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ELŐSZÓ
Az ösztöndíjas tanulmányutak minden fiatal életében, szakmai fejlődésében különleges lehetőséget
jelentenek, illetve fontos szerepet játszanak. Ezért olyan országot érdemes választani, amelynek az
oktatási és kutatási hagyományai kiemelkedők és a kultúrája, a pályázóétól eltérő. Magyarország az
egyik legvonzóbb ösztöndíjas célpont. Az Európa szívében fekvő ország lakói, keleti származásuknak
megfelelően, különösen barátságosak és vendégszeretők. Sajátos és különleges nyelvvel, zenei,
építészeti, tudományos, oktatási, népi és művészeti hagyományokkal rendelkeznek. Ki ne ismerné
Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán zenéjét, Irinyi János gyufáját, Bíró László József golyóstollát,
Bólyai János nem euklideszi geometriáját, Szent-Györgyi Albert C-vitaminját, Moholy-Nagy László
vizuális művészetét, Neumann

János számítógépét, Gábor

Dénes

hologramját, Papp Endre

hibridkukoricáját, Rubik Ernő kockáját, Semmelweis Ignác anyákat megmentő kézmosását, hogy csak
néhányat említsünk a híres magyar „találmányok” közül.
Budapest a világ egyik legszebb fővárosa, sajátos építészettel, számos világörökségi védettségű
területtel, a kék Dunával, hegyekkel, Európa leghosszabb karszt barlangjával, a legtöbb termál
fürdőjével, török és római műemlékekkel, Pompejivel vetekedő romvárosával. A sztyeppékről eredő
lovas kultúrája, halászata, állattenyésztése, mezőgazdasága és turisztikai látványosságai mindenkinek
tartogatnak meglepetést. Hívogató a régió legnagyobb édesvizű tava a Balaton, a világ első
aranymúzeuma, a Párizzsal és Béccsel vetekedő kávéházak, a romkocsmák, a bolhapiacok, a
fesztiválok és a múzeumok is.
A magyar felsőoktatási intézményekben több mint száz éve fogadnak külföldi hallgatókat. Az itt
szerzett diploma elfogadott és megbecsült a világ minden országában. Egyetemeinken és
kutatóintézeteinkben sok évtizede és széles körben folynak nemzetközi együttműködések a
tudomány és a művészetek minden területén.
Jöjjön, tanuljon, kutasson Magyarországon, hogy a szakmai fejlődésen túl maradandó élményben
legyen része!

Magyarország elhelyezkedése: A keleti félgömb 16° és 23° hosszúsági és az északi félgömb 45° és 49°
szélességi körei között, nagyjából Európa közepén, a Kárpát-medencében
Terület: 93 030 km2
Fővárosa: Budapest
Hivatalos nyelv: magyar
Becsült népesség: 9 962 000 fő
Éghajlat: kontinentális
Évi középhőmérséklet: kb. +10 °C
Napsütéses órák száma évente: 1700–2100
Évi átlagos csapadékmennyiség: 500–1000 mm
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyarország a Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodáján keresztül ösztöndíjakat ajánl fel
olyan külföldi állampolgárságú felsőoktatási intézményi hallgatóknak, diplomásoknak, valamint
oktatóknak és kutatóknak, akik ismereteiket magyarországi felsőoktatási, kutató- vagy művészeti
intézményekben kívánják bővíteni. Az ösztöndíjakra az alábbiak szerint lehet pályázni.
Azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyek illetékes minisztériumával Magyarország
Kormánya, illetve az Emberi Erőforrás Minisztérium együttműködési megállapodást vagy munkatervet
írt alá, jogosultak a jelenleg is hatályos munkaterv szabályozta fogadási keretek és ösztöndíjtípusok
megpályázására. Az ezekből az országokból jelentkező pályázókra vonatkozó információk, belső
határidők közlése és az előzetes értékelés és válogatás a MÖB nemzeti partnerirodája, illetve a
nemzeti (területi) oktatási minisztérium illetékes részlegének feladatkörébe tartozik. A partnerirodák
által továbbított és rangsorolt pályázatok mindenkor elsőbbséget élveznek, de közvetlenül a MÖB
Irodához benyújtott pályázatokat szintén elfogadunk ezekből az országokból is, az alábbiakban
ismertetett Ösztöndíjalap keretein belül.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma 2005-ben létrehozta az Ösztöndíjalap nevű egységes
pályázati rendszert, melynek bármely ösztöndíj-típusára pályázhatnak a következő országokból
(területről) jelentkezők:
Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Chile, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észtország, Finnország, Franciaország, Fülöpszigeteki Köztársaság, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Írország, Izland,
Izrael, Japán, Jordánia, Kanada, Koreai Köztársaság, Kuvait, Lengyelország, Lettország, Libanon,
Litvánia,

