
AZ EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMÁRA

MAGYARORSZÁGON MEGHIRDETETT NEMZETKÖZI MOBILITÁSI  
PROGRAMOKBAN RÉSZT VEVŐ OKTATÓKNAK, MUNKATÁRSAKNAK

Tisztelt Kollégák! 
Tisztelt Támogatott!

Az egészségügyi veszélyhelyzet időtartamára készítettük el az alábbi útmutatást  
a nemzetközi mobilitási programjainkban érintett oktatóknak, munkatársaknak. 

Mivel mindenki helyzete más, a körülmények is változnak. 
Kérjük, kövesse az alábbiakban leírtakat,  

hogy tisztában legyen a lehetséges lépésekkel és megoldásokkal!

Azonosítsa, hogy melyik eset illik Önre,  
és kérjük, olvassa el az alatta szereplő tudnivalókat!

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓ 

MUNKATÁRS VAGYOK

 1      Jelenleg Magyarországon tartózkodom, ebben a tanévben utaznék ki külföldre az elnyert 
ösztöndíjjal, aláírt és hatályos támogatási szerződéssel (szerződés, okirat) rendelkezem.

 2     Jelenleg Magyarországon tartózkodom, ebben a tanévben utaznék ki külföldre az el-
nyert ösztöndíjjal, aláírt támogatási szerződésem még nincs, de rendelkezem olyan 
dokumentummal, amely szerint elnyertem az ösztöndíjat.

 3      Jelenleg külföldön vagyok ösztöndíjjal, folytatnám a mobilitást, maradok külföldön.

 4      Kiutaztam külföldi mobilitásomra, megszakítanám vagy megszakítottam a mobilitást, 
hazautazom vagy hazautaztam, online módon teljesítem a tervezett tevékenységet.

 5      Kiutaztam külföldi mobilitásomra, megszakítanám vagy  megszakítottam az ösztön-
díjamat, és nem fogom tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet (online módon sem).

 6     Kiutaztam külföldi mobilitásomra, majd megszakítottam az ösztöndíjamat, nem kértem 
vis maior eljárást, de később visszautaznék.

 7     Itthon vagyok, mobilitásomat még nem kezdtem meg, viszont a járványügyi helyzet miatt 
teljes egészében online folytatnám a tervezett tevékenységet.



     A jelenleg érvényes rendelkezések alapján nem utazhat ki Magyarország területéről nemzetközi 
mobilitási program keretében.

      Ha az aláírt szerződés birtokában utazást, szállást fizetett, elsősorban a már kifizetett költ-
ségek visszatérítésére törekedjen (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot 
a szolgáltatókkal (repülőtársaság, szállás) és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg 
visszatérítésére!

     Ha nem sikerül, vagy csak részben sikerül visszatéríttetnie a kiadásait a szolgáltatókkal, két 
lehetősége van:

        a)   vis maior bejelentése a Támogatónál (akivel egyéni szerződést kötött) és a felmerült 
kiadások elszámolásának igénylése 

     »   Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a Támogatótól, a kérelmét alapos 
indoklással és iratokkal (lehetőleg számlákkal, igazolásokkal, nyilatkozattal stb.) 
támassza alá!

és / vagy 

        b)   a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése.

     »     Kérjen szerződésmódosítást, erre lehetősége van!

Jelenleg Magyarországon tartózkodom, ebben a tanévben utaznék 
ki külföldre az elnyert ösztöndíjjal, aláírt és hatályos támogatási 
szerződéssel (szerződés, okirat) rendelkezem, függetlenül attól, 

hogy megtörtént vagy nem történt meg az ösztöndíj utalása
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Jelenleg Magyarországon tartózkodom, külföldre utaztam volna  
az elnyert ösztöndíjjal, aláírt támogatási szerződésem még nincs,  

de rendelkezem értesítéssel az elnyert ösztöndíjról
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     A jelenleg érvényes rendelkezések alapján nem utazhat ki Magyarország területéről nem-
zetközi mobilitási program keretében.

     Ha az értesítés birtokában a nemzetközi mobilitási programokra meghozott intézkedések 
kihirdetését megelőzően (2020. március 16. előtt) az ösztöndíjas út szervezése érdekében 
költségei merültek fel, akkor igényelheti ezek visszatérítését, de elsősorban a már kifize-
tett költségek visszatérítésére törekedjen (ezt e-mailekkel kérjük igazolni).

