
• MNYFI szakmai koordinátorok:

Palágyi László (palagyi.laszlo@btk.elte.hu) – magyar nyelvészet

Deme Andrea (deme.andrea@btk.elte.hu) – magyar nyelvészet, 

a Zágrábi Egyetem szerződésének koordinátora  

Bába Laura (baba.laura@btk.elte.hu) – finnugrisztika

• SzHÉK: Huszár Boglárka (https://www.facebook.com/mszhek/, 

http://btkhok.elte.hu/magyar_kepviselet/)

2022/2023-as pályázati idény

MNYFI tájékoztató

mailto:kugler.nora@btk.elte.hu
mailto:deme.andrea@btk.elte.hu
mailto:baba.laura@btk.elte.hu
https://www.facebook.com/mszhek/
http://btkhok.elte.hu/magyar_kepviselet/


Kari tájékoztatók

• február 17. csütörtök, 14.00

március 1. kedd, 14.00

• mindkettő online, a Microsoft Teams felületén 

a csatlakozáshoz szükséges link ezen az oldalon, a 

„Kari tájékoztatók” pontban található

+ Last Minute ELTE-s tájékoztató:

március 2. szerda, 16 óra, Teams, a link innen érhető el

https://www.btk.elte.hu/erasmus_hallgatoi_fopalyazat_2022_23
https://www.elte.hu/erasmus/palyazat/hosszu?m=919


Részletes információk 

• BTK alapvető tudnivalók az Erasmus+ pályázatról

• BTK pályázati kiírás

- főbb tudnivalók

- részletesen

• Erasmus+ információk az ELTE honlapján

• Erasmus+ információk és korábbi ösztöndíjasok 

beszámolói a Tempus honlapján

• Erasmus App

https://btk.elte.hu/erasmus
https://www.btk.elte.hu/erasmus_hallgatoi_fopalyazat_2022_23
https://www.elte.hu/media/66/d7/8d5c65ad6968ce4fff010e48e1115e7ed9ceba4a1feb4df721cfa1f0a188/Erasmus_reszletes_hallgatoi_palyazati_felhivas_2022_23.pdf
https://www.elte.hu/erasmus
https://tka.hu/celcsoport/4070/erasmus
https://erasmusapp.eu/


Ki pályázhat?



Hogyan 

indulj el?



Határozd el magad, és vágj bele! 



Válassz célintézményt!

Tudj meg róla minél többet!

Hova 

mehetek? 

szakmai
gyakorlat

rész-

képzés

bárhova

partneregyetemek 
lásd itt

a kettő kombinálható is

a Neptun ez alapján kínálja fel 

a lehetőségeket

https://www.elte.hu/media/3c/20/59189670fa4f85d5a001443a5d4ea9db8e7355c66188408182234aafbebb/iia_lista_20220209.xlsx


Válassz célintézményt!

• Részképzés (Neptunban: elmélet)

• a Neptun mindenkinek a szakja és a képzési szintje 

(BA, MA, PhD) alapján jeleníti meg azokat a 

célintézményeket, amelyek közül választhat

• a Neptun azt is jelzi, hogy az a szerződés az ELTE-n 

melyik intézethez (vagy tanszékhez) tartozik

• a MNYFI-nak és a MIKTI-nek más-más 

partnerintézményekkel vannak szerződései

• Szakmai gyakorlat (Neptunban: gyakorlat)

• a pályázó maga keres fogadó intézményt



Részképzés – a MNYFI partneregyetemei

• Németo.: Ludwig Maximilian Egyetem (München)

Románia: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad)

Szlovákia: Konstantin Filozófus Egyetem (Nyitra), 

Selye János Egyetem (Révkomárom)

szakmai koordinátor: Palágyi László

• Finnország: Helsinki, Turku

szakmai koordinátorok: Bába Laura (finnugrisztika) és

Palágyi László (magyar nyelvészet)

• Horvátország: Zágráb

az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék partnere

szakmai koordinátor: Deme Andrea



Részképzés – a Finnugor Tanszék partnerei

• Csehország: Masaryk Egyetem (Brno)

• Észtország: Tallinn, Tartu

• Finnország: 

Helsinki, Turku – az intézeti szerződés keretében

Jyväskylä, Oulu, Tampere, 

Kelet-Finnországi Egyetem (Joensuu)

