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Kémiai Nobel díj 
1954, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Jugoszlávia, 
1988

Kémiai Nobel díj 
2000, Új-Zéland
Fulbright ösztöndíj, 
University of Wisconsin, 
1950

Kémiai Nobel díj 
2010, Japán
Fulbright ösztöndíj, 
University of Pennsylvania, 
1960-63

A Fulbright Program

A nemzetközi oktatási csereprogramok legnagyobbikát, a Fulbright Pro-
gramot az Egyesült Államok kormánya támogatja, hogy ezzel is “elősegítse 
az Egyesült Államok és a világ más országai népeinek kölcsönös megértését”. 
Ezzel a céllal mint kiinduló ponttal a Fulbright Program több, mint 300.000 
résztvevője számára tette lehetővé, hogy többet tudjanak egymás politikai, 
gazdasági, oktatási és kulturális intézményeiről és lehetőséget kaptak a vé-
leménycserére. A Program évente világszerte körülbelül 6000 új ösztöndíjat 
biztosít az érdeklődő pályázók számára.

A Fulbright Program törvénybe iktatására J. William Fulbright arkansasi szená-
tor kezdeményezésére 1946-ban került sor. A programot az Egyesült Államok 
Külügyminisztériuma (United States Department of State) részeként működő 
Bureau of Educational and Cultural Affairs és a programban résztvevő országok 
– közöttük Magyarország – költségvetése támogatja anyagilag. A 150 országra 
kiterjedő programot 50 országban – így hazánkban is – a kétoldalú kapcsola-
tokért felelős Fulbright Commisson-ok irányítják.

A Fulbright Program működését a J. William Fulbright Foreign Scholarship 
Board (FSB) felügyeli, amelynek 12 tagját az Egyesült Államok elnöke bízza 
meg e feladat ellátásával.

A Fulbright Program minden művészeti ág és tudományterület felé nyitott.

A Fulbright Program költségeinek körülbelül 65%-át az Egyesült Államok 
költségvetése, 20%-át a partner országok költségvetése és 15%-át 
magánadományok és természetbeni támogatások fedezik.
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A Debreceni Egyetem volt rektora
Fulbright ösztöndíj, 
University of Minnesota, 
University of  Oklahoma, 
1987-90
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Igazgató, 
Néprajzi Múzeum
Fulbright ösztöndíj, 
Yale University, 
1992-93

Akadémikus
Fulbright ösztöndíj, 
National Cancer Institute, 
1996-1997

Történeti áttekintés

Magyarország 1978-ban csatlakozott a Fulbright Programhoz, miután 
a koronázási ékszerek hazakerültek és ezt követően a magyar-amerikai 
kapcsolatok kedvezően alakultak. Az Egyesült Államok kormánya és a Magyar 
Köztársaság kormánya közötti kétoldalú szerződés – amelyet 1990-ben 
kötöttek meg – következményeként 1992 januárjában kezdte meg munkáját a 
Fulbright Commission Budapesten.

A Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság, a Fulbright 
Commission mint közhasznú oktatási alapítvány működik.

A Commission célkitűzései:

 s a magyar-amerikai kölcsönös megértés és a kétoldalú kapcsolatok 
elősegítése;

 s a két ország közötti tudományos csereprogramok bővítése;
 s  a Fulbright Program működtetése a két partner ország jelenlegi és jövőbeni 
igényei szerint;

 s tanácsokkal segíteni azon diákokat és tudományos szakembereket is, akik az 
Egyesült Államokban szeretnének saját anyagi erőforrásaik felhasználásával 
tanulni vagy kutatni;

 s  ahol csak lehet segíteni a hazai felsőoktatás korszerűsítését;
 s  tovább erősíteni a Fulbright Program magyarországi ismertségét, 
megbecsültségét és hatékony működését.