Luxemburg,

Malajzia,

Mexikó,

Németország,

Norvégia,

Olaszország,

Oroszország,

Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan,
Thaiföld, Törökország.
Csak a kétoldalú megállapodások alapján - az illetékes nemzeti ösztöndíjhatóságokon keresztül nyújthatnak be pályázatot az alábbi országok állampolgárai:
Jemen, Mongólia, Kína, Kolumbia, Palesztina és Vietnam.
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PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJT ÍPUSOK
A 2014/2015-ös tanévre az alábbi ösztöndíjtípusokra lehet pályázni:
A - részképzés (3-10 hónap)
Elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók, valamint egyéb alap- és
mesterképzésben, vagy osztatlan - például általános orvos, fogorvos, gyógyszerész,
állatorvos, építész és jogász – (nem magyarországi) felsőoktatási intézményi képzésben
részt vevő hallgatók pályázhatnak.
Pályázni minimum két lezárt félév után lehetséges. Egy alkalommal lehet ösztöndíjat
elnyerni a bachelor képzési időszakon belül, s egyszer a master tanulmányok során.
B - posztgraduális tanulmányok, kutatás (3-21 nap vagy 1-10 hónap)
Mesterfokú diplomával, illetve – osztatlan képzés esetén - egyetemi oklevéllel rendelkezők
pályázhatnak. Azok a PhD programban részt vevők is jelentkezhetnek, akik 10 hónapnál
rövidebb ideig szeretnének Magyarországon anyagot gyűjteni a disszertációjukhoz. (Ez
esetben azonban kreditek nem szerezhetőek.)
C/1 – teljes doktori képzés (36 hónap)
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a tandíjmentes képzést biztosító magyar doktori
iskolába tett sikeres felvételi vizsga.
C/2 - doktori részképzés (10 hónap)
A pályázónak valamely külföldi (nem magyarországi) doktori iskola hallgatói jogviszonyban
lévő tagjának kell lennie.
D - posztdoktori tanulmányok, kutatás (1-10 hónap)
A pályázónak PhD-fokozattal kell rendelkeznie.
E - vezető oktatói vagy kutatói tanulmányút (3-21 nap vagy 1-10 hónap)
A pályázónak minimum PhD- vagy azzal egyenértékű tudományos-fokozattal, vezető
oktató esetén minimum docensi kinevezéssel kell rendelkeznie.
F - 2014. évi nyári egyetem (2-4 hét)
A MÖB Iroda honlapján felsorolt kurzusok közül 3 jelölhető meg, az ösztöndíj azonban
csak egy kurzuson való részvételre nyerhető el.
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NEM PÁLYÁZHATNAK


Magyarországon

letelepedési/bevándorlási

engedéllyel

rendelkezők,

vagy

letelepedést/bevándorlást kérelmezők,


állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezők,



magyarországi tartós munkaviszonnyal rendelkezők,



munkavégzés melletti tanulmányokra, vagy levelező oktatásra jelentkezők,



nem állami finanszírozású státuszra jelentkezők,



tandíjköteles fogadást felajánló fogadóintézménybe jelentkezők.

KORHATÁROK – a pályázat benyújtásakor


részképzésre (A): 30 év



posztgraduális tanulmányokra és kutatásra (B): 40 év



mindkét doktori programra (C1 és C2): 35 év



posztdoktori tanulmányokra és kutatásra (D): 45 év

Nincs korhatár az alábbi ösztöndíj-pályázatoknál


vezető oktatói, vagy kutatói tanulmányút (E)