• szakmai koordinátor: Bába Laura



Részképzés – a célegyetemek

• 3 célintézmény jelölhető meg, ezek rögzítési sorrendje a Neptunban 

egyben a rangsorolásukat is jelenti

• a MNYFI partneregyetemei (a kódokat a pályázatban fel kell tüntetni):

A partner 

kódja

Partner Tématerület

SK NITRA01

Constantine the Philosopher University in 

Nitra
223 (Mother tongue)

D  MUNCHEN01 Ludwig Maximilians Universitaet München
222 (Foreign languages), 223 (Mother tongue)

CZ BRNO05 Masaryk University Brno 222 (Foreign languages)

EE TALLINN05 Tallinn University 023 (Languages)

SF TAMPERE17 Tampere University 222/0232 (Foreign languages / Finnish language and literature)

RO ORADEA02 Universitatea Crestina Partium, Oradea
232 (Literature and Linguistics)

SF KUOPIO12 University of Eastern Finland 0231 (Foreign Languages), 225 (History and Archaeology)

SF HELSINK01 University of Helsinki 222 (Foreign languages)

SF JYVASKY01 University of Jyväskylä 222 (Foreign languages / Finnish)

SF OULU01 University of Oulu 222 (Foreign languages / Finnish)

EE TARTU02 University of Tartu 222 (Foreign languages)

SF TURKU01 University of Turku 222 (Foreign languages), 223 (Mother tongue)

HR ZAGREB01 University of Zagreb 023 (Languages / Phonetics)

SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho
0232 (Literature and Linguistics)



Böngészd át az egyetemi honlapokat!

• Kurzuskínálat
▪ A partnertanszék kínálatából, továbbá a cserediákok számára nyitott 

kurzusok közül lehet válogatni.

▪ Az ösztöndíjra való jogosultsághoz min. 20 ECTS értékben kell teljesíteni 

kurzusokat, és be kell tartani a célintézmény erre vonatkozó előírását is.

• Kurzusleírások
▪ Szakos tárgyként történő beismertetéshez egyeztetni kell a szakmai 

koordinátorral.

▪ 2021 előtt felvett, valamint Elméleti nyelvészet, illetve Finnugrisztika 

MA-hallgatók: a tematikailag megfelelő itthoni tárgyak kiváltására

▪ 2021-től felvett Magyar BA-, valamint Alkalmazott nyelvészet, Beszéd-

tudomány, illetve Magyar nyelv és irodalom MA-hallgatók: ajánlott a 

mobilitási ablakon belül (BA: 4. félév, 19 kr.; MA: 3. félév, 18 kr.)

▪ Szabad kredites tantárgyként bármilyen kurzus beszámítható, de a fő cél 

a szakos tárgyak kiváltása.

• Nyelvi követelmények: min. B2 szint az oktatás nyelvéből



Szakmai gyakorlat

• részletes információk itt

• mindenki magának keres fogadó intézményt

• teljesíthető

• a tanulmányok ideje alatt

• a diploma- vagy abszolutóriumszerzés utáni 1 éven belül → 

jelentkezni az utolsó aktív félévben kell

• a jelenlegi pályázati időszakban (márc. 7. 20:00-ig):

a Neptunban + emailben a szakmai koordinátoroknak

• pályázni utána is folyamatosan lehet

- benyújtás emailben a szakmai koordinátoroknak

- elbírálás kéthavonta

https://www.elte.hu/erasmus/szakmai-gyakorlat


• lehetőség van teljesen fizikai és kevert mobilitásra is

• teljesen fizikai mobilitás:

a hallgató a mobilitás teljes idejét a fogadó országban tölti, 

és onnan teljesíti jelenléti vagy online formában a 

tanulmányait / szakmai gyakorlatát

• kevert mobilitás:

• a hallgató részben a fogadó országban (min. 2 hónap!), 

részben itthonról teljesíti a tanulmányait / gyakorlatát

• ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!

• további információk

Erasmus-tanulmányok a koronavírus-járvány idején

https://www.elte.hu/erasmus/koronavirus-informacio


Gondold át a megélhetés költségeket!

