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Bevezető 
Az Erasmus+ Útmutató célja, hogy részleteiben bemutassa a Debreceni Egyetem Erasmus+ KA131 és 

KA171 projektjeiben elérhető felsőoktatási mobilitásokkal kapcsolatos folyamatokat és informálja a 

program résztvevőit, illetve a végrehajtásban közreműködő szervezeteket és munkatársakat. Az 

Útmutató a mindenkori Erasmus szabályzat kiegészítése. 

Az Útmutató részletesen foglalkozik az Erasmus+ program KA131 és KA171 projektjeinek intézményi 

megvalósításával kapcsolatos feladataival, beleértve az intézményi pályázatok előkészítését és 

benyújtását, a Nemzeti Irodával (NI) való szerződéskötés menetét és a projektekhez tartozó mobilitási 

pályázatokkal kapcsolatos teendőkkel. 

Külön részként kerültek bele az Útmutatóba a Debreceni Egyetem Erasmus intézményközi 

szerződéseivel (inter-institutional agreement, IIA) kapcsolatos teendők, feladatok, kiemelten a 

Erasmus+ program digitalizációra vonatkozó elvárásainak teljesítése.  

A mobilitási pályázatok intézményen belüli lebonyolításának (meghirdetés, jelentkezés módja és 

feltételei, bírálat stb.) egyértelmű és részletes leírása biztosítja, hogy az egyes mobilitási típusokra 

vonatkozó pályázati kiírások, feltételek összhangban legyenek az Erasmus+ program irányelveivel, mint 

például a transzparencia vagy az egyenlő bánásmód, illetve megfeleljenek az Erasmus+ Charterben 

(ECHE) vállalt kötelezettségeknek is. 

Az egyes mobilitási programok (KA131 – programországokon belüli és partnerországok közötti 

mobilitások, KA171 – nemzetközi kreditmobilitás) keretében megvalósuló mobilitások eljárási rendje 

iránymutatást ad a résztvevőknek és a közreműködőknek a teljes folyamatra vonatkozóan 

jelentkezéstől a mobilitás lezárásáig. Az eljárások programra lebontva és az egyes mobilitási típusokra 

jellemző adottságok és speciális feltételek (pl. határidők, jelentkezés módja, támogatási lehetőségek, 

adminisztratív teendők stb.) meghatározásával foglalják egységes keretbe az Erasmus programban való 

részvétel lehetőségét a hallgatók, oktatók és adminisztratív munkatársak számára.  

A programban elérhető különféle támogatások – megélhetési, utazási- és esélyegyenlőségi 

támogatások – röviden: ösztöndíjak esetében az Útmutató részletes információkat tartalmaz ezek 

mértékéről, kiszámításuknak, felhasználásuknak és elszámolásuknak módjáról. 

 

DE Nemzetközi Iroda 

 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/2963533
https://internationaloffice.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/alairt_erasmus_felsooktatasi_charta_debreceni_egyetem.pdf
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Az Erasmus+ projektekhez kapcsolódó feladatok 

Intézményi pályázatok 
1. Az Erasmus+ program felsőoktatási mobilitási projektjeinek (KA131, KA171) intézményi 

pályázatát a DE Nemzetközi Iroda (DENI) készíti elő és nyújtja be a Nemzeti Iroda (NI, Tempus 

Közalapítvány) által meghatározott módon és határidővel. 

2. A DENI a DE Kancellária Pályázatkezelő Osztállyal együttműködve előkészíti és/vagy beszerzi 

az intézményi pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumokat és gondoskodik azoknak 

az NI által előírt felületekre történő feltöltéséről és szükség esetén az aktualizálásukról. 

3. A DENI együttműködik a DE Pályázatkezelő Osztállyal az Erasmus+ felsőoktatási projekteknek 

a DE Pályázatkezelő Rendszerében történő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 

a. A DENI a pályázat benyújtása előtt a pályázatok nyilvántartásához szükséges adatait 

(megpályázott támogatási összeg, keretfelelős, kontakt személy stb.) megküldi a 

Pályázatkezelő Osztály részére. 

b. A benyújtás és a pályázat elbírálása után a DENI a pályázat végleges adatairól (pl. 

elnyert támogatás összege, futamidő, indikatív létszámok stb.) és a pályázat minden 

nyilvántartott adatával kapcsolatos valamennyi változásról tájékoztatja a 

Pályázatkezelő Osztályt. 

KA131 pályázatok előkészítése és benyújtása 
1. A KA131 pályázatok esetében a DENI a korábbi projektekben megvalósított mobilitások száma, 

az aktív intézményközi szerződéssel alátámasztott kapcsolatok száma és egyéb, a 

mobilitásokra vonatkozó információk alapján mobilitási kategóriánként meghatározza a 

megpályázandó projektben a teljesítendő mobilitások számát. 

2. A DENI a kari Erasmus koordinátorokkal együttműködve felméri a benyújtandó projekt 

futamideje alatt tervezett BIP-ekre (Blended Intensive Program) vonatkozó igényeket, és a NI 

által előírt módon és információtartalommal ezeket beépíti a KA131-es intézményi pályázatba. 

3. Az intézményi pályázatot a DENI a NI által előírt módon és határidőig nyújtja be. A DENI felelős 

a pályázati űrlap formailag és tartalmilag megfelelő kitöltéséért, a kötelező mellékletek 

csatolásáért és a pályázat határidőre történő benyújtásáért. 

4. A pályázat elbírálása után a NI-tól kapott értesítő alapján a DENI gondoskodik a pályázati 

nyilvántartás aktualizálásáról. 

KA171 pályázatok előkészítése és benyújtása 
1. A KA171 pályázatok esetében a DENI a pályázat előkészítése előtt a karok és egyéb szervezeti 

egységek bevonásával felméri azokat a nemzetközi kapcsolatokat, együttműködési 

megállapodásokat és már működő oktatási- és tudományos együttműködéséket, amelyek a 

KA171-es pályázat szerinti partnerországban működő felsőoktatási intézményekhez 

kapcsolódnak. A lehetséges partnerintézményekről bővített lista készül. 

2. A DENI szűkített listát hoz létre azokból a partnerintézményekből, amelyek az adott KA171 

pályázatba be kíván vonni. A szűkített lista összeállításánál az alábbi szempontok kerülnek 

figyelembevételre: 

a. Az adott intézménnyel való együttműködés megalapozottsága. 

https://www.tpf.hu/
https://www.tpf.hu/
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b. Az adott partnerország régiójában rendelkezésre álló támogatási forrás nagysága. 

c. Korábbi nyertes pályázat után az együttműködés folytatásának lehetősége. 

3. A DENI a kari koordinátrorkat és a kiválasztott partneritézményeket bevonja a pályázati anyag 

előkészítésébe. A partnerintézményektől meghatározott információkat kér, amelyeket beépít 

az intézményi pályázatba. 

4. A DENI a kari koordinátorokkal egyeztetve meghatározza az egyes mobilitási kategóriákban a 

ki- és beutazó mobilitások fajtáját és a létszámokat. A meghatározás alapja a DE illetve a 

partnerintézmény részéről felmerülő igény, illetve az adott régióban az adott pályázati 

kiírásban elérhető támogatási összeg nagysága. 

5. Az intézményi pályázatot a DENI a NI által előírt módon és határidőig nyújtja be. A DENI felelős 

a pályázati űrlap formailag és tartalmilag megfelelő kitöltéséért, a kötelező mellékletek 

csatolásáért és a pályázat határidőre történő benyújtásáért. 

6. A pályázat elbírálása után a NI-tól kapott értesítő alapján a DENI gondoskodik a pályázati 

nyilvántartás aktualizálásáról. 

7. A pályázat elbírálása után a NI-tól kapott értesítő alapján a DENI gondoskodik a 

partnerintézmények értesítéséről és tájékoztatja őket a projekt megvalósításához szükséges 

további teendőkről. 

Erasmus intézményközi szerződések (IIA) 
1. Az Erasmus+ program intézményközi szerződései (IIA) képezik a program- és partnerországbeli 

felsőoktatási intézmények közötti hallgató- és oktatócserék alapját. Az Erasmus+ 

programországok esetében ECHE-vel rendelkező intézmények köthetnek IIA-t.  

2. Az Erasmus programban finanszírozott hallgatói, oktatói vagy személyzeti mobilitások 

megvalósítása céljából az ECHE-vel rendelkező programországbeli felsőoktatási intézmény IIA-

t köt a partnerországbeli, ECHE-vel nem rendelkező felsőoktatási intézménnyel. 

3. A hallgatói tanulmányi célú (SMS) és az oktatói mobilitások (STA) csak érvényes IIA alapján 

valósíthatóak meg. A Blended Intensive Program (BIP) és a doktori hallgatók rövid mobilitása 

esetében szükséges, hogy az IIA az ilyen típusú mobilitásokra vonatkozóan is érvényes legyen. 

4. Szakmai gyakorlati célú mobilitások (SMT) és munkatársak képzési célú mobilitása (STT) is lehet 

része az IIA-nak, amennyiben a partnerintézmények ebben egyetértenek.  

5. Egyéb, nem felsőoktatási intézménynek számító fogadóintézményekbe irányuló szakmai 

gyakorlati célú mobilitások (SMT) és munkatársak képzési célú mobilitásai (STT) 

megvalósításának nem feltétele az érvényes IIA. 

6. Partner- vagy programországbeli felsőoktatási intézménybe irányuló kapcsolatépítési 

szándékkal tervezett személyzeti mobilitás (STT) megvalósításának nem feltétele az érvényes 

IIA. 

