ösztöndíjjal, aláírt és hatályos támogatási szerződésem (CEEPUS esetében Letter of
Award) van.

2

Jelenleg még nem tartózkodom Magyarországon, ebben a tanévben érkeznék elnyert
ösztöndíjjal, aláírt támogatási szerződésem még nincs.

3

J elenleg Magyarországon vagyok ösztöndíjjal, folytatnám a mobilitást, maradok.

4

Jelenleg Magyarországon vagyok ösztöndíjjal, megszakítanám/megszakítottam a mobilitást,
hazautazom/hazautaztam, online kurzusok keretében teljesítem a tervezett tevékenységet.

5

J elenleg Magyarországon vagyok ösztöndíjjal, megszakítanám/megszakítottam a mobilitást,
hazautazom/hazautaztam és nem fogom tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet
(online kurzusok keretében sem).

6

M
 egszakítottam az ösztöndíjamat, nem kértem vis maior eljárást, de később visszajönnék.

1
Jelenleg még nem tartózkodom Magyarországon, ebben a tanévben
érkeznék elnyert ösztöndíjjal, aláírt és hatályos támogatási
szerződésem (CEEPUS esetében Letter of Award) van. Ha …
1.1 az ösztöndíj utalása még NEM történt meg:
 A jelenleg érvényes rendelkezések alapján nem utazhat be Magyarország területére

nemzetközi mobilitási program keretében.
 
Ha az aláírt szerződés birtokában utazást, szállást fizetett, elsősorban a már kifizetett

költségek visszatérítésére törekedjen (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot
a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére (repülőtársaság,
szállás)!
 Ha semmilyen körülmények között nem sikerül visszatéríttetni a kiadásait a szolgáltatókkal

két lehetősége van:
a) v is maior bejelentése a támogatónál (akivel egyéni szerződést kötött) és a felmerült
kiadások elszámolásának igénylése
»
 Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a támogatótól, a szerződést lezárjuk.
A költségek visszatérítésének az esélye minimális, nagyon kivételes helyzetben
fordulhat elő, alapos indoklással és iratokkal támassza alá!
vagy
b) a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése. Kérjen szerződésmódosítást, erre
lehetősége van!

1.2 az ösztöndíj utalása MEGTÖRTÉNT:
A
 jelenleg érvényes rendelkezések alapján nem utazhat be Magyarország területére

nemzetközi mobilitási program keretében.
H
 a az aláírt szerződés birtokában utazást, szállást fizetett, elsősorban a már kifizetett

költségek visszatérítésére törekedjen (e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a
szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére (repülőtársaság,
szállás)!
H
 a semmilyen körülmények között nem sikerül visszatéríttetnie a kiadásait a szolgáltatókkal

két lehetősége van:
a) v is maior bejelentése a támogatónál (akivel egyéni szerződést kötött) és a felmerült
kiadások elszámolásának igénylése
»
 Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a támogatótól, a szerződést lezárjuk.
A költségek visszatérítésének az esélye minimális, nagyon kivételes helyzetben
fordulhat elő, alapos indoklással és iratokkal támassza alá!
vagy
b) a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése. Kérjen szerződésmódosítást, erre
lehetősége van!

2
Jelenleg még nem tartózkodom Magyarországon, ebben a tanévben
érkeznék elnyert ösztöndíjjal, aláírt támogatási szerződésem
(CEEPUS esetében Letter of Award) még nincs
 A jelenleg érvényes rendelkezések alapján nem utazhat be Magyarország területére

nemzetközi mobilitási program keretében.
 Nem igényelheti a felmerült költségei visszatérítését, a hatályos szabályok alapján saját

felelősségére és kockázatára tehetett eddig pénzügyi kiadással járó lépéseket.

3
Jelenleg Magyarországon vagyok ösztöndíjjal,
folytatnám a mobilitást, maradok
N
 incs változás a szerződés végrehajtásában, az ösztöndíj folyósítására továbbra is jogosult.

Kérjük, kövesse a helyi intézmény és hatóságok tanácsait, előírásait.
N
 e feledjen időtartam igazolást kérni a fogadó intézménytől.
A
 veszélyhelyzet fennállása idején akár később is hozhat döntést a tartózkodás meg-

szakításáról, nem kell aggódnia, a program biztos kereteket ad.

4
Jelenleg Magyarországon vagyok ösztöndíjjal, megszakítanám/
megszakítottam a mobilitást, hazautazom/hazautaztam,
online kurzusok keretében teljesítem a tervezett munkatervet
V
 egye fel a kapcsolatot a támogatóval (akivel egyéni szerződést kötött) és jelezze

tartózkodását, szándékait!
M
 obilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan Magyarországon töltött időszakra jár, a küldő

országban töltött időtartamra nem folyósítunk mobilitási ösztöndíjat.
A
 mennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek

fel (például magyarországi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), akkor
kezdeményezheti a kiadások vis maior eljárás keretében történő elszámolását, forduljon
a támogatóhoz (akivel egyéni szerződést kötött)!
» a vis maior alapján megállapított költség és a Magyarországon töltött idő alapján
megállapított ösztöndíj összege nem haladhatja meg az előzetesen megítélt teljes
ösztöndíj összegét.
H
 a folytatni tudja a szakmai programot otthonról is, és a magyarországi egyetem erre

lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot.
N
 e felejtsen el időtartam- és tanulmányi igazolást kérni az eredményekről a magyarországi

egyetemtől!

5
Jelenleg Magyarországon vagyok ösztöndíjjal, megszakítanám/
megszakítottam a mobilitást, hazautazom/hazautaztam és nem
fogom tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet (online kurzusok
keretében sem)
M
 ielőbb jelezze a változást a támogató felé, lehetőleg e-mailen (akivel egyéni szerződést

kötött)!
M
 obilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan Magyarországon töltött időszakra jár, kérjen

e-mailen igazolást a fogadóintézménytől, őrizze meg az utazással kapcsolatos bizonylatait!
A
 mennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadásai merültek fel:

» e lsősorban a visszatérítésre törekedjen (e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel
a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett össze
visszatérítésére (repülőtársaság, szállás)!
Ha ez igazolhatóan nem sikerül, két lehetősége van:
a) v is maior bejelentése a támogatónál (akivel egyéni támogatási szerződést kötött)
és a felmerült kiadások elszámolásának igénylése, a szerződésének lezárása.
- Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a támogatótól!
- A vis maior alapján megállapított költség és a külföldön töltött idő alapján
megállapított ösztöndíj összege nem haladhatja meg az előzetesen megítélt
teljes ösztöndíj összegét!
vagy
b) a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése. Kérjen szerződésmódosítást, erre is
lehetősége van!

6
Megszakítottam az ösztöndíjamat, nem kértem vis maior eljárást,
de később visszautaznék
Ö
 sztöndíj csak az igazoltan külföldön töltött időszak(ok)ra jár, tájékoztassa a támogatót

a szándékáról (akivel egyéni szerződést kötött)!

Kérdés esetén további információ:

felsooktatas@tpf.hu

