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 Ikt. sz: OE-RH, 704, 2020 

Kelt: Budapest, 2020.07.08.

 

14/2020. (VII. 08.) rektori-kancellári közös utasítás 

az Óbudai Egyetemen a nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramok folytatásáról 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2020. március 15-én bevezetett kiutazási korlátozások 

feloldásáról szóló 2020. június 25-i döntése, valamint „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 

átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről” szóló 2020. évi LVIII. törvény A 

felsőoktatásra vonatkozó átmeneti szabályok 79 . § (11) bekezdése alapján a következőket rendeljük 

el: 

1. A nemzetközi mobilitási programok keretében szervezett utazások megkezdhetők. A külföldi 

utazások a jelen utasítás hatályba lépésével megvalósíthatók, de csak az adott célország 

beutazási rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek 

és a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek, valamint a fogadó intézmény 

fogadókészségének a figyelembevételével. Ez utóbbit dokumentálni kell a mobilitás 

megkezdése előtt. 

2. A támogatott személyeknek egyrészt az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, 

másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről, 

és amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország 

hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani. 

3. Azok a külföldi pályázók, akik még nem tartózkodnak Magyarországon, megkezdhetik 

mobilitásukat a járványügyi rendelkezések és a küldő országra vonatkozó hazai korlátozások 

figyelembe vételével. 

4. A külföldi hallgatók beutazása a felsőoktatási intézmény által kiállított, pecséttel és aláírással 

ellátott igazolás birtokában biztosított. Az igazolást az érintett hallgatóknak elektronikus úton 

a Nemzetközi Oktatási Iroda juttatja el. 

5. A mobilitási programok keretében Magyarországra érkező külföldi hallgatók kollégiumi 

elhelyezése a Kollégium által közzétett aktuális eljárásrend szerint biztosított. 

6. Ha a nem magyar állampolgár magyarországi tanulmányait távolléti oktatás keretében kezdi 

meg, illetve távolléti oktatás keretében folytatja, hallgatói jogviszonyt létesíthet a 2011. évi 

CCIV. törvény 80. § (2) bekezdés a) pontja szerinti engedély nélkül is. 

7. A hallgatónak a távolléti oktatás keretében megkezdett képzésének jelenléti oktatás 

keretében történő folytatását megelőzően be kell szereznie a 2011. évi CCIV. törvény 80. § 

(2) bekezdés a) pontja szerinti engedélyt és a felsőoktatási intézmény részére be kell 

mutatnia a felvételi eljárás és a beiratkozás során elektronikusan bemutatott iratai közül 

azokat, amelyeket a felsőoktatási intézmény előír.  
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Jelen utasítás 2020. július 8-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 

 

 
 Prof. Dr. Kovács Levente Ormándi Gabriella 

 rektor kancellár 
 s.k. s.k. 
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ELJÁRÁSREND 

a nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramok lebonyolításáról 

A Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában az alábbi módon 

szervezhetők a mobilitások: 

1. A támogatott személyek a járványhelyzet miatt eddig meg nem kezdett külföldi kiutazásai a 

fogadó ország rendelkezéseinek figyelembevételével megkezdhetők. A nyertes pályázókkal a 

támogatási szerződések megköthetők az utazások időben történő megkezdésének érdekében. 

2. A mobilitásukat megszakító, vagy szüneteltető résztvevők folytathatják a mobilitásukat, ha 

erre a fogadó szervezet, intézmény módot ad. Azok a külföldi pályázók, akik még nem 

tartózkodnak Magyarországon, megkezdhetik mobilitásukat a járványügyi rendelkezések és a 

küldő országra vonatkozó hazai korlátozások figyelembevételével. 

3. Az Erasmus+ program felsőoktatási projektjeinek esetében azon tevékenységek folytatása is 

megengedett, amelyek külföldi utazásokkal, nemzetközi találkozókkal járnak. A külföldi 

utazások a jelen utasítás hatályba lépésével megvalósíthatók, de csak az adott célország 

beutazási rendelkezéseinek, továbbá a mindenkor hatályos hazai járványügyi intézkedéseknek 

és a küldő, illetve fogadó intézmények irányelveinek, valamint a fogadó intézmény 

fogadókészségének a figyelembe vételével. Ez utóbbit dokumentálni kell a mobilitás 

megkezdése előtt. 