Erasmus+ intézményközi szerződések (IIA) megkötése 
1. Erasmus+ IIA-t a program által előírt és jóváhagyott formában és adattartalommal lehet 

megkötni. A 2021-2027 időszakban a digitalizáció irányelvét figyelembe véve törekedni kell az 

IIA digitális formában történő megkötésére, amelyik partnerrel ez lehetséges. 



Debreceni Egyetem Nemzetközi Iroda  Erasmus+ Útmutató 2021-2027 

7 
 

2. A digitális IIA-k megkötése Erasmus Without Paper (EWP) követelményeknek megfelelő 

paltformon történik. (Erasmus+ Dashboard, QS MoveOn) 

3. Partnerországbeli felsőoktatási intézménnyel megkötendő IIA-hoz az EU és a NI által 

jóváhagyott mintaszerződést kell használni. A mintaszerződés elérhető az EU hivatalos 

honlapján és a NI honlapján is. 

4. Programországbeli felsőoktatási partnerintézménnyel csak abban az esetben lehet 

mintaszerződést használni, ha a partner írásban jelzi, hogy digitális IIA megkötését nem 

vállalja. A mintaszerződés elérhető az EU hivatalos honlapján és a NI honlapján is. 

5. A korábban megkötött papíralapú szerződések az eredeti futamidő végéig érvényesek, kivéve, 

ha a partnerek az EU és a NI előírásainak figyelembevételével közösen megegyeztek a 

hosszabbításról. 

6. A digitális Erasmus+ intézményközi megállapodásokat (IIA) a DE részéről az Intézményi 

Erasmus koordinátor írja alá az adott egység jóváhagyását követően. A mintaszerződés alapján 

elkészített IIA-kat a DE erre felhatalmazással bíró vezetője is aláírhatja. 

Erasmus+ intézményközi szerződések (IIA) nyilvántartása 
1. A papír alapon megkötött intézményközi szerződések fizikai példányait és azok elektronikus 

másolatát a DENI tartja nyilván. 

2. A megkötött IIA-k adatai bekerülnek a DENI által üzemeltetett elektronikus mobilitási 

adatbázisba (Erasmus Dashboard, QS MoveOn). Az IIA-k elektronikus nyilvántartása 

összhangban van az Erasmus Without Paper (EWP) követelményekkel. 

3. Az Erasmus+ szerződések alapján létrejövő mobilitási lehetőségeket a DENI a honlapján 

elérhető kereshető adatbázisban teszi közzé (DE Mobilitás Kereső alkalmazás). 

4. Az Erasmus+ szerződések alapján létrejövő mobilitási lehetőségekre pályázni az aktuális 

pályázati felhívásban közzétett online űrlapon lehet. 

Új szerződés (IIA) kezdeményezése a DE részéről 
1. Erasmus+ IIA-t bármely kar/intézet/tanszék kezdeményezhet program vagy partnerországbeli 

felsőoktatási intézménnyel a saját tudományterületére vonatkozóan. 

2. Az IIA-t kezdeményező szervezeti egység feladata a szerződés tartalmáról való egyeztetés a 

partnerintézmény szakmailag illetékes képviselőjével. 

3. A partnerrel történt előzetes egyeztetés után az IIA megkötéséhez szükséges adatokat a 

kezdeményező szervezeti egység megküldi a DENI részére. 

4. Az adatoknak minimálisan tartalmazniuk kell a tervezett mobilitások:  

a. típusát (SMS, SMT, STA, STT)  

b. irányát (kimenő, bejövő),  

c. létszámát (fő/tanév), 

d. időtartamát (hónap vagy nap/mobilitás), 

e. a lefedett tudományterületek ISCED kódját, 

f. az elvárt nyelvi követelményeket (pl. angol B2), 

g. és az egyéb speciális követelményeket. 

5. A megadott adatok alapján a DENI kezdeményezi a szerződés előkészítését és megkötését. 

https://internationaloffice.unideb.hu/
https://unideb.adv-pub.moveon4.de/home-page-1573/
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Új szerződés (IIA) kezdeményezése a partnerintézmény részéről 
1. A partnerintézménytől beérkező IIA-re vonatkozó kezdeményezést a DENI továbbítja az adott 

partnerkapcsolat szempontjából döntésre jogosult szervezeti egység(ek) (kar/intézet/tanszék) 

felé, ahol a döntést hozzák az IIA megkötéséről vagy elutasításáról. Amennyiben a megkeresés 

közvetlenül a szervezeti egység(ek)hez érkezik, akkor a megkeresésről tájékoztatást küld a 

DENI felé. 

2. Amennyiben az IIA megkötése mellett születik döntés, akkor a döntésre jogosult szervezeti 

egység feladata a szerződés tartalmáról való egyeztetés a partnerintézmény szakmailag 

illetékes képviselőjével. 

3. A partnerrel történt előzetes egyeztetés után az IIA megkötéséhez szükséges adatokat a 

döntéshozó szervezeti egység megküldi a DENI részére. 

4. Az adatoknak minimálisan tartalmazniuk kell a tervezett mobilitások:  

a. típusát (SMS, SMT, STA, STT)  

b. irányát (kimenő, bejövő),  

c. létszámát (fő/tanév), 

d. időtartamát (hónap vagy nap/mobilitás), 

e. a lefedett tudományterületek ISCED kódját, 

f. az elvárt nyelvi követelményeket (pl. angol B2), 

g. és az egyéb speciális követelményeket. 

5. A megadott adatok alapján a DENI kezdeményezi a szerződés előkészítését és megkötését. 

6. Amennyiben az adott szervezeti egység nem kíván szerződést kötni a partnerrel, akkor ezt jelzi 

a DENI felé, a DENI pedig értesíti a partnert. 

Szerződések (IIA) megszűnése és felmondása 
1. Az Erasmus+ programban megkötött IIA-k a szerződésben meghatározott időszakra 

vonatkoznak: a megadott kezdő tanév első (őszi) félévétől a záró tanév utolsó (tavaszi) 

félévéig. Az érvényességi időszak leteltével az IIA megszűnik. 

2. Amennyiben valamilyen okból a DE érintett szervezeti egysége az IIA-t a lejárat előtt fel kívánja 

mondani, akkor erről tájékoztatja a DENI-t a felmondás hatályba lépése előtt egy évvel. A 

tájékoztatásban ki kell térni az IIA felmondásának okára. Az IIA-k felmondása nem érintheti a 

már folyamatban lévő mobilitásokat és leghamarabb a következő tanévtől léphet érvénybe. 

3. Az IIA felmondásáról a DENI tájékoztatja a partnert. 

4. Amennyiben egy partnerintézmény kezdeményezi az IIA felmondását a DENI felé, akkor a DENI 

az érintett szervezeti egységet erről tájékoztatja és elvégzi a szükséges módosításokat a 

nyilvántartásaiban. 

5. Amennyiben egy partnerintézmény kezdeményezi az IIA felmondását az érintett szervezeti 

egység felé, akkor az érintett szervezeti egység erről tájékoztatja a DENI-t, a DENI pedig elvégzi 

a szükséges módosításokat a nyilvántartásaiban. 

Erasmus+ felsőoktatási mobilitási pályázatok lebonyolítása  

Ösztöndíjpályázatok meghirdetése 
1. Az Erasmus+ KA131 és KA171 projektekhez kapcsolódó pályázati felhívásokat a DENI készíti el 

a NI iránymutatásának megfelelően és teszi közzé a DENI honlapján 

(https://internationaloffice.unideb.hu/hu ) 

2. A KA131 projektekhez kapcsolódóan a következő pályázati felhívások kerülnek meghirdetésre: 

a. SMS - Hallgatók programországok közötti tanulmányi célú mobilitása. Ez a típusú 

pályázat minden tanévben kétszer kerül meghirdetésre (október elején, november 

végi beadási határidővel a következő tanév őszi félévére/teljes tanévre, illetve 

https://internationaloffice.unideb.hu/hu
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márciusban április végi beadással a következő tanév tavaszi félévére). A tavaszi félévre 

csak az adott tanévben még rendelkezésre álló helyekre lehet pályázni. Csak olyan 

partnerintézménybe lehet pályázni, amellyel van érvényes IIA. A pályázatban 

maximum 3 helyet lehet megjelölni.  

b. BIP-ekre és a doktori hallgatók rövid mobilitásáa Ez a típusú pályázat minden 

tanévben egyszer kerül meghirdetésre (október elején, a következő tanévre 

vonatkozóan, folyamatos beadási határidővel). 

c. SMT – Hallgatók programországok közötti szakmai gyakorlati célú mobilitása. Ez a 

típusú pályázat minden tanévben egyszer kerül meghirdetésre (október elején, a 

következő tanévre vonatkozóan, folyamatos beadási határidővel). A pályázatban 

maximum 1 fogadóintézményt lehet megjelölni. Lehetséges partnerintézménybe is 

pályázni, amennyiben van SMT mobilitást is tartalmazó IIA. 

d. SMT – Hallgatók programországok közötti szakmai gyakorlati célú mobilitása – 

Klinikai gyakorlat orvostanhallgatók számára. Ez a típusú pályázat évente kétszer 

kerül meghirdetésre (október elején, novemberi beadási határidővel a következő 

tanév őszi félévére/teljes tanévre, illetve márciusban április végi beadással a következő 

tanév tavaszi félévére). A tavaszi félévre csak az adott tanévben még rendelkezésre 

álló helyekre lehet pályázni. Csak olyan partnerintézménybe lehet pályázni, amellyel 

van érvényes IIA. A pályázatban maximum 3 helyet lehet megjelölni. 

e. STA – Személyzet programországok közötti oktatási célú mobilitása. Ez a típusú 

pályázat minden évben egyszer kerül meghirdetésre (május elején, május végi beadási 

határidővel) Csak olyan partnerintézménybe lehet pályázni, amellyel van érvényes IIA. 