        »   Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal (repülőtársaság, szállás), és jelezze, hogy 
igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére!

     Ha nem sikerül, vagy csak részben sikerül visszatéríttetnie a kiadásait a szolgáltatókkal, 
két lehetősége van:

        a)   vis maior bejelentése a Támogatónál (akivel egyéni szerződést kötne), és a vis maior 
miatt felmerült kiadások elszámolásának igénylése. 

     »   Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a Támogatótól, a kérelmét alapos 
indoklással és iratokkal támassza alá!

        és / vagy 

        b)   amennyiben lehetséges, a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése.

     »     Kérjen későbbi szerződéskötést, erre lehetősége van!

     A nemzetközi mobilitási programokra meghozott intézkedések kihirdetését követően 
(március 16. után) a saját felelősségére és kockázatára tehet pénzügyi kiadással járó lépéseket 
– feltétlenül egyeztessen előzetesen a Támogatóval (aki az ösztöndíjat folyósítja).



     Nincsen változás a szerződés végrehajtásában, az ösztöndíj folyósítására továbbra is jogosult. 
Kérjük, kövesse a helyi intézmény és hatóságok tanácsait, előírásait.

     Rövidebb időtartamú mobilitás esetén (pl. 2-7 nap) amennyiben a fogadó szervezet a tevé-
kenység végzését nem tudja biztosítani, további tartózkodása szakmailag nem indokolt, 
javasoljuk a mobilitás megszakítását és a hazatérést. A szerződéses időtartam teljesítése 
későbbre halasztható.

     Hosszabb időtartamú (1-6 hónap) mobilitás esetén mérlegelje a fogadó intézmény által 
biztosított körülményeket és a fogadó ország rendelkezéseit. 

        »   Amíg reális esélyt lát arra, hogy szerződésszerűen teljesíteni tudja a szakmai prog-
ramot, addig megfontolható a maradás. Ha ellehetetlenül a szerződés teljesítése, 
mielőbb (amint lehet) utazzon haza.

     Ha nem tud(ott) hazautazni (nincsen rá lehetőség), akkor kérjen időtartam hosz-
szabbítást, plusz ösztöndíjat a Támogatótól, semmiképpen ne maradjon forrás 
nélkül külföldön!

     Amennyiben a kialakult helyzet miatt hosszabb mobilitási időtartamra van szüksége, 
jelezze ezt a Támogató felé, és igényeljen szerződésmódosítást, szabad forrás függvényében 
plusz ösztöndíjat.

     Ne feledjen időtartam-igazolást kérni a mobilitás végén!

     A veszélyhelyzet fennállása idején akár később is hozhat döntést a tartózkodás megszakí-
tásáról, nem kell aggódnia, a program biztos kereteket ad.

Jelenleg külföldön vagyok ösztöndíjjal, folytatnám a mobilitást,  
maradok külföldön 
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     Teljes mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, a Magyaror-
szágon töltött időtartamra nem folyósítunk mobilitási ösztöndíjat, de minden kiadást 
igyekszünk jóváhagyni Önnek, ami a vis maior helyzet miatt felmerülhet. Szándékunk  
szerint Önt anyagi veszteség nem fogja érni.

     A külföldön töltött időszakról pénzügyileg tételesen elszámolni nem kell, mert Ön ösztön-
díjat kapott. 

     Az alábbiak arra vonatkoznak, ha a veszélyhelyzet miatt változás áll be a körülményeiben, 
és emiatt kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan össze-
gezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett 
repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban). 

        »   Arra törekszünk, hogy ne érje hátrány a programban való részvétel miatt, de a támo-
gatás nem eredményezheti a veszélyhelyzettel összefüggésbe nem hozható költségek 
indokolatlan elszámolását. 

TEENDŐK:

    1)   Jelezze a Támogatónál, hogy hazatért! Az egyéni szerződés szerint haladéktalanul tájé-
koztatnia kell a Támogatót, ha változás áll be a körülményeiben.

    2)   Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadásai merültek fel 
(például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra, repülőjegy vásárlás, egyéb 
költségek):

Kiutaztam külföldi mobilitásomra, de megszakítanám vagy  
megszakítottam a mobilitást, hazautazom/hazautaztam és  

online módon teljesítem a tervezett tevékenységet
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        »   elsősorban kezdeményezze az igénybe nem vett szolgáltatások költségeinek vissza-
igénylését (ezt e-mailekkel kérjük igazolni): vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal, 
és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére (repülőtársaság, szállás, 
egyéb költségek)! 

