
1 
 

I. KEZDETI ONLINE ADMINISZTRATÍV TEENDŐK  

 

➢ Ösztöndíj ajánlat 

 

A kuratórium meghozta végső döntését az ösztöndíjakkal kapcsolatban. Ön elnyerte az 

ösztöndíjat, ezzel kapcsolatban kap egy ajánlatot a Dream Apply pályázati rendszeren 

keresztül.  

Az ajánlat megküldésének napjától számítva két hetet kap arra, hogy elfogadja vagy 

elutasítsa az ösztöndíj ajánlatot az online rendszerben. 

Az ösztöndíjak allokációja a pályázók számára végleges és nem változtatható meg. 

Tanulmányait csak az Ön számára kijelölt felsőoktatási intézményben és tanulmányi 

programban kezdheti meg. 

Abban az esetben, ha visszautasítja az ajánlatot, automatikusan kizárásra kerül a 2022/2023-

as tanév ösztöndíjprogramjából. 

Abban az esetben, ha a meghatározott időn belül nem véglegesíti döntését, kizárásra kerül 

az ösztöndíjból. 

Lehetséges az is, hogy az allokált fogadó intézményben a tanulmányi program nem indul el. 

Ebben az esetben megpróbálunk megoldást találni arra, hogy mégis megkezdje tanulmányait, 

és erről időközben tájékoztatni fogjuk Önt. 

 

➢ Az ösztöndíj elfogadása 

 

Minden ösztöndíjas a Dream Apply pályázati rendszerben tudja elfogadni az ösztöndíjat, 

amelyet korábban használtak a jelentkezéskor. 

Miután bejelentkezett a fiókjába, kérjük kattintson az „Ajánlatok” szekcióra az oldal bal 

oldalsávján, ahol láthatja melyik képzésre kapott ösztöndíjas ajánlatot. 

→ 

 

 

Amennyiben alább azt látja, hogy “Scholarship awarded” (Ösztöndíjat elnyert) vagy 

“Conditionally awarded” (Feltételesen elnyert ösztöndíj), azt jelenti, hogy kapott egy ösztöndíj 
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ajánlatot. Amennyiben ezek közül egyiket sem látja, azt jelenti, hogy a pályázatának 

feldolgozása még folyamatban van, amíg nem kap további értesítést az eredményről. 

Ha azt látja, hogy “Scholarship awarded” (Ösztöndíjat elnyert) vagy “Conditionally awarded” 
(Feltételesen elnyert ösztöndíj), el tudja fogadni vagy el tudja utasítani az ösztöndíj ajánlatát. 
Kérjük vegye figyelembe, hogy minden pályázónak csak egy ösztöndíjas hely van felajánlva, így 
ne várjon másik ösztöndíj ajánlatra. Amennyiben elutasítja, automatikusan az összes 
megpályázott képzést is elutasítja és nem fogja megszerezni az ösztöndíjat. 

Következő lépésként el kell fogadnia a Diaszpóra Felsőoktatási ösztöndíját a rendszerben a 

jelentkezési eredményről megküldött email dátumától számított két héten belül, ahol Scholarship 

awarded vagy Conditionally awarded jelzést lát. 

Kérjük kövesse a honlapon megjelenő instrukciókat és hozza meg végleges döntését a „Your 
decision” menüpont alatt látható legördülő menüből választva. Amennyiben szeretné 
elfogadni az ösztöndíjas ajánlatát, a zöld pipával jelölt „Make my final decision”opciót 
szükséges választania. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy csak egy képzést vehet figyelembe a döntésnél: azt, amelyiknél azt 

látja *Scholarship awarded vagy Conditionally awarded.* Kérjük, tartsa azt is szem előtt, 

hogy minden pályázónak csak egy ösztöndíjas helyet kínálunk fel, ezért ne várjon újabb 

ösztöndíjajánlatra 

Kérjük, válassza ki azt az ajánlatot, amelyet végleges döntésként el szeretne fogadni.  

 

 

Kattintson rá   

 

Az „Ajánlat elutasítása” opcióra kattintva lemond az ösztöndíjról, nem lesz lehetősége a 
későbbiekben megváltoztatni döntését és mégis elfogadni az ösztöndíjas ajánlatot, tehát 
*kérjük figyeljen, amikor meghozza döntését.* 
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Miután elfogadta az ajánlatot, érkezni fog egy üzenet a beérkező üzenetekhez   

az Intézményi felvételi határozatról és az ösztöndíj odaítéléséről szóló nyilatkozatról, ami 

várhatóan az ösztöndíj ajánlat elfogadása után pár napon belül megérkezik. Addig szíves 

türelmét kérjük. 