A pályázatban 1 fogadóintézményt lehet megjelölni. Amennyiben az adott tanévben a 

forrásfelhasználás lehetővé teszi, pótpályázat kiírása lehetséges a rendelkezésre álló 

forrás erejéig. 

f. STT – Személyzet programországok közötti képzési célú mobilitása. Ez a típusú 

pályázat minden évben egyszer kerül meghirdetésre (május elején, május végi beadási 

határidővel) A pályázatban maximum 1 fogadóintézményt lehet megjelölni. 

Lehetséges partnerintézménybe is pályázni, amennyiben van STT mobilitást is 

tartalmazó IIA. Amennyiben az adott tanévben a forrásfelhasználás lehetővé teszi, 

pótpályázat kiírása lehetséges a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

g. SMS - Hallgatók partnerországba irányuló tanulmányi célú mobilitása. Ez a típusú 

pályázat minden tanévben kétszer kerül meghirdetésre (október elején, november 

végi beadási határidővel a következő tanév őszi félévére/teljes tanévre, illetve 

márciusban április végi beadással a következő tanév tavaszi félévére). A tavaszi félévre 

csak az adott tanévben még rendelkezésre álló helyekre lehet pályázni. Csak olyan 

partnerintézménybe lehet pályázni, amely szerepel a pályázat mellékletében közzé 

tett listában. A pályázatban maximum 1 helyet lehet megjelölni. 

h. STA – Személyzet partnerországba irányuló oktatási célú mobilitása. Ez a típusú 

pályázat minden évben egyszer kerül meghirdetésre (május elején, május végi beadási 

határidővel) Csak olyan partnerországbeli felsőoktatási intézménybe lehet pályázni, 

amellyel van érvényes IIA. A pályázatban 1 fogadóintézményt lehet megjelölni. Csak 
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olyan partnerintézménybe lehet pályázni, amely szerepel a pályázat mellékletében 

közzé tett listában. Amennyiben az adott tanévben a forrásfelhasználás lehetővé teszi, 

pótpályázat kiírása lehetséges a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

i. SMT – Hallgatók partnerországba irányuló szakmai gyakorlati célú mobilitása. Ilyen 

típusú pályázatot csak különösen indokolt esetben, a kar előzetes ajánlásának 

birtokában lehet benyújtani. 

j. STT – Személyzet partnerországba irányuló képzési célú mobilitása. Ilyen típusú 

pályázatot csak különösen indokolt esetben, kapcsolatépítési céllal, a kar előzetes 

ajánlásának birtokában lehet benyújtani. 

3. A KA171 projektekhez kapcsolódóan a következő pályázati felhívások kerülnek meghirdetésre: 

a. SMS - Hallgatók partnerországba irányuló tanulmányi célú mobilitása (kiutazó). Ez a 

típusú pályázat minden tanévben kétszer kerül meghirdetésre (október elején, 

november végi beadási határidővel a következő tanév őszi félévére/teljes tanévre, 

illetve márciusban április végi beadással a következő tanév tavaszi félévére). A tavaszi 

félévre csak az adott tanévben még rendelkezésre álló helyekre lehet pályázni. Csak 

olyan partnerintézménybe lehet pályázni, amely szerepel a pályázat mellékletében 

közzé tett listában. A pályázatban maximum 1 helyet lehet megjelölni. 

b. STA – Személyzet partnerországba irányuló tanulmányi célú mobilitása (kiutazó). Ez 

a típusú pályázat minden évben egyszer kerül meghirdetésre (augusztusban, 

szeptemberi beadási határidővel) Csak olyan partnerintézménybe lehet pályázni, 

amely szerepel a pályázat mellékletében közzé tett listában. A pályázatban maximum 

1 helyet lehet megjelölni. 

c. SMT – Hallgatók partnerországba irányuló szakmai gyakorlati célú mobilitása  

(kiutazó). Ez a típusú pályázat minden tanévben kétszer kerül meghirdetésre 

(januárban, márciusi beadási határidővel a következő tanév őszi félévére/teljes 

tanévre, illetve szeptemberben októberi beadással az aktuális tanév tavaszi félévére). 

A tavaszi félévre csak az adott tanévben még rendelkezésre álló helyekre lehet 

pályázni. Csak olyan partnerintézménybe lehet pályázni, amely szerepel a pályázat 

mellékletében közzé tett listában. A pályázatban maximum 1 helyet lehet megjelölni. 

d. STT – Személyzet partnerországba irányuló képzési célú mobilitása (kiutazó). Ez a 

típusú pályázat minden évben egyszer kerül meghirdetésre (május elején, május végi 

beadási határidővel). Csak olyan partnerintézménybe lehet pályázni, amely szerepel a 

pályázat mellékletében közzé tett listában. A pályázatban maximum 1 helyet lehet 

megjelölni. 

4. A KA171 projektekben a beutazó mobilitásokkal kapcsolatos pályázatokat a 

partnerintézmények bonyolítják le és választják ki a részvevőket az IIA-ben rögzített 

követelmények és az ECHE figyelembevételével. 
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A pályázatok kezelése 

Benyújtás 
1. A résztvevők jelentkezésüket online, a DENI által üzemeltetett jelentkezési rendszerben (QS 

MoveOn) nyújtják be. Az egyes pályázati kiírások tartalmazzák az adott típusú mobilitáshoz 

használatos jelentkezési űrlap linkjét. 

2. A jelentkezéshez a részvevőknek csatolni kell a pályázati kiírásban megadott dokumentumok 

másolatait. 

3. A sikeresen benyújtott jelentkezésről a résztevők emailben kapnak értesítést. 

4. A határidőn túl benyújtott jelentkezések – az önhibán kívül meghiúsult esetek kivételével – 

automatikusan elutasításra kerülnek. 

5. A résztvevőknek a jelentkezési űrlapon nyilatkozniuk kell az adatkezelésre vonatkozó szabályok 

elfogadásáról. Ennek hiányában a pályázat nem nyújtható be. 

6. A jelentkezési rendszerbe benyújtott pályázatok adatait a DENI megfelelő felhasználói jogokkal 

rendelkező munkatársai az egyetem vonatkozó adatkezelési szabályai szerint kezelik. 

Bírálat 
1. A benyújtott pályázatok elbírálását a pályázati kiírásban megadott határidőig vagy a megadott 

időintervallumon belül kell elvégezni. A folyamatos határidővel beadott pályázatok esetében 

a bírálat határideje: a benyújtástól számított 15 munkanap. 

2. Az egyes pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról valamennyi pályázattípus esetében 

(SMS, SMT, STA, STT stb.) a kari koordinátor dönt – a kari szabályozás vagy eljárásrend 

figyelembevételével. A kari koordinátor szükség szerint egyeztet, illetve a döntésbe bevonja a 

karhoz tartozó szervezeti egységek (tanszék, intézet) koordinátorait. Amennyiben a kar vagy 

az adott szervezeti egység speciális követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben, 

ezeket a bírálat során figyelembe kell venni. Az egyes pályázatok támogatásáról vagy 

elutasításáról a kari koordinátor tájékoztatja az intézményi koordinátort. 

3. A nem karhoz tartozó szervezeti egységek munkatársai által benyújtott (STT) pályázatok 

támogatásáról vagy elutasításáról az intézményi koordinátor dönt. 

4. A pályázat eredményéről és a további teendőkről a résztevők a bírálati határidő leteltét 

követően emailben kapnak tájékoztatást. A tájékoztatást a DENI küldi ki a résztvevőknek. 

A hallgatói mobilitási pályázatok elbírálásának szempontjai 

1. A hallgatói pályázatok támogatásnak vagy elutasításnak eldöntéséhez a következő 

szempontokat kell figyelembe venni: 

a. A hallgató tanulmányi eredménye (összesített korrigált kreditindex) (a korábbi), 

lezárt félévekben. Általános ajánlás, hogy a 3,5 alatti tanulmányi eredményt felmutató 

hallgatók pályázata csak kivételes esetben támogatandó 

b. Nyelvtudás. A hallgatónak rendelkeznie kell a tanulmányok/munka nyelvéből legalább 

B2 szintű nyelvtudással. Ezt a hallgatónak állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy a DE 
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nyelvi lektora által kiadott igazolással kell bizonyítania. A további nyelvek ismerete 

előnynek számít az elbírálásnál. 

c. Motiváció. A bírálatnál figyelembe kell venni, hogy a hallgató által írt motivációs 

levélben leírtak alapján a tervezett mobilitás hogyan illeszkedik a hallgató rövid- és 

hosszútávú szakmai és egyéb céljaiba. 

d. Tudományos teljesítmény. A bírálatnál pozitívumként kell figyelembe venni, a 

hallgató dokumentált tudományos tevékenységét, pl. TDK, publikációk, díjak stb. 

e. Közéleti tevékenység. A bírálatnál pozitívumként kell figyelembe venni a hallgató 

dokumentált közéleti tevékenységét, pl. részvétel hallgató szervezetek munkájában, 

önkéntes munka, Erasmus Student Network tagság, részvétel buddy programban stb. 

f. Speciális kari szempontok. A kar az adott képzés/szak/szakirány hallgatóival szemben 

speciális követelményeket támaszthat. 

g. A részvételt kizáró okok. Pl: nem aktív hallgatói jogviszony a kiutazás tervezett 

félévében, SH ösztöndíjas (lásd lent), nem összeegyeztethető képzési tartalom, 

államvizsga vagy a tanulmányok abszolválása a mobilitás tervezett időszakában stb. 

2. Amennyiben egy partnerintézménybe a megadott helyek számánál többen jelentkeznek, a kari 

koordinátor a fenti szempontok szerint rangsorolja a támogatott jelentkezőket. Az így kialakult 

sorrend határozza meg a rendelkezésre álló helyek betöltését. 