A Fulbright Commission Felügyelő Bizottsága (a Fulbright Board) kétoldalú, 
tíz tagból álló testület, amely meghatározza a program célkitűzéseit, 
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New Zealand Nobel Laureate 
in Chemistry 2000 
Fulbright Student at University 
of Wisconsin, 
1950
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működését és ellenőrzi a kitűzött célok megvalósítását. Mindkét ország kormánya két-
két fő képviselővel vesz részt a Board munkájában, a testület többi tagjai egyetemi 
professzorok és az üzleti élet képviselői.

A Fulbright Commission fő tevékenységei Magyarországon:

 s a Fulbright Program működtetése;
 s tanulmányi tanácsadás magyar és bármely más nemzetiségű érdeklődők számára;
 s  számítógépes tesztközpont üzemeltetése;
 s  harmonikus együttműködés a volt ösztöndíjasokat tömörítő magyarországi Fulbright 
Alumni Egyesülettel.

Európai Fulbright Igazgatók találkozója, Budapest, 1998
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Volt környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter
Igazgató, Budapesti Állatkert
Fulbright ösztöndíj, 
Cornell University, 
1990-91
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Dékán, 
Szegedi Tudományegyetem
Fulbright ösztöndíj, 
Cornell Medical College, 
Sloan Kettering Cancer Center, 
2002-03

Igazgató, 
ELTE Angol-Amerikai Intézet
Fulbright ösztöndíj, University of 
California, Santa Barbara; UCLA; 
University of Nevada-Reno, 
1987-91
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Néhány prominens magyar Fulbright ösztöndíjas:

Prof. Dr. Abádi Nagy Zoltán, a Debreceni Egyetem volt rektora

Prof. Dr. Damjanovich Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

Dr. Fejős Zoltán, a Néprajzi Múzeum igazgatója

Dr. Illés Zoltán, Környezetvédelmi Államtitkár

Dr. Jeszenszky Géza, a Magyar Köztársaság korábbi külügyminisztere

Dr. Lánczi András, a Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének igazgatója

Dr. Nagy Katalin, a Szegedi Egyetem Fogorvostudományi Karának dékánja

Dr. Perényi Szilvia, az 1996-os Atlantai Paraolimpiai Játékok Envoy Programjának 

igazgatója

Dr. Persányi Miklós, a Magyar Köztársaság korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi 

minisztere, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója

Dr. Szemerkényi Réka, a Miniszterelnöki Hivatal korábbi Külügyi és 

Biztonságpolitikai államtitkára, az Új Magyarországi Atlanti Kezdeményezés elnöke

Tóth Éva költő, a Magyar Pen Club alelnöke

Dr. Kepes András, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola dékánja

Prof. Dr. Frank Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai 

Intézetének igazgatója

Dr. Kodolányi Gyula, korábbi államtitkár, a Hungarian Review főszerkesztője

Dr. Magyarics Tamás, a Magyar Köztársaság írországi nagykövete, a 

Külügyi Intézet korábbi igazgatója
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Fulbright ösztöndíj lehetőségek magyar állampolgárok 
számára az Egyesült Államokba:

 s Fulbright diákösztöndíj egy akadémiai év időtartamra;
 s Fulbright Science and Technology ösztöndíj doktori tanulmányok 
végzésére valamely kiváló amerikai egyetemen a tudományok és a 
műszaki tudományok területén;

 s Fulbright egyetemi előadói ösztöndíjak (egy vagy két szemeszter 

11 ország 42 Fulbright 
ösztöndíjasa 

kapott Nobel díjat.