Tájékozódj a lakhatási lehetőségekről!

https://tka.hu/celcsoport/5056/orszagajanlok


Erasmus+ kiegészítő támogatási források
részletesebb 

információk ittErasmus+ kiegészítő támogatások

• pályázati kiírás: 2022. február második felében

• Esélyegyenlőségi támogatás

• szociális alapú

• 250 €/hó kiegészítő összeg

• Valós költség alapú esélyegyenlőségi támogatás

• fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére

• utófinanszírozás, tételesen, számlák alapján

• Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás

• egyszeri 50 € kiegészítő támogatás, illetve max. 2–2 nap utazási nap

EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj kiegészítő támogatás

• egyszeri 25 000 Ft – 150 000 Ft közötti támogatás

• pályázati kiírás: a kiutazás félévének elején (ősz: szept.-okt., tavasz: febr.-

márc.)

ELTE Alumni Alapítványi Pályázat

• egyszeri 150 000 Ft támogatás

• pályázati kiírás: őszi kiutazás esetén májusban, tavaszi esetén novemberben

https://www.elte.hu/erasmus/kiegeszito-tamogatasok


A pályázás menete

1. A célintézmény(ek) kiválasztása

• részképzésnél a tanulmányi terv összeállítása az itthoni szakmai 

koordinátorokkal egyeztetve

• szakmai gyakorlatnál kapcsolatfelvétel és a gyakorlat részleteinek 

egyeztetése a fogadó intézménnyel

2. A pályázati anyag összeállítása

A pályázók már a pályázati anyag összeállítása során vegyék fel a 

kapcsolatot a szakmai koordinátorokkal!

3. A pályázat feltöltése és véglegesítése a Neptunban – útmutató

határidő: március 7. hétfő 20:00

4. A pályázati anyag leadása a szakmai koordinátoroknál 

- teljes pályázati anyag e-mailben: március 7. hétfő éjfél, a neptunos

véglegesítés után

- kinyomtatott, aláírt pályázati űrlap papíron: március 10. csütörtök 12:00

https://www.elte.hu/media/39/4f/da2f098649257c74584b2bfdca9e19523c331ffddedad28c5f670e1ce518/NEPTUN_ERASMUS_2022_23_f%C5%91p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf


A pályázati anyag – 1.

• elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és kézzel aláírt pályázati űrlap 

– innen letölthető

• az előző félévek tanulmányi átlaga a Neptunból nyomtatva

• mesterképzéses hallgatóknak az alapszak tanulmányi átlagai is

• A MNYFI-n belüli pályázatokhoz nem kérjük a korábbi félévek 

vizsgaeredményeinek teljes listáját, csak a tanulmányi átlagot!

• MA- és PhD-hallgatóknak: BA- és MA-diplomamásolat

• nyelvvizsga-másolat(ok)

• szakmai önéletrajz

magyarul ÉS a kinti tanulmányok / szakmai gyakorlat nyelvén

• az önéletrajzban említett tudományos, közéleti, kulturális és 

sporttevékenységek igazolása

• nem EU-állampolgárok számára: 

letelepedési vagy tartózkodási engedély másolata

https://www.elte.hu/media/6c/0a/8bcab63f806fa8adfaed664ffef2ff6536c057166eeb8c0af62371929a9c/Erasmus_palyazati_urlap_2223.pdf


A pályázati anyag – 2.

• motivációs levél

magyarul ÉS a kinti tanulmányok/szakmai gyakorlat nyelvén

(lehet célintézményenként külön, az adott egyetemre szabott 

motivációs levelet is írni)

• célintézményenként külön tanulmányi terv

magyarul és a kinti tanulmányok nyelvén

= a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása kóddal együtt,

a megfelelő itthoni tanegységekkel párosítva

! az érintett itthoni koordinátorokkal egyeztetve: 

→ magyar nyelvészeti tantárgyak: Palágyi László

→ magyar irodalmi tantárgyak: Förköli Gábor, Bengi László

→ a Finnugor Tanszék tantárgyai: Bába Laura

→ minoros tantárgyak: a szakgazda tanszék koordinátora



A pályázati anyag – 3.

szakmai gyakorlatra való pályázatnál:

• a tanulmányi terv helyett munkaterv

magyar nyelven ÉS a szakmai gyakorlat nyelvén

• a fogadó intézmény által kiállított fogadó-/meghívólevél

→ tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét és a gyakornok

által ellátandó feladatokat is



A pályázati anyag – 4.

