PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
alap- mester-, osztatlan mester- és doktori képzésekhez, posztgraduális szakirányú
továbbképzésekhez, valamint végzettség szerzésére nem irányuló egyéb képzésekhez
Az „Elfogadom” gombra kattintva elfogadom az alábbiakat.
Megértem és egyetértek azzal, hogy a Tempus Közalapítvány; a Külgazdasági és Külügyminisztérium,
mint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélője, továbbá a felsőoktatási intézmények, a magyar
diplomáciai képviseletek és a diaszpóra szervezetek gyűjthetik és felhasználhatják a jelentkezési és
beiratkozási folyamat részeként benyújtott személyes adataimat.
Megértem és egyetértek azzal, hogy adataimat az alábbi célok érdekében gyűjtik és feldolgozzák: a
programban való részvételre való jogosultság ellenőrzése; egészségügyi szűrővizsgálatok lefolytatása,
nyomon követés, jelentéstétel és pénzügyi ellenőrzés; statisztikák, tájékoztató anyagok, felmérések és
kutatások készítése. Személyes adataim 10 évig tárolhatók és kezelhetők.
Megértem és egyetértek azzal, hogy adataimat kezelhetik a Tempus Közalapítvány és a felsőoktatási
intézmény illetékes munkatársai, a jelentési és monitoring folyamatok résztvevői; a felügyeletért és
ellenőrzésért felelős hatóságok; az egészségügyi szűrővizsgálatokért felelős szolgáltatók munkatársai,
valamint a program végrehajtását és hatását elemző névtelen szakértők és kutatók. Minden biztonsági
intézkedést meg kell tenni az adatvédelem biztosítása érdekében, különös tekintettel az illetéktelen
hozzáférés, módosítás, továbbítás, közzététel, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és károsodás ellen.
Megértem és egyetértek azzal, hogy miután ösztöndíjas leszek, köteles leszek aláírni egy
ösztöndíjszerződést a fogadó intézménnyel. Azt is megértem, hogy a Diaszpóra Felsőoktatási
Ösztöndíjprogram csak az ösztöndíjas megélhetési költségeihez járul hozzá, ezért a program keretein
belül vízummal kapcsolatos segítségnyújtást, kiegészítő juttatásokat és adminisztratív szolgáltatásokat
nem biztosít kísérő személyek vagy családtagok számára. Az ösztöndíjszerződés jogalanya kizárólag az
ösztöndíjas és a fogadó intézmény.
Megértem és egyetértek azzal, hogy miután ösztöndíjassá válok, elvárják tőlem, hogy kövessem a
fogadó intézmény előírásait, és jóhiszeműen, a legjobb tudásom szerint folytassam tanulmányaimat,
hogy megfeleljek a tanulmányi program tanulmányi követelményeinek és így sikeresen fejezzem be a
programot. Ha elnyerem az ösztöndíjat, vállalom, hogy aktívan részt veszek az ösztöndíjprogram
keretében szervezett rendezvényeken és programokon, amelyek célja a magyar nyelv és kultúra
megismertetése, és részt veszek a program alumni rendszerében, amely támogatja az ösztöndíjasokkal
való kapcsolattartást, és megkönnyíti az információáramlást - például az alumni honlap, az alumni
események és a hallgatók elégedettségével kapcsolatos felmérések, a pályakövetés és a kutatási
tevékenységek értékelése tekintetében.
Megértem és egyetértek azzal, hogy az ösztöndíjas hallgató köteles – amennyiben az intézményi
szabályzat szigorúbban nem rendelkezik – a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben
rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit oly módon teljesíteni,
hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, legalább
tizennyolc (azaz összesen 36) kreditet szerez (kreditminimum követelmény). A követelmény nem
vonatkozik azokra a hallgatókra, akik doktori programban, végzettség szerzésére nem irányuló
képzéseken tanulnak és részképzési módban vesznek részt.
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Megértem és egyetértek azzal, hogy tanulmányaim során kötelezően részt kell vennem a fogadó
egyetem által kínált „magyar mint idegen nyelv” kurzuson (kivéve a magyar nyelven tanuló
ösztöndíjasokat). Az ösztöndíjas státusza megszűnik azoknak az ösztöndíjasoknak, akik nem vesznek
részt a kurzuson.
Abban az esetben, ha nem magyar nyelven oktatott tanulmányi programban veszek részt, megértem
és egyetértek azzal, hogy a tanulmányok végén, de legkésőbb a diplomám megszerzése után 1 éven
belül le kell tennem egy legalább B2 szintű magyar mint idegen nyelv vizsgát. Ez a kötelezettség nem
vonatkozik azokra, akik rövid (1 vagy 2 féléves) vagy részképzéses tanulmányokban vesznek részt. Ha
a vizsgakötelezettségre vonatkozó követelmények nem teljesülnek, az ösztöndíjasok kötelesek
visszafizetni tanulmányaik tandíját.
Megértem és egyetértek azzal, hogy amennyiben ösztöndíjas leszek, köteles vagyok Magyarországon
élni és tanulni, ezért a tanulmányi időszak alatt nem élhetek életvitelszerűen más országban különben megszűnik az ösztöndíjas jogviszonyom. Megértem és egyetértek azzal, hogy minden félév
elején személyesen regisztrálok a fogadó intézményem nemzetközi irodájában.
Megértem és egyetértek azzal, hogy csak az ösztöndíjam elvesztésével vehetek csak igénybe olyan
támogatást, amelynek célja Magyarországon kívüli képzés vagy részképzés (pl. SH, Erasmus +, CEEPUS,
Campus Mundi). E rendelkezés – a magyarországi tartózkodásra vonatkozó rendelkezések figyelembe
vételével – nem terjed ki a tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai programokra (konferencia,
tanulmányút stb.). Ezek a programok – kivéve doktori képzésen résztvevők esetében – nem
haladhatják meg a 14 egymást követő napot és semmilyen formában nem lehetnek hatással a
Magyarországon való életvitelszerű tartózkodásra.
Megértem és egyetértek azzal, hogy a pályázók szintén nem jogosultak a Diaszpóra Felsőoktatási
Ösztöndíj elnyerésére abban az esetben, ha más párhuzamos, magyar költségvetési forrásból
származó, magyarországi tanulmányok folytatására irányuló ösztöndíjban részesülnek. Abban az
esetben, ha egynél több ösztöndíjat ítélnek oda számomra, az egyik ösztöndíjat kiválasztom, és
lemondok a többiről.
Megértem és egyetértek azzal, hogy a program Működési Szabályzatának megfelelően az
ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha
➢

