
From: Kamocsa Gábor <gabor.kamocsa@tpf.hu>  

Sent: Monday, October 4, 2021 4:28 PM 

To: Ceepus Iroda <ceepus@tpf.hu> 

Subject: EMLÉKEZTETŐ: CEEPUS tartaléklistás hálózatok lehetőségei 2021/2022 

Importance: High 

  

Az alábbi üzenetet a 2021/2022-es tanévben tartaléklistás CEEPUS hálózatok hazai hálózati 

koordinátorai és az érintett intézményi koordinátorok kapják. 

  

Tisztelt CEEPUS Koordinátorok! 

  

Amint korábban tájékoztattuk Önöket, a tartaléklistás hálózatoknak lehetősége nyílik a tavaszi 

szemeszterben mobilitások megvalósítására a nyertes hálózatok által fel nem használt kvóta 

terhére. 

  

Kérjük, tájékoztassák a CEEPUS program keretében pályázókat az aktuális ki- és beutazási 

szabályokról, amelyek elérhetők honlapunkon magyarul és angolul. 

  

Bejövő mobilitás 
  

Amennyiben a tartaléklistás hálózat partnerintézményeiből szeretnének hallgatókat vagy 

oktatókat fogadni, a velük történő egyeztetés után kérjük, a beutazók töltsék fel a hálózati 

mobilitási pályázataikat a www.ceepus.info felületen, legkésőbb a 2021. október 31-i 

központi határidőig. 

  

Azon tartaléklistás hálózatok hazai partnerei, amelyeknek a magyarországi iroda idén 

tavasszal megítélt kvótát, az eredetileg megítélt kvótán felül is fogadhatnak beutazókat, de a 

hálózat jövőbeni működése szempontjából mindenképpen kedvező lenne, ha legalább az 

eredetileg megítélt kvótát fel tudnák használni a tanév során. 

  

A beutazókat a rendelkezésre álló szabad ösztöndíjhónapok figyelembevételével tudjuk 

jóváhagyni, de biztatjuk a partnereiket, hogy éljenek a lehetőséggel, mert – formai megfelelés 

esetén – jó eséllyel támogatni tudjuk a beérkező pályázatokat. 

  

Kimenő mobilitás 
  

A kimenő pályázatokkal kapcsolatban, kérjük, partneriknél, ill. partnerországaik Nemzeti 

Irodájánál érdeklődjenek. 

  

A hálózaton kívüli freemover pályázási lehetőség (kiutazói és beutazói egyaránt) 

természetesen a tartaléklistás hálózatok tagjai számára is nyitott. A tavaszi félévre minden 

CEEPUS országba benyújtható freemover pályázat. 

  

Általános információk 
  

Hasznos információkat találnak a Tempus Közalapítvány CEEPUS oldalain, ahol a 

Pályázattípusok menüpont alatt minden szükséges információ megtalálható a hallgatói és 

oktatói mobilitási pályázatokról; ill. a Központi CEEPUS Iroda honlapján (ahol az online 

jelentkezés is zajlik): www.ceepus.info. 

  

https://tka.hu/hir/14504/aktualis-ki-es-beutazasi-szabalyok-a-ceepus-program-kereteben
https://tka.hu/new/14505/latest-regulations-in-hungary-for-outgoing-and-incoming-ceepus-scholarship-holders
http://www.ceepus.info/
http://tka.hu/palyazatok/114/ceepus
http://www.ceepus.info/


Felhívjuk figyelmüket, hogy a program keretében külön pályázat nyújtható be koordinációs 

találkozók és speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére, 

mindkét lehetőséggel a tartaléklistás hálózatok is élhetnek. A pályázatok részleteiről bővebb 

információt honlapunkon találnak. 

  

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, forduljanak hozzánk 

bizalommal a ceepus@tpf.hu email címen. 