Váró Márton, 
szobrász, 

University of California, 
Irvine, 1988

Közgazdasági Nobel díj, 
1989, Norvégia
Fulbright ösztöndíj, 
University of Chicago, 
1957-58
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Orvosi Nobel díj 1991, 
Németország
Fulbright ösztöndíj, 
University of Wisconsin, 
1966
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Orvosi Nobel díj 
1977, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Portugália
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Volt államtitkár; fo”szerkeszto”, 
Hungarian Review
Fulbright ösztöndíj, 
University of California, 
Santa Barbara, 
1984-85
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Dékán, Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Fo”iskola
Fulbright ösztöndíj, 
Stanford University, 
1985-86
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Volt külügyminiszter, 
Norvégiai magyar nagykövet
Fulbright ösztöndíj, University 
of California, 1984-85
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időtartamra) egyetemi oktatóknak, kutatói ösztöndíjak (3-9 hónapos 
időtartamra);

 s Fulbright Scholar-in-Residence Program (SIR) egyetemi oktatók 
számára akik olyan egyetemeken tanítanak és vesznek részt fejlesztési 
programokban, amelyek hangsúlyt fektetnek nemzetközi programok 
kifejlesztésére és bevezetésére és kisebbségi csoportok tagjait oktatják 
(beleértve a Historically Black College-okat és egyetemeket, a Hispanic 
Serving Institution-okat, Tribal College-okat és a community college-
okat is);

 s Fulbright Tanárcsere Program középiskolai tanárok közvetlen cseréjére 
(a tanárok egymás iskolájában tanítanak egy tanév időtartamon 
keresztül);

 s Hubert H. Humphrey ösztöndíj - a különböző közszolgálati területekről 
érkező - lehetőleg középszintű vezetőként dolgozó - pályázók az 
Egyesült Államokban egy tanév időtartam alatt akadémiai és szakmai 
továbbképzésen vesznek részt, ezt a tanultak gyakorlati alkalmazását 
segítő hat hónapos szakmai gyakorlat (internship) követheti;

 s A Study of the U.S. Institutes program keretében (jellegzetesen hat hét 
időtartamú) nyári szemináriumokat ajánlunk középiskolai tanároknak 
és egyetemi előadóknak. A szemináriumok célja, hogy a résztvevők 
mélyebb betekintést kapjanak és jobban megértsék az Egyesült 
Államok múltbeli és jelenlegi társadalmi viszonyait, oktatási és politikai 
rendszerét, kultúráját és történelmét.
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Speciális ösztöndíj lehetőségek

Közös támogatású ösztöndíjak

A Fulbright Commission mindent megtesz azért, hogy az államközi 
szerződésben biztosított lehetőségeken túl további ösztöndíj lehetőségeket 
nyújtson az érdeklődőknek. Ezért fordul külső támogatókhoz, mint például 
az amerikai Simonyi Fund-hoz, vagy a Demján Sándor Alapítványhoz, az OTP 
Bankhoz és még sokakhoz. A támogatók között szerepel az Amerikai Egyesült 
Államok Nagykövetsége is.

A Fulbright Commission nagyon hálás a Program minden támogatójának 
mert segítségükkel növelhető az ösztöndíjasok száma és bővíthető a 
támogatott szakterületek köre.

Együttműködés az Egyesült Államok egyetemeivel

A Fulbright Commission együttműködési szerződést írt alá az Egyesült 
Államok különböző felsőoktatási és kutatási intézményeivel, amelyek 
értelmében a partner intézmények kedvező feltételekkel fogadnak magyar 
ösztöndíjasokat. Ilyen együttműködési megállapodást kötött a Commission a 
Texas Christian University, Fort Worth, Texas egyetemmel, a Florida Institute 
of Technology, Melbourne, Florida intézettel, valamint a University of Houston, 
Austin, Texas egyetemmel.

Azoknak, akik ezekre az egyetemekre szeretnének kijutni, ugyanúgy kell 
pályázniuk, mint minden más Fulbright diák ösztöndíj esetében. Ph
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Fizikai Nobel díj 
1977, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Japán, 
1953-54
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Fizikai Nobel díj 
1984, Olaszország
Fulbright ösztöndíj, 
Columbia University, 
1958-59

Közgazdasági Nobel díj 
1976, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Egyesült Királyság, 
1953-54
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Környezetvédelmi államtitkár
Humphrey ösztöndíj,
University of North Carolina, 
1995-96
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Költo”; alelnök, 
Magyar Pen Club
University of Georgia, 
1992-93

