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ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Minden tématerületre vonatkozó keretmegállapodás keretében megvalósuló részképzésre pályázó 

hallgatóknak 

 

A pályázat célja 

 

Az Erasmus+ program keretein belül 2023. június 1-től 2024. szeptember 30-ig tartó időszakban a 

pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak az ELTE olyan partneregyetemeinek egyikén 

részképzésben részt venni (tanulmányok), melyekkel minden tématerületre szóló Erasmus 

keretmegállapodása van. 

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény (ELTE) 

elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított 

érdemjeggyel – beszámítja. A kreditelismerés folyamatáról itt olvashat. 

 

Az Erasmus+ program keretében a nyertes hallgatók 

 részképzés esetén min. 2 hónapot, max. 1 szemesztert1 (a kinti félév időtartamához igazodva) 

tölthetnek külföldön; 

 a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; 

 itthon is beiratkoznak (aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek), esetleges itthoni tandíjukat 

kifizetik, illetve rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják; 

 külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két 

együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató milyen 

kurzusokat fog elvégezni a külföldi egyetemen (Learning Agreement for Studies szerződést kötnek). 

A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de 

nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS (az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő 

minimum kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a 

kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik). PhD-hallgatók a képzési tervükben meghatározott 

kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum 

kreditelvárás). A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok 

külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba; 

                                                 
1 Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy várhatóan mobilitásonként részképzés esetén csak 1 szemeszter támogatható, így 

Erasmus+ mobilitás hosszabbítására a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében lesz csak lehetőség. Szeptember 

hónapban várható ezzel kapcsolatos további tájékoztatás. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő 

időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére 

nem kap (zero grant státusz). 

https://www.elte.hu/erasmus/tanulmanyok-tervezese
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 Erasmus+ ösztöndíjban is részesülhetnek a külföldön töltött időszakra (minimum 2 hónapra, 

részképzés esetén a kinti szemeszter időtartamához igazodva; ez az időtartam a rendelkezésre álló 

költségvetési keret függvényében meghosszabbítható2). 

Az a hallgató pályázhat, 

 aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n; 

 aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik; 

 akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);  

 aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-

n 

. 

További tudnivalók a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban: 

 A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online 

felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után). 

 Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév 

vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás 

előtt meg kell történnie. A Transcript of Records dokumentum korábbi kiadásával kapcsolatos 

esetlegesen szükséges egyeztetést a fogadóintézménnyel a hallgatónak kell lefolytatnia. 

 

Az elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege 

 

A külföldi tanulmányi mobilitás minimális időtartama 2 hónap (60 nap). A napra pontosan számolt 

ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól.  

A 2023/2024-es tanévben aktuális ösztöndíjak összege országonként: 

 Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 

Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország, Svédország: havi 600 euró részképzés esetén 

 Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország: havi 540 euró részképzés esetén 

 Svájc és Egyesült Királyság: havi 600 euró részképzés esetén 

 

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra 

jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. zero grant hallgatóként, ha más forrásból 

fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.  

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó 

intézmény számára fizetendő tandíj fizetése alól, illetve minden olyan díj (pl. regisztrációs díj, vizsgadíj, 

laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj) fizetése alól, amelyet a fogadó egyetem 

hallgatóinak sem kell külön kifizetnie. A fogadó egyetem hallgatóival megegyező jogaik és 

kötelezettségeik vannak. 

                                                 
2 Ld. 1. lábjegyzet. Szeptember hónapban várható ezzel kapcsolatos további tájékoztatás. 

https://www.elte.hu/elsolepesek/tanevrendje
https://www.elte.hu/elsolepesek/tanevrendje
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Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő 

összes költséget, azt más forrásokból – olykor előfinanszírozással - szükséges kiegészíteni!  

A kiutazó rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak. 

 EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj kiegészítő támogatás  

 Erasmus+ esélyegyenlőségi támogatás: Az arra jogosultak a mobilitás típusától függetlenül 250 €/hó 

kiegészítő összeget kaphatnak. 

 Erasmus+ Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása: A kiegészítő 

támogatás összege az arra jogosult hallgatók számára egységesen havi 250 euró, amennyiben a 

hallgató nem pályázik ennél magasabb összegre, vagy ezzel párhuzamosan esélyegyenlőségi 

támogatásra is. 

Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van 

szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott, további kiegészítő támogatás 

is igényelhető, tételesen igényelve. 

 Zöld utazási forma esetén kiegészítő Erasmus+ támogatás: Erasmus+ tanulmányi célú és szakmai 

gyakorlati célú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma 

esetén az arra jogosultak egyszeri 50 € kiegészítő támogatásban részesülhetnek, amennyiben oda-

vissza zöld formában történik az utazás, valamint számukra a küldő és a fogadó intézmény közötti 

távolságnak megfelelően irányonként max. 2-2 utazási nap nyújtható. 

 Az Alumni Alapítvány kiegészítő támogatása szociálisan rászoruló, tehetséges hallgatók részére. 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat 

Erasmus státuszt (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), akkor is, ha zero grant mobilitásról van szó. 

Osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetében összesen 24 hónap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a 

jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de 

nem használta ki a 12 (osztatlan képzés esetén 24) hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat 

(akkor is, ha zero grant mobilitás!). Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is 

pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus-hallgatók.  

 

              Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 

https://www.elte.hu/content/palyazat-erasmus-kiegeszito-tamogatasra-2017-18-ii-felevere.t.14741