3. Amennyiben a hallgató pályázata támogatható és több intézményt is megjelölt a pályázatban, 

de az adott intézmény esetében nála rangsorban előrébb álló hallgatókat támogat a kar, akkor 

a jelentkezést a sorban következő (második, harmadik) intézménybe kell támogatni. 

4. A pályázat elutasítása esetében a kari koordinátornak meg kell jelölnie az elutasítás okát. 

5. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók esetében a képzés ideje alatt hosszú távú 

mobilitásban való Erasmus ösztöndíjjal támogatott részvétel nem lehetséges.  

Az oktatói mobilitási pályázatok elbírálásának szempontjai 

1. A jelentkezőnek a Debreceni Egyetem fő- vagy mellékállású, vagy önkéntes óraadó oktatójának 

kell lennie. 

2. Előnyben részesítendő az a pályázó, aki korábban még nem vett részt Erasmus program 

keretében oktatói mobilitásban. 

3. Előnyben részesítendő az a pályázat, amely újonnan megkötött IIA alapján, vagy korábban még 

oktatói célból nem látogatott intézménybe irányul. 

4. Az oktatói mobilitások esetében a támogatott időszak egységes 5 nap, amely nem tartalmazza 

az utazási napokat. Ettől eltérni csak kivételesen esetben lehet. 

5. Nem támogatható olyan pályázat, amely a pályázó saját állampolgársága szerinti célországba 

irányul. 
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A képzési célú mobilitási pályázatok elbírálásának szempontjai 

1. A jelentkezőnek a Debreceni Egyetem vagy az egyetem külső intézményének fő- vagy 

mellékállású munkavállalójának kell lennie. 

2. Előnyben részesítendő az a pályázó, aki korábban még nem vett részt Erasmus program 

keretében képzési célú mobilitásban. 

3. Nem támogatható olyan pályázat, amely a pályázó saját állampolgársága szerinti célországba 

irányul. 
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Erasmus mobilitások eljárási rendje 

Hallgatói mobilitásokra vonatkozó általános részvételi feltételek 
1. Erasmus+ tanulmányi célú mobilitásban (SMS) való részvételre azok a hallgatók kaphatnak 

lehetőséget, akik az erre vonatkozó pályázati kiírás feltételei szerint pályázatot nyújtanak be, 

pályázatuk pozitív elbírálásban részesül és megfelelnek a kiutazáshoz szükséges feltételeknek. 

2. Pályázatot a DE minden felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója jogosult 

benyújtani, amennyiben: 

a. rendelkezik legalább egy lezárt félévvel, 

b. a kiutazás félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik/fog rendelkezni, 

c. a tanulmányi átlaga (összesített korrigált kreditindex) legalább 3,5, 

d. rendelkezik a tanulmányok/munka nyelvéből legalább B2 szintű nyelvtudással, 

e. nincs olyan körülmény, amely a pályázásból egyéb okból kizárja. 

3. Felsőoktatási tanulmányai alatt a hallgató képzési ciklusonként (alap/mester/doktori) 

összesen 12 hónap időtartamban, több alkalommal is igénybe veheti a tanulmányi és szakmai 

gyakorlati célú Erasmus ösztöndíjat. Osztatlan képzések esetében az igénybe vehető 

ösztöndíjas hónapok száma 24.  

4. A résztvevő Erasmus mobilitása megkezdése előtt a külföldi tanulmányi/szakmai gyakorlati 

követelményeket tartalmazó tanulmányi megállapodást (Learning Agreement, LA) köteles 

kötni. A tanulmányi megállapodást a hallgató, a fogadó intézmény és az egyetem nevében a 

tanszéki/intézeti/kari koordinátor írja alá.  

5. A résztvevő Erasmus mobilitása megkezdése előtt a NI által előírt tartalmú támogatási 

szerződést (Grant Agreement) köteles kötni az egyetemmel. A támogatási szerződés rögzíti a 

mobilitás kezdő- és zárónapját, a támogatás (ösztöndíj) mértékét, a fizetési feltételeket és a 

résztvevő egyéb kötelezettségeit. A résztvevő által aláírt tanulmányi szerződés a támogatási 

szerződés mellékletét képezi. 

6. A hallgató addig nem kezdheti meg a mobilitását, amíg a támogatási szerződést és tanulmányi 

megállapodást nem írja alá. 

7. A hallgató külföldi tartózkodása idejére Erasmus ösztöndíjban részesül, amelynek összege függ 

a külföldön történő tartózkodás idejétől és az Európai Bizottság által minden tanévben kiadott 

pályázati útmutatóban célországonként meghatározott rátáktól. Az ösztöndíj kifizetése euró 

átutalással történik.  

8. A hallgató a támogatási összeg 90%-át előfinanszírozásként kapja meg a támogatási 

szerződésben meghatározott feltételek szerint. A fennmaradó részt a hallgató a mobilitás 

lezárása után kapja meg, amennyiben a szerződésben foglaltak eleget tett. Rövid mobilitások 

esetében a hallgató a támogatási összeg 100%-át kapja meg előfinanszírozásként.  

9. Amennyiben a hallgató nem kívánja igénybe venni a számára megítélt tanulmányi ösztöndíjat, 

és támogatási szerződést még nem írt alá, köteles erről az intézményi Erasmus koordinátort 

haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a hallgató méltányolható ok nélkül lép vissza, úgy a 

következő pályázata elbírálásakor a rangsor végére kerül. 
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Hallgatói tanulmányi célú mobilitás (SMS) – KA131, KA171 

Pályázat 
1. Egy tanéven belül két alkalommal kerül sor pályázati kiírásra. Az első pályázati körben a 

következő tanév őszi félévre és a teljes tanévre lehet pályázni. A második pályázati körben a 

következő tanév tavaszi félévére lehet pályázni A pályázati kiírás tartalmazza a jelentkezés 

feltételeit. Az aktuális jelentkezési határidők megtalálhatóak az egyes pályázati kiírásokban, a 

DENI honlapján és online közösségi felületein, amelyek közzétételéről az intézményi Erasmus 

koordinátor gondoskodik. 

2. A hallgató csak olyan külföldi partnerintézménybe pályázhat, amellyel a Debreceni Egyetem 

rendelkezik hallgatócserére vonatkozó intézményközi szerződéssel (IIA), és ahol az képzéséhez 

(szak/szakirány/tudományterület) kapcsolódó tanulmányokat tud folytatni. Partnerországba 

irányuló mobilitások esetében csak a pályázati kiírásban megadott partnerintézményekbe 

lehet pályázni. 

3. Egy pályázat alkalmával legfeljebb három partnerintézményt lehet pályázatot megjelölni. 

4. A hallgató a jelentkezést online nyújtja be a pályázati kiírásban leírt módon és megadott 

felületen, a megadott határidők figyelembevételével. 

5. A pályázati eljárásban való részvétel feltétele, hogy a jelentkező hallgató rendelkezzen a 

mobilitás tervezett oktatási vagy munkanyelvéből legalább B2 szintű nyelvvizsgával, vagy 

nyelvtudását igazoló egyéb dokumentummal (nyelvi lektori igazolás). 

6. A pályázatokat az intézményi Erasmus koordinátor által javasolt bírálati szempontokat 

figyelembe véve a kari Erasmus koordinátor bírálja el. A kari/tanszéki szabályozások az 

általános értékelési szempontok mellett figyelembe vehetnek speciális, az adott 

kar/szak/szakirányra vonatkozó szempontokat. 

A mobilitás megvalósítása 
1. A kiutazó hallgató kötelezettségei kiutazás előtt: 

a. beiratkozás aktív félévre, 

b. tanulmányi megállapodás (Learning Agreement for Studies) elkészítése, 

c. a támogatási szerződés megkötése, 

d. a szükséges egészség- és balesetbiztosítások megkötése (EU TAJ kártya) 

e. amennyiben releváns költségtérítés, illetve egyéb díj megfizetése, 

f. egyéni tanrend kérelmezése. 

g. beutazáshoz szükséges dokumentumok beszerzése (vízum, tartózkodási engedély 

stb.) 

2. A kiutazó hallgató kötelezettségei a mobilitás teljesítése közben: 

a. a mobilitás keretében szemeszterenként minimum 15 ECTS kredit teljesítése (a 

Debreceni Egyetemen számított kreditérték szerint, a doktori iskolák hallgatói 

esetében a követelményt a doktori iskola vezetője határozza meg), 

b. a tanulmányi szerződés módosítása, ha ez szükségessé válik 

c. a küldő intézmény tájékoztatása minden olyan körülményről, amely a mobilitás 

teljesítését befolyásolhatja. 

3. A kiutazó hallgató kötelezettsége a mobilitás befejezése után 
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a. a mobilitást követően online EU Survey kitöltése és rövid szöveges beszámló 

beküldése a DENI részére, 

b. a mobilitás befejezését követően 30 napon belül köteles az intézményi Erasmus 

koordinátornak eljuttatni az időtartam igazolást és a tanulmányi szerződésben vállalt 

tanulmányok elvégzését igazoló dokumentumot (Transcript of Records, Learning 

Agreement for Studies – After the Mobility rész), illetve minden más dokumentumot, 

ami a mobilitás lezárásához kell. 

c. gondoskodni a külföldön szerzett kreditek Neptunba való bevezetéséről. 

Hosszabbítás  
1. A mobilitás meghosszabbítása az adott féléven belül akkor lehetséges, ha a hallgató a 

hosszabbítás iránti igényét az eredeti záró dátum előtt legalább 30 nappal írásban jelzi a DENI 

felé. Ha a projekt forrás rendelkezésre állása ezt lehetővé teszi, akkor a DENI módosítja a 

támogatási szerződést. 