Amennyiben “Conditionally awarded” (feltételesen elnyert ösztöndíj) státuszba kerül, szintén 
meg van a lehetősége arra, hogy elfogadja vagy elutasítsa a feltételes ajánlatot a megadott 
határidőig. Ha úgy dönt, hogy elfogadja a feltételes ajánlatot, kérjük, kövesse a fent leírt 
lépéseket. Miután elfogadta az ajánlatot és sikeresen feltöltötte a hiányzó dokumentumait, 
megkapja a felvételi határozatot és az ösztöndíj odaítéléséről szóló nyilatkozatot. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben elfogadja az ösztöndíj ajánlatot, de nem utazik 
be Magyarországra és nem kezdi meg tanulmányait abban a tanévben, amire felvételt nyert, 
köteles értesíteni a Tempus Közalapítványt és a felsőoktatási intézményét megfelelő 
időben. Amennyiben ezt nem teszi meg és nem vonja vissza a jelentkezését, a következő 3 
pályázati körben nem fog tudni jelentkezni a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra. 

 

Hiányzó dokumentumok 

 

• A hiányzó dokumentumok benyújtásának határideje 

 

Amennyiben “Conditionally awarded” (feltételesen elnyert ösztöndíj) státuszba került, a 

hiányzó dokumentumok feltöltésének határideje: 2022 augusztus 1. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók 

egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról szóló 16/2021. (I.22) 

Kormányrendelet alapján az összes elfogadott ajánlással rendelkező pályázónak szükséges 

feltölteni egy megfelelő egészségügyi állapotra vonatkozó orvosi igazolást az online 

rendszerbe legkésőbb 2022. április 15-ig. Tájékoztatjuk, hogy a kötelező orvosi igazolás nélkül 

nem kezdheti meg tanulmányait a magyar egyetemen Diaszpóra Felsőoktatási 

ösztöndíjasként.  

• A hiányzó dokumentumok benyújtása után 

 

Az egyetemek rendszeresen ellenőrzik a feltöltött dokumentumokat. Amint az egyetem 

jóváhagyta dokumentumait, a pályázati rendszeren keresztül értesítést kap arról, hogy 

hiányzó dokumentumait jóváhagyták. 

Amennyiben az egyetem nem hagyja jóvá a dokumentumait: 

Egy üzenetet fog kapni a pályázati rendszeren keresztül, miszerint a hiányzó dokumentumai 

elutasításra kerültek és a pályázatát lezárták. 
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Ez azt jelenti, hogy a 2022/2023-as tanévben nem lehet ösztöndíjas. Mindazonáltal azt 

javasoljuk, hogy próbálkozzon a következő évben is. 

 

➢ Milyen dokumentumokat kapok, miután elfogadom az ösztöndíj ajánlatot? 

 

• Felvételi határozat 

 

A fogadó intézményétől fog kapni egy Felvételi Határozatot, amely további információkat 

tartalmaz az érkezésével és beiratkozásával kapcsolatban, feltéve, hogy augusztus 1-ig 

sikeresen feltöltötte az összes hiányzó pályázati dokumentumot az online rendszerbe és a 

megadott határidőig elfogadta az ösztöndíj ajánlatot. 

• Az ösztöndíj odaítéléséről szóló határozat 

 

Miután megkapta a Felvételi Határozatot, pár napon belül le tudja tölteni az Ösztöndíj 

odaítéléséről szóló határozatot az online pályázati rendszerben. Ezt a levelet a Tempus 

Közalapítvány állítja ki és minden információt tartalmaz az ösztöndíjas jogviszonyáról (az 

ösztöndíjas alapvető adatai, az ösztöndíjas jogviszony időtartama, az ösztöndíj összege és 

hatálya, érvényességének feltételei). 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Felvételi Határozat és az Ösztöndíj odaítéléséről szóló 

nyilatkozat szükséges a vízum ügyintézéshez! Mindkét dokumentumot le tudja tölteni az 

online pályázati rendszerből, illetve az Ön regisztrált email címére is elküljük. 