        »   Ha ez igazolhatóan nem sikerül, vagy részben sikerül: vis maior bejelentése a Támogató-
nál (akivel egyéni szerződést kötött), és a felmerült vis maior kiadások elszámolásának 
igénylése. 

     -   Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a Támogatótól! 

     -   A szolgáltatók által visszatérített költségek nem elszámolhatóak.

     -   A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján meg-
állapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt  
teljes ösztöndíj összegét – szándékaink szerint Ön semmiképpen nem szen-
ved anyagi hátrányt a programban való részvétel miatt. 

     -   A kérelmet minden esetben egyedileg bíráljuk el, figyelembe véve az egyéni körül-
ményeket. Kérjük, minden lényeges információt írjon le!
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     Mielőbb jelezze a változást a Támogató felé e-mailen (akivel egyéni szerződést kötött)!

     Teljes mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár. 

     A külföldön töltött időszakról pénzügyileg tételesen elszámolni nem kell, mert Ön ösztön-
díjat kapott. 

     Az alábbiak arra vonatkoznak, ha a veszélyhelyzet miatt változás áll be a körülményeiben, 
és emiatt kénytelen a kiadásait, kifizetéseit összegezni, és nem szeretne anyagi vesztesé-
get (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy vásárlás, egyéb költsé-
gek a hazautazással kapcsolatban).

        »   Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadásai merültek fel: 

     -   Elsősorban az igénybe nem vett szolgáltatások költségeinek visszatérítésére töre-
kedjen (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal, 
és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére (repülőtársaság, 
szállás)! 

     -   Ha ez igazolhatóan nem sikerül, vagy részben sikerül, két lehetősége van:

 a)   vis maior bejelentése a Támogatónál (akivel egyéni szerződést kötött), és a fel-
merült kiadások elszámolásának igénylése

          -   Vis maior eljárás elindításához kérjen űrlapot a Támogatótól! 

          --   A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján 
megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen 
megítélt teljes ösztöndíj összegét – szándékaink szerint Ön semmikép-
pen nem szenved anyagi hátrányt a programban való részvétel miatt. 

          --   A kérelmet minden esetben egyedileg bíráljuk el, figyelembe véve az egyéni 
körülményeket. Írjon le minden lényeges információt!

              és / vagy

   b)   a tervezett mobilitás halasztása, átütemezése

          -   Kérjen szerződésmódosítást, erre is lehetősége van!

Kiutaztam külföldi mobilitásomra, de a veszélyhelyzet miatt meg- 
szakítanám/megszakítottam a mobilitást, hazautazom/hazautaztam,  

és nem fogom tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet  
(online módon sem)
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     Jelezze a megszakítás tényét a Támogatónak e-mailben (akivel egyéni szerződést kötött).

     Ösztöndíj csak az igazoltan külföldön töltött időszak(ok)ra jár, feltétlenül tájékoztassa  
a támogatót a szándékáról (akivel egyéni szerződést kötött)!

     Az ösztöndíjas időtartam a kivételes helyzetre tekintettel két részletben is teljesíthető, 
ez esetben a mobilitás lezárásakor mindkét időszakról szükséges lesz majd a teljesítés-
igazolások benyújtása. 

Kérdés esetén további információ: 
felsooktatas@tpf.hu

Megszakítottam az ösztöndíjamat, nem kértem vis maior eljárást, 
de később visszautaznék

6

     Kérjük, halassza el tervezett fizikai mobilitását későbbre, egyeztessen a Támogatóval és 
a külföldi fogadó szervezettel, mert a programok jelenlegi szabályozása nem támogatja  
a teljesen virtuális mobilitást, semmilyen kiadás nem számolható el virtuális tevékenységre.

     A halasztásra rugalmas opciók állnak rendelkezésre, mindenképpen próbálja átütemezni 
a fizikai mobilitást.

Itthon vagyok, mobilitásomat még nem kezdtem meg, nem merült 
fel költségem, viszont a járványügyi helyzet miatt teljes egészében 

online folytatnám a tervezett tevékenységet
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