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FELHÍVÁS 

 
a magyar nyelvű képzést folytató külhoni és magyarországi felsőoktatási 

intézmények közötti együttműködési program folytatására  
 

 

A 2016-ban elindított Makovecz Program, mint Kárpát-medencei Felsőoktatási 

Együttműködési Keretprogram folytatásaként az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter* a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) 

bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás támogatása 

céljából ezúton meghirdeti a 
 

Makovecz Program 2020/2021 

– Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési 

Keretprogramot.  
 

* Magyarország Kormánya az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendeletével 

módosította többek között a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 

22.) Korm. rendeletet, mellyel 2019. szeptember 1. napjától a felsőoktatásra és a külhoni 

magyar felsőoktatásra vonatkozó feladatokat az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter hatáskörébe utalta. 
 

I. A Makovecz Program 2020/2021 – Kárpát-medencei Felsőoktatási 

Együttműködési Keretprogram (a továbbiakban: Makovecz Program) céljai: 
 

A Makovecz Program célja  

 a magyarországi felsőoktatási oktatóknak a határon túli magyar oktatási nyelvű 

képzést folytató felsőoktatási intézményekben (a továbbiakban: külhoni 

felsőoktatási intézmények) 1 év időtartamú**, támogatott munkavállalásával és a 

magyarországi és külhoni felsőoktatási intézmények közötti hallgatói mobilitás 

kiszélesítésével az érintett külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlás 

biztosításának elősegítése,  

 az anyaországi és a külhoni magyar felsőoktatás minőségi fejlesztési és 

nemzetköziesítési folyamatainak támogatása.  
** A magyarországi oktatóval létesített munkavégzésre irányuló jogviszony a 

programgazda intézmény és az oktató közös akarata alapján a Makovecz Program további 

folytatása (ismételt meghirdetése) alapján meghosszabbítható. 

 



 

A Makovecz Program folytatása a magyarországi oktatók külhoni szerepvállalásával és 

a kétoldalú, kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtésével előmozdítja 

az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítását.  
 

II.  A Makovecz Program tárgya és időtartama: 
 

A Makovecz Programban résztvevő felsőoktatási intézmények közötti együttműködések 

(a továbbiakban: intézményközi együttműködések)  

 tárgya: hallgatói és oktatói mobilitások megvalósítása;  

 időtartama:  

- a hallgatói mobilitások esetében a 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.; 

- az oktatói mobilitások esetében 2020. július 1. (folyamatban lévő külhoni 

foglalkoztatások esetén) / 2020. szeptember 1. (új külhoni foglalkoztatások 

esetén) – 2021. augusztus 31.; 

 keretében nyújtott magyarországi költségvetési támogatások felhasználási 

véghatárideje: 2021. augusztus 31. 
 

III. A Makovecz Program szerkezete: 
 

A Makovecz Program, mint keretprogram két ösztöndíjprogramból épül fel:  

 Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram: 

A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a kijelölt határon túli, magyar 

oktatási nyelvű képzéseket működtető felsőoktatási intézményekben tanulmányokat 

folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő 

anyaországi hallgatók részére a jövőben speciális támogatást biztosít, mellyel a 

Makovecz Program időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek 

részt 0,25-5 hónap időtartamú részképzésekben az intézményközi 

együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben. A kétoldalú 

mobilitások nem csak az anyaország és a külhoni régiók, hanem az egyes külhoni 

régiók között is kialakíthatóak.  

 Makovecz Oktatói Ösztöndíjprogram: 

Az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések 

akkreditációs szempontból történő megerősítése érdekében az innovációért és 

technológiáért felelős miniszter jelen felhívásban kijelöli azon külhonban működő 

felsőoktatási intézményeket, melyeken meghatározott létszámban oktatói 

álláshelyek létesítéséhez biztosít magyar költségvetési támogatást.  
 

IV. A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Hallgatói 

Ösztöndíjprogram) bemutatása: 
 

A Hallgató Ösztöndíjprogram vonatkozásában az alábbi külhoni felsőoktatási 

intézmények, mint kijelölt intézmények vehetnek részt  

A) Erdélyben és a Partiumban: 

- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; 

- Partiumi Keresztény Egyetem; 

- Babes-Bolyai Tudományegyetem; 

- Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet.  

B) Felvidéken: 

- Selye János Egyetem;  

- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Kara.  

 



 

C) Kárpátalján: 

- II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.  

D) Vajdaságban:  

- Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (Szabadka);  
- Szabadkai Műszaki Szakfőiskola.  