nyári egyetemi ösztöndíj (F)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
Az ösztöndíjat bármely tudomány- és művészeti területen folytatandó tanulmányokra, illetve
kutatásokra fel lehet használni egy előre meghatározott, magyarországi, akkreditált felsőoktatási
intézménynél, vagy kutatóintézetnél.
Graduális, posztgraduális, doktori teljes- és részképzés esetén csak azok jogosultak ösztöndíjra
pályázni, akik államilag finanszírozott képzésre nyertek felvételt.
Részképzésre egy alkalommal lehet ösztöndíjat nyerni a BA képzési időszakon belül, s egyszer az MA
tanulmányok során. A részképzési (A típus) és doktori ösztöndíjak (C1 és C2 típus) nem
hosszabbíthatóak meg. A posztgraduális, posztdoktori, valamint vezető oktatói és kutatói ösztöndíjak
(B, D, E típus) kivételes esetben, egyetlen alkalommal meghosszabbíthatóak.
Az ösztöndíjak csak magyarországi tanulmányokra, illetve kutatásra használhatóak fel. Az
ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia.
Az ösztöndíjas utakat 2014 nyarán, illetve a 2014/2015-ös tanévben kell megvalósítani, és 2015.
június 30-ig be kell fejezni.
A nemzeti ösztöndíjirodák jegyzéke, a nyári egyetemi kurzusok listája, valamint egyéb információk a
MÖB honlapján találhatóak. Az ösztöndíjakat a Magyar Ösztöndíj Bizottság döntése alapján
Magyarország oktatásért és kultúráért felelős minisztere adományozza. A sikeres pályázók listája a
MÖB honlapján várhatóan 2014. június folyamán jelenik meg. Minden pályázó írásban - levélben vagy
e-mailen - is kap értesítést! A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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A JELENTKEZÉS MÓDJA
Az ösztöndíjra kétféle módon kell pályázni:
1. a MÖB Iroda honlapján online és
2. nyomtatott formában postai úton.
Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindkét módon be kell nyújtani a pályázatot. Csak azok
pályázatát tudjuk elbírálni, akik a határidőig elektronikusan is jelentkeznek és postára is adják
pályázatukat.
1. Online: a pályázati anyag feltöltése a MÖB Iroda honlapján
Kérjük, hogy az online pályázás megkezdése előtt honlapunkon feltétlenül olvassa el az
Útmutató az online pályázáshoz c. tájékoztatót.
Határidő: 2014. április 7. hétfő (éjfél)
2. Nyomtatott formában: a teljes dokumentáció beküldése postán az alábbi címre:
BALASSI INTÉZET – MÖB IRODA
1519 BUDAPEST PF. 385
HUNGARY
Határidő: 2013. április 7. hétfő (a postai feladás dátuma)
Figyelem! A munkatervi alapon pályázók esetében az adott ország ösztöndíjat adományozó
szervezete ennél korábbi időpontot fog meghatározni.
Javasoljuk, hogy az elkészített anyagból egy másolatot tartson meg.
Határidőn túl feladott, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
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BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatot - bármely országból, valamennyi ösztöndíjtípusra - a MÖB Iroda honlapján online,
valamint 2 nyomtatott példányban magyar, angol, francia vagy német nyelven 1, a szükséges
dokumentumokat az alábbiak szerint rendezve kell benyújtani
A - részképzés
1. a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben készíthető el,
2. önéletrajz,
3. motivációs levél,
4. utolsó két lezárt félév eredményeit tartalmazó indexoldal másolata (Bachelor’s fokozattal
rendelkezők esetében az oklevél másolata),
5. a részképzéshez, választott kurzusok elvégzéséhez szükséges szintű magyar nyelvtudás
igazolása; kivételt képez az az eset, amikor a fogadóintézmény írásban nyilatkozik arról,
hogy a jelölt által választott kurzus munkanyelve nem magyar (a fogadólevélbe illesztendő!).
6. a

pályázó

anyaintézménye

által

kiadott,

a

pályázó

hallgatói

jogviszonyát

igazoló

dokumentum másolata,
7. magyarországi állami felsőoktatási intézmény fogadólevele (csak államilag finanszírozott
képzésről szólhat),
8. háziorvosi igazolás.
B –posztgraduális tanulmányok, kutatás
1.

a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben készíthető el,

2.

önéletrajz,

3.

pontos és részletes munkaterv, legfeljebb 2 oldal,

4.

a legmagasabb végzettséget igazoló oklevél (mesterfokozatú diploma) másolata,

5.

a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása,

6.

publikációs lista,

7.

magyarországi állami felsőoktatási, kutató-, vagy művészeti intézmény fogadólevele (csak
államilag finanszírozott képzésről szólhat),

8.

ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint
pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél
aláírójával.

9.

háziorvosi igazolás.