az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonyát megszünteti a fogadó intézmény,

➢

az ösztöndíjas hallgató írásos formában (a Tempus Közalapítvány és a fogadó intézmény
számára is megküldve) lemond az ösztöndíjáról,

➢

az ösztöndíjas hallgató oklevelet szerez az Ösztöndíjprogram által támogatott képzésén,

➢

az ösztöndíjas nem vesz részt a magyar mint idegen nyelv kurzuson,

➢

az ösztöndíjas hallgató nem él életvitelszerűen Magyarországon és ebből az okból
kifolyólag a fogadó intézmény megszünteti az ösztöndíjas jogviszonyát,

➢

az ösztöndíjas kizárólag magyar állampolgárrá válik, menekült, menekültes, oltalmazott
vagy befogadott státuszt kap,

➢

az ösztöndíjas ellen lefolytatott intézményi fegyelmi eljárás vagy büntetőjogi eljárás
eredményeként az ösztöndíjast eltiltják a tanulmányok folytatásától, abban az esetben is,
ha a tanulmányoktól eltiltás nem jelenti a hallgatói jogviszony megszűnését;
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➢

ha az ösztöndíjas nem teljesíti az egészségügyi szűréseken történő részvételi
kötelezettségét, amennyiben ezt a fogadó intézmény vagy az ösztöndíjprogram előírja,

➢

a program hatályos Működési Szabályzatában leírt egyéb esetekben.

Megértem és egyetértek azzal, hogy ha elnyerem a Diaszpóra Felsőoktatási ösztöndíjat az ösztöndíj
elfogadását követően, ha nem utazom Magyarországra és nem kezdem el tanulmányaimat, és nem is
értesítem erről a Tempus Közalapítványt, az odaítéléstől számított három éven belül nem
jelentkezhetek újra a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra.
Megértem és egyetértek azzal, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázók nem létesíthetnek ösztöndíjas
jogviszonyt, ha
➢ írásos formában vagy az online pályázati rendszeren keresztül (a Tempus Közalapítvány és a
fogadó intézmény számára is megküldve) lemondanak az ösztöndíjukról,
➢ nem töltik fel a hiányzó pályázati dokumentumaikat a Pályázati Felhívásban megadott beadási
határidőig,
➢ nem érkeznek meg és iratkoznak be a fogadó intézményük által meghatározott a
regisztrációs dátumig (kivéve a Működési Szabályzatban leírt eseteket), vagy
➢ 2022. augsztus 1-jéig nem szerzik meg középiskolai érettségi bizonyítványukat.

Megértem és egyetértek azzal, hogy minden ösztöndíjasra érvényesek a kötelező a Diaszpóra
Felsőoktatási Ösztöndíjprogram Működési Szabályzatában foglaltak.
Megerősítem, hogy nem csak magyar állampolgár vagyok
Megerősítem, hogy magyar gyökereim és magyar identitásom van.
Megerősítem, hogy a pályázat benyújtása előtt legalább 10 évet éltem Magyarországon kívül.
Megerősítem, hogy középfokú tanulmányaim legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon)
végeztem el (amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél
rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe).
Egyetértek és megértem, hogy köteles vagyok az oklevél megszerzése után 2 évig önkéntes munkával
segíteni egy külföldi országban működő magyar diaszpóra szervezetet.
Megerősítem, hogy elolvastam, megértettem és elfogadom jelen nyilatkozat tartalmát és a fenti
eljárásokat, amelyek a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban való részvételhez kapcsolódnak.
Megerősítem, hogy a jelentkezési és a beiratkozási folyamat részeként megadott minden információ a
legjobb tudomásom szerint pontos és igaz. Kijelentem továbbá, hogy a Tempus Közalapítvány online
pályázati felületén általam megadott összes információ - beleértve az összes feltöltött dokumentum
tartalmát - a legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint igaz és helyes. Tisztában vagyok vele,
hogy a hamis állítások kizárnak az ösztöndíjprogramból.
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