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Erasmus+ mobilitási program pénzügyi keretei

• Egyszerűség, áttekinthetőség

• Minden szektorban egységes támogatási szabályok

• Többnyire átalány (egységköltség alapú) támogatás

• Rugalmasság, átcsoportosíthatóság 

• Hozzájárulás a projekt költségeihez, de Nincs kötelező önrész!

• Magas előfinanszírozás (80%)

• Elszámolás: könnyített szabályok, pénzügyi teljesítés helyett szakmai teljesítésen 
alapul



Tevékenységek

MUNKATÁRSAK/SZAKEMBEREK/OKTATÓK MOBILITÁSA

• Szakmai látogatás (2-60 nap)

• Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása (2–365 nap)

• Tanfolyamok és képzések (2–30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap 
kurzusdíj)



Tevékenységek 2.

TANULÓI MOBILITÁS

• Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel (1–10 nap) 

• Szakképzésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10–89 nap)

• Szakképzésben tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (ErasmusPro) (90–
365 nap)

• Köznevelésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10–29 nap)

• Felnőtt tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (2–29 nap)

• Köznevelésben tanulók/Felnőtt tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (30–
365 nap)

• Köznevelési iskolai tanulók/Felnőtt tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, 
csoportonként legalább két tanuló) 



Tevékenységek 3.

EGYÉB TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK 

• Meghívott szakértők (2–60 nap)

• Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)

Gyakorló tanárok és szakértők fogadása esetében csak szervezési

támogatás igényelhető!

ELŐKÉSZÍTŐ LÁTOGATÁSOK(max 3 fő)



Tevékenységekre vonatozó általános 
szabályok
• VIRTUÁLIS/VEGYES MOBILITÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A fizikai mobilitás kiegészíthető virtuális tevékenységekkel. 

Fontos, hogy a virtuális tevékenység napjaira kizárólag szervezési 
támogatás jár!

• RÖVID TÁVÚ PROJEKTEK (KA122)

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében 
korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama: 

olegfeljebb 30 fő 

oprojektek időtartama 6-18 hónap.



Támogatási tételek

• Egységköltség-alapú átalány:
• Szervezési támogatás 

• Esélyegyenlőségi támogatás szervezeteknek/intézményeknek

• Mobilitással összefüggő költségek: utazási, egyéni támogatás, nyelvi felkészítés

• Kurzusdíj

• Előkészítő látogatások

• Tényleges költségen alapuló támogatás:
• Esélyegyenlőségi támogatás résztvevőknek

• Rendkívüli költségek



Szervezési támogatás

Egységköltség támogatás
• Kiszámítása a kiutazók száma alapján:

• Kísérő tanár és előkészítő látogatás után nem jár szervezési támogatás!

100 euró/fő 350 euró/fő 500 euró/fő

Szakképzés

Kurzuson való részvétel

Szakértők fogadása

Gyakorló tanárok fogadása

Részvétel szakmai versenyen Rövid távú diákmobilitás

Szakmai látogatás, oktatási képzési 

tevékenység külföldön

Hosszú távú tanulási mobilitási 

tevékenység

Köznevelés

Diákok csoportos mobilitása (maximum 1000 

euró/csoport)

Kurzuson való részvétel

Szakértők fogadása

Gyakorló tanárok fogadása

Hosszú távú diákmobilitás

Felnőtt tanulás

Felnőtt tanulók csoportos mobilitása

Kurzuson való részvétel

Szakértők fogadása

Gyakorló tanárok fogadása

Felnőtt tanulói mobilitás

Szakmai látogatás, oktatási képzési 

tevékenység külföldön



Utazási támogatás – 1.

Egységköltség támogatás
• Résztvevők és kísérőik oda-vissza utazása a kiindulási helyről a tevékenység 

helyszínéig
• Hosszú távú diák mobilitás esetén a Nemzeti Iroda által rendezett utazás 

előtti tréningre is igénybe vehető
• Űrlap számolja a távolsági sáv és résztvevők száma alapján
• Távolsági sáv meghatározása km kalkulátor segítségével!
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-
calculator_en
• Zöld utazás – alacsony kibocsátású utazási módok igénybe vétele, legalább 

az utazás felében.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Utazási támogatás - 2

Távolsági sáv Normál utazás Zöld utazás

0-99 km 23 euró

100-499 