
 

FELHÍVÁS 

KELET-ÁZSIAI, HALLGATÓI MOBILITÁSI PÁLYÁZAT 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ kelet-ázsiai, hallgatói mobilitási pályázatot hirdet meg a BGE 

hallgatói számára a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére. 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center, OBIC) 2016-ban jött létre a 

Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködésének eredményeként. 

Az OBIC általános célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése a kelet-ázsiai régió 

tapasztalatainak megértésén keresztül. Ennek keretében az OBIC lehetőséget nyújt a BGE hallgatóinak, hogy 

hallgatói mobilitáson vegyenek részt – a 2022/23-as tanévtől már kizárólag az egyetem által biztosított 

támogatással. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a BGE nemzetköziesítési stratégiájához, az intézményközi kapcsolatok 

fejlesztéséhez és a kelet-ázsiai országokat jól ismerő szakemberek képzéséhez. Ennek keretében a pályázat 

lehetőséget nyújt a BGE hallgatóinak, hogy kelet-ázsiai felsőoktatási intézményekben egy féléven keresztül 

egyetemi tanulmányokat folytassanak. 

E kiírás keretében a BGE-vel tandíjmentes hallgatócserére vonatkozó megállapodással rendelkező, kelet-

ázsiai partneregyetemekre irányuló mobilitásra lehet pályázatot beadni a 2022/2023-as tanév tavaszi 

félévére vonatkozóan a következő országok és intézmények esetén: 

− Dél-Korea  Dongseo University, Woosong University 

− Indonézia  BINUS University 

− Japán  Kobe University 

− Kína (kontinentális Kína és Tajvan)  Xi’an International University, National Formosa University 

− Thaiföld  Mahidol University 

A BGE-vel tandíjmentes hallgatócserére vonatkozó megállapodással rendelkező partneregyetemek általános 

listája ezen a linken érhető el (külön jelezve, hogy a BGE-ről milyen munkarendű hallgatók mehetnek az 

adott egyetemre részképzésre), de idén pályázat csak a fent megnevezett intézményekre vonatkozóan 

adható be. 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

A pályázat tárgya hallgatói mobilitási ösztöndíj összesen 4 hónapra. A mobilitás tervezett időtartama lehet 

több 4 hónapnál, de kevesebb nem. 

Az ösztöndíjat a célországban szállásdíjra, utazási és megélhetési költségek finanszírozására lehet fordítani. 

Amennyiben vízumra van szükség, akkor annak költségei a pályázót terhelik. Ezen kívül a pályázó köteles 

saját maga számára biztosítást kötni. 

Az ösztöndíj havi összegét a következő táblázat tartalmazza (a besorolás a Világbank adatain alapul): 

https://450916c867.clvaw-cdnwnd.com/ad9cf2e2df675fff4c6e64414fc8ae14/200003346-49a9849a9d/Partneregyetemek%20jelentkez%C3%A9shez.pdf?ph=450916c867


 

Alacsonyabb közepes 

jövedelmű országok* 

Magasabb közepes 

jövedelmű országok* 
Magas jövedelmű országok* 

Indonézia Kína, Thaiföld Dél-Korea, Japán, Tajvan-Kína 

275.000 Ft/hó 300.000 Ft/hó 325.000 Ft/hó 

Sikeres pályázat esetén a hallgatók elnyerik a partneregyetem felé történő hivatalos nominációt és az OBIC 

ösztöndíját, amely a szerződés megkötését követően egy összegben kerül kifizetésre a mobilitást 

megelőzően. 

Sikertelen pályázat esetén a hivatalos nomináció még mindig megszerezhető, amennyiben a tandíjmentes 

hallgatócserére van szabad kvóta, de ebben az esetben a mobilitást saját költségen vagy más forrásból 

származó támogatásból kell vállalni. 

PÁLYÁZÓK KÖRE 

Pályázhat a BGE minden magyar állampolgárságú, alapképzésben vagy mesterképzésben tanuló, nappali és 

levelező munkarendű, aktív státuszban lévő hallgatója, finanszírozási formától függetlenül, aki alapképzéses 

esetben legalább 60 kreditet, illetve mesterképzés esetén legalább 26 kreditet szerzett. A kreditek meglétét 

a jelentkező hallgatónak a pályázat benyújtásának időpontjában kell tudnia igazolni. Ezen felül szükséges a 

legalább B2-es angol nyelvtudás. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

A pályázat benyújtására a BGE pályázati portálján keresztül van lehetőség. A jelentkezés során a következő 

dokumentumok feltöltése kötelező: 

1. Önéletrajz (angolul); 

2. Leckekönyv (angolul, a Hallgatói Ügyfélszolgálati Csoport által aláírva és lepecsételve); 

3. Nyelvtudást igazoló dokumentumok; 

4. Motivációs levél angolul, amely részletezi szakmai és személyes céljait, illetve a részképzés 

illeszkedését a továbbtanulási terveibe; 

5. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e többletpontokkal az OBIC pályázati pontrendszere alapján, és 

hogy az OBIC ösztöndíjának elnyerése esetén más, magyar vagy uniós forrásból származó összeget 

(ösztöndíjat) nem vesz igénybe a mobilitás idejére; 

6. Tanulmányi terv (a pályázati űrlap részeként megírandó), amely tartalmazza a fogadó egyetemen 

felvenni kívánt tárgyak listáját rövid magyarázattal arról, hogy miért érdekli a kurzus és hogyan 

illeszkedne a BGE-s tanulmányaihoz. 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 

A hallgatóknak a külföldi tartózkodás alatt a BGE-n aktív félévvel kell rendelkezniük és legalább négy kurzust 

kell sikeresen elvégezniük. A tantárgyaknak kapcsolódniuk kell a hallgatók szakjához. Egy nyelvi tantárgy 

beszámítható a teljesített tárgyak körébe, de sporttantárgy nem. 

Legkésőbb 30 nappal a hazatérés után el kell juttatni az OBIC-nak a tantárgyak sikeres elvégzését igazoló 

dokumentumot, a beszállókártyákat, valamint egy legalább öt oldal terjedelmű hallgatói beszámolót. A fenti 

https://exchange.uni-bge.hu/courses/course/24
https://450916c867.clvaw-cdnwnd.com/ad9cf2e2df675fff4c6e64414fc8ae14/200002830-cc6e7cc6e9/OBIC%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20pontrendszer-2.pdf?ph=450916c867
https://www.obic-bbs.hu/beszamolok-interjuk/


 

feltételek nem teljesítése az OBIC további pályázataiból való kizárást vonja maga után, illetve a pályázat 

során kifizetett hallgatói ösztöndíjat a kedvezményezettnek vissza kell térítenie. 

A fentieken kívül az OBIC kéri a mobilitási programban résztvevőket, hogy havonta legalább egyszer 

küldjenek rövid, képes beszámolót vagy vezessenek blogot/vlogot az élményeikről. 

Az adatkezelési szabályzat elfogadása a pályázat feltétele. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2. (szerda), 12:00 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

A pályázatról való döntés legkésőbb 2022. november közepéig várható. 

További felvilágosítás kérhető az OBIC munkatársaitól a következő e-mail címen: obic@uni-bge.hu  

A támogatás kiutalására a döntés elfogadását követő adminisztratív lépések, illetve szerződéskötés után 

kerülhet sor (várhatóan 2023. január-februárban). 

mailto:obic@uni-bge.hu

