PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
2017/2018
Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú
teljes képzéses tanulmányok folytatására a 2017/2018-as tanévtől
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Tempus Közalapítvány miniszteri ösztöndíjas státust ajánl fel olyan külföldi állampolgárságú
felsőoktatási intézményi hallgatóknak, diplomásoknak, akik ismereteiket magyarországi
felsőoktatási 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 a lenti ösztöndíjtípusokra:
Alap-, mester- vagy doktori teljes képzésre: Lettország, Németország
Csak doktori teljes képzésre: Horvátország, Románia

2) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetétől függetlenül a következő országok
állampolgárai pályázhatnak a lenti ösztöndíj-típusokra:
Alap-, mester- vagy doktori teljes képzésre:
Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Chile, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság,
Franciaország, Hollandia, Izrael, Írország, Kanada, Luxemburg, Malajzia, Németország,
Portugália, Svájc, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld
Doktori teljes képzésre:
Görögország, Olaszország, Spanyolország

PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK ÉS A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
Alap, mester és doktori teljes képzésre leendő miniszteri ösztöndíjasként csak magyar nyelvű
képzésekre lehet pályázni (kivéve a művészeti képzéseket, ahol angol nyelven is lehet
tanulmányokat folytatni). B2-es magyar nyelvtudás hiányában teljes képzésre csak úgy lehet
jelentkezni, ha a képzés előtt kötelezően elvégez egy egyéves magyar nyelvi előkészítőt.
Alap vagy mester képzés esetén az államközi megállapodásban vagy munkatervben foglalt
feltételek szerint lehet pályázni. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a fogadó intézményben tett
sikeres felvételi vizsga.
Doktori képzés esetén: Mester diplomával rendelkező pályázók részére. Az ösztöndíj
elnyerésének feltétele a magyar doktori iskolában tett sikeres felvételi vizsga.
NEM PÁLYÁZHATNAK
 Magyarországon letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy
letelepedést/bevándorlást kérelmezők, vagy kettős állampolgárok
 állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezők,
 magyarországi tartós munkaviszonnyal rendelkezők,
 az ösztöndíj időtartama alatt munkavégzés melletti tanulmányokra, vagy levelező
oktatásra jelentkezők.
KORHATÁROK
A pályázat benyújtásakor az alsó korhatár 18 év. Felső korhatár nincs.
TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
Az ösztöndíjat bármely tudomány- és művészeti területen folytatandó tanulmányokra fel lehet
használni magyarországi, állami és egyházi fenntartású államilag elismert felsőoktatási
intézménynél.
Maximum egy pályázat nyújtható be minden pályázattípusra (ha többet nyújt be, akkor a
legutolsót tekintjük érvényesnek); hallgatók esetén további maximum egy pályázat adható be
nyári egyetemre.
Egy pályázati körben legfeljebb két államközi ösztöndíjat lehet elnyerni, feltéve, ha a két
ösztöndíjas időszak nem ütközik egymással. Meg kell jelölni a fontossági sorrendet az online
pályázatban.
Más típusú, párhuzamos, magyar állam által adományozott ösztöndíj esetén a pályázó
államközi ösztöndíjban nem részesíthető.
Azonos időszakra több TKA ösztöndíjat nem használhat fel a pályázó.
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia, kivéve a
tanítási szüneteket, ünnepeket.
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Halasztás
A felhasználási időszakon belül kezdési időpont módosításra a fogadó intézménnyel való
egyeztetés és egyetértés alapján sor kerülhet, feltéve, hogy az ösztöndíjas tájékoztatja a Tempus
Közalapítványt a Tempus Közalapítvány ország-referensén keresztül (Tempus Közalapítvány
országok
szerinti
kapcsolattartóit
lsd.
itt:
http://tka.hu/internationalprogrammes/4127/bilateral-state-scholarships ).
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:
http://tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships ) 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:
http://tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-statescholarships ) e-mail-en, valamint a fogadó intézményt. 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
Az ösztöndíjra a Tempus Közalapítvány on-line pályázati rendszerében (www.scholarship.hu),
csak on-line módon kell pályázni.
Figyelem! Csak azok pályázatát tudjuk elbírálni, akik a határidőig hiánytalanul benyújtják
teljes on-line pályázatukat. Papíralapú vagy e-mail-en történő pályázásra nincs mód.
Kérjük, hogy az on-line pályázás megkezdése előtt honlapunkon feltétlenül olvassa el az Online
pályázati
útmutató
c.
tájékoztatót