Igazgató, 
Politikatudományi Intézet, 
Budapesti Corvinus Egyetem
Fulbright ösztöndíj, Louisiana 
State University, 
1997-98
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Ösztöndíjak magyar tanulmányok egyetemi oktatóinak

Az Egyesült Államok több egyetemén tanítanak magyar (illetve Közép-európai, 
Hungarian and Central European Studies Program) ismeretekre vonatkozó 
kurzusokat. Ezen programok munkáját segítik azok a magyar egyetemi 
oktatók, akik a Fulbright Program segítségével egy vagy kettő félévet tanítanak 
a partner egyetemen. Az említett oktatói ösztöndíjak célja az oktatás 
segítségével a magyar és a Közép-európai vonatkozású tematikák - tananyagok 
fejlesztésének támogatása is.

A Fulbright Program segít olyan különböző kutatási-fejlesztési vállalkozásokat 
is, amelyek a magyar kultúra megőrzésével, ápolásával kapcsolatosak. 
Ilyen program például a New Brunswick-ban (New Jersey) működő Amerikai 
Magyar Alapítvány (American Hungarian Foundation) könyvtár-állományának 
feltárása, katalogizálása, számítógépes hozzáférésének biztosítása. Ez a 
gyűjtemény egyedülálló forrásanyagot jelent az amerikai magyarokra vonatkozó 
kutatásokhoz, elsődlegesen fontos a magyar bevándorlókkal foglalkozó kutatók 
számára és nélkülözhetetlen a magyar ismereteket tanuló amerikai diákok 
esetében.

Az 1946-ban kezdődött 
Fulbright Programban 

2011-ig több, mint 
300.000-en vettek részt 

155 országból.
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A pályázási folyamat

A Fulbright Program a U.S. Public Law 87-256, Mutual Educational and 
Cultural Exchange Act of 1961 (az 1961-es Kölcsönös Oktatási és Kulturális 
Csereprogram) törvény szellemében és előírásai szerint működik.

Pályázni lehet a művészetek és a tudományok bármely területén. Kiemelt 
figyelmet kapnak az Egyesült Államokra vonatkozó ismeretek és a magyarországi 
gazdasági, társadalmi fejlesztési törekvésekkel összhangban lévő területek.

A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett 
figyelmet élveznek azok a pályázók, akik az Egyesült Államokban megszerzett 
tudásukat és tapasztalataikat a leghatékonyabban tudják a magyar társadalom 
szolgálatába állítani; akik eddig még nem folytattak hosszabb külföldi 
tanulmányokat; valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és segítik 
a két ország közötti kapcsolatok erősítését.

A pályázatok igazságos szakmai szempontok szerinti értékelése és elbírálása 
érdekében a Commission egy Pályázatértékelő Bizottságot működtet és 
kidolgozta a pályázatok elbírálásának rendjét amely az értékelési folyamat három 
szintjét határozza meg:
1.  ellenőrzi, hogy a benyújtott pályázat megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek
2.  a pályázatok szakmai értékelése magyar és/vagy amerikai szakemberek  
 segítségével
3.  személyes beszélgetés - interjú - a kuratórium tagjaival a szakmai   
 szempontból megfelelőnek ítélt pályázók esetében.

A Magyar Tudományos 
Akadémiának 19 olyan tagja 
van, aki korábban Fulbright 

ösztöndíjas volt.
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Irodalmi Nobel díj 
1963, Görögország
Fulbright ösztöndíj, 
Princeton University, 
1968-69
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Béke Nobel díj 
1973, USA
Fulbright ösztöndíj, 
India, 
1962-63

Közgazdasági Nobel díj 
2001, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Egyesült Királyság, 
1969-70
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médiaművész
Fulbright ösztöndíj, 
New York University, 
2006-07
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zeneszerző
Fulbright ösztöndíj, 
University of 
Southern California, 
2000-01
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Írországi magyar nagykövet
Fulbright ösztöndíj, 
University of Texas, 
2001-02; CSIS, 
2008-09

