
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása 
a 2012-es naptári évre 
a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra 
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Magyar Ösztöndíj Bizottság 
1519 Budapest, Pf. 385 

Tel.: +36 1 384 9009 
Fax: +36 1 343 6489 

 



 
2 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) a 147/2002. (VI. 29.) Kormányrendelet 8.§ b) pont alapján pályázatot hirdet kutatói 

ösztöndíjakra a bécsi Collegium Hungaricumba (a továbbiakban CH). 

KIK PÁLYÁZHATNAK  

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi oklevéllel rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi 

közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-

XX. századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és 

jogtudomány stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. 

Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a kutatók, akik a 

magyarországi és közép-európai humanisták kapcsolataival, valamint a Habsburg-birodalom és az Oszmán Birodalom közötti 

kulturális és diplomáciai kapcsolatok kora újkori történetével, különösképpen a vallásosság politikai és kulturális szempontjaival, 

valamint a központi hatalom és a rendiség viszonylatával, továbbá az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttével és a Monarchia 

történetével kapcsolatos kutatásokat folytatnak, forrásfeltárást, forráskiadást végeznek. 

CH1 ÖSZTÖNDÍJ  SZENIOR KUTATÓKNAK  

A korhatár (kiutazáskor): 35 év felett 

Az ösztöndíjak időtartama: 1-2 hónap 

CH2 ÖSZTÖNDÍJ FIATAL KUTATÓKNAK  

A korhatár (kiutazáskor): 35 év 

Az ösztöndíjak időtartama: 2-4 hónap 

IDŐPONT  

A tanulmányutat a 2012 márciusától lehet megvalósítani, de ennek konkrét időpontját (hó, hónapok) az ösztöndíjasnak a 

Collegium Hungaricummal kell e-mailben egyeztetnie. 

office@collegiumhungaricum.at 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a CH-ban rendelkezésre álló szálláshelyek (10 szoba) és a kutatási hónapok elosztása a 

jelentkezések beérkezésének időbeli sorrendjében történik. 

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS  

Az ösztöndíjra kétféle módon kell pályázni: 

1. A MÖB Iroda honlapján online 

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. 

mailto:office@collegiumhungaricum.at
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ONLINE PÁLYÁZATI RENDSZER 

A MÖB Iroda 2010 márciusától bevezette az online pályázati rendszert. Az online jelentkezés, valamint a kinyomtatott 

pályázatok benyújtásának határideje: 2011. október 17. (postabélyegző dátuma, online rendszerben 2011. október 17. éjfél). 

Az online pályázati felületre a MÖB Iroda honlapján (www.scholarship.hu) lehet regisztrálni egy felhasználói névvel és egy 

jelszóval, majd kitölteni az önéletrajzot és csatolni a szükséges dokumentumokat. Az online pályázáshoz szükséges útmutatót 

honlapunkon az online pályázás menüpontban találják. 

http://www.scholarship.hu/Általánosútmutató/tabid/205/language/hu-HU/Default.aspx 

POSTÁN BENYÚJTOTT ANYAG  

A postán benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia (a csak magyarul összeállított pályázatot két példányban a 

következő sorrendben összeállítva kell beküldeni): 

 a MÖB CH adatlapja (Az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható.) 

 szakmai életrajz 

 munkaterv 

 publikációk jegyzéke 

 ajánlás két tudományosan elismert ajánlótól 

 oklevél másolat 

 német állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű német nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolatban. Ha a kutatott 

terület sajátosságaiból következően más idegen nyelvre van szükség, ennek ismeretét is bizonyítvánnyal kell igazolni 

(másolati példányban) 

 a külföldi intézmény fogadólevele (levéltárak, könyvtárak, múzeumok esetében nem szükséges!) 

 családorvosi igazolás, hogy a pályázó egészségileg alkalmas a külföldi tanulmányútra 

 magánszemély nyilatkozata arról, hogy a pályázó magánszemély nem esik korlátozás (összeférhetetlenség) alá (a 2007. 

évi CLXXXI tv. 14.§-a értelmében) 

A pályázathoz csatolni kell a pályázó által az utolsó öt évben legjobbnak ítélt publikációja másolatát (2 példányban). Könyv 

esetében elégséges a részletes könyvészeti adatok (tartalomjegyzék, tartalmi összefoglaló) megadása. 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

Az ösztöndíjasok ösztöndíjukat a bécsi CH-ban vehetik fel. Az ösztöndíj összege: 500 EUR/hónap. Az ösztöndíjasok útiköltség-

támogatásban nem részesülnek. Az ösztöndíj munkajogi és biztosítási ügyeit az ösztöndíjas maga intézi. 

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS  

A pályázatokról a Magyar Ösztöndíj Bizottság várhatóan 2011 decemberében dönt. A pályázatok értékelésekor mérlegeli a 

pályázó tudományos munkáját, publikációs tevékenységét, munkatervét, témáját és nyelvismeretét. 

A hiányos pályázati anyagok formai hibásnak minősülnek, amelyeket a MÖB Iroda nem továbbít szakmai bírálatra. Hiánypótlásra 

nincs mód. 

A MÖB Iroda írásban értesíti a pályázókat az eredményről és a nyertesek névsorát a www.scholarship.hu honlapon is közzéteszi. 

A pályázók értesítésére azután kerülhet sor, miután a miniszter úr jóváhagyta a MÖB döntését. 

http://www.scholarship.hu/
http://www.scholarship.hu/Általánosútmutató/tabid/205/language/hu-HU/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/
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BESZÁMOLÓ  

Az ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül minimum 2-3 oldalas esszé jellegű szakmai beszámolót kell 

készítenie az ONLINE pályázati rendszerben, (kitérve a fogadás tárgyi-anyagi feltételeire, ha az útjának szakmai 

eredményességét befolyásolta), így a belépéshez szükséges „Felhasználó név” és „Jelszó” információt őrizzék meg. A 

beszámolót elektronikus formában az ösztöndíjasok szakmai felügyeletét ellátó Dr. Szabó Csaba tudományos igazgatóhelyettes 

úr részére is el kell küldeni. E-mail: csaba.szabo@collegiumhungaricum.at. A beszámoló elfogadásáról a MÖB illetékes 

szakkollégiuma dönt, amely új beszámoló benyújtására kötelezheti az ösztöndíjast. A beszámoló megírásának elmulasztása a 

további pályázatokból történő kizárást vonhatja maga után. 

PUBLIKÁCIÓK  

Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű 

publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút 

eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával készült, s ezekből egy példányt 

eljuttat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM 

Az ösztöndíj - a hatályos jogszabályok alapján - adóterhet nem viselő juttatásnak minősül, vagyis önmagában nem adózik, de az 

adóalapba beleszámít. 

ELÉRHETŐSÉGEK  

Collegium Hungaricum Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája 
Dr. Szabó Csaba tudományos igazgatóhelyettes Süle Ágnes pályázati koordinátor 
Collegium Hungaricum Wien Balassi Intézet 
A-1020 Wien Hollandstrasse 4. 1519 Budapest, Pf. 385 
Telefon: +43-1-214-0581-203  Telefon: 06-1-666-7978 
Mobil: +43-650-7717-417 e-mail: agnes.sule@bbi.hu 
office@collegiumhungaricum.at MÖB központi e-mail: mob@bbi.hu 
www.collegium-hungaricum.at www.scholarship.hu 

HATÁRIDŐ  

Beadási határidő: 2011. október 17. a postai feladás dátuma. Online rendszerben: 2011. október 17. éjfél. 

Csak azokat a pályázatokat tudjuk elfogadni és bírálatra küldeni, amelyek postán és az online pályázati rendszerben is 

beadásra kerültek! 

POSTACÍM  

A pályázatokat postai úton az alábbi címre kell eljuttatni: 

BALASSI INTÉZET, MÖB  IRODA 

1519 BUDAPEST PF. 385 

A borítékra kérjük, írják rá: Collegium Hungaricum, Bécs 

mailto:csaba.szabo@collegiumhungaricum.at