(http://tka.hu/internationalprogrammes/4133/information-for-applicants )
Határidő: 2017. január 30., hétfő 23.00
Figyelem! Hiányos vagy formailag hibás pályázatokat nem áll módunkban elfogadni,
azokat automatikusan elutasítjuk.
A regisztrációhoz használt FELHASZNÁLÓNEVET és JELSZÓT őrizze meg, mert a
későbbiekben még szüksége lesz rá.
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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
módja a küldő relációnak rangsorolni és hivatalosan jelölni a Tempus Közalapítvány felé a
pályázókat.
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A magyar fél értékeli mind a partnerirodák által hivatalosan jelölt és rangsorolt pályázatokat,
mind az egyénileg jelentkezők pályázatait; először megvizsgálja a pályázó jogosultságát.
Ezt követően a Tempus Közalapítvány formai értékelést végez. A formailag megfelelő
pályázatokat szakmailag értékelik a felhívásban megadott szempontok alapján.
A döntés-előkészítés során előnyben részesülnek a küldő reláció által hivatalosan jelölt pályázók,
amennyiben legalább 15 pontot érnek el a szakmai értékelés során.
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 sikeres pályázók listája a Tempus Közalapítvány honlapján
várhatóan 2017. május-június folyamán jelenik meg.
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. Tanulmányok és kutatás esetén a
Tempus Közalapítvány értesíti a fogadóintézményt is.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatot a Tempus Közalapítvány pályázati honlapján (www.scholarship.hu ) on-line
lehet benyújtani. Az on-line felület magyar vagy angol nyelven érhető el és tölthető ki.
Az on-line felületre feltöltendő dokumentumok (pl. legmagasabb végzettség, nyelvvizsga,
hallgatói jogviszony igazolása) 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.
Minden teljes képzésre pályázó számára kötelező dokumentumok:
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1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja mely az online rendszerből nyerhető ki és
eredeti aláírás után szkennelve kell feltölteni, csak elektronikus irat!
2. 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolás a tanulmányok folytatásához megfelelő
egészségi állapotról (nincs fertőző betegsége)- nincs ehhez formanyomtatvány; (eredeti
másolata és annak hiteles magyar vagy angol nyelvű fordítása)
3. személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) fényképes
oldalának másolata
Teljes alap-/mester képzés
4. motivációs levél minimum 1, legfeljebb 2 oldalon,
5. Tanulmányi eredmény igazolása (eredeti másolata és annak hiteles magyar vagy angol
nyelvű fordítása)
o alapszintű képzéshez: legmagasabb végzettség igazolása
o mester képzéshez: legmagasabb szintű oklevél másolata
6. a képzés elvégzéséhez szükséges szintű magyar nyelvtudás igazolása (legalább B2-es
szint igazolása, pl. nyelvvizsga másolat, vagy a küldő intézmény, vagy nyelvi lektorátus,
vagy magyar intézet, vagy konzul igazolása a szükséges nyelvismeret meglétéről magyar
vagy angol nyelven).
7. magyarországi felsőoktatási intézmény előzetes fogadólevele (tanszékvezető és/vagy
nemzetközi iroda írhatja alá);
Teljes doktori képzés
4. pontos és részletes munkaterv minimum 1, legfeljebb 5 oldalon (a pályázati rendszerben
letölthető minta alapján)
5. teljes szakmai önéletrajz fájlként csatolva magyarul vagy angolul (pl.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home)
6. legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata (utólag is pótolható a magyarországi
tanulmányok megkezdéséig, ha nem készül el a pályázati határidőig)
7. a képzés elvégzéséhez szükséges szintű magyar nyelvtudás igazolása (legalább B2-es
szint igazolása, pl. nyelvvizsga másolat, vagy a küldő intézmény, vagy nyelvi lektorátus,
vagy magyar intézet, vagy konzul igazolása a szükséges nyelvismeret meglétéről magyar
vagy angol nyelven).
8. publikációs lista
9. Magyarországon akkreditált doktori iskola vezetőjének előzetes fogadólevele (amelyben
arról nyilatkozik, hogy a pályázó részére biztosítják a képzést, amennyiben felvételt nyer
a doktori iskolába és elnyeri a Tempus Közalapítvány ösztöndíját is); a felsőoktatási
intézmény doktori tanácsának felvételi határozatát kell eljuttatni a Tempus
Közalapítványhoz, az ösztöndíjas státusz csak ennek kézhezvételét követően válik
véglegessé.
10. két darab ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől eredeti aláírással,
intézményi fejléces papíron. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél
aláírójával.
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MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
Művészeti ösztöndíjra pályázóknak a következő kiegészítő dokumentációt kell még
csatolniuk:



képző- és iparművészek 5 alkotásuk dokumentációját (készítésük dátumával)
/”portfolió”/, vagy megfelelő webes hivatkozás megadását, ahol az alkotás megtekinthető
előadóművészek 3 különböző stílusú mű előadásának kiváló minőségű felvételét, vagy
internetes linkjét ahol az előadás megtekinthető.

A Tempus Közalapítvány pályázati felületén a portfoliót az on-line pályázati felületen az Egyéb
dokumentumok mezőbe kell felcsatolni (dokumentumba jelölni a letölthető portfólió linkjét).
Képző-, ipar- és előadóművész pályázók az ösztöndíj odaítélése előtt bővebb portfolió
benyújtására vagy felvételi vizsgára is kötelezhetőek a magyar fogadóintézményben.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre (LFZE) jelentkezők – pályázatuk elkészítése előtt –
az egyetem központi Nemzetközi Osztályán (e-mail: Csallo.Edina@lisztakademia.hu , telefon: +36
1 462 4616) tájékozódjanak a konkrét lehetőségekről, illetve kérhetnek fogadólevelet.
A tanszékek tanárai által aláírt fogadóleveleket nem fogadjuk el.
A pályázóknak legkésőbb április 15-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre is el kell
küldeniük pályázatukat, és a pályázott programtól függően felvételi anyagot kell küldeniük vagy
felvételi vizsgát kell tenniük (erről az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől kell kérni
felvilágosítást). A felvételi pályázatban kérjük, jelezzék, hogy egyidejűleg a Tempus
Közalapítványhoz is beadták pályázatukat állami ösztöndíjra. Mivel a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen június végén-július elején vannak a felvételi vizsgák, a Tempus Közalapítvány
esetleges korábbi pozitív döntése feltételes.
ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSOK
Teljes képzés
Alap- és mester képzés:
Ösztöndíj: 40 460 HUF/hó /nem fedezi a megélhetés költségeit/
Szállás: kollégiumi elhelyezés a fogadó intézmény kapacitása szerint, melynek díja az
ösztöndíjból fizetendő
Teljes doktori képzés:
Ösztöndíj: 140 000 HUF/hó /nem feltétlenül fedezi a megélhetés költségeit/
Szállás: kollégiumi elhelyezés a fogadó intézmény kapacitása szerint, melynek díja az
ösztöndíjból fizetendő.
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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, az őt kísérő személyek részére sem vízumot, sem kiegészítő járandóságot
nem biztosít. 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
Kártya kiváltásáról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia a származási országában, még a
Magyarországra történő utazása előtt.
További fontos tudnivaló, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat csak az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral 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.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az ösztöndíjat elnyert pályázókat, ösztöndíjuk befejezése után on-line szakmai beszámoló és a
fogadó intézmény által kiadott hivatalos időtartam-igazolás benyújtására kérjük. A beszámoló
benyújtására 30 nap áll az ösztöndíjas rendelkezésére.
Teljes képzés esetén egy-egy félév lezárta után 30 napon belül az ösztöndíjas köteles továbbá
az adott félévet elismerő index-másolat („transcript of records”) benyújtására az on-line
felületen.
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A beszámoló elmulasztása
A fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása a további pályázati lehetőségekből való
kizárást, az ösztöndíj visszafizetését, és az ösztöndíj azonnali lezárását vonja maga után.

MELLÉKLET:
Munkaterv minta (teljes doktori képzéshez): http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplicants
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