
 
 

„Külföldi felsőoktatási ösztöndíjban részesülő, tehetséges magyar állampolgárságú hallgatók külföldi 

tartózkodásának támogatása" pályázat 

(a pályázat kódszáma 2020/III/2.) 

 

A Humanitás Szociális Alapítvány „Felsőoktatási ösztöndíj” programja keretében pályázatot hirdet „Külföldi 

felsőoktatási ösztöndíjban részesülő, tehetséges magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tartózkodásának 

támogatása" elnevezéssel külföldön ösztöndíjjal felsőfokú tanulmányokat folytató magyar állampolgárok részére 

2020-2021. tanévre.  

 

A Program kiírásának indokai 

A mai magyar társadalomban alacsony azon fiatalok száma, akiknek családja önerőből vállalni képes a külföldön 

folytatni kívánt felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos tandíjak és a külföldi tartózkodás költségeit. 

A fiatalok számára megpályázható külföldi ösztöndíjak ugyanakkor az esetek többségében közvetlenül csak a 

képzések költségeit foglalják magukban, míg az utazás és a külföldi tartózkodás költségeit a pályázóknak szükséges 

előteremteniük. Az ezzel kapcsolatban igénybe vehető állami és a civil szektorból származó források rendkívül 

korlátozottak. 

A külföldi ösztöndíj pályázatok elnyerése szigorú, elsősorban a szakmai, tanulmányi előmenetelhez kapcsolódó 

feltételekhez van kötve annak érdekében, hogy a valóban tehetséges fiatalok vehessenek részt a külföldi egyetemek 

és főiskolák magas színvonalú szakemberképzéseiben, akik az egyetem vagy főiskola elvégzése után jobb esélyekkel 

indulhatnak a munkaerőpiacon. Nem elhanyagolható szempont továbbá az sem, hogy a hosszabb ideig külföldön 

tartózkodó diákoknak – nyelvtudásuk fejlesztése és látókörük szélesítése mellett – lehetőségük nyílik arra is, hogy 

közelebbről megismerhessék más országok kultúráját és szokásait, valamint ezzel párhuzamosan fontos elemeket 

adjanak át a magyar kultúrából, öregbítve ezzel Magyarország hírnevét a világban. 

A Program célkitűzései 

Kiemelt célunknak tekintjük, hogy a fenti, elsősorban a hazai fiatalság külföldi tapasztalatszerzéséhez köthető pozitív 

tendenciákat erősítsük, és összekössük a tanulásban, a szakmaiságban és a kulturális sokszínűségben rejlő társadalmi 

értékeket, példát mutatva ezzel társadalom tagjai számára. Olyan tehetséges fiatalok külföldi tanulmányaihoz 

kívánunk anyagilag hozzájárulni, akik a magas színvonalú szakképzettség megszerzésén túlmenően széles látókörű, 

az idegen kultúrák iránt befogadó és toleráns tagjaivá válhatnak a társadalomnak, azonban az előzőekben említett 

célok megvalósításában tehetségük és szorgalmuk mellett pusztán anyagi körülményeik jelentik az egyetlen akadályt. 

Alapítványunk e célok eléréséhez kíván ösztöndíjprogramjával közvetlenül hozzájárulni és példamutató 

magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni. 

A pályázat célja, hogy külföldi ösztöndíjas felsőoktatási képzésben részt vevő (vagy már elnyert ösztöndíj alapján 

részt venni szándékozó) magyar állampolgárságú hallgatókat támogasson ösztöndíj formájában külföldön folytatott 

felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos megélhetési költségeik vonatkozásában. 

Pályázhatnak azon 18 és 25 év közötti életkorú, külföldi ösztöndíjas felsőoktatási képzésben részt vevő 

(vagy már elnyert ösztöndíj alapján részt venni szándékozó), tehetséges magyar állampolgárok. 

Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj a 2020-2021. tanév I., illetve II. szemeszterére. 

A Pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: mindösszesen 2.000.000 Ft/szemeszter.  

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513.  