 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy a lehető leghamarabb megkezdi a vízumkérelmet! 

 

➢ Vízumügyintézés 

 

Belépési engedély azoknak a hallgatóknak adható, akik követik a szükséges adminisztratív 

eljárást és benyújtják a szükséges dokumentumokat. További információkat fogunk nyújtani 

ezekről a dokumentumokról, ezért azt tanácsoljuk, hogy gyakran ellenőrizze az e-mail 

postafiókját és kövesse az Önnek elküldött és a honlapunkon közzétett utasításokat! 

Fogadja el ösztöndíját a Dream Apply pályázati rendszerben, és mivel elengedhetetlen az 

országba való belépéshez, azonnal kezdje meg vízumkérelmét. 

A vízumkérelem folyamata és a szükséges dokumentumok listája országonként eltérő lehet. 

Fontos, hogy a szükséges intézkedéseket időben megtegyük, mert a vízum kiadásáig akár 30 

nap is eltelhet. 
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Amire biztosan szüksége lesz, az az útlevél, Felvételi Határozat, amit a fogadó intézményétől 

kap, az Ösztöndíj odaítéléséről szóló határozat, amit a Tempus Közalapítvány küld el az online 

pályázati rendszerben (Dream Apply). Fontos megjegyezni, hogy a Tempus Közalapítvány csak 

azután küldi el a Ösztöndíj odaítéléséről szóló határozatot, miután megkapta a fogadó 

intézmény által kiállított Felvételi Határozatot. 

Amikor mindkét dokumentum a birtokában van, a Felvételi Határozat és az Ösztöndíj 

odaítéléséről szóló határozat, kérjük, mielőbb kezdje el a vízumkérelmet. 

 

A vízumkérelmet abban az országban kell benyújtani a Magyar Konzulátus részére, ahol a 

kérelmező állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye található, vagy abban az országban, 

ahol a kérelmező állampolgár. További információkért kérjük, keresse fel a Konzuli Szolgálat 

honlapját: https://konzuliszolgalat.kormany.hu 

 

Az alábbi linken találja azoknak az országoknak a listáját, amelyeknek nincs szüksége vízumra 

Magyarországra történő beutazáskor: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott lista csak tájékoztató jellegű. Erősen ajánlott a 

tervezett indulás előtt kapcsolatba lépni az országában akkreditált Magyarország 

Nagykövetségével a megerősítés megszerzése érdekében. Abban az esetben, ha vízummentes 

országból érkezik, kap egy igazolást, amelyet utazáskor magánál kell tartania. 

Az ösztöndíjasok, akik korlátozások miatt nem tudnak utazni, kérelmet nyújthatnak be 

tanulmányaik elhalasztására. Az alábbiakban (a „Halasztás” részben) találja a halasztási 

kérelem benyújtásához szükséges lépések leírását. Kérjük, további részletekért forduljon 

irodánkhoz a diasporascholarship@tpf.hu címen. 

Azok az ösztöndíjasok, akik részt vesznek az online oktatásban, miközben nem 

Magyarországon tartózkodnak, nem jogosultak a havi ösztöndíj, a lakhatási támogatás és az 

egészségbiztosítás igénybevételére, mivel ezek a juttatások célja a magyarországi megélhetési 

költségekhez való hozzájárulás. 

Vízum családtagok / az ösztöndíjas hallgatót kísérő személyek számára 

Ahogy a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram Működési Szabályzata kimondja, az 

ösztöndíj az ösztöndíjas megélhetési költségeihez járul hozzá. Nem nyújt vízumot, kiegészítő 

juttatásokat vagy adminisztratív szolgáltatásokat az őket kísérő személyeknek vagy 

családtagjaiknak. Az ösztöndíjszerződés jogalanya kizárólag az ösztöndíjas lehet.  

 

 

 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/hu-missions-abroad
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements
mailto:diasporascholarship@tpf.hu
https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/dfp_msz.pdf
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➢ Halasztás 
 

Az ösztöndíjas hallgató kérvényezheti tanulmányai megkezdésének halasztását egészségi 

vagy más váratlan, önhibáján kívül bekövetkezett ok miatt, annak érdekében, hogy 

ösztöndíjas jogviszonyát egy későbbi félévben kezdhesse meg. Az ösztöndíjas jogviszony 

halasztására kizárólag a hallgatói jogviszony létrejötte előtt kerülhet sor. 