Általános pályázati feltételek

 s Magyar állampolgárság (amerikai-magyar kettős állampolgárok nem 
pályázhatnak)

 s Minimum BA, BSc diploma, de az MA, MSc szintű végzettség előnyt jelent
 s A tervezett tevékenységhez szükséges megfelelő angol nyelvtudás
 s Angol nyelven elkészített, hiánytalan pályázati anyag
 s Ajánlólevelek
 s Az ösztöndíj teljesítéséhez nélkülözhetetlen jó egészségi állapot   
orvosi igazolása

 s Jogosultság J-1-es vízumra

A pályázati folyamat ütemterve:

Február végéig  Az ösztöníj lehetőségek meghirdetése
Március - május  Pályázati időszak - országszerte ismertetők a Fulbright    
 ösztöndíjakról és a pályázat folyamatáról
Május - július A beadott pályázatok értékelése, interjúk a pályázókkal
Október  Döntés a pályázatokról, a jelöltek pályázati anyagainak    
 továbbítása Washingtonba
Március  A FSB (J. William Fulbright Foreign Scholarship Board jóváhagyása   
 után a pályázók hivatalos értesítése az ösztöndíjak elnyeréséről
Június Orientáció az Egyesült Államokba utazó magyar     
 ösztöndíjasok számára
Augusztustól Az ösztöndíjas időszak megkezdése

28 volt Fulbright 
ösztöndíjasból lett 
államelnök vagy 
miniszterelnök
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A volt ösztöndíjasokat összefogó 
Magyar Fulbright Egyesület munkájáról

1991-ben kezdeményezték volt ösztöndíjasok a Magyar Fulbright Egyesület 
létrehozását, hogy segítsék ösztöndíjas idejük lejárta után is a Fulbright eszme 
népszerűsítését. Az Egyesület munkáját elsősorban a kultúra, a kutatás és az 
oktatás területein fejti ki. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel bíró non-
profit szervezet, amely

 s összefogja az ösztöndíjas időszak lejárta után hazatért oktatókat, kutatókat, 
diákokat és más volt ösztöndíjasokat és segíti őket abban, hogy a Fulbright 
Program szellemében tovább ápolják kapcsolataikat az Egyesült Államokkal;

 s segíti a Magyarországon tartózkodó amerikai ösztöndíjasokat abban, hogy 
minél jobban beilleszkedhessenek a befogadó országban és szakmai - 
kollegiális kapcsolatokat építsenek ki magyar partnereikkel;

 s  kapcsolatokat épít ki és erősít más nemzeti Fulbright alumni szervezetekkel;
 s konferenciákat, országjáró és kulturális programokat szervez a Fulbright 
Program jelenlegi és korábbi résztvevői számára.

A Magyar Fulbright Egyesület budapesti székhelyű, de regionális szervezetei 
működnek Szegeden, Debrecenben és Pécsett. Ezek a helyi szervezetek teljes 
önállóságot élveznek a körzetükben megszervezett kulturális és tudományos 
programok kialakítása és megvalósítása terén amely programokkal tovább 
segítik a magyar-amerikai kapcsolatok ápolását és erősítését.
Amióta 1978-ban Magyarország csatlakozott a Fulbright Programhoz, 
körülbelül 900 magyar állampolgár kapott ösztöndíjat. Napjainkban 

Közgazdasági Nobel díj 
2010, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Olaszország, 
1999-2000
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Közgazdasági Nobel díj 
2009, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Olaszország, 
1999
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Béke Nobel díj 
2006, Banglades
Fulbright ösztöndíj, 
University of Colorado, Boulder; 
Vanderbilt University, 
1965-66
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zongoraművész, zeneszerző
Fulbright ösztöndíj, 
New England 
Conservatory of Music,  
2003-04

Sz
ab

ó 
Dá

ni
el

zeneszerző
Fulbright ösztöndíj, 
Wesleyan University, 
2008-09
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csellóművész
Fulbright ösztöndíj, 
Yale University, 
1998-99
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évente 30-35 magyar állampolgár utazhat az Egyesült Államokba a 
program támogatásával és hasonló számú amerikai pályázó érkezhet 
Magyarországra Fulbright ösztöndíjasként.