2. A mobilitás kiterjesztése egy következő félévre akkor lehetséges, ha a résztvevő új pályázatot 

ad be a következő félévre meghirdetett pályázati kiírás szerint, és a rendelkezésre álló helyet 

más hallgató nem nyeri el.  

A hallgatói mobilitás meghiúsulásának esetei és következményei: 
1. Amennyiben a hallgató aláírt támogatási szerződéssel, illetve tanulmányi szerződéssel 

rendelkezik, de a mobilitás nem valósul meg, köteles a mobilitás kezdetének támogatási 

szerződésben megjelölt napjától számított 15 napon belül a részére addig kiutalt támogatás 

teljes összegét euróban visszafizetni az egyetem részére; 

2. Ha a hallgató aláírt támogatási szerződéssel, illetve tanulmányi szerződéssel rendelkezik, a 

kiutazás megvalósul, de a mobilitást a hallgató a támogatási szerződésben rögzített időpont 

előtt fejezi be és az eltérés meghaladja az 5 napot, köteles az Időtartam Igazolás (Confirmation 

of Stay) keltétől számított 30 napon belül a részére addig kiutalt támogatás arányos részét 

euróban visszafizetni az egyetem részére; 

3. Amennyiben a hallgató aláírt támogatási szerződéssel, illetve tanulmányi szerződéssel 

rendelkezik, a kiutazás megvalósul, a mobilitás teljesül, de a hallgató nem teljesíti a tanulmányi 

szerződésben szereplő kurzusok egy részét, a kar egyedi mérlegelés alapján az addig kiutalt 

támogatás arányos részét euróban visszafizettetni jogosult. 

4. Abban az esetben, ha a hallgató a mobilitást önhibáján kívül (pl. járvány, karantén, háborús 

cselekmények, természeti katasztrófa stb.) kénytelen megszakítani, akkor a NI (TKA) honlapján 

megadott módon, illetve a támogatási szerződés vonatkozó részének megfelelően bizonyos 

esetekben jogosult Vis Maior igény benyújtására, és a Vis Maior eljárásban jóváhagyott 

összeggel csökkenteni a visszafizetendő részt. 

BIP (KA131) 
1. A BIP (Blended Intensive Program) egy olyan új típusú tanulmányi mobilitás, amely virtuális 

komponensből és rövid fizikai mobilitásból (helyszíni jelenlét) áll. A hallgatók a rövid fizikai 

mobilitás időtartamára (5-10 nap) Erasmus ösztöndíjban részesülnek a program mindenkori 

szabályai szerint. 

2. Csak olyan partnerintézménybe lehet kiutazni, amellyel a DE rendelkezik BIP opciót is 

tartalmazó intézményközi szerződéssel (IIA) 
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3. A Debreceni Egyetem partnerei által szervezett BIP-re külön kell pályázni az egyes BIP-re 

vonatkozó pályázati kiírások szerint, amelyeket a DENI a honlapján tesz közzé. 

4. Más egyetemek által szervezett BIP-ek esetében a hallgató először a szervező egyetemnél 

jelentkezik, és amennyiben jelentkezését elfogadják, pályázatot nyújt be az online felületen 

hasonlóan a normál SMS tanulmányi mobilitáshoz. 

5. A pályázatot a tervezett kiutazás előtt legalább 1 hónappal kell benyújtani. 

6. A hallgató köteles a mobilitás részleteit tanulmányi megállapodásban rögzíteni. 

7. A hallgató a kiutazás előtt köteles támogatási szerződést kötni, amely alapján a DENI a BIP 

fizikai mobilitás (helyszíni jelenlét) időtartamára ösztöndíjat fizet. 

8. A hallgató köteles legalább 3 ECTS kreditet teljesíteni, amelyet a DE a tanulmányaiba beszámít. 

Doktori hallgatók (PhD) rövid mobilitása (KA131) 
1. A Doktori hallgatók (PhD) rövid mobilitása egy olyan új típusú tanulmányi mobilitás, amely 

lehetővé teszi, hogy a doktori képzésben tanuló hallgatók rövid (5-30 nap) tanulmányi 

mobilitást teljesítsenek. A hallgatók a rövid fizikai mobilitás időtartamára Erasmus 

ösztöndíjban részesülnek a program mindenkori szabályai szerint. 

2. Csak olyan partnerintézménybe lehet kiutazni, amellyel a DE rendelkezik PhD hallgatók 

cseréjét lehetővé tevő intézményközi szerződéssel (IIA). 

3. A pályázat feltételeit a tanulmányi mobilitásokra (SMS) vonatkozó pályázati kiírás tartalmazza 

4. A pályázatot a tervezett kiutazás előtt legalább 1 hónappal kell benyújtani. 

5. A hallgató köteles a mobilitás részleteit tanulmányi megállapodásban rögzíteni. 

6. A hallgató a kiutazás előtt köteles támogatási szerződést kötni, amely alapján a DENI a rövid 

fizikai mobilitás időtartamára ösztöndíjat fizet. 

7. A hallgató köteles a tanulmányi megállapodásban rögzített krediteket teljesíteni, amelyeket a 

DE a tanulmányaiba beszámít. 

Hallgatói szakmai gyakorlati célú mobilitás (SMT) – KA131, KA171 

Pályázat 

1. Egy tanéven belül egy alkalommal kerül sor pályázati kiírásra. A pályázati kiírás tartalmazza a 

jelentkezés feltételeit. Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet jelentkezni. A kiírások 

megtalálhatók a DENI honlapján és online közösségi felületein, amelyek közzétételéről az 

intézményi Erasmus koordinátor gondoskodik. Kivételt képez a „Hallgatók programországok 

közötti szakmai gyakorlati célú mobilitása – Klinikai gyakorlat orvostanhallgatók számára” 

pályázat, amely a normál szakmai gyakorlattól eltérően jelentkezési határidőhöz és 

intézményközi szerződéshez kötött.  

2. A hallgató olyan külföldi fogadóintézménybe pályázhat, ahol számára a tanulmányaihoz 

kapcsolódó szakmai gyakorlatot tud végezni. Lehetséges olyan külföldi partnerintézménybe is 

pályázni, amellyel a Debreceni Egyetem rendelkezik hallgatócserére vonatkozó intézményközi 

szerződéssel (IIA), és ahol az képzéséhez (szak/szakirány/tudományterület) kapcsolódó 

szakmai gyakorlatot tud folytatni.  
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3. Partnerországba irányuló szakmai gyakorlati mobilitások esetében csak különösen indokolt 

esetben és a kar ajánlásával lehet pályázni. 

4. Egy pályázat alkalmával 1 fogadóintézménybe lehet pályázatot benyújtani. Kivételt képez a 

„Hallgatók programországok közötti szakmai gyakorlati célú mobilitása – Klinikai gyakorlat 

orvostanhallgatók számára” pályázat, ahol 3 partnerintézményt jelölhet meg a hallgató. 

5. A hallgató a jelentkezést online nyújtja be a pályázati kiírásban leírt módon és megadott 

felületen, a megadott határidők figyelembevételével. 

6. A pályázati eljárásban való részvétel feltétele, hogy a jelentkező hallgató rendelkezzen a 

mobilitás tervezett munkanyelvéből legalább B2 szintű nyelvvizsgával, vagy nyelvtudását 

igazoló egyéb dokumentummal (nyelvi lektori igazolás). 

7. A pályázatokat az intézményi Erasmus koordinátor által javasolt bírálati szempontokat 

figyelembe véve a kari Erasmus koordinátor bírálja el. A kari/tanszéki szabályozások az 

általános értékelési szempontok mellett figyelembe vehetnek speciális, az adott 

kar/szak/szakirányra vonatkozó szempontokat. 

8. A szakmai gyakorlat tanulmányi időszakon kívül is (pl. nyáron) teljesíthető, nem kötődik 

félévhez. 

A mobilitás megvalósítása 
1. A résztvevő hallgató kötelezettségei kiutazás előtt: 

a. beiratkozás aktív félévre, 

b. tanulmányi megállapodás (Learning Agreement for Traineeship) elkészítése, 

c. a támogatási szerződés megkötése, 

d. a szükséges egészség- és balestbiztosítások megkötése (EU TAJ kártya), valamint 

szakmai felelősségbiztosítás megkötése 

e. amennyiben releváns költségtérítés, illetve egyéb díj megfizetése, 

f. egyéni tanrend kérelmezése. 

g. beutazáshoz szükséges dokumentumok beszerzése (vízum, tartózkodási engedély 

stb.) 

2. A kiutazó hallgató kötelezettségei a mobilitás teljesítése közben: 

a. a mobilitás keretében a tanulmányi megállapodásban rögzített tevékenység teljesítése 

b. a tanulmányi szerződés módosítása, ha ez szükségessé válik 

c. a küldő intézmény tájékoztatása minden olyan körülményről, amely a mobilitás 

teljesítését befolyásolhatja. 

3. A kiutazó hallgató kötelezettsége a mobilitás befejezése után 

a. a mobilitást követően online EU Survey kitöltése és rövid szöveges beszámoló  

beküldése, 

b. a mobilitás befejezését követően 30 napon belül köteles az intézményi Erasmus 

koordinátornak eljuttatni az időtartam igazolást és a tanulmányi szerződésben vállalt 

szakmai gyakorlat elvégzését igazoló dokumentumot (Traineeship Certificate, Learning 

Agreement for Traineeship – After the Mobility rész), illetve minden más 

dokumentumot, ami a mobilitás lezárásához kell. 
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c. gondoskodni a külföldön teljesített szakmai gyakorlat adatainak a Neptunba történő 

bevezetéséről. 