Az eredeti aláírással ellátott adatlapot és nyilatkozatokat erre címre szíveskedjenek postai úton elküldeni!  

Amennyiben elektronikus formában töltötte ki az adatlapot, akkor, kérjük, hogy azt word formátumban is küldje 

meg részünkre a palyazat@humanitasalapitvany.hu címre.  

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 

A Pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. augusztus 31. 

mailto:palyazat@humanitasalapitvany.hu


A pályázatnak tartalmaznia szükséges: 

A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (letölthető az Alapítvány honlapján, www.humanitasalapitvany.hu 

a „Pályázatok” menüpont alatt elektronikusan is kitölthető formátumban) és a teljes pályázati dokumentációt az 

alábbiak szerint: 

 

1. A pályázati adatlapon szükséges a Pályázó részletes önéletrajzszerű bemutatkozása, amelyből kiderül 

többek között érdeklődési köre, személyisége, szűkebb környezetéhez és a tágabb közösséghez való 

viszonya, szociális körülményei. 

2. A pályázati adatlaphoz mellékelt pályamunkában a Pályázónak konkrétan meg kell jelölnie azt a programját 

és annak pontos költségigényét, amellyel a pályázati kiírásban meghatározott célt el kívánja érni. Itt 

szükséges annak prezentálása is, hogy a Pályázónak a diploma megszerzését követően milyen tervei és 

elképzelései vannak a jövőre nézve, és ennek elérése érdekében milyen lépéseket kíván tenni. 

3. Szükséges a Pályázó tanulmányaival és egyéb – a pályázat elbírálása szempontjából figyelembe vehető – 

tevékenységével kapcsolatos igazolások másolatának csatolása [iskolai végzettséget igazoló 

dokumentumok, az előző, teljesített félévek tanulmányi eredményének igazolása (bizonyítvány, illetve 

index másolat), tanulmányi versenyeken elért eredményeket tanúsító dokumentumok, pedagógusok által 

kiállított ajánló levelek és egyéb iskolai oklevelek stb.] 

4. A Pályázó szociális helyzetével összefüggésben a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat 

által kiállított hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról, jövedelméről, az 

önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, illetve annak hiányáról. 

5. Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, szociális, 

illetve TB ellátások összegét megállapító hatósági határozat stb. másolata, elektronikus formában. 

6. A pályázati adatlapon meg kell jelölni az igényelt ösztöndíj pontos összegét, tételesen kifejtve, hogy azt a 

Pályázó mire fordítaná (pl. tandíj, tankönyvek és taneszközök beszerzése, a lakhatás megoldása stb.). 

7. A pályázat fontos része, hogy a Pályázó rendelkezzen olyan – felsőfokú végzettségű – személyes szellemi 

támogatóval, szakmai mentorral, aki a pályázathoz csatolandó támogató levelével felvállalja a Pályázó 

fiatal életútjának felsőfokú tanulmányai alatti követését.  

8. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének 

feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, a pályamunkát, valamint támogatás révén a Pályázó 

későbbi életében bekövetkező eredményekről szóló beszámolót saját tevékenysége körében honlapján vagy 

egyéb módon közzé tegye, illetve példamutató programjában felhasználja.  

9. A Pályázó részéről szükséges továbbá annak vállalása, hogy az Alapítvány részére a szemeszter lezárását 

követően beszámol tanulmányi eredményeiről, szociális helyzetéről és életének alakulásáról, közösségi 

tevékenységéről, esetleges önkéntes munkáiról, tanulmányi- illetve sportversenyeken elért eredményeiről 

valamint a kapott ösztöndíj pályázati kiírásnak megfelelő felhasználásáról, az azt igazoló, a pályázó 

nevére szóló bizonylatok csatolásával. 

Kérjük, hogy nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció minden különálló lapján szíveskedjék 

feltüntetni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alapítvány a pályázati dokumentációt a honlapról letölthető Adatkezelési Szabályzatban 

foglaltak szerint kezeli. 

Budapest, 2020. július 1. 

 

 

a Humanitás Szociális Alapítvány Kuratóriuma 

http://www.humanitasalapitvany.hu/