Kérjük, a tanulmányok halasztásával kapcsolatos kérdésekkel, forduljon hozzánk bizalommal 

a diasporascholarship@tpf.hu e-mailcímen. 

Tanulmányai halasztásának kérvényezéséhez kérvényt kell benyújtania a Tempus 

Közalapítványhoz az alábbi mellékletekkel: 

 

a) a kérelem részletes indoklását, 

b) a halasztani kívánt félévek számát (egy vagy két félév lehetséges), 

c) orvosi vagy egyéb igazolást, amely indokolja a halasztást, 

d) a fogadó intézmény jóváhagyó nyilatkozatát, 

 

o A kérvényt a mellékletekkel együtt a Tempus Közalapítvány Study in Hungary 

Igazgatóságához e-mailen keresztüll kell benyújtania. Az ösztöndíjas hallgató 

kötelessége a határidőig összegyűjteni és benyújtani a szükséges 

dokumentumokat a Tempus Közalapítványhoz. A határidő szeptember 30. Kérjük 

tudassa velünk amennyiben egy héttel a kérvény beadása után nem kap választ a 

Tempus Közalapítványtól.  

o A végső döntést a halasztás kérvényezéséről a Tempus Közalapítvány hozza meg, a 

fogadó intézmény hozzájárulása önmagában nem jelenti a kérvény elfogadását. 

Amennyiben halasztási kérelmével kapcsolatban pozitív döntés születik a Tempus 

Közalapítvány részéről, pályázatának státusza az online pályázati rendszerben 

“Halasztás engedélyezve” státuszra cserélődik. Az online pályázati rendszeren 

keresztül egy értesítést fog kapni halasztási kérelmének elfogadásáról, benne 

ösztöndíjas státuszának kezdeti dátumáról. Azt tanácsoljuk, hogy pár hónappal 

tanulmányainak megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a fogadó intézményével 

és igényeljen egy új intézményi felvételi határozatot (Letter of Aceptance). Miután 

a fogadó intézménytől megkapta az intézményi felvételi határozatot, a Tempus 

Közalapítvány kiállítja Önnek az új az ösztöndíj odaítéléséről szóló nyilatkozatot 

(Letter of Award).  

o Amennyiben október folyamán nem kapja meg a hozzájárulást a halasztásához, 

halasztási kérelmét nem fogadta el a Tempus Közalapítvány. 

o Kérjük vegye figyelembe, hogy ösztöndíjas státuszának kezdő dátuma nem 

változtatható meg miután a Tempus Közalapítvány meghozta végső döntését a 

halasztási kérelméről, amely döntést Ön is elfogadott. A Tempus Közalapítvány 

döntése végleges, ellene nem lehet fellebezni.  

mailto:stipendiumhungaricum@tpf.hu
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o Abban az esetben, ha nem kezdi meg tanulmányait a halasztott időszak után, 

mondjon le ösztöndíjáról a következő pályázati határidőig, ha újra pályázni kíván a 

következő évben. Amennyiben nem vonja vissza ösztöndíját, ösztöndíja 

automatikusan megszűnik és arra nem jelentkezhet majd az elkövetkezendő 3 

évben. 

 

➢ Fogadó intézmény 

 

Amennyiben nem kapta meg az intézményi felvételi határozatát, kérjük azonal vegye fel a 

kapcsolatot intézménye koordinátorával. 

Sikeres pályázata után, intézményi koordinátora egy átfogó információs csomagot küld amjd 
Önnek e-mailen vagy a DreamApply pályázati rendszeren keresztül. A gyakorlatok kissé 
eltérnek intézményenként abban, hogy mit osztanak meg Önnel, de valószínűleg a 
következőkről fog információt találni: 

• a koordinátora és az egyetem nemzetközi irodájának elérhetőségei  

• a kollégiumi jelentkezési folyamat leírása és egyéb szálláslehetőségek, 

• a tartózkodási engedély iránti kérelemre vonatkozó utasítások, 

• leírás a mentorhálózatról, 

• leírás az egyetem elektornikus adminisztrációs rendszeréről, 

• TAJ kártya igénylésének folyamata és további egészségbiztosítási lehetőségek 
(Magyar társadalombiztosítási / nemzeti egészségbiztosítási kártya) 

• diákigazolvány igénylésének folyamata, 

• adóazonosító kártya igénylésének folyamata, 

• és információk a beiratkozásról. 
 