Hosszabbítás  
1. A mobilitás meghosszabbítása akkor lehetséges, ha a hallgató a hosszabbítás iránti igényét az 

eredeti záró dátum előtt legalább 30 nappal írásban jelzi a DENI felé. Ha a projekt forrás 

rendelkezésre állása ezt lehetővé teszi, akkor a DENI módosítja a támogatási szerződést. 

2. A mobilitás meghosszabbított időtartama nem lehet hosszabb, mint a hallgató tanulmányi 

jogviszonyának befejező dátuma. 

Diploma utáni szakmai gyakorlat 
1. Szakmai gyakorlatot lehetséges a diploma megszerzését (abszolválás időpontja) követő 12 

hónapon belül teljesíteni. A szakmai gyakorlat kezdődátuma ebben az esetben az abszolválás 

dátuma utánra kell, hogy essen. 

2. Diploma utáni szakmai gyakorlat teljesítésének feltétele, hogy a hallgató még az aktív hallgatói 

jogviszonya idején nyújtsa be a pályázatát és még a jogviszony megszűnése előtt írja alá a 

tanulmányi szerződést és a támogatási szerződést. 

3. A diploma utáni szakmai gyakorlat időtartama maximum 12 hónap lehet. Az ösztöndíjjal 

támogatott időszak legfeljebb 4 hónap lehet. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben, 

kari engedéllyel lehetséges. 

A hallgatói mobilitás meghiúsulásának esetei és következményei: 
1. Amennyiben a hallgató aláírt támogatási szerződéssel, illetve tanulmányi szerződéssel 

rendelkezik, de a mobilitás nem valósul meg, köteles a mobilitás kezdetének támogatási 

szerződésben megjelölt napjától számított 30 napon belül a részére addig kiutalt támogatás 

teljes összegét euróban visszafizetni az egyetem részére; 

2. Ha a hallgató aláírt támogatási szerződéssel, illetve tanulmányi szerződéssel rendelkezik, a 

kiutazás megvalósul, de a mobilitást a hallgató a támogatási szerződésben rögzített időpont 

előtt fejezi be, és az eltérés meghaladja az 5 napot, köteles az Időtartam Igazolás (Confirmation 

of Stay) keltétől számított 30 napon belül a részére addig kiutalt támogatás arányos részét 

euróban visszafizetni az egyetem részére; 

3. Amennyiben a hallgató aláírt támogatási szerződéssel, illetve tanulmányi szerződéssel 

rendelkezik, a kiutazás megvalósul, a mobilitás teljesül, de a hallgató nem teljesíti a tanulmányi 

szerződésben szereplő kurzusok egy részét, a kar egyedi mérlegelés alapján az addig kiutalt 

támogatás arányos részét euróban visszafizettetni jogosult. 

4. Abban az esetben, ha a hallgató a mobilitást önhibáján kívül (pl. járvány, karantén, háborús 

cselekmények, természeti katasztrófák stb.) kénytelen megszakítani, akkor a NI (TKA) 

honlapján megadott módon, illetve a támogatási szerződés vonatkozó részének megfelelően 

bizonyos esetekben jogosult Vis Maior igény benyújtására, és a Vis Maior eljárásban 

jóváhagyott összeggel csökkenteni a visszafizetendő részt. 

Munkatársak oktatási célú mobilitása (STA) – KA131, KA171 
1. A munkatársak oktatási célú mobilitásának célja: 

a. felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatási 

célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási 

intézményben végzett oktatás célú mobilitása, 
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b. azon hallgatók számára, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban, is 

elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai szervezet 

szakértője nyújthat,  

c. a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése, 

d. a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása. 

2. Munkatársak oktatási célú mobilitására az egyetem teljes- vagy részmunkaidőben, illetve 

óraadóként foglalkoztatott oktatója pályázhat. 

3. Pályázni csak olyan felsőoktatási partnerintézménybe lehet, amellyel a DE-nek van érvényes 

oktatócserére vonatkozó intézményközi megállapodása (IIA).  

4. KA171-es projektben csak olyan partnerországbeli intézménybe irányuló oktatói mobilitásra 

lehet pályázni, amelyre az adott projektben rendelkezésre áll dedikált forrás.  

5. Egy munkatárs egy adott pályázati időszakban egy alkalommal kaphat oktatási célú ösztöndíjat 

külföldi oktatási tevékenység céljából. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az oktató olyan 

BIP-en vesz részt, amelyben a DE szervező partner, amely esetben a második oktatói pályázat 

is támogatható.  

6. Amennyiben az adott időszakban erre a célra rendelkezésre álló projekt forrás erre lehetőséget 

biztosít, pótpályázat keretében beadott második pályázat is támogatható. 

7. A pályázat egy időszakon belül egyszer kerül meghirdetésre. A pályázati kiírás tartalmazza a 

jelentkezés feltételeit. Az aktuális jelentkezési határidők megtalálhatóak az DENI honlapján és 

online közösségi felületein, amelyek közzétételéről az intézményi Erasmus koordinátor 

gondoskodik.  

8. A pályázatokat az intézményi Erasmus koordinátor által javasolt bírálati szempontokat 

figyelembe véve a kari Erasmus koordinátor bírálja el. 

9. Az oktató a pályázati eljárás keretében köteles a kar/tanszék vezetője és a fogadóintézmény 

képviselője által elfogadott munkatervet benyújtani. 

10. Az oktató a sikeres pályázati eljárást követően képzési megállapodást köteles kötni (Staff 

Mobility for Teaching Mobility Agreement), amely tartalmazza a mobilitás részleteit.  

11. Az aláírt képzési megállapodás birtokában az oktató kiutazása előtt az Erasmus ösztöndíj teljes 

összegét rögzítő támogatási szerződést köteles kötni. A támogatási szerződést egyrészről az 

oktató, másrészről az intézmény képviselőjeként az intézményi Erasmus koordinátor írja alá. 

Az oktató a mindenkor hatályos szabályok szerint aláírt utazási határozat birtokában jogosult 

a kiutazásra. 

12. Az oktató külföldi tartózkodása idejére Erasmus ösztöndíjban részesül, amely két részből áll: 

utazási támogatás és megélhetésre adott támogatás. Az ösztöndíj összege függ a külföldön 

történő tartózkodás idejétől és az Európai Bizottság által minden tanévben kiadott, 

célországonként meghatározott rátáktól, illetve a partnerintézmény és a küldő intézmény 

távolságától. Az ösztöndíj kifizetése euró átutalással történik. Az utazási támogatás 

mértékének kiszámítása mindenkor az Európai Bizottság által meghatározott módon történik. 

13. Az oktató a támogatási szerződésben meghatározott összeg 100%-át előlegként kapja meg. 
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14. Az oktató hazaérkezését követő 15 munkanapon belül köteles a fogadó intézmény által 

kiállított, a külföldi oktatási tevékenység tényét és időtartamát igazoló dokumentumot és a 

szakmai beszámolója másolatát eljuttatni az intézményi Erasmus koordinátornak. 

15. Az oktató visszaérkezését követően köteles eleget tenni a támogatási szerződésben foglalt 

beszámolási kötelezettségének. Az oktatói beszámolót a Nemzeti Iroda által minden tanévben 

meghatározott szabályok és forma szerint kell elkészíteni. 

Munkatársak képzési célú mobilitásai (STT) – KA131, KA171 
1. A munkatársak képzési célú mobilitásának célja, hogy az egyetem munkatársainak képzési célú 

mobilitását elősegítse, amelynek keretén belül háromféle támogatási lehetőség létezik: 

a. felsőoktatási intézmények munkatársainak mobilitása külföldi vállalatokhoz, 

tudástranszfer és gyakorlati készségek fejlesztése érdekében, 

b. adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása külföldi 

partnerintézményhez, bevált gyakorlatok azonosítása és átvétele, valamint a jelenlegi 

betöltött munkakörhöz szükséges készségek továbbfejlesztése, 

c. képzési célú oktatói mobilitás, melynek során nem oktató tevékenység valósul meg.  

2. Munkatársak képzési célú mobilitására az egyetem, illetve külső szervezeti egységeinek teljes- 

vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársa pályázhat. Pályázni a szükséges nyelvtudás 

igazolása mellett lehet. 

3. Egy munkatárs egy adott pályázati időszakban egy alkalommal kaphat képzési célú ösztöndíjat 

külföldi képzési tevékenység céljából.  Amennyiben az adott időszakban erre a célra 

rendelkezésre álló projekt forrás erre lehetőséget biztosít, pótpályázat keretében beadott 

második pályázat is támogatható. 

4. A pályázat egy időszakon belül egyszer kerül meghirdetésre. A pályázati kiírás tartalmazza a 

jelentkezés feltételeit. Az aktuális jelentkezési határidők megtalálhatóak az DENI honlapján és 

online közösségi felületein, amelyek közzétételéről az intézményi Erasmus koordinátor 

gondoskodik.  

5. A pályázatokat a karokhoz tartozó munkatársak esetében a kari Erasmus koordinátor bírálja el 

a jelen útmutatóban megadott szempontok alapján, a karoktól független pályázók esetében 

pedig az intézményi Erasmus koordinátor. 

6. A munkatárs a pályázati eljárás keretében köteles a szervezeti egység vezetője által elfogadott 

munkatervet benyújtani. 

7. Az munkatárs a sikeres pályázati eljárást követően képzési megállapodást köteles kötni (Staff 

Mobility for Training Mobility Agreement), amely tartalmazza a mobilitás részleteit.  

8. Az aláírt képzési megállapodás birtokában a munkatárs kiutazása előtt az Erasmus ösztöndíj 

teljes összegét rögzítő támogatási szerződést köteles kötni. A támogatási szerződést egyrészről 

a munkatárs, másrészről az intézmény képviselőjeként az intézményi Erasmus koordinátor írja 

alá. A munkatárs a mindenkor hatályos szabályok szerint aláírt utazási határozat birtokában 

jogosult a kiutazásra. 