 

A Hallgatói Ösztöndíjprogramban a fent felsorolt külhoni felsőoktatási intézmények ún. 

programgazdaként vesznek részt. A programgazda intézmények egyrészt a programra 

biztosított magyar állami költségvetési források felhasználói, másrészt a hallgatói 

mobilitások területén kiválaszthatják partnerintézményeiket. A programban 

partnerintézményként vehetnek részt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 1. mellékletében felsorolt magyarországi államilag elismert felsőoktatási 

intézmények. 
 

A kijelölt potenciális programgazdák egymás között, illetve a 

partnerintézményeikkel  

 alakíthatnak ki új, illetve  

 folytathatják a már meg lévő  

intézményközi, hallgatói mobilitásról szóló együttműködéseket, azaz fogadhatnak 

és küldhetnek hallgatókat. Az intézményközi részképzés tehát  

 egyrészt a programgazda intézmény hallgatója és a magyarországi felsőoktatási 

intézmény között (külhoni-anyaországi relációban),  

 másrészt a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatója és a 

programgazda intézmény között (anyaországi-külhoni relációban),  

 harmadrészt a programgazda intézmények között (külhoni-külhoni relációban)  

valósul meg a magyar nyelven folyó alap-, osztatlan, mester- vagy doktori képzéseken.  
 

A Hallgató Ösztöndíjprogram keretében 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. 

között várhatóan közel 1125 részképzéses hónap időtartamban kerülhet sor  

- elsősorban 5 hónap időtartamú teljes szemeszteres részképzésekre; 

- másodsorban 1-4 hónap időtartamú részképzéses tanulmányutakra; 

- harmadsorban 0,25-0,75 hónap (1-3 hét) időtartamú rövid részképzéses 

tanulmányutakra 

a hallgatót, doktoranduszt (a továbbiakban együtt: hallgató) fogadó felsőoktatási 

intézmény alap-, osztatlan, mester- vagy doktori képzésén. A Hallgatói 

Ösztöndíjprogram során előnyben kell részesíteni az 5 hónapos részképzések 

szervezését. A kiküldött hallgatók a fogadó intézményben vendéghallgatói jogviszony 

keretében folytatnak részképzéses tanulmányokat. 
 

A programgazda intézmény a nála jelentkező hallgatók közül választja ki a 

küldeni és fogadni kívánt hallgatókat. A mobilitások megvalósítása a programgazda 

intézmény a partnerintézmények között újonnan kialakítandó vagy már korábban 

kialakított, a részképzésekről és a kreditelismerésről szóló együttműködési 

megállapodás keretében történik. Amennyiben a hallgatói mobilitás két külhoni 

programgazda között valósul meg, a két intézmény megállapodása szerint kell a 

hallgató részére az ösztöndíjat és a különféle juttatásokat biztosítani, a kettős 

finanszírozás kizárása mellett.  
 

Az ITM részéről átadott források terhére a programgazda intézmény, mint 

forrásfelhasználó fedezi mind az általa a partnerintézményhez kiküldött, mind a 

partnerintézménytől fogadott hallgatók költségeit, ide értve a képzési, az utazási, a 

szállás, az ösztöndíj, az esetleges társadalombiztosítási vagy egészségügyi biztosítási, 

stb. díjakat, költségeket, valamint az alprogrammal kapcsolatosan felmerülő szükséges 



 

szervezési költségeket is). Az elszámolás utólagosan, a valós mobilitási létszám és a 

kifizetett költségek tételes benyújtása alapján történik.  
 

Az egyes programgazda intézmények részére az ITM a vonatkozó államháztartási és a 

határon túli támogatások szabályozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a 

mobilitásokhoz szükséges forrás átadását támogatói okirattal biztosítja. A Hallgatói 

Ösztöndíjprogramnak a 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. között az ITM 

részéről biztosított teljes támogatási keret összege 179.000.000,- Ft, azaz 

százhetvenkilenc-millió forint. 
 

V. A Makovecz Oktatói Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Oktatói 

Ösztöndíjprogram) bemutatása: 
 

Az Oktatói Ösztöndíjprogram vonatkozásában az alábbi külhoni felsőoktatási 

intézmények, mint kijelölt intézmények vehetnek részt, akik egyben az Oktatói 

Ösztöndíjprogram programgazdái is:  

A) Erdélyben és a Partiumban:  

- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem; 

- Partiumi Keresztény Egyetem; 

- Babes-Bolyai Tudományegyetem. 
B) Felvidéken: 

- Selye János Egyetem; 

- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 

Kara. 

C) Kárpátalján: 

- II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 

D) Vajdaságban: 

- Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara; 

- Szabadkai Műszaki Szakfőiskola.  
 

Az Oktatói Ösztöndíjprogram keretében 2020 júliusától legfeljebb 30 fő (elsődlegesen 

minősített, azaz docens vagy egyetemi tanár fokozatú) magyarországi oktató 
kiküldésére kerülhet sor a kijelölt külhoni felsőoktatási intézményekbe, mely létszám 

egyes magyarországi oktatók esetleges rövidebb időtartamú külhoni foglalkoztatása 

esetén természetesen bővülhet.  
 