Az intézményi koordinátorok elérhetőségét a hivatalos honlapunkon találja: 

https://diasporascholarship.hu/higher-education-institutions-hu/?lang=hu 

 

Azt tanácsoljuk, hogy a fogadó intézménye honlapjára is látogasson el. A legtöbb egyetem 
rendelkezik külföldi diákok számára készített honlappal, ahol részketes információt találhat 
mind adminisztrációs, mind a tanulmányaival kapcsolatos kérdésekről (mint pl., a tanév 
menetének naptára vagy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)). Továbbá tanácsoljuk, hogy 
beutazás előtt vegye fel a kapcsolatot a fogadó intézményével és egyeztessen Velük, hogy 
tudnak e biztosítani bárminemű támogatást az első lépéseiben Magyarországon. 
 

➢ Szállás 

A szállássával kapcsolatban, választhatja, hogy kollégiumban (amennyiben a pályázás során 

igényelte és az intézmény tud helyet biztosítani a számára) száll meg vagy pedig lakást bérel. 

Abban az esetben, ha kollégiumban szeretne megszállni, kérjük, vegye figyelembe, hogy a 

fogadó intézmények csak maximális kapacitásuknak megfelelően biztosítanak szállást a 

hallgatók számára. Amikor beköltözik a kollégiumba, előfordulhat, hogy egy határozott időre 

https://diasporascholarship.hu/higher-education-institutions-hu/?lang=hu
https://diasporascholarship.hu/higher-education-institutions-hu/?lang=hu
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(általában egy félév vagy egy tanév) szerződést kell kötnie. Kérjük, ne feledje, hogy ha később 

kiköltözik, akkor jogosulttá válik a kollégiumi szerződésben meghatározott lakhatási 

támogatásra. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a havi megélhetési és lakhatási támogatás külön, az online pályázói 

rendszerben benyújtandó kérelem alapján kerül megítélésre (az első tanévben a kérelem benyújtása 

esetén a támogatás automatikusan megítélésre kerül, a tanulmányok második évétől pedig szociális és 

tanulmányi szempontokat figyelembe véve további kérelem elbírálása függvényében). 

Amennyiben nem kíván kollégiumban megszállni, havi 40 000 Ft juttatást kap a fogadó 
intézménytől a bérleti költségeinek hozzájárulásaként. Fontos megjegyezni, hogy a lakhatási 
támogatás nem fedi le a teljes bérleti költségeket, főként Budapesten, ahol a bérleti díjak 
sokkal magasabbak, mint a fővároson kívül. Abban az esetben, ha szüksége van segítségre 
megfelelő lakást találni, kérheti a mentorai segítségét, illetve néhány egyetem rendelkezik 
hallgatói lakhatási szolgáltatásokkal is. 

 

II. FELKÉSZÜLÉS A MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁSRA 

 

➢ Utazás 

 

Az ösztöndíj tartalmazza továbbá az utazási elemet, mely alapján Budapest és az ösztöndíjas 
lakóhelye szerinti város közötti távolságot figyelembe véve 8 000 – 19 999 km távolság között 
egyszeri alkalommal 330 000 Ft utazási átalányt biztosít külön kérelemre az online pályázói 
rendszerben (a távolság az Erasmus+ Distance Calculator alapján kerül számításra). 

Mielőtt megvásárolja repjegyét, kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy az összes szükséges 
dokumentum rendelkezésére áll: az intézmény felvételi határozata (Letter of Acceptance), az 
ösztöndíj odaítéléséről szóló nyilatkozat (Letter of Award), vízum, stb. (Amennyiben 
vízummentes országból utazik Magyarországra, szüksége lesz az illetékes magyar hatóságok 
által kiállított vízummentességről szóló igazolásra, amelyet a DA rendszeren keresztül kapott 
meg). 

Mielőtt megérkezik Magyarországra, kérjük vegye fel a kapcsolatot a fogadó intézményével és 
egyeztessen érkezése pontos dátumáról és utazási módjáról. Megéreklődheti, hogy tudnak e 
segítséget nyújtani a szállására való eljutásban vagy pedig megszervezhető e repülőtéri 
transzfer.  