Néhány kiemelkedően fontos esemény, amelyeket a Magyar Fulbright 
Egyesület és a Fulbright Commission közösen szervezett az elmúlt 
években:

 s Spirit of Global Understanding konferencia 1996-ban amellyel a Fulbright 
Program alapításának 50. évfordulójáról emlékeztünk meg;

 s Challenges and Responses konferencia 2002-ben a Fulbright Commission 
és a Magyar Fulbright Egyesület alapításának 10. évfordulója alkalmából;

 s Első Nemzeti Fulbright Nap 2010-ben, az eseménnyel a Fulbright 
eszmeiséget és a Program értékeit méltattuk és népszerűsítettük.

Abádi Nagy Zoltán (University of Minnesota, 1987) 
amerikai ösztöndíjasokkal
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Tanulmányi Tanácsadás

Hazánkban egyre többen érdeklődnek az amerikai továbbtanulási 
lehetőségek iránt, legyen szó akár az alapdiploma (undergraduate degree), 
a mesterfokozat (master’s degree), vagy a doktori fokozatot jelentő Ph.D. 
megszerzéséről. A Fulbright Bizottság keretében működő EducationUSA 
Tanulmányi Tanácsadó Központ mind a továbbtanulási választék 
megismerésében, mind a sikeres pályázás követelményeinek teljesítésében 
segítséget nyújt az amerikai továbbtanulás iránt érdeklődőknek.

A központ mindenki számára nyitott, a könyvtár több száz referen-
ciakönyvvel, amerikai egyetemi katalógussal, illetve saját kiadvánnyal segíti 
az érdeklődők tájékozódását. Az információszolgáltatás csoportos tájékoz-
tatók, felkészítő szemináriumok valamint egyéni tanácsadás formájában 
történik. A központ munkáját amerikai Fulbright ösztöndíjasok is segítik.

Az országos hálózat részeként működő budapesti Tanácsadó Központ az 
Amerikai Kuckókkal (American Corner) együttműködve évente több mint 10 
000 érdeklődőnek nyújt ingyenes tájékoztatást az amerikai továbbtanulási 
lehetőségekről. Mindemellett, a Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ 
fontos összekötő szerepet tölt be az amerikai egyetemek és a magyar 
felsőoktatási intézmények közötti együttműködés és partnerség terén. 

Több mint 900 magyar 
állampolgár kapott 

Fulbright ösztöndíjat 
1978 óta.

Közgazdasági Nobel díj 
1972, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Olaszország, 1995
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Fizikai Nobel díj 
1983, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Egyesült Királyság, 
1954-55
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Irodalmi Nobel díj 
1962, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Európa, 1963
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író
Fulbright ösztöndíj, 
Stanford University; 
Yale University, 
1988-89

Vá
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ló

s

A központ az alábbi témakörökben nyújt információt az érdeklődők számára:

 s tanulmányi programok, tudományos fokozatok, felsőoktatási intézmények 
Amerikában;

 s az amerikai egyetemek felvételi követelményei;
 s a pályázás menete;
 s a felvételihez szükséges tesztek (TOEFL, GRE, GMAT, LSAT, GED, SAT, ACT.);
 s tesztekre felkészítő anyagok és próbateszt lehetőség;
 s önéletrajz- és pályázatírás (Weekly Writing Workshop);
 s lehetséges pénzügyi támogatások: ösztöndíjlehetőségek, egyéb anyagi források;
 s egyetemi és kulturális élet az Egyesült Államokban;
 s Fulbright program: pályázati feltételek, a pályázás és az elbírálás folyamata.