1

Amennyiben a beküldött okiratok (legmagasabb végzettség, kinevezések, hallgatói jogviszony igazolása) nyelve nem ezek egyike,
kérjük ezek fordítását is mellékelni.
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C/1 – teljes doktori képzés
1. a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben készíthető el,
2. önéletrajz,
3. pontos és részletes munkaterv, legfeljebb 2 oldalon,
4. a legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata,
5. a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása; amennyiben a munkanyelv nem a
magyar,

erről

a

fogadóintézmény

írásos

nyilatkozata

szükséges

(a

fogadólevélbe

illesztendő!)
6. publikációs lista,
7. Magyarországon akkreditált doktori iskola vezetőjének fogadólevele, (amelyben arról
nyilatkozik, hogy a pályázó részére biztosítják a tandíjmentes képzést, amennyiben felvételt
nyer a doktori iskolába és elnyeri a MÖB ösztöndíjat is); a felsőoktatási intézmény doktori
tanácsának felvételi határozatát legkésőbb 2014. augusztus 1-jéig kell eljuttatni a MÖB
Irodához
8. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint
pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél
aláírójával.
9. háziorvosi igazolás.
C/2 - doktori részképzés
1. a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben készíthető el,
2. önéletrajz,
3. pontos és részletes munkaterv, legfeljebb 2 oldalon,
4. a legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata,
5. a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása; amennyiben a munkanyelv nem a
magyar,

erről

a

fogadóintézmény

írásos

nyilatkozata

szükséges

(a

fogadólevélbe

illesztendő!)
6. a pályázó képzését biztosító intézmény által kiadott, a pályázó hallgatói jogviszonyát
igazoló dokumentum másolata,
7. publikációs lista,
8. Magyarországon akkreditált doktori iskola vezetőjének fogadólevele (csak államilag
finanszírozott képzésről szólhat),
9. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint
pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél
aláírójával.
10. háziorvosi igazolás.
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D - posztdoktori tanulmányok, kutatás
1. a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben készíthető el,
2. önéletrajz,
3. pontos és részletes munkaterv, legfeljebb 2 oldalon,
4. a legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata,
5. a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása,
6. publikációs lista,
7. magyarországi állami felsőoktatási-, kutató-, vagy művészeti intézmény fogadólevele,
8. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint
pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél
aláírójával.
9. háziorvosi igazolás.
E - vezető oktatói-, vagy kutatói tanulmányút
1. a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben tudnak elkészíteni,
2. önéletrajz,
3. pontos és részletes munkaterv, legfeljebb 2 oldalon,
4. a legmagasabb végzettséget, illetve tudományos fokozatot igazoló oklevél másolata
(legalább docensi beosztás szükséges),
5. a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása,
6. publikációs lista,
7. magyarországi állami felsőoktatási-, kutató-, vagy művészeti intézmény fogadólevele,
8. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint
pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél
aláírójával.
9. háziorvosi igazolás.
F - 2014. évi nyári egyetem
1. a Magyar Ösztöndíj Bizottság adatlapja, mely az online rendszerben készíthető el,
2. önéletrajz,
3. motivációs levél,
4. hallgatók esetében az utolsó lezárt félév indexmásolata, diplomások esetében a
legmagasabb végzettséget igazoló felsőoktatási diploma másolata,
5. az érdemjegyek rendszerét elmagyarázó rövid leírás (pl. ’30 pont’ =kiváló, stb.),
6. a kurzushoz szükséges nyelvtudás igazolása
7. egy ajánlólevél a pályázó által látogatott felsőoktatási intézmény tanárától vagy a
munkaadótól,
8. háziorvosi igazolás.
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MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
A képzőművészeti, valamint zenei ösztöndíjra pályázóknak a következő kiegészítő dokumentációt
kell még csatolniuk:


festőművészek, grafikusművészek és szobrászművészek 3 alkotásuk, vagy vázlatuk fotóját
(készítésük dátumával),



előadóművészek és karmesterek 3 különböző stílusú zenemű előadásának kiváló minőségű
hangfelvételét, (vagy karmesterek esetében DVD-jét), zeneszerzők 3 partitúrát csatoljanak.