 

➢ Egészségügyi szűrés 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyarországra beutazó hallgatóknak kötelező egészségügyi szűréseken 

részt venniük. Az egészségügyi szűrések díja nem terheli a hallgatókat.  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Amennyiben nem rendelkezik valamilyen Magyarországon kötelező oltással, lehetősége lesz 

Magyarországon megkapni azokat. Abban az esetben, ha elutasítja az egészségügyi 

szűréseken való részvételt, ösztöndíja megszüntetésre kerül és vissza kell térnie országába. 

 

 

➢ Adminisztráció 

  

Kérjük, hozza magával a felsőoktatási intézmény által a regisztrációhoz és a beiratkozáshoz 

szükséges dokumentumok összes eredeti példányát. A szükséges dokumentumokkal és 

részletekkel kapcsolatban felmerülő kérdései esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fogadó 

intézményével.  

Miután megérkezett Magyarországra, különféle adminisztrációs feladatokat kell elvégeznie. 

Ebben az intézményi koordinátorai és a mentorok támogatni fogják. A következő 

adminisztrációs feladatokra számíthat:  

 

- ösztöndíjszerződés aláírása 

Az ösztöndíjas jogviszonya akkor lép hatályba, amikor aláírja a Diaszpóra Felsőoktatási 

Ösztöndíjprogram ösztöndíjszerződését, amely nélkül nem kaphatja meg az ösztöndíjas 

juttatásokat. Mivel ez a dokumentum meghatározza az Ön jogait és kötelezettségeit, 

javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen. A legtöbb egyetemen az ösztöndíjszerződést az 

tájékoztató találkozón van lehetőségük az ösztöndíjasoknak aláírni vagy az intézmény arra 

kéri, hogy látogasson el az egyetem Nemzetközi Irodájába miután megérkezett. 

- bankszámla nyitása 

Bankszámlát kell nyitnia, amelyre az egyetem minden hónapban átutalja az ösztöndíjas 

juttatásait. A legtöbb bank megköveteli, hogy bemutassa útlevelét, érvényes tartózkodási 

engedélyét és lakcímkártyáját a bankszámla megnyitásához. Kérjük részletesebb 

információért keresse intézményi koordinátorát vagy mentorát. 

- diákigazolvány igénylése 

Amint hivatalosan is beregisztrált az egyetemén, jogosult a diákigazolványra, amellyel 

diákkedvezményeket kaphat és a tömegközlekedési eszközöket is kedvezményes áron 

veheti igénybe. Kérjük, kövesse fogadó intézménye utasításait a diákigazolvány 

igénylésének szükséges lépéseiről. 

- adóazonosító kártya igénylése 

Adóazonosító kártyát kell igényelnie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (the National Tax 

and Customs Administration). Az igénylés ingyenes. Be kell mutatnia útlevelét, 

tartózkodási engedélyét, magyar lakcímkártyáját és a kitöltött jelentkezési lapot. 
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- TAJ kártya igénylése (Magyar társadalombiztosítási / nemzeti egészségbiztosítási 

kártya) 

TAJ kártyát kell igényelnie, amellyel jogosult a magyarországi egészségügyi ellátórendszer 

kedvezményeire. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Magyarország és országa között 

hatályban lévő kétoldalú megállapodások befolyásolhatják az adminisztrációs folyamatot 

és a TAJ kártya kibocsátását. Felhívjuk figyelmét, hogy a Tempus Közalapítványnak nincs 

felhatalmazása a TAJ-kártyák adminisztrációjának felgyorsítására. Jogosult további magán 

egészségbiztosításra is, amely egészségügyi szolgáltatásokat nyújt Önnek angol nyelven. 

Kérjük részletesebb információkért keresse intézményi koordinátorát. 

- tartózkodási engedély igénylése 

Tartózkodási engedélyt kell igényelnie az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (the 

National Directorate-General for Aliens Policing). Be kell mutatnia útlevelét és beutazási 
vízumát, a kitöltött jelentkezési lapot, személyi igazolvány fényképét, a hallgatói státuszát 
igazoló dokumentumot és a szállás bejelentési űrlapját. Kérjük, több információért az 
igényléssel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot intézményi koordinátorával. 

Ezek a legfontosabb adminisztrációs feladatok, amelyeket el kell végeznie a beutazást 

követően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyetemi gyakorlatok eltérőek lehetnek, 

ezért azt tanácsoljuk, hogy tartson szoros kapcsolatot mentorával és koordinátorával. 