• a MNYFI honlapjáról letölthető sablonok:

- szakmai önéletrajz

- motivációs levél és/vagy tanulmányi terv – részképzéshez

- motivációs levél és/vagy munkaterv – szakmai gyakorlathoz

- fogadólevél szakmai gyakorlathoz

• nem kötelező ezeket használni, a kívánt dokumentumok a megfelelő 

tartalommal más formában is leadhatók



A pályázatok elbírálása

1. intézeti elbírálás

az intézeti rangsorról a koordinátorok március végén küldenek 

értesítést

2. a végső eredményről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz 

döntést, várhatóan 2022 áprilisának második felében

→ Az eredményről a Neptunon keresztül és e-mailben értesítik a 

hallgatókat, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

3. A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói 

és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, kéthavonta.



Nyertes pályázóknak

• Az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasolt hallgatók kezdjék el 

intézni a célegyetemre vonatkozó jelentkezésüket.

→ online regisztráció + az ott kért csatolmányok megküldése
! A célegyetemekre való jelentkezési határidő intézményenként változik, 

előfordulhat, hogy korábban lejár, mint ahogy itthon a pályázat végleges 

eredménye kiderül – a kinti jelentkezést ilyenkor is határidőre meg kell tenni.

• A mobilitást elnyert hallgatók jelölését a kari Nemzetközi Iroda 

megküldi a célegyetemek számára (nominálás).

• További teendők a mobilitás 

• előtt

• alatt

• után

! Az ELTE tematikus tájékoztatókat is szervez 

a nyertes pályázóknak, ezek témaköre és 

időpontjai itt lesznek elérhetők a későbbiekben

https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas-elott
https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas-alatt
https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas-utan
https://www.elte.hu/erasmus/treningek


Tárgyelfogadás, kreditbeszámítás

• min. 20 ECTS teljesítendő kint

• beszámítás: 

• amennyi elfogadtatható

szakos tárgyként vagy a szabad kreditek terhére

• szakos tárgyaknál a megfelelő kurzus itthoni kreditértékén, 

a kint megszerzett (átszámított) osztályzattal

• szabad kredites tárgyaknál a kreditátviteli bizottság döntése 

alapján, legalább 2 kredit értékben, a kint megszerzett 

(átszámított) osztályzattal

• az ELTE jelenlegi kreditelismerései alapszabályait l. itt

• az adminisztráció folyamatát l. itt

https://www.elte.hu/media/a2/21/90c486655a457ab41c185a67e67782e59e1ad13452e235fdf835cfede7e8/5_sz_melleklet_eml%C3%A9keztet%C5%91_EKB_2014.04.11%20m%C3%A1solata.pdf
https://btk.elte.hu/erasmus-kreditelismeres


További információ

• a Zágrábi Egyetemről mint fogadó intézményről:

Deme Andrea (deme.andrea@btk.elte.hu)

• az MNYFI további szerződéseiről és a nyelvészeti tárgyak 

befogadásáról: 

Palágyi László  (palagyi.laszlo@btk.elte.hu)

• a Finnugor Tanszék szerződéseiről és tantárgyairól: Bába Laura 

(baba.laura@btk.elte.hu)

• a MIKTI szerződéseiről és az irodalmi tárgyak befogadásáról: 

Förköli Gábor (forkoli.gabor@btk.elte.hu)

Bengi László (lbengi@elte.hu)

mailto:deme.andrea@btk.elte.hu
mailto:palagyi.laszlo@btk.elte.hu
mailto:baba.laura@btk.elte.hu
mailto:forkoli.gabor@btk.elte.hu
mailto:lbengi@elte.hu


Határidők

• Neptun: 2022. március 7. hétfő, 20.00

• a szakmai koordinátoroknál – kötelező!

• Kinek?

→ magyar szakos hallgatók: Palágyi László

→ a Finnugor Tanszék hallgatói: Bába Laura

• a teljes pályázati anyag e-mailben: 

március 7. hétfő éjfél, a neptunos határidő után

• a kinyomtatott, aláírt pályázati űrlap papíron:

március 10. csütörtök, 12.00



Sikeres pályázást, 

sok szakmai és közösségi 

élményt kívánunk!