77 volt Fulbright 
ösztöndíjas részesült 

Pulitzer díjban.

Sa
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zongoraművész, zeneszerző
Fulbright ösztöndíj, 
UCLA-Extension, 
2007-08
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klímakutató, 
IPCC Béke Nobel díj, 2007
Fulbright ösztöndíj, 
University of California, 
Berkeley, 1993-94

50 éves a 
Fulbright program, 

Spirit of Global 
Understanding 

konferencia, 
Budapest, 1996
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Angol nyelvtudás

Azoknak, akik az Egyesült Államokban szeretnének tanulmányokat folytatni és 
anyanyelvük nem az angol, a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
nyelvi tesztet kell sikeresen teljesíteniük. A vizsga jelenleg internet-alapú 
(internet-Based Test, TOEFL iBT) és mind a négy nyelvi készséget méri: 
olvasás, hallás utáni szövegértés, beszédkészség és íráskészség. A TOEFL 
teszt felméri, hogy a vizsgázó nyelvtudása megfelelő-e ahhoz, hogy angol 
nyelven folytasson felsőfokú tanulmányokat. Minden felsőoktatási intézmény 
maga írja elő, hogy számára mennyi TOEFL pontban mérhető a minimálisan 
megkövetelt nyelvi kompetencia. A TOEFL iBT pontskálája 0-120. A legtöbb 
intézmény követelménye 80 és 100 pont közé esik, de ettől lefele és felfele is 
lehetnek eltérések.

Felvételi tesztek

A felsőoktatási intézmények az Amerikai Egyesült Államokban –hasonlóan, 
mint világszerte a nemzetközi diákokat oktató egyetemek/főiskolák – többek 
között a felvételi teszteken elért eredmények alapján hozzák meg a felvételre 
vonatkozó döntésüket. Az amerikai felvételi tesztek ún. standardizált tesztek, 
ezek a világ legtöbb országában – így Magyarországon is- letehetőek. A tesztek 
a vizsgázó matematikai, -verbális, -és íráskészségét mérik. Az alapdiplomát 
(BA/BSc) adó undergraduate képzésekhez az SAT (Scholastic Aptitude Test) 
és esetleg SAT Subject, vagy az ACT (American College Test) vizsgát kell 
letenni. A mesterképzésre – graduate studies – készülőktől a GRE (Graduate 
Record Examination) tesztet, pénzügyi, ill. MBA képzésre jelentkezőktől a GMAT 
(Graduate Management Admission Test) vizsga sikeres letételét várják el.

Fizikai Nobel díj 
1957, USA
Fulbright ösztöndíj, Brazília, 
Venezuela, Lengyelország, 
Egyiptom, Malajzia, 1974

Ch
en

 N
in

g 
Ya

ng
Le

on
id

 H
ur

w
ic

z

Közgazdasági Nobel díj 
2007, USA
Fulbright ösztöndíj, 
India, 1966-66
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Orvosi Nobel díj 
1962, USA
Fulbright ösztöndíj, 
Argentína, 
1986
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Felkészülés a vizsgákra
A Fulbright-EducationUSA Tanácsadó Központ szívesen nyújt segítséget a 
felkészülésben. Az érdeklődők CD-s felkészítő anyagokat kölcsönözhetnek, 
továbbá a tanév folyamán rendszeresek a felkészülést segítő 
szemináriumok is. Lehetőség van számítógépes környezetben TOEFL, GRE 
és GMAT próbateszteken gyakorolni.