Kérjük továbbá, hogy miután megérkezett Magyarországra, vegye fel a kapcsolatot a 

fogadó intézményével, vegyen részt a tájékoztató találkozón és kövesse a fogadó 

intézménye tanácsait, illetve utasításait.  

 

III. TIPPEK ÉS TRÜKKÖK 

 

➢ Működési Szabályzat 

 

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a Működési Szabályzatot a honlapunkon, hogy 

megismerje az Ösztöndíjprogram szabályait, valamint az Ön jogait és kötelességeit:  

https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/dfp_msz.pdf 

 

➢ Ösztöndíjszerződés 

 

Az ösztöndíjszerződés további információkat tartalmaz az ösztöndíjas jogaira és kötelességeire 

vonatkozóan. Az ösztöndíjszerződés a fogadó intézmény és az ösztöndíjas hallgató között 

köttetik. Kérjük, figyelmesen olvassa el. 

https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/dfp_msz.pdf
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https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/aszf_contr_en_hun.pdf 

 

 

➢ Megélhetési költségek kalkulátora (Costs of living calculator) 

 

Mivel az egyetemen nagyon sok adminisztratív feladat van, amelyek nélkül lehetetlen átutalni 

az ösztöndíj juttatások összegét, ezért az első részletre csak november környékén számíthat. 

Fontos, hogy emiatt pénzügyi tartalékkal érkezzen, amely segíteni fogja az első két hónapban. 

Annak érdekében, hogy tisztában legyen a magyarországi megélhetési költségekkel, érdemes 

meglátogatni az alábbi honlapunkat:  http://studyinhungary.hu/living-in-

hungary/menu/your-costs-of-living.html 

Sok hasznos információt talál az életről és oktatásról Magyarországon a Study in Hungary 

honlapján www.studyinhungary.hu ›  

• olvassa el a honlap Gyakori Kérdések (Frequently Asked Questions) szakaszát 

• csatlakozzon az élénk Facebook közösségünkhöz, hogy átélhesse a nemzetközi 

hallgatók hangulatát Magyarországon, és fontolja meg, hogy később Campus Buddy-

vá váljon. Ez a közösség workshopokra és szabadidős tevékenységekre hozza össze a 

tehetséges és lelkes nemzetközi diákokat  

• tanulmányainak befejezése után, érdemes csatlakozni az Alumni Network 

Magyarországhoz, ahol kapcsolatba léphet és (újra)egyesülhet korábbi 

hallgatótársaival és az alma mater-rel, gyakorlati híreket és tippeket kaphat karrier és 

továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ösztöndíjas juttatások az online pályázói rendszerben 

benyújtandó külön kérelem alapján kerülnek megítélésre és egy személy megélhetési 

költségeihez járulnak hozzá, és nem nyújt sem vízumot, sem további juttatásokat, sem 

pedig adminisztrációs szolgáltatásokat családtagok számára.  

 

➢ Mentor 

 

Egy mentorhálózat alakult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram diákjai 

beiileszkedésének segítésére. A mentorok ugyanarra az egyetemre járnak, mint a 

mentoráltjaik, tehát a mentor információt tud nyújtani arról, hogyan folyik az élet az 

egyetemen, hol találja a szükséges információkat, és tanácsokkal lát el szükség esetén. A 

mentori rendszer célja, hogy az ösztöndíjas hallgatók eligazodjanak és megszokják a magyar 

kultúrát és normákat. A mentorok segíthetnek Önnek a kezdeti adminisztratív és egyetemi 

feladatokban, szervezhetnek különféle  programokat vagy egyéb tevékenységeket is. Fontos 

megjegyezni, hogy az intézmények mentori szolgáltatásai kissé eltérhetnek, ezért kérjük, 

https://diasporascholarship.hu/wp-content/uploads/aszf_contr_en_hun.pdf
http://studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html
http://studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/ask-us.html
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forduljon a fogadó intézményhez, hogy tájékoztatást kapjon mentori rendszerükről. Azt 

tanácsoljuk, hogy használja ki az intézménye által kínált elérhető mentori szolgáltatásokat. 

Reméljük, hogy élvezni fogja a magyarországi tartózkodását. Kérjük, bátran forduljon 

hozzánk a következő e-mailcímen: diasporascholarship@tpf.hu  

Sikeres magyarországi tanulmányokat kívánunk! 

mailto:diasporascholarship@tpf.hu