Az ösztöndíjprogramban részt vevő magyarországi oktató az Nftv. 26. § (4) bekezdése 

értelmében az őt foglalkoztató munkáltató hozzájárulásával munkaköri feladatait a 

miniszter által határozott időre – legfeljebb öt évre – meghirdetett felsőoktatási 

együttműködési program keretében külföldi székhelyű magyar nyelvű képzést 

folytató felsőoktatási intézményben is teljesítheti, azaz az őt foglalkoztató 

intézményben a munkaviszonyát fenntarthatja és magyarországi illetményére továbbra 

is jogosultnak minősül, attól függetlenül, hogy a fogadó intézménnyel is munkavégzésre 

irányuló jogviszonyt létesít.  
 

Az Oktatói Ösztöndíjprogram keretében kiküldött oktatók a fogadó intézményben a 

fogadó ország jogrendjének megfelelő, munkavégzésre irányuló jogviszonyba kerülnek, 

ott oktatnak és kutatnak, tevékenységükért a fogadó intézmény szabályzatai szerinti 

illetményt kapnak. Magyarországi jogviszonyukat ezzel párhuzamosan fenntartják, 

oktatási és kutatási kötelezettségüknek azonban a külhoni intézményben tesznek eleget.  
 

Az egyes programgazda intézmények részére az ITM a vonatkozó államháztartási és a 

határon túli támogatások szabályozásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a 



 

magyarországi oktatók foglalkoztatásának támogatását célzó forrás átadását támogatói 

okirattal biztosítja. A programgazda intézmény ennek ismeretében  

 tovább foglalkoztathatja a Makovecz Program keretében 2016. július 1. – 2020. 

június 30. között már munkavégzésre irányuló jogviszonyba került magyarországi 

oktatót, illetve kiválaszthatja és felkéri a számára akkreditációs vagy képzési 

szempontból megfelelő és szükséges új, a Makovecz Programban eddig még nem 

foglalkoztatott magyarországi oktatót, majd erről tájékoztatja az ITM-et; 

 az érintett ország jogrendje és akkreditációs feltételei szerint az oktatóval 2020. 

július 1. (folyamatban lévő külhoni foglalkoztatás esetén) vagy 2020. szeptember 1.  

(új külhoni foglalkoztatás esetén) és 2021. augusztus 31. közötti időszakban 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt tart fenn/létesít ***;  

 amennyiben szükséges, közreműködik az oklevelek és bizonyítványok 

honosításában;  

 az érintett oktató számára – annak kérése esetén – biztosíthatja a lakhatási 

feltételeket, illetve – amennyiben a magyar állampolgárok számára az adott 

országban szükséges és indokolt – teljes körű biztosítást köthet; megegyezés szerint 

indokolt esetben e feltételeket az oktató családja részére is biztosíthatja, e 

költségeket az ITM-től kapott támogatás terhére elszámolhatja.  
*** A magyarországi oktatóval létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony a fenti 

időszakban 1 évnél rövidebb időtartamra is kialakítható. A magyarországi oktatóval 

létesített munkavégzésre irányuló jogviszony a programgazda intézmény és az oktató közös 

akarata alapján a Makovecz Program további folytatása (ismételt meghirdetése) alapján 

meghosszabbítható. 
 

Az Oktatói Ösztöndíjprogramnak a Makovecz Program időszakában az ITM részéről 

biztosított támogatási keret összege 148.000.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenöt millió 

forint. 
 

VI. Útmutató a Makovecz Programban résztvevő külhoni és magyarországi 

felsőoktatási intézmények részére 
 

Az ismételten meghirdetett Makovecz Program keretében történő hallgatói és oktatói 

mobilitások sikeres lebonyolítása érdekében a résztvevő külhoni programgazda 

intézmények részére a megvalósításhoz szükséges – jelen felhívásban foglalt 

tartalmakat kiegészítő, részletes – információkat (útmutatót) az egyes programgazda 

intézményekkel létrehozandó támogatói okiratok mellékletében foglaljuk majd össze.  
 

VII. Jelen felhívásban megjelölt intézmények a Hallgatói Ösztöndíjprogram illetve 

az Oktatói Ösztöndíjprogram tekintetében részvételi szándékukat az ITM 

felsőoktatásért, szakképzésért és innovációért felelős államtitkára felé a Felhívás 

közzétételétől számított 30 napon belül jelezhetik.  
 

Budapest, 2020. augusztus 13. 

 

 

           

       Prof. Dr. Palkovics László s.k. 

 

 

 