A vizsgákra jelentkezésről és a felkészülési lehetőségekről részletes 
információ található magyar és angol nyelven honlapunkon: 

http://www.fulbright.hu/advising

Minden évben 30-35 
magyar állampolgár és 

hasonló számú amerikai 
állampolgár nyeri el a 
Fulbright ösztöndíjat.

orvos, polgármester, 
EU képviselő
Fulbright ösztöndíj, 
Johns Hopkins University, 
1991-92; University of 
Mississippi, 2001-02
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Atomfizikus
Fulbright ösztöndíj, 
Columbia University, 
1996-97
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EU biztos
Fulbright ösztöndíj, Rutgers, 
The State University of 
New Jersey, 
1997-98
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U.S. Department of State

Bureau of Educational and Cultural Affairs
http://exchanges.state.gov/
Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Oktatási és Kulturális 
Ügyekért felelős részlegének küldetése a kölcsönös jobb megértés és a 
békés, baráti kapcsolatok ápolása és elősegítése az Egyesült Államok és 
a világ más országainak népei között.

J. William Fulbright Foreign Scholarship Board

http://exchanges.state.gov/academicexchanges/fulbright/ffsb.html
A Board-ot (a Kuratóriumot) az Egyesült Államok Kongresszusa 
alapította a Fulbright Program felügyelete céljából. A Board-nak 12 
tagja van, akiket az Egyesült Államok elnöke jelöl ki és bíz meg és akik a 
Fulbright Program nemzetközi tevékenységeit és alkalmazott eljárásait 
határozzák meg és irányítják.

FULBRIGHT 
STUDENT 

CONFERENCE 
PAPERS

ACADEMIC YEARS

2007/2008, 2008/2009
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  2007/2008, 2008/2009
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Institute of International Education - IIE

http://www.iie.org/
Az IIE tanulmányi és oktató programokat alakít ki és működtet 
diákoknak, oktatóknak és szakembereknek, beleértve az Egyesült 
Államok legnagyobb és legkiterjedtebb nemzetközi oktatási és kutatási 
csereprogramját, a Fulbright Programot is.

Council for International Exchange of Scholars - CIES

http://www.cies.org/
Az elmúlt több, mint hatvan év során a State Department partnereként 
a CIES működteti és irányítja a Fulbright Scholar Programot, az 
Egyesült Államok akadémiai csereprogramjainak “zászlóshajóját”.

Office of Public Affairs, Embassy of the United States of America

http://hungary.usembassy.gov/pas.html
Az Amerikai Egyesült Államok budapesti Nagykövetségének 
Közdiplomáciáért felelős részlege foglalkozik az oktatási és kulturális 
csereprogramokkal, valamint a sajtó és információs ügyekkel. Ez a 
részleg felügyeli a Nagykövetség részéről a Fulbright és a Humphrey 

ösztöndíj programokat is.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

http://www.nefmi.gov.hu
A Magyar Köztársaságot a Minisztérium képviseli a kétirányú cseréket 
biztosító Fulbright Programban.

“I have thought of  everything I can think of, 
and the one thing that gives me some hope is the 
ethos that underlies the educational exchange 
program. That ethos, in sum, is the belief  that 
international relations can be improved, and 
the danger of  war significantly reduced, by 
producing generations of  leaders, who through 
the experience of  educational exchange, will 
have acquired some feeling and understanding 
of  other peoples’ cultures why they operate as 
they do, why they think as they do, why they 
react as they do and of  the differences among 
these cultures. It is possible not very probable, 
but possible that people can find in themselves, 
through intercultural education, the ways and 
means of  living together in peace.”

(J. William Fulbright: The Price of  Empire)
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 2002/2003,  2003/2004,  2004/2005

My 
Fulbright 

ExpEriEncE
rEports oF hungarian grantEEs

academic years
2002/2003 - 2004/2005

A FULBRIGHT Magyar-Amerikai Oktatási 
Csereprogram Bizottság

ÖSZTÖNDÍJAKAT 
HIRDET

a 2012-2013-as tanévre.

Azok a felsőfokú végzettséggel, megfelelő 

angol nyelvtudással rendelkező magyar 

állampolgárok pályázhatnak, 

akik az Egyesült Államokban 

szeretnének továbbtanulni, 

oktatni vagy kutatni.

Pályázni bármely 

tudományterületen 

és művészeti ágban lehet.

A pályázat beadásának 
határideje: 

2011. május 9.
www.fulbright.hu
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