Képző- és zeneművészeti pályázók az ösztöndíj odaítélése előtt felvételi vizsgára kötelezhetőek a
magyar fogadóintézményben.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre (LFZE) jelentkezők – pályázatuk elkészítése előtt – az
Egyetem Nemzetközi Osztályán (E-mail: Csallo.Edina@lisztakademia.hu telefon: +36 1 462 4616,)
tájékozódjanak a konkrét lehetőségekről, illetve tőlük kérjenek fogadólevelet. A tanszékek tanárai
által aláírt fogadóleveleket nem fogadjuk el. A pályázóknak legkésőbb február 15-éig az LFZE-re is el
kell küldeniük pályázatukat, mivel - néhány kutatói tevékenység kivételével - felvételi vizsgát kell
tenniük. A felvételi pályázatban kérjük, jelezzék, hogy egyidejűleg a Magyar Ösztöndíj Bizottság
Irodájához is beadták pályázatukat állami ösztöndíjra. Mivel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
június végén-július elején vannak a felvételi vizsgák, a MÖB esetleges korábbi pozitív döntése
feltételes.
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ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁS OK
A - részképzés (3-10 hónap)
Havonta 40 460 Ft ösztöndíj, melyet a fogadó intézmény folyósít*, valamint saját költségen
történő kollégiumi elhelyezés**.
B - posztgraduális tanulmányok, kutatás (3-21 nap vagy 1-10 hónap)
Havonta 79 200 Ft ösztöndíj és 70 000 Ft szállásköltség-hozzájárulás. Ezen összegeket a MÖB
Iroda biztosítja.
C/1 – teljes doktori képzés (36 hónap)
Havonta 100 000 Ft ösztöndíj, melyet a fogadó intézmény folyósít*, valamint saját költségen
történő kollégiumi elhelyezés**.
C/2 - doktori részképzés (10 hónap)
Havonta 100 000 Ft ösztöndíj, melyet a fogadó intézmény folyósít*, valamint saját költségen
történő kollégiumi elhelyezés**.
D - posztdoktori tanulmányok, kutatás (1-10 hónap)
Havonta 118 800 Ft ösztöndíj, valamint 80 000 Ft szállásköltség-hozzájárulás.
Ezen összegeket a MÖB Iroda biztosítja.
E - vezető oktatói-, vagy kutatói tanulmányút (3-21 nap vagy 1-10 hónap)
Havonta 118 800 Ft ösztöndíj, valamint 80 000 Ft szállásköltség-hozzájárulás. Ezen összegeket a
MÖB Iroda biztosítja.
F - 2013. évi nyári egyetem (2-4 hét)
A kurzus díja, amely tartalmazza az oktatás, szállás és étkezés költségeit.
*Oroszország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia esetében a munkatervi pályázattal érkező
hallgatók ösztöndíját a küldő fél fizeti, így annak mértékét az említett országok ösztöndíjas hatóságai
állapítják meg. A kollégiumi elhelyezést számukra a fogadó intézmény biztosítja.
**A kollégiumi hely a fogadóegyetem felajánlása, mely intézményenként és évenként változó lehet,
illetve esetenként nem áll rendelkezésre. (Kérjük, ki-ki előzetesen tájékozódjon ez ügyben!)
TOVÁBBI TUDNIVALÓK A JUTTATÁSOKRÓL
Más, párhuzamos, magyar állam által adományozott ösztöndíj esetén a pályázó MÖB ösztöndíjban
nem részesíthető. Amennyiben az ösztöndíjas egy másik ösztöndíjat, vagy egyéb anyagi támogatást
(bért) is kap, le kell mondania a MÖB ösztöndíjáról.
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Az ösztöndíj egy személy megélhetési költségeit fedezi, az őt kísérő személyek részére sem vízumot,
sem kiegészítő járandóságot nem biztosít. Hosszú tanulmányutak, képzések esetén 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 elutazása előtti napokban kapja meg
juttatását.
A MÖB a fenti ellátásokon kívül semmilyen egyéb juttatást, vagy kedvezményt nem biztosít.
Útiköltség
A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája nem fizeti a Magyarországra való utazás, az országon belüli
utazás és a hazautazás költségeit.
Egészségbiztosítás
Az Európai Tanács 1408/71 (EC) és 574/72 (EC) irányelveiben és ezek módosításaiban meghatározott
szabályozásának megfelelően azok az ösztöndíjasok, akik az Európai Unió, illetve az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás tagországainak állampolgárai (kivéve Svájc), Magyarországon az Európai
Egészségbiztosítási Kártya révén vannak biztosítva. Az ösztöndíjas önmaga gondoskodik a kártyája
beszerzéséről a származási országában, - Magyarországra történő utazása előtt.
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.
Az egy hónapnál rövidebb ideig Magyarországon tartózkodó ösztöndíjasok és a nyári egyetemi
kurzusok résztvevői maguk gondoskodnak egészségbiztosításukról.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZE TTSÉG
Az ösztöndíjat elnyert pályázókat, ösztöndíjuk befejezése után, e-mailben beszámoló benyújtására
kérjük. A beszámolót az online pályázati rendszerben kell megírni és elküldeni.
A beszámoló benyújtására 30 nap áll az ösztöndíjas rendelkezésére. A beszámoló elmulasztása a
további pályázati lehetőségekből való kizárást vonhatja maga után.
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