  

Üdvözlettel: 

  
Kamocsa Gábor / Mr Gabor KAMOCSA 
pályázati koordinátor / Programme Coordinator 
  
CEEPUS Magyarországi Iroda / National CEEPUS Office Hungary (NCO-HU) 
  
FELSŐOKTATÁSI IGAZGATÓSÁG / DIRECTORATE FOR HIGHER EDUCATION 
Felsőoktatási szakmai fejlesztések csoport / Unit for Higher Education Policy and Development 
  
Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation  
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508. / POBox 508. 
T: (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék / extension | tka.hu | ceepus.hu  
  

 
  

 Please consider the environment before printing this email. 

  

  

  

From: Kamocsa Gábor  

Sent: Monday, May 3, 2021 1:29 PM 

To: Ceepus Iroda <ceepus@tpf.hu> 

Subject: CEEPUS tartaléklistás hálózatok lehetőségei 2021/2022 

Importance: High 

  
Az alábbi üzenetet a 2021/2022-es tanévben tartaléklistás hálózatok hazai hálózati koordinátorai és 
az érintett intézményi koordinátorok kapják. 
  
Tisztelt CEEPUS Koordinátorok! 
  
Szíves figyelmükbe ajánljuk a 2021/2022-es tanévben tartaléklistás (Umbrella) besorolást kapott 
hálózatok lehetőségeit. 
  
Azon tartaléklistás hálózatok hazai partnerei (PPU), amelyeknek a magyarországi iroda kvóta 
megítélését tervezi, a Tempus Közalapítvány Kuratóriumának jóváhagyását követően az intézményi 
támogató okirat 2. sz. mellékletében meghatározott hónapszámnak és mobilitási típusnak 
megfelelően fogadhatnak beutazó ösztöndíjasokat a hálózat keretében az egész tanév során. Az 
érintett hálózatokat erről külön tájékoztattuk a tervezés elősegítése érdekében. 
  
Az egyes nemzeti irodák eltérő módon tudják támogatni a tartaléklistás hálózatok saját országbeli 
partnereit, ezért a kiutazói mobilitási lehetőségekről kérjük, érdeklődjenek partnereiknél. A kifelé 
irányuló mobilitás olyan hálózatokban is adott lehet, amelyeknek a hazai nemzeti iroda nem tudott 
kvótát megítélni. 
  

https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok#15580
mailto:ceepus@tpf.hu
http://tka.hu/
http://ceepus.hu/
mailto:ceepus@tpf.hu


A tartaléklistás hálózatoknak lehetősége nyílik a tavaszi szemeszterben mobilitások megvalósítására 
a nyertes hálózatok által fel nem használt kvóták terhére. A tavaszi félévre szóló egyéni mobilitási 
pályázatok benyújtásának lehetőségéről az ősz folyamán fogunk további információt küldeni. 
  
Felhívjuk figyelmüket, hogy a program keretében külön pályázat nyújtható be koordinációs 
találkozók és speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére, mindkét 
lehetőséggel a tartaléklistás hálózatok is élhetnek. A pályázati felhívásokat előreláthatólag május 
végén tesszük közzé. 
  
A hálózaton kívüli freemover pályázási lehetőség (kiutazói és beutazói egyaránt) természetesen a 
tartaléklistás hálózatok számára is nyitott, erről június második felében adunk tájékoztatást. 
  
Kérjük, kövessék a CEEPUS levelezőlistán megjelenő híreinket a fentiekkel kapcsolatban. 
  

Felmerülő kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésükre a ceepus@tpf.hu email címen. 
  
Üdvözlettel: 
  
Kamocsa Gábor / Mr Gabor KAMOCSA 
pályázati koordinátor / Programme Coordinator 
  
CEEPUS Magyarországi Iroda / National CEEPUS Office Hungary (NCO-HU) 
  
FELSŐOKTATÁSI IGAZGATÓSÁG / DIRECTORATE FOR HIGHER EDUCATION 
Felsőoktatási szakmai fejlesztések csoport / Unit for Higher Education Policy and Development 
  
Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation  
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508. / POBox 508. 
T: (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék / extension | tka.hu | ceepus.hu  
  

 
  

 Please consider the environment before printing this email. 

  
 

mailto:ceepus@tpf.hu
http://tka.hu/
http://ceepus.hu/

