
Subject: MTA Bolyai posztdoktori ösztöndíj határontúli magyar kutatók esetében 

  

Tisztelt Rektor-helyettes Asszony! 
Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Alelnök Asszony! 
Tisztelt Dékán Asszony! 
Tisztelt Dékán-helyettes Asszony! 
Tisztelt Fıtitkár Asszony! 
Tisztelt Tanszékvezetı Asszony! 
Tisztelt Professzor Asszony! 
  
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Rektor-helyettes Úr! 
Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Úr! 
Tisztelt Igazgató Úr! 
Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Dékán-helyettes Úr! 
Tisztelt Tanszékvezetı Úr! 
Tisztelt Tanár Úr! 

  

Biztos Ön számára is ismert, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj Kuratóriuma idén, immár 17. alkalommal hirdette meg a Bolyai János kutatási 
ösztöndíjat (http://mta.hu/mta_hirei/iden-is-palyazhatnak-bolyai-osztondijra-a-fiatal-kutatok-
133755/). Idén több módosítás történt az ösztöndíjhoz kapcsolódó szabályzatokban, amelyek 
általában értelmezhetıbbé tették a követelményeket, azonban egy esetben sajnos félreérthetıvé 
vált a szövegezés, mégpedig pontosan a határon túli magyarok esetében. Mivel a pályázati 
hirdetmény ezen része – a visszajelzések szerint – bizonytalanságra ad okot,  a Kuratórium 
elnökének felkérésére, jelen levelemben szeretném egyrészt a félreértéseket tisztázni, másrészt 
felhívni azon határon túli fiatal kutatók  figyelmét erre a pályázatra, akik elıtt esetleg nem lenne 
ismert  ez a lehetıség.  

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzatának 5. § (2) értelmében a  

„Határainkon túli (külföldön élı magyar vagy magyar állampolgársággal is rendelkezı kettıs állampolgárságú) 
magyar kutató abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha kutatásait magyarországi tudományos intézményben 
(felsıoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni.”  

Mindezek miatt a határainkon túli (külföldön élı magyar vagy magyar állampolgársággal is 
rendelkezı kettıs állampolgárságú) magyar kutatók benyújthatnak Bolyai ösztöndíj pályázatot, 
rájuk nem érvényes a Szabályzat 5. § (1) bekezdésében megfogalmazott „Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele az ösztöndíj munkatervében megjelölt magyarországi kutatóhelyen meglévı heti minimum 20 órás 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony.”. Ez a megkötés csak azokra a magyar állampolgárságú kutatókra 
vonatkozik, akik eddig is magyarországi kutatóhelyen végezték a kutatásaikat, vagy külföldrıl 
kívánnak visszatérni magyarországi kutatóhelyre. 



Fontos megemlítenem azonban azt, hogy a határainkon túli (külföldön élı magyar vagy magyar 
állampolgársággal is rendelkezı kettıs állampolgárságú) magyar kutatókra továbbra is érvényes az 
a megkötés, hogy a pályázathoz mellékelni kell az ösztöndíj munkatervében megjelölt 
magyarországi kutatóhely intézményi fogadókészségérıl szóló nyilatkozatot.  

Ha bármilyen további kérdésük lenne, akkor kérem bizalommal forduljanak hozzám. 
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