9. A munkatárs külföldi tartózkodása idejére Erasmus ösztöndíjban részesül, amely két részből 

áll: utazási támogatás és megélhetésre adott támogatás. Az ösztöndíj összege függ a külföldön 

történő tartózkodás idejétől és az Európai Bizottság által minden tanévben kiadott, 
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célországonként meghatározott rátáktól, illetve a partnerintézmény és a küldő intézmény 

távolságától. Az ösztöndíj kifizetése euró átutalással történik. Az utazási támogatás 

mértékének kiszámítása mindenkor az Európai Bizottság által meghatározott módon történik. 

10. A munkatárs a támogatási szerződésben meghatározott összeg 100%-át előlegként kapja meg. 

11. A munkatárs hazaérkezését követő 15 munkanapon belül köteles a fogadó intézmény által 

kiállított, a külföldi képzési tevékenység tényét és időtartamát igazoló dokumentumot és a 

szakmai beszámoló másolatát eljuttatni az intézményi Erasmus koordinátornak. 

12. A munkatárs visszaérkezését követően köteles eleget tenni a támogatási szerződésben foglalt 

beszámolási kötelezettségének. A beszámolót a Nemzeti Iroda által minden tanévben 

meghatározott szabályok és forma szerint kell elkészíteni. 

Bejövő Erasmus hallgatókhoz kapcsolódó feladatok eljárásrendje  
1. A tanulmányi célú mobilitásra érkező bejövő Erasmus hallgatók jelentkezését a Nemzetközi 

Iroda a partnerintézmény által megküldött jelölést követően fogadja. 

2. A bejövő Erasmus hallgatók fogadásáról a hallgató tanulmányai szerint illetékes kari/tanszéki 

koordinátor dönt. 

3. A bejövő hallgatók az egyetem erre a célra kialakított online felületén jelentkeznek. A 

jelentkezési határidők tekintetében az érvényes intézményközi szerződések az irányadóak.  

4. A bejövő hallgatók jelentkezési adatai alapján az DENI munkatársa kiállítja és megküldi a 

fogadónyilatkozatot (Letter of Acceptance) a hallgató és a partnerintézmény részére. 

5. A beérkező hallgatók tanulmányi megállapodását (Learning Agreement for Studies/Learning 

Agreement for Traineeship) a hallgató tanulmányai szerint illetékes kari/tanszéki koordinátor 

írja alá. 

6. A beérkező hallgatók DENI által megküldött adatait a Hallgatói Szolgáltató Központ rögzíti az 

egyetem elektronikus tanulmányi rendszerében (Neptun). A beérkező hallgatók 

tanulmányaival kapcsolatos ügyintézés a mindenkor hatályos egyetemi/kari eljárásrend szerint 

történik. 

7. A DE a külföldi hallgatók részére az elvégzett kurzusokat és eredményeket tartalmazó 

tanulmányi átiratot (Transcript of Records), valamint a tartózkodást igazoló dokumentumot a 

legkésőbb a félév befejezését követő 30 munkanapon belül a hallgatók és a 

partnerintézmények részére köteles eljuttatni vagy a hallgatónak átadni. 

8. A beutazó hallgató ideiglenes diákigazolvány igénylésére jogosult.  

9. A beutazó hallgató kötelezettségei: 

a. az aktuális félévre beiratkozás, 

b. részvétel a beérkező hallgatók számára szervezett orientációs rendezvényen, 

c. a tanulmányi megállapodás aláírása, 

d. a mindenkor hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzat betartása, 

e. a kollégiumi elhelyezés esetén a vonatkozó szerződés aláírása, a megállapított díj 

megfizetése, a kollégiumi szabályok betartása, 
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f. a tűz- és vagyonvédelemre, valamint a hallgatói balesetvédelemre vonatkozó 

szabályok betartása. 

10. Amennyiben a beutazó hallgató súlyosan megszegi a mobilitási és intézményi szabályokat, az 

intézményi Erasmus koordinátor a rektor előzetes jóváhagyásával felmondja a tanulmányi 

szerződést. 

Erasmus mobilitás keretében beérkező oktatókhoz és munkatársak (STA. STT) – KA131, 

KA171 
1. Az Erasmus+ program keretében beérkező oktatók/munkatársak fogadásáról az illetékes 

kari/tanszéki/intézeti Erasmus koordinátor dönt az intézet/tanszék vezetőjével való 

egyeztetést követően. 

2. Amennyiben a küldő intézmény másképpen nem kéri, a bejövő oktatók/munkatársak 

mobilitáshoz kapcsolódó dokumentumait (időtartam igazolás, képzési megállapodás) az 

illetékes kari/tanszéki/intézeti Erasmus koordinátor írja alá. A dokumentumok másolatát az 

illetékes kari/tanszéki/intézeti Erasmus koordinátor nyilvántartás céljából megküldi az 

intézményi koordinátornak. 
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Támogatások 
1. A támogatások mértékét a mindenkor érvényes intézményi támogatási szerződés IV. 

melléklete (Alkalmazható támogatási ráták) határozza meg.  

Egyéni megélhetési támogatás 

A támogatás összegének kiszámítása hallgatók esetében:  

1. A támogatás összegét a mindenkor érvényes intézményi támogatási szerződés IV. 

mellékletében a fogadó országra meghatározott napi/havi egységköltség-hozzájárulásnak és a 

résztvevőnkénti fizikai jelenlét napjai/hónapjai számának a szorzata adja ki. Amennyiben 

releváns egy adott tevékenység esetén, a Pályázati Útmutatóban meghatározott korlátozott 

számú támogatott utazási nap hozzáadható.  

2. Hosszú időtartamú mobilitások esetén a nem teljes hónapokra a támogatás összegét a nem 

teljes hónap napjai számának és a teljes hónapra meghatározott egységköltség-hozzájárulás 

1/30 részének szorzata adja ki a kiegészítő összegeket is beleértve.  

3. A mobilitásban részt vevő kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatóknak és 

frissdiplomásoknak kiegészítő összeg biztosítandó egyéni támogatásra az esélyegyenlőség 

okán, amennyiben a nemzeti szinten meghatározott esélyegyenlőségi kritériumoknak 

megfelelnek. (Lásd részletesen az Esélyegyenlőségi Támogatás részben.) 

KA131 hallgatói mobilitás esetén:  

1. A programországok (EU-tagországok és az Erasmus Programhoz társult harmadik országok), 

valamint a 13. és 14. régiókba tartozó partnerországok (az Erasmus Programhoz nem társult 

harmadik országok) közötti szakmai gyakorlati hallgatói mobilitás esetén a hallgatónak és a 

frissdiplomásnak havi kiegészítő összeg biztosítandó egyéni támogatásra a szakmai 

gyakorlatra. A programországok, valamint a 13. és 14. régiókba tartozó, az Erasmus 

Programhoz nem társult harmadik országok közötti hosszú távú hallgatói mobilitás esetén a 

kiegészítő összeg a szakmai gyakorlat és az esélyegyenlőség okán halmozható.  

2. Azok a hallgatók vagy frissdiplomások, akik nem részesülnek támogatásban a külön utazási 

támogatás költségkategóriából, akkor jogosultak egyszeri 50 € utazási támogatásra, ha az 

utazáshoz fenntartható közlekedési eszközt használnak az Utazási támogatás részben 

meghatározottak szerint.  

3. Amennyiben a mobilitás során mindkét irányba környezettudatos utazási eszközök (vonat, 

busz, carpooling) igénybevételével, azaz zöld módon valósul meg az utazás, a hallgatók további 

plusz napokra járó megélhetési támogatásra jogosultak: 

a. további 2 nap után jár megélhetési támogatás, amennyiben a mobilitás helyszíne 

Magyarországgal szomszédos ország (azaz Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, 

Szerbia, Horvátország, Szlovénia), 

b. további 4 nap után jár megélhetési támogatás minden más esetben. 

4. A mobilitás kezdő- és befejező dátumát az alábbiak szerint kell meghatározni:  

a. A kezdő dátum az első nap, amelyen a hallgató köteles a fogadó 

intézménynél/szervezetnél megjelenni (ez a tanulmányi program első napja, az első 

munkában töltendő nap, az üdvözlő esemény, vagy nyelvi és interkulturális tanfolyam 

első napja).  
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b. A befejező dátum az az utolsó nap, amelyen a hallgató még köteles megjelenni a 

fogadó intézménynél/szervezetnél (ez a vizsgaidőszak, a tanulmányi program, a 

munkavégzés, vagy a kötelező jelenlét utolsó napja.)  

A támogatás összegének kiszámítása munkatársak esetében:  
1. A támogatás összegét a mindenkor érvényes intézményi támogatási szerződés IV. 

mellékletében a fogadó országra meghatározott napi egységköltség-hozzájárulásnak és a 

résztvevőnkénti fizikai jelenlét napjai számának a szorzata adja ki. Amennyiben releváns egy 

adott tevékenység esetén, a Pályázati Útmutatóban meghatározott korlátozott számú 

támogatott utazási nap hozzáadható.  

Változások a tartózkodás hosszában hallgatók és munkatársak esetében:  
1. Amennyiben a várható kint tartózkodási időtartam a támogatási szerződésben 

meghatározottnál hosszabb, a Nemzetközi Iroda:  

a. vagy módosítja a támogatási szerződést a mobilitási időtartam alatt a hosszabb 

időtartamra tekintettel, amennyiben a fennmaradó támogatási összeg ezt lehetővé 

teszi,  

b. vagy a mobilitási időtartam alatt megállapodik a résztvevővel, hogy a további napok 

számát nem támogatott („zero grant” támogatású) időtartamként kezelik,  

c. a mobilitás befejezése után a támogatási összeg nem növelhető, a további napok 

számát nem támogatott („zero grant” támogatású) időtartamként kell kezelni.  

2. Hosszú távú hallgatói mobilitás esetén, ha az igazolt kint tartózkodási időtartam rövidebb, mint 

a szerződésben meghatározott, a minimális támogatható időtartam szabályainak megszegése 

nélkül a DENI a következőket teheti:  

a. ha az igazolt és a szerződésben meghatározott időtartam különbsége több mint 5 nap, 

a Debreceni Egyetemnek az Erasmus+ beszámoló és menedzsment felületen az igazolt 

időtartamot kell feltüntetnie (pl. a Transcript of Records vagy a Traineeship Certificate 

dokumentumban feltüntetett kezdő és befejező dátumokat), amely alapján a 

támogatás összegét az Erasmus+ beszámoló és menedzsment felület újraszámolja.  

b. ezzel ellentétben, ha a különbség 5 nap vagy ennél kevesebb, a Debreceni Egyetemnek 

a szerződésben meghatározott időtartamot kell feltüntetnie az Erasmus+ beszámoló 

és menedzsment felületen (így a támogatás újraszámolására nem lesz szükség).  

3. Amennyiben a tevékenységet a résztvevő a kint tartózkodás alatt megszakítja, a megszakítás 

időtartama nem számítható bele az egyéni támogatásra jogosító napok számába. 

4. Vis maior helyzet okozta megszakítás esetén a résztvevőnek haladéktalanul jeleznie kell a vis 

maior fennállását a DENI felé, a DENI-nek pedig 15 napon belül a Nemzeti Iroda felé. A 

résztvevő számára engedélyezni kell a tevékenységek folytatását a megszakítás után 

(amennyiben lehetséges a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint).  

5. Amennyiben a résztvevő a szerződést a Debreceni Egyetemmel „vis maiorra” hivatkozva 

felbontja, a résztvevő jogosult legalább a támogatásnak a ténylegesen megvalósított mobilitási 

időtartammal arányos összegére. Minden fennmaradó összeget vissza kell téríteni a Debreceni 

Egyetem számára, kivéve, ha a két fél másképp állapodott meg.  
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A mobilitás megvalósítását igazoló dokumentumok: 
6. Személyzeti mobilitások esetén: a fogadó intézmény/szervezet által aláírt nyilatkozat, amely 

igazolja a tevékenységen való részvételt, és amely blended mobilitás esetén a virtuális 

komponensekre is kiterjed, meghatározva a résztvevő nevét, a tevékenység célját, valamint a 

fizikai mobilitási tevékenység igazolt kezdő és befejező dátumát. 

7. Hallgatói mobilitás esetén (beleértve a BIP részvételt is): A fogadó intézmény/szervezet által 

kiállított írásbeli igazolás, amely blended mobilitás esetén a virtuális komponensekre is kiterjed 

és az alábbiakat tartalmazza: 

a. a hallgató neve, 

b. a fizikai mobilitási tevékenység igazolt kezdő- és befejező dátuma 

8. az alábbi formában: 

a. - Transcript of Records (vagy az ahhoz csatolt nyilatkozat) tanulmányi mobilitás esetén 

b. - Traineeship Certificate (vagy az ahhoz csatolt nyilatkozat) szakmai gyakorlati 

mobilitás esetén. 

9. Esélyegyenlőségi támogatás igazoló dokumentumai: legalább egy nemzeti kritériumnak való 

megfelelés igazolása. Egyes esetekben büntetőjogi nyilatkozat is elfogadható igazolásul a 

vonatkozó nemzeti kritériumnak való megfelelésről. 

Utazási támogatás 
1. Az utazási támogatás összegének kiszámítási módját és a támogatás összegét a mindenkor 

érvényes intézményi támogatási szerződés IV. mellékletében szereplő távolsági sávokhoz 

megállapított egységköltség-hozzájárulás határozza meg az utazás típusának 

figyelembevételével (standard vagy zöld utazás). 

2. Az utazási támogatás összegét a Nemzetközi Iroda az Erasmus+ beszámoló és menedzsment 

felületen a távolsági sávnak megfelelő egységköltség-hozzájárulás mértéke alapján számítja ki. 

3. A távolsági sávok szerinti egységköltség-hozzájárulás az indulási és érkezési hely közötti 

menettérti utazás támogatási összegét jelenti. Környezettudatos utazási eszközök (vonat, 

busz, carpooling) igénybevétele, azaz zöld utazás esetén utazáskor a zöld utazási 

egységköltség- hozzájárulás, más esetben a standard utazási egységköltség-hozzájárulás 

alkalmazandó. 

4. Főszabályként kiindulási helynek a Debreceni Egyetem székhelyét, míg a tevékenység 

helyszínének a fogadó intézmény székhelyét kell tekinteni. Indokolt esetben (pl. másik 

városban lévő campus, szervezeti egység) ezektől eltérő helyszínt is meg lehet jelölni.  

5. Az alkalmazandó távolsági sáv meghatározására az Európai Bizottság által működtetett oldalon 

elérhető online távolsági kalkulátor alapján kell kiszámolnia az egyirányú utazásra vonatkozó 

távolságot (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) 

6. A zöld utazás megvalósulásának nyilvántartása céljából a Debreceni Egyetem és a támogatott 

résztvevő által aláírt hivatalos nyilatkozat szolgál igazoló dokumentációként. A résztvevő 

köteles az utazás igazolásait (utazási jegyek, azok hiányában, illetve carpooling esetében 

büntetőjogi nyilatkozat) megőrizni és a mobilitás megvalósulását követően leadni a Debreceni 

Egyetem Nemzetközi Irodájában.  

KA131 mobilitás esetén:  

1. Utazási támogatás alkalmazható bármilyen munkatársi mobilitásra.  

2. Hallgatói mobilitás esetén utazási támogatás 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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a) egységköltség alapú esélyegyenlőségi támogatásban részesülő résztvevők rövid távú 

hallgatói mobilitása esetén,  

b) az Erasmus Programhoz nem társult harmadik országokba (kivéve 13. és 14. régiókba 

tartozó, az Erasmus Programhoz nem társult harmadik országokba) utazó résztvevők 

esetén alkalmazandó. 

3. Utóbbi b) esetben a DE dönthet úgy, hogy nem biztosítanak utazási támogatást, kivéve az 

egységköltség alapú esélyegyenlőségi támogatásban részesülő résztvevők részére. 

Amennyiben nem biztosítanak utazási hozzájárulást, ennek feltételei méltányosak (egyenlő 

bánásmódot biztosítanak), átláthatók, dokumentáltak és hozzáférhetők az 

intézmény/szervezet honlapján. 

KA171 mobilitás esetén:  

1. Utazási egységköltség-hozzájárulás alkalmazható bármilyen munkatársi és hallgatói 

mobilitásra. 

Egységköltség alapú esélyegyenlőségi támogatás 
1. A mobilitásban részvevők külön pályázás útján pályázhatnak esélyegyenlőséget elősegítő 

kiegészítő pénzügyi támogatásra, melynek célja, hogy egyenlő lehetőséget biztosítson az 

egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó 

hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban.  

2. A támogatás mértékét a mindenkor érvényes intézményi támogatási szerződés 4. melléklete 

határozza meg.  

3. Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás a Nemzeti Iroda által meghatározott 

szempontrendszer alapján igényelhető a megadott igazoló dokumentumok megléte esetén. 

Valós költség alapú esélyegyenlőségi támogatás (SN) – KA131, KA171 
1. Ezen többletköltségek a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz és kísérőikhez 

közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyek nem fedezhetők a kevesebb lehetőséggel 

rendelkező résztvevők egységköltség alapú esélyegyenlőségi kiegészítő összegéből. A 

támogatás célja főként azon többletköltségek fedezésének biztosítása, amelyek a résztvevő 

fizikális-, mentális- vagy egészségi helyzetével összefüggésben szükségesek, hogy a mobilitási 

tevékenységen és az előkészítő látogatásokon való részvételt lehetővé tegyék.  

2. A támogatás összegének kiszámítása: a támogatás a ténylegesen felmerült támogatható 

költségek 100%-a, amennyiben a résztvevő pályázatát a Nemzeti Iroda pozitívan bírálta el.  

3. A kísérő személyek támogatása az első 60 napra a munkatársi mobilitás egységköltségein 

alapul (utazási támogatás, egyéni támogatás).  

4. KA131: Akárcsak a résztvevő esetében, amennyiben az egységköltség alapú utazási támogatás 

nem fedezi a kísérő személy tényleges utazási költségeinek legalább 70%-át, úgy a magas 

utazási költségek rendkívüli támogatásának szabályai alkalmazhatók. Amennyiben a külföldi 

tartózkodás 60 napnál hosszabb, az “esélyegyenlőségi támogatás résztvevőknek” támogatási 

tétel egyéni támogatásra valós költség alapon kerül kiszámításra a 60. napon túl.  

5. A résztvevők esélyegyenlőségi támogatására kiválasztásukat követően kétféle módon lehet 

forrásokat biztosítani: a Debreceni Egyetem támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti Iroda felé, 

vagy költségvetési átcsoportosítást végez a mindenkori intézményi támogatási szerződés 

vonatkozó rendelkezései alapján.   

6. Igazoló dokumentumok: A fogadó vagy a küldő intézmény/szervezet által aláírt dokumentáció, 

amely igazolja az esélyegyenlőségi támogatás szükségességét a résztvevő számára. 

7. Beszámolás: a Kedvezményezett beszámol a felmerült költségek típusáról és tényleges 

összegéről minden egyes költségtételre vonatkozóan. 