4. A támogatott személyeknek egyrészt az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, 

másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről, 

és amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország 

hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani. 

5. Az egyéni mobilitási pályázatokat a Nemzetközi Oktatási Iroda (NOI) befogadja. Kritikus 

esetben célszerű póthatáridőket kitűzni. Lehetőség van fizikai és virtuális időszakok 

definiálására, azonban ezeket külön nyilván kell tartáni, nyomon kell követni, és igazolni kell 

mind a hazai, mind a külföldi résztvevők esetében. Az egyéni intézményi döntések a fogadó 

országban érvényben lévő beutazási korlátozások figyelembe vételével történhetnek meg, ha 

a beutazás még nem lehetséges, akkor feltételesen, a korlátozások megszűnésével pedig 

feltétel nélkül. 

6. A TKA a lehetőségeihez mérten - a hazai hivatalos szervek által közzétett és a külföldi 

partnerektől kapott információk alapján - tájékoztatást ad a pályázóinak és ösztöndíjasainak a 
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külföldi és hazai beutazási feltételekről, az esetlegesen fennálló speciális körülményekről, 

amelyek befolyásolhatják az ösztöndíjas tartózkodást és az együttműködések megvalósítását, 

ezen az oldalon: https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-

veszelyhelyzet-idejere 

7. A kiutazók mindenképpen tájékozódjanak az alábbi honlapokon keresztül: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok 

https://reopen.europa.eu 

8. A kiutazások előtt fontos a helyzetnek és a fogadó ország sajátosságainak megfelelő 

biztosítás megkötése. 

9. Amennyiben a fogadó állam és intézmény mindenkor hatályos helyi járványügyi rendelkezései 

miatt nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási kötelezettségeiknek, akkor 

korábbi hazatérés vis maior esetnek minősül, és az adott program szabályai és keretei között 

felmerült költségek elszámolhatók. A mobilitási résztvevőnek bármilyen váratlan esemény 

bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a küldő intézményt és a támogatót. 

10. A vis maior eljárás fő szabályairól (felmerülő extra költségek esetén számlák, bizonylatok 

megőrzése, az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszaigénylése a szolgáltatótól, stb.) a 

résztvevők kötelesek tájékozódni a TKA honlapján közzétett magyar és angol nyelvű 

útmutatókból 

https://tka.hu/palyazatok/13535/utmutato-a-nemzetkozi-mobilitasi-programokban-reszt-vevo-

hallgatoknak-felsooktatasi-oktatoknak-es-munkatarsaknak 

11. A jelenlegi helyzetben a virtuális mobilitási formák előtérbe kerülnek, várhatóan a mobilitások 

egy része virtuálisan tud elkezdődni, majd fizikai mobilitással fog folytatódni (vagy fordítva). A 

mobilitás virtuális részére mobilitási ösztöndíj nem jár és nem tervezhető. Ez nem hazai, 

hanem az Európai Bizottság által kiadott általános érvényű állásfoglalás, teljes összhangban a 

TKA által kezdetektől képviselt szakmai állásponttal. Ugyanakkor szervezési költség a virtuális 

időszakok után is jár az intézménynek. 

12. A fizikai mobilitás tervezett időtartama el kell érje a mobilitás típus által megkövetelt 

szükséges minimális időtartamot. Ha ez vis maior helyzet miatt nem teljesíthető, akkor 

kivételes esetben a teljes tervezett mobilitás virtuálisan is teljesíthető és elismertethető, a 
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kiadások egyedi eljárásban történő jóváhagyása mellett. A vis maior útmutatók mellett egy 

on-line felületet készít a TKA a vis maior kérelmek benyújtására. 

13. A mobilitási pályázathoz mellékelni kell a nyilatkozatot, hogy a pályázó jelen eljárásrendet, 

valamint a TKA tájékoztató anyagait elolvasta és feltételeit elfogadta. 
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