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Kedves Pályázó!

A világ több mint 160 országára kiterjedő Fulbright Csereprogram nemcsak tanulmányi, oktatói és kutatói 
ösztöndíjat kínál, hanem olyan különleges lehetőséget is jelent, ami meghatározó befolyással van ösztöndíja-
saink életére. A kiemelkedően fontos, életpályát meghatározó szakmai, tanulmányi tapasztalatok megszerzé-
sén felül ösztöndíjasainknak egy életre szóló kulturális és társadalmi élményt jelent Fulbright ösztöndíjasként 
az Egyesült Államokban töltött időszak.

Az 1946-ban, J. William Fulbright szenátor javaslata alapján indult Fulbright Program, a kezdetek óta napjain-
kig is az Egyesült Államok legelismertebb oktatási-tanulmányi csereprogramja. 

Mindazoknak, akik szeretnék ezt az élményt megtapasztalni, akik szeretnének szakmailag továbbfejlődni, vagy 
tudásukat átadva új ismereteket is szerezni, azt ajánlom, hogy pályázzanak Fulbright ösztöndíjra. Magyaror-
szág 1978 óta vesz részt a programban, azóta több mint 1.100 magyar állampolgár nyerte el az ösztöndíjat.

A program pályázati rendszere nyitott, valamennyi pályázó számára esélyegyenlőséget biztosít. Bármely tu-
dományágban és művészeti ágban megszerzett felsőfokú végzettséggel és megfelelő szintű angol nyelv-
tudással lehet pályázni.

Különösen biztatjuk azokat, akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat, tapasztalataikat itthon sze-
retnék hatékonyan, a szakmájuk és a magyar társadalom javára kamatoztatni. Megkülönböztetett figyelmet 
élveznek azok a pályázók, akik még nem folytattak hosszabb külföldi tanulmányokat. A Fulbright program 
szellemiségének megfelelően az Egyesült Államokra vonatkozó ismeretek valamint a magyarországi gaz-
dasági, tudományos és társadalmi fejlődést szolgáló témakörök szintén előnyt élveznek.

A különböző ösztöndíj típusokról, a pályázatok benyújtásáról, az elbírálás folyamatáról olvashatnak tájékoz-
tató füzetünkben, honlapunkon (www.fulbright.hu) és személyes tanácsadással is örömmel állunk rendel-
kezésükre.

Várjuk pályázatát!

Dr. Jókay Károly
ügyvezető igazgató
Fulbright Bizottság
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POSZTGRADUÁLIS 
HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK

Az ösztöndíj továbbtanulási illetve kutatási 
lehetőséget biztosít bármely* tudományterületen 
vagy művészeti ágban, fokozatot nem adó (Non- 
Degree) vagy fokozatot adó (Degree: Master’s)  
egyetemi képzés egy tanévében; illetve PhD foko-
zat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzé-
séhez (Visiting Student Researcher). 

A PÁLYÁZÓK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
BÁRMELYIK EGYETEMÉT VÁLASZTHATJÁK! 

*Kivételt képeznek az orvostudományok, a fogorvosi, 
ápolónői, állatorvosi képzés, és a pszichológiai tanácsadás. 
Ezeken a területeken a Fulbright program nem támogatja  
a fokozatot adó programban való részvételt. Kizárólag elmé-
leti kutatómunkát lehet végezni, és semmilyen közvetlen  
kapcsolat nem engedélyezett a páciensekkel a kutatómun-
ka során. 

Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév  
(9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) 
esetén átlagosan 5 hónap.

Az érvényes pályázathoz a Fulbright Foreign Student Program online jelentkezést kell kitölteni, 
majd annak egy teljes kinyomtatott példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat 
beadási határidőig.

A FULBRIGHT BIZOTTSÁG CÍME: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2., 9. emelet
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. május 20. (postai feladás dátuma)

FONTOS: KIZÁRÓLAG HIÁNYTALAN PÁLYÁZATI ANYAGOT FOGADUNK EL!

Részletes információ: www.fulbright.hu/for-hungarians

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés 
költsége) $1,280 - $2,100 / hó 

Kezdeti anyagi támogatás
(egyszeri összeg) $500

Szakkönyv vásárlási és kutatási támogatás 
(egyszeri összeg)

$600 (egy tanév esetén)
$400 (egy szemeszter esetén)

Kiutazó családtagoknak adható 
hozzájárulás

$100 / hó (egy családtag esetén)
$200 / hó (két vagy több családtag esetén)

Tandíjtámogatás $15,000 egy tanévre

Útiköltség Magyarország és az USA között Repülőjegy 50%-a

Egészségügyi- és balesetbiztosítás U.S. Department of State intézi

A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

· Magyar állampolgárság;

· 2019. július 15-ig megszerzett minimum BA, BSc diploma, de az MA, MSc végzettség előnyt jelent (a megszerzett 
diplomát igazoló okiratot legkésőbb 2019. július 31-ig kell benyújtaniuk);

· TOEFL IBT, TOEFL ITP vagy IELTS vizsga. Részletek a honlapon: www.fulbright.hu/palyazati-anyag;

· PhD fokozattal rendelkező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra nem, csak kutatói, illetve oktatói kategóriák-
ban pályázhatnak. Amennyiben a nyertes pályázó az ösztöndíj megkezdésének időpontja előtt a PhD fokozatot meg-
szerzi, hallgatói ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik.

· VSR kategóriában erősen ajánlott az amerikai fogadó egyetem meghívólevelének a pályázati anyaghoz való csato-
lása, vagy a fogadóegyetemmel történt előzetes kapcsolatfelvételt igazoló levelezés benyújtása.

KÖVETELMÉNYEK

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE

A PÁLYÁZAT BEADÁSA
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BARD COLLEGE 
zenekari zenész ösztöndíj
Advanced Performance Studies (APS)

Egy posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg zenekari zenészek részére a  Bard College 
Conservatory of Music (Annandale-on-Hudson, NY)  
Advanced Performance Studies kétéves program-
jára ‘non-degree’ kategóriában. Olyan tehetséges, 
hangszeren játszó zenészek jelentkezését várjuk, 
akik 2019. július 15-ig az alapdiplomájukat (BA) 
megszerezték, és az Advanced Performance Studies  
programban való részvétel iránt érdeklődnek. A pá-
lyázatok elbírálása és az ösztöndíjak ügyintézése  
a Fulbright Bizottság gyakorlatának megfelelően tör-
ténik, de a jelölteknek a Bard College Conservatory of 
Music (BCCM) felvételi követelményeinek is meg kell 
felelniük. Az ösztöndíj költségeit a Fulbright Program 
és a Bard College közösen fedezi.

A Bard College Conservatory of Music 
honlapja: www.bard.edu/conservatory/aps

INDIANA UNIVERSITY
Maurer School of Law 
LL.M. ösztöndíj

Két posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg az Indiana University (IU) Maurer School of Law 
(Bloomington,  IN) Master of Laws (LL.M.) program-
jának elvégzésére. Olyan diákok jelentkezését várjuk,  
akik Magyarországon megszerzett jogi alapvégzett-
séggel rendelkeznek és az IU Maurer School of Law 
LL.M. programja iránt érdeklődnek. A fő képzési  
területek: Business and Commercial Law, Financial 
Regulation and Capital Markets, Information Privacy 
and Cybersecurity Law, Intellectual Property Law 
és International and Comparative Law and Globali-
zation. A pályázatok elbírálása és az ösztöndíjak 
ügyintézése a Fulbright Bizottság gyakorlatának 
megfelelően történik, de a jelölteknek az IU Maurer  
School of Law felvételi követelményeinek is meg 
kell felelniük. Az ösztöndíjak költségeit a Fulbright  
Program és az IU Maurer School of Law közösen  
fedezi.

Az IU Maurer School of Law honlapja: 
law.indiana.edu
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UNIVERSITY OF GEORGIA 
School of Law 
LL.M. ösztöndíj

Két posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirde- 
tünk meg a University of Georgia School of Law  
(Athens, GA) Master of Laws (LL.M.) program-
jának elvégzésére. Olyan diákok jelentkezését 
várjuk, akik Magyarországon megszerzett jogi 
alapvégzettséggel rendelkeznek és a Georgia 
School of Law LL.M. programja iránt érdeklődnek.  
A pályázatok elbírálása és az ösztöndíjak ügyin- 
tézése a Fulbright Bizottság gyakorlatának megfele- 
lően történik, de a jelölteknek a University  
of Georgia School of Law felvételi követelmé- 
nyeinek is meg kell felelniük. Az ösztöndíjak  
költségeit a Fulbright Program és a University of 
Georgia közösen fedezi.

A University of Georgia School of Law 
honlapja: www.law.uga.edu

UNIVERSITY OF DENVER
Sturm College of Law
Master of Legal Studies ösztöndíj

Egy posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg a University of Denver (Denver, CO) Master of  
Legal Studies in Environmental and Natural Resources  
Law and Policy programjának elvégzésére. Olyan 
diákok jelentkezését várjuk, akik Magyarországon 
megszerzett jogi alapvégzettséggel rendelkeznek 
és a fenti program iránt érdeklődnek. A pályázatok 
elbírálása és az ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright 
Bizottság gyakorlatának megfelelően történik, de a 
jelölteknek a University of Denver felvételi követelmé-
nyeinek is meg kell felelniük. Az ösztöndíjak költ-
ségeit a Fulbright Program és a University of Denver 
közösen fedezi.

A University of Denver Sturm College of Law 
honlapja: www.law.du.edu
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MARYMOUNT UNIVERSITY 
ösztöndíj
Graduate Scholarship Program 
at the Marymount University

Egy posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg a Marymount University-re (Arlington, VA) 
Master’s és Certificate program elvégzésére. Kép-
zési területek a teljesség igénye nélkül: Business 
Administration, Cybersecurity Education, English 
& Humanities, Forensic & Legal Psychology, Health 
Care Management, Human Resource Management, 
Information Technology, Interior Design, Nursing, 
School Counseling. A teljes lista a www.fulbright.hu  
honlapon található. A pályázatok elbírálása és az 
ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright Bizottság gya-
korlatának megfelelően történik, de a jelölteknek a 
Marymount University felvételi követelményeinek is 
meg kell felelniük. Az ösztöndíj költségeit a Fulbright 
Program és a Marymount University közösen fedezi.

A Marymount University honlapja: 
www.marymount.edu

PURDUE UNIVERSITY 

STEM ösztöndíj
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics Student Grant at Purdue 
University

Két posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg a Purdue University (West Lafayette, IN) mér-
nöki karára Master’s szintű tanulmányok, illetve PhD 
fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzé-
sére (Visiting Student Researcher). Képzési területek: 
műszaki, mérnöki tudományok és matematika. A pá-
lyázatok elbírálása és az ösztöndíjak ügyintézése a 
Fulbright Bizottság gyakorlatának megfelelően törté-
nik, de a jelölteknek a Purdue University, College of 
Engineering felvételi követelményeinek is meg kell 
felelniük. Az ösztöndíjak költségeit a Fulbright Prog-
ram és a Purdue University közösen fedezi.

A Purdue University honlapja: 
www.purdue.edu



UNIVERSITY OF HOUSTON
TURÁNYI ösztöndíj

Egy posztgraduális ösztöndíj lehetőséget hirdetünk 
meg University of Houston-ra (Houston, TX) Mas-
ter’s szintű tanulmányok, illetve PhD fokozat meg-
szerzéséhez kapcsolódó kutatás végzésére (Visiting 
Student Researcher). Az egyetem oktatási profilja 
igen széleskörű és az egyetem által kínált bármely 
programra lehet pályázni, ezek közül a legerősebb 
programok: Energy, Law (especially Health Law and 
Intellectual Property Law), Education, Business, En-
gineering, Vision Science, Pharmacy, Nanobiotech-
nology, Materials Science, Psychology, History, and 
Economics. A pályázatok elbírálása és az ösztöndí-
jak ügyintézése a Fulbright Bizottság gyakorlatának 
megfelelően történik, de a jelölteknek a University of 
Houston felvételi követelményeinek is meg kell felel-
niük. Az ösztöndíj költségeit a Fulbright Program és 
a University of Houston Foundation (Sandor Turanyi 
scholarship) közösen fedezi. 

TCU ösztöndíj

Három posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg a TCU-ra (Texas Christian University, Fort Worth, 
TX) Master’s szintű tanulmányok, illetve PhD fokozat 
megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzésére (Vis-
iting Student Researcher). Képzési területek: Adver-
tising/Public Relations, Art, Art History, Biology, Busi-
ness, Chemistry, Communication Studies, Education, 
Educational Studies (Science Education), English, 
Environmental Science, Geology, History, Journalism 
& Mass Communication, Mathematics, Music, Phys-
ics & Astronomy, Psychology. A pályázatok elbírálása 
és az ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright Bizottság 
gyakorlatának megfelelően történik, de a jelölteknek 
a TCU felvételi követelményeinek is meg kell felel-
niük. Az ösztöndíjak költségeit a Fulbright Program 
és a TCU közösen fedezi.

A TCU honlapja: www.tcu.edu

A University of Houston honlapja: 
www.uh.edu
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UNIVERSITY OF HOUSTON 

STEM ösztöndíj 
Science, Technology, Engineering 
and Mathematics Student Grant 
at the University of Houston

Két posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk 
meg a University of Houston-ra (Houston, TX) Mas-
ter’s szintű tanulmányok, illetve PhD fokozat meg-
szerzéséhez kapcsolódó kutatás végzésére (Visiting 
Student Researcher). Képzési területek: műszaki, 
mérnöki tudományok és matematika. A pályázatok 
elbírálása és az ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright 
Bizottság gyakorlatának megfelelően történik, de 
a jelölteknek a University of Houston felvételi köve- 
telményeinek is meg kell felelniük. Az ösztöndíjak 
költségeit a Fulbright Program és a University of 
Houston közösen fedezi. 

A University of Houston honlapja: www.uh.edu



HUBERT H. HUMPHREY 
ösztöndíjak 

Fokozatot nem adó, részben posztgraduális szintű 
egyetemi program, részben szakmai továbbképzés 
(szakmai gyakorlat, részvétel konferencián, intéz- 
ménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált 
egyetemen. Az ösztöndíjak időtartama egy tanév, 
amely kiegészíthető 6 hónapnál nem hosszabb gya-
korlati munkával.

AJÁNLOTT

A közszolgálat iránt elhivatott szakemberek számára, 
akik közintézménynél vagy magánvállalatnál töltenek 
be vezetői beosztást, és szakmai tapasztalataikat  
szeretnék bővíteni.

Havi ellátmány, tandíj, egészségügyi- és baleset-
biztosítás, útiköltség, könyvek/jegyzetek, szakmai 
kiadások. 

Részletes információ: 
www.humphreyfellowship.org
www.fulbright.hu/humphrey-osztondij

• Magyar állampolgárság
• Minimum BA, BSc oklevél, diploma
• Legalább 5 éves, diplomára épülő szakmai tapasztalat
• Kiváló angol nyelvtudás (TOEFL IBT, TOEFL ITP vagy IELTS vizsga)MEGPÁLYÁZHATÓ SZAKTERÜLETEK

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
a. Agricultural and Rural Development
b. Economic Development/Finance and Banking
c. Natural Resources, Environmental Policy, 
and Climate Change
d. Urban and Regional Planning

DEMOCRATIC INSTITUTION BUILDING
a. Communications/Journalism
b. Law and Human Rights
c. Public Policy Analysis and Public Administration
d. Trafficking in Persons Policy and Prevention
e. Technology Policy and Management
f.  Human Resource Management

EDUCATION
a. Educational Administration, Planning and Policy
b. Higher Education Administration
c. Teaching of English as a Foreign Language

PUBLIC HEALTH
a. Public Health Policy and Management
b. HIV/AIDS Policy and Prevention
c. Substance Abuse Education, Prevention, 
and Treatment

Az érvényes pályázathoz a Hubert H. Humphrey Fellowship Program online  
jelentkezést kell kitölteni, majd annak egy teljes kinyomtatott példányát a Fulbright  
Bizottság címére eljuttatni a pályázat beadási határidőig.

A FULBRIGHT BIZOTTSÁG CÍME: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2., 9. emelet
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. május 20. (postai feladás dátuma)

FONTOS: KIZÁRÓLAG HIÁNYTALAN PÁLYÁZATI ANYAGOT FOGADUNK EL!

A PÁLYÁZAT BEADÁSA

KÖVETELMÉNYEK

AZ ÖSZTÖNDÍJ AZ ALÁBBI 
KÖLTSÉGEKET FEDEZI:

1514



OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK – Fulbright oktatói ösztöndíjak

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Az ösztöndíjak időtartama egy vagy 
két egyetemi félév, a fogadó egyetem anyagi hozzájárulásától függően. Szakmai meghívólevél a sike- 
res pályázat előfeltétele. Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a Fulbright Program  
támogatja. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2020 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2021 
augusztusában fejezhető be.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE:

• Magyar állampolgárság
• Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység
• Magasszintű angol nyelvtudás

• PhD/DLA fokozat  – 2019. december 1-ig megszerzett 
PhD/DLA oklevél (kivéve egyes  művészeti ágak esetében)
• Meghívólevél az amerikai fogadó intézménytől 

KÖVETELMÉNYEK

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége) $2,710 - $3,145 / hó

Kezdeti anyagi támogatás (egyszeri összeg) $1,250 (egy szemeszter esetén)
$1,875 (két szemeszter esetén)

Kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás $200 / hó (egy családtag esetén)
$350 / hó (két vagy több családtag estén)

Útiköltség Magyarország és az USA között repülőjegy 50%-a

Egészségügyi- és balesetbiztosítás U.S. Department of State intézi

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége) $3,200 / hó

Kezdeti anyagi támogatás (egyszeri összeg) $1,875 

Kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás $200 / hó (egy családtag esetén)
$350 / hó (két vagy több családtag estén)

Útiköltség Magyarország és az USA között repülőjegy 100%-a

Egészségügyi- és balesetbiztosítás U.S. Department of State intézi

A kísérő családtagok 
repülőjegyéről, biztosí-
tásáról és megélhetési 
költségéről az 
ösztöndíjasnak kell 
gondoskodnia.

A kísérő családtagok 
repülőjegyéről, biztosí-
tásáról és megélhetési 
költségéről az 
ösztöndíjasnak kell 
gondoskodnia.

Az érvényes pályázathoz a Fulbright Visiting Scholar Program online jelentkezést kell kitölteni, 
majd annak egy teljes kinyomtatott példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat 
beadási határidőig.

A FULBRIGHT BIZOTTSÁG CÍME: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2., 9. emelet
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. október 10. (postai feladás dátuma)

FONTOS: KIZÁRÓLAG HIÁNYTALAN PÁLYÁZATI ANYAGOT FOGADUNK EL!

Részletes információ: www.fulbright.hu/oktato-kutatoi-palyazati-anyag

A PÁLYÁZAT BEADÁSA

Vendégoktatói ösztöndíj 
A CLEVELAND STATE UNIVERSITY-RE 
(STEM TÁRGYAK)

Egy oktatói ösztöndíjat ajánlunk a Cleveland State 
University (CSU), Washkewicz College of Engineering 
(Cleveland, OH) intézetébe két szemeszterre, a 2020-
2021-es tanévre. A pályázónak megfelelő tanítási ta-
pasztalattal, PhD fokozattal és magas szintű angol 
nyelvtudással kell rendelkeznie. Az ösztöndíjas fe-
ladata a fogadó intézményben öt kurzus megtartása 
két szemeszter alatt. A Cleveland State University az 
alábbi területekről vár pályázókat: Mechanical, Elec-
trical, Chemical, Environmental, and Civil Engineering, 
Applied Mathematics, vagy Biomedical Engineering, 
valamint Applied Physics, Engineering Technology, 
és Computer Science. Azok a pályázók élveznek 
előnyt, akik hajlandóságot mutatnak a Cleveland-i  
helyi magyar közösség életében is aktívan részt 
venni. Az ösztöndíj költségeit a Fulbright Program  
és a Cleveland State University közösen fedezi.

A Cleveland State University, Washkewicz College of  
Engineering honlapja: www.csuohio.edu/engineering/home
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Fulbright vendégoktatói ösztöndíj 
AZ INDIANA UNIVERSITY-RE

Az Indiana University (IU), Bloomington és a Fulbright 
Bizottság közötti szerződés értelmében egy kiemelt 
oktatói (Visiting Professor) ösztöndíjat ajánlunk az 
Indiana University IU Bloomington, School of Global 
and International Studies intézetébe társadalomtu-
dományok vagy bölcsészettudományok területén 
egy tanévre (10 hónap).
A 2020-2021-es tanévre az Indiana University olyan 
egyetemi oktatók jelentkezését várja, akik a nemzet-
közi kapcsolatok területén belül bármilyen témában 
tartanának előadásokat. A Magyarországot és 
Közép-Európát középpontba helyező  témák előnyt 
élveznek.
(For the 2020-2021 academic year, Indiana University 
invites applicants in all fields relating to international 
studies concentrating on Hungary and Central Europe.)
Az ösztöndíj költségeit a Fulbright Program  
és az Indiana University, Bloomington közösen fedezi.

Az Indiana University, Hamilton Lugar School of 
Global and International Studies honlapja:

hls.indiana.edu

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége) $7500 / hó

Kezdeti anyagi támogatás (egyszeri összeg) $1,875 

Kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás $200 / hó (egy családtag esetén)
$350 / hó (két vagy több családtag estén)

Egy retúr repülőjegy Magyarország és az USA között repülőjegy 100%-a

Egészségügyi- és balesetbiztosítás U.S. Department of State intézi

A kísérő családtagok 
repülőjegyéről, biztosí-
tásáról és megélhetési 
költségéről az 
ösztöndíjasnak kell 
gondoskodnia.

KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK – Fulbright kutatói ösztöndíjak

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Amerikai partnerekkel folytatandó 
közös kutatás előnyt élvez. Az ösztöndíj időtartama tipikusan három - öt hónap. Az amerikai egyetem által 
felajánlott költségmegosztást a Fulbright Program támogatja, így lehet hosszabb az időtartam. Az ösz-
töndíjas időszak leghamarabb 2020 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2021 augusztusában 
fejezhető be.

Fulbright-MTA közös ösztöndíj 
Az MTA kutatói hálózatának tagjai Fulbright kutatói ösztöndíj elnyerése esetén kiegészítő anyagi támoga-
tásban részesülnek az MTA-tól.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE:

• Magyar állampolgárság
• Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység
• Magasszintű angol nyelvtudás

• PhD/DLA fokozat  – 2019. december 1-ig megszerzett 
PhD/DLA oklevél (kivéve egyes  művészeti ágak esetében)
• Meghívólevél az amerikai fogadó intézménytől 

KÖVETELMÉNYEK

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége) $2,710 - $3,145 / hó

Kezdeti anyagi támogatás (egyszeri összeg) $1,250 (egy szemeszter esetén)
$1,875 (két szemeszter esetén)

Kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás $200 / hó (egy családtag esetén)
$350 / hó (két vagy több családtag estén)

Útiköltség Magyarország és az USA között repülőjegy 50%-a

Egészségügyi- és balesetbiztosítás U.S. Department of State intézi

A kísérő családtagok 
repülőjegyéről, biztosí-
tásáról és megélhetési 
költségéről az 
ösztöndíjasnak kell 
gondoskodnia.

Az érvényes pályázathoz a Fulbright Visiting Scholar Program online jelentkezést kell kitölteni, 
majd annak egy teljes kinyomtatott példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat 
beadási határidőig.
A FULBRIGHT BIZOTTSÁG CÍME: 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2., 9. emelet
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. október 10. (postai feladás dátuma)
FONTOS: KIZÁRÓLAG HIÁNYTALAN PÁLYÁZATI ANYAGOT FOGADUNK EL!
Részletes információ: www.fulbright.hu/oktato-kutatoi-palyazati-anyag

A PÁLYÁZAT BEADÁSA
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AMERICAN HUNGARIAN FOUNDATION 
(AHF) kutatói ösztöndíj

Egy kutatói ösztöndíjat hirdetünk meg elsősorban 
gyakorlott könyvtáros szakemberek, múzeumi kurá-
torok, archiváló szakemberek számára az Ameri-
can Hungarian Foundation (New Brunswick, NJ) 
központjába 5 hónapra. Az ösztöndíjas a központ 
könyvtárának és archív állományának feltárásában, 
számítógépes katalogizálásában és állagmegőrzési 
feladataiban vesz részt. A könyvtár, múzeum és  
levéltár értékes gyűjteményt kínál az amerikai  
és magyar történeti kutatásokhoz. Referencia könyv-
tárként működik a magyar tanulmányok területén, 
valamint az amerikai magyarok bevándorlási törté-
nelmének elsődleges forrásanyagait tartalmazza.

Az American Hungarian 
Foundation honlapja: 

www.ahfoundation.org

Havi ösztöndíj (szállás, megélhetés költsége) $3,035 / hó

Kezdeti anyagi támogatás (egyszeri összeg) $1,875 

Kiutazó családtagoknak adható hozzájárulás $200 / hó (egy családtag esetén)
$350 / hó (két vagy több családtag estén)

Útiköltség Magyarország és az USA között repülőjegy 100%-a

Egészségügyi- és balesetbiztosítás U.S. Department of State intézi

Posztgraduális hallgatók Humphrey Oktatók / kutatók

Pályázati határidő 2019. május 20. 2019. május 20. 2019. október 10.

TOEFL ITP nyelvvizsga 2019. május 8. 2019. május 8. nem követelmény

Interjúk 2019. június / július 2019. június / július 2019. november / december

Kiértesítés eredményről 2019. október 2019. október 2020. január

Foreign Fulbright 
Scholarship Board 
jóváhagyása

2020. március 2020. március 2020. március

Kiutazás az Egyesült 
Államokba

2020. augusztustól 2020. augusztustól 2020. augusztustól

A kísérő családtagok 
repülőjegyéről, biztosí-
tásáról és megélhetési 
költségéről az 
ösztöndíjasnak kell 
gondoskodnia.

Az említett Fulbright ösztöndíjakon kívül más ösztöndíj lehetőségek is rendelkezésre állnak. 
Kérjük, kísérje figyelemmel honlapjainkat:

www.fulbright.hu | www.educationusa.hu

A PÁLYÁZÁS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS FOLYAMATA

20



?
1. Milyen eséllyel lehet Fulbright ösztöndíjra pályázni, mekkora a túljelentkezés?
A pályázók száma és a rendelkezésre álló pénzügyi keret évről évre változhat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a diák 
pályázók 12-18 százaléka, a kutatói és oktatói pályázók 18-30 százaléka kaphat ösztöndíjat.
Az ösztöndíjak száma a 2020-2021. tanévben rendelkezésre álló amerikai és magyar kormánytámogatás mértékétől 
függ. Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt időszakban évente 25-30 magyar résztvevője volt a programnak.

2. Lehet-e a Fulbright ösztöndíjjal egyidejűleg más ösztöndíjra jelentkezni?
Igen, de ezek eredményéről tájékoztatni kell a Fulbright Bizottságot.

3. Ha elnyerem a Fulbright ösztöndíjat, el lehet-e halasztani későbbi tanévre?
Nem.

4. Lehet-e angol nyelvtanulás céljából pályázni Fulbright ösztöndíjra?
Nem. 

5. Lehet-e több kategóriában/tudományterületen egyidejűleg pályázni? 
Igen, ha a pályázó minden követelménynek megfelel és pályázati anyagát minden kategóriában/tudományterületen hiány-
talanul beadja. A pályázati követelmények és pályázati anyagok azonban kategóriánként változnak.

6. Annak, aki korábban már pályázott, de nem kapott ösztöndíjat, érdemes-e újra próbálkoznia?
Igen, de új pályázatot kell beadnia.

7. Pályázhat-e korábbi Fulbright ösztöndíjas?
Igen, de a Fulbright Program elsősorban azokat a pályázókat részesíti előnyben, akik még nem tartózkodtak huzamosabb 
ideig az Egyesült Államokban, illetve még nem voltak Fulbright ösztöndíjasok.

8. Az Amerikai Egyesült Államokban szereztem meg a diplomámat. Pályázhatok-e Fulbright ösztöndíjra?
Nem pályázhatnak ösztöndíjra, akik a pályázat beadási határidejétől számított öt éven belül az Amerikai Egyesült Államok-
ban szereztek diplomát. 

9. Amerikai intézményben már megkezdett tanulmányok és kutatások folytatását a Fulbright Program támogatja?
Nem.

10. Pályázhatok Fulbright ösztöndíjra, ha a házastársam amerikai állampolgár?
Amerikai állampolgárok házastársa, illetve olyan személy, aki bevándorlási vagy letelepedési engedélyért (zöld kártya) 
folyamodott az Amerikai Egyesült Államokban, vagy ezek valamelyikét már meg is szerezte, nem pályázhat Fulbright ösz-
töndíjra.

11. Szükséges-e személyesen beadni a jelentkezést?
Nem. A pályázatok postán is feladhatók, de a postai bélyegző dátuma nem lehet későbbi, mint a pályázat beadási határideje.

Tanév Kutató/oktató 
pályázók

Kutató/oktató 
ösztöndíjasok

Diák 
pályázók

Diák ösz-
töndíjasok

09/10 19 10 64 12

10/11 48 12 86 16

11/12 46 14 103 17

12/13 61 14 95 15

13/14 53 14 95 15

14/15 51 16 91 17

15/16 60 14 81 18

16/17 57 13 59 11

17/18 69 12 97 11

18/19 35 12 63 10

19/20 46 16 35 9

VÁLASZOK A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ KÉRDÉSEKRE
MAGYAR PÁLYÁZÓK ÉS ÖSZTÖNDÍJASOK

2009-2019
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?
12. Melyek az elbírálás szempontjai?
Figyelembe vesszük a szakmai felkészültséget, a munkaterv színvonalát és megvalósíthatóságát, a program várható 
hosszú távú eredményességét és hatásait, az angol nyelvtudást, az ajánlóleveleket, az amerikai tartózkodás indokoltságát. 
A formai követelmények maradéktalan betartása előfeltétel.

13. Oktatói és kutatói kategóriában meghívólevél szükséges. Mit tartalmazzon a meghívólevél?
A hivatalos meghívólevelet a kiválasztott amerikai intézmény tanszékvezetője, vagy más felelős vezetője írhatja. A levélnek 
tartalmaznia kell, hogy milyen tevékenységre, időtartamra hívják meg a pályázót, meg kell neveznie leendő szakmai part-
nerét (címét, telefonszámát, e-mail címét), és a fogadóintézmény által biztosított munkafeltételeket.

14. A posztgraduális hallgatói kategóriában előnyt jelent-e, ha a pályázónak az adott területen van szakmai gya-
korlata?
Igen.

15. Igazolható-e az angol nyelvtudás a TOEFL teszten kívül más nyelvvizsga eredménnyel?
Az oktatói és kutatói kategóriákban igen. A posztgraduális hallgatói jelentkezés esetén a TOEFL IBT vagy TOEFL ITP vagy 
az IELTS nyelvvizsga alapvető követelmény. 
Ld. www.fulbright.hu/palyazati-anyag

16. Hogyan kell letenni a hivatalos TOEFL IBT, GRE General, GMAT vizsgákat? 
A számítógépes TOEFL (www.toefl.org), GRE General (www.gre.org) és GMAT (www.mba.com) tesztekre a vizsgák saját 
hivatalos honlapján keresztül kell bejelentkezni. A tesztekkel kapcsolatos kérdésekben az EducationUSA Tanácsadó Köz-
pontok adnak részletes felvilágosítást. A vizsgahelyek korlátozott számára való tekintettel célszerű minél korábban beje-
lentkezni a vizsgákra. 

17. Az ösztöndíjast elkísérhetik-e családtagjai? 
Igen. A családtagok nevét már a pályázati anyagban fel kell tüntetni (ez a szándék az ösztöndíjak odaítélésében nem játszik 
szerepet). A családtagokért az amerikai tartózkodás időtartama alatt anyagilag és minden egyéb vonatkozásban (beleértve 
a kiutazást és a biztosítást is) az ösztöndíjas a felelős. 

18. Milyen vízumot kap a Fulbright ösztöndíjas?
A Fulbright ösztöndíjas exchange visitor (J-1) vízumot kap, amely előírja, hogy ösztöndíja befejeztével vissza kell térnie 
Magyarországra. Nem kaphat bevándorló vízumot, állandó tartózkodási engedélyt, munkavállalásra vagy szakmai gya-
korlatra szóló engedélyt, nem lehet vegyes vállalat kihelyezett képviselője (H és L vízumok) addig, amíg visszatérése után 
legalább két évet Magyarországon nem töltött. Ez nem korlátozza az ösztöndíjast abban, hogy a vízummentességi program 
keretében vagy másfajta vízummal két éven belül ismét kiutazhasson az Egyesült Államokba vagy bármely más országba.
www.ustraveldocs.com/hu

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK 
Tájékoztató előadásokat tartunk a Fulbright ösztöndíjakról több helyszínen országszerte.
A pontos kezdési időpontokról és helyszínekről a honlapunkon részletes információt találhat: 
www.fulbright.hu/tajekoztato-eloadasok

EducationUSA 
TANÁCSADÓ KÖZPONT

A nemzetközi EducationUSA tanácsadó hálózat 
budapesti központja szívesen látja azokat a 
középiskolásokat, egyetemi/főiskolai vagy poszt-
graduális hallgatókat, végzett szakembereket, dok-
toranduszokat, oktatókat illetve kutatókat, akik 
amerikai továbbtanulási lehetőségekről és azok 
feltételeiről kívánnak tájékozódni. A Központ referen-
cia könyvtára széleskörű információt nyújt az ameri-
kai felsőoktatásról: amerikai egyetemi katalógusok, 
a Központ saját kiadványai és egyéb információs 
kiadványok segítik a látogatók tájékozódását. Az in-
formáció szolgáltatás csoportos tájékoztatók illetve 
egyéni tanácsadás formájában történik. A Központ 
munkáját amerikai Fulbright ösztöndíjasok is segítik.

· Ingyenes számítógépes próbateszt 
(előzetes időpont egyeztetéssel)
· Gyakorlókönyv és CD kölcsönzés 
letéti díj ellenében

FULBRIGHT APPLICATION HANDS-ON 
WRITING SERIES:
 
PART I: BRAINSTORMING/PRE-WRITING
április 30., kedd, 2:30 - 4:00
május 7., kedd, 2:30 - 4:00

PART II: PEER EDITING
május 9., csütörtök, 2:30 - 4:00
május 14., kedd, 2:30 - 4:00

· GRE Test Taking Strategies Workshop:
február 12., kedd, 2:30 - 4:00
március 12., kedd, 2:30 - 4:00
április 9., kedd, 2:30 - 4:00

FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉG TOEFL ÉS GRE VIZSGÁKRA:

SZEMINÁRIUM ÖNÉLETRAJZ- ÉS PÁLYÁZATÍRÁSRÓL:

Cím:
1111 Budapest, 
Bertalan Lajos u. 2.
9. emelet, 902.

Tel: 462-8050, Fax: 252-0266

E-mail: 
educationusa@fulbright.hu
www.fulbright.hu/educationusa
www.educationusa.hu
www.educationusa.state.gov
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FULBRIGHT - PROMETRIC
SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGAKÖZPONT

Az 1997 októberétől működő számítógépes vizs-
gaközpont a TOEFL, GRE, PMI, EPSO és más 
nemzetközi nyelvi és szakmai vizsgák letételére ad 
lehetőséget. A központ 12 személy egyidejű vizsgáz-
tatását teszi lehetővé. A tesztekre a www.prometric.
com vagy a vizsgák saját hivatalos honlapján lehet 
bejelentkezni. Felkészítő anyagokkal kapcsolatos 
kérdésekben a Fulbright EducationUSA Tanácsadó 
Központ ad részletes tájékoztatást.

A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTKÖZPONT CÍME:
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.
9. emelet, 903.
www.fulbright.hu/computer-based-test-center

A TOEFL vizsga hivatalos honlapja és regisz-
tráció: www.toefl.org
A GRE vizsga hivatalos honlapja és regisztráció: 
www.gre.org

A 2018-2019. TANÉV ÖSZTÖNDÍJASAI AZ USA-BAN:

BÚS Enikő
HAPP Éva
ASZALÓS Réka
CSEPREKÁL Orsolya
FÜZI Izabella
GALBÁCS Péter
KINDL Melinda
KULCSÁR Valéria
NAGY Krisztina 
RÓNA Dániel
SCHEIBNER Tamás

ÁCS Judit
BOTT Szilárd
CSANÁDY Luca
HERMANN Gabriella
HUTVÁGNER Zsófia
KINCSES Dániel
NOVOSZÁDEK Nóra
PETRÁK Fanni
SZEKERES Hanna
TIMÁR Adrienn
SZALAI Bálint
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A FULBRIGHT PROGRAMBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ 
PARTNEREK ÉS SZPONZOROK
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 FULBRIGHT BIZOTTSÁG
MAGYAR-AMERIKAI OKTATÁSI 
CSEREPROGRAM BIZOTTSÁG 

1111 Budapest
Bertalan Lajos u. 2.

BME/MOME Z. épület, 9. emelet
Telefon: 462-8040, Fax: 252-0266

info@fulbright.hu
www.fulbright.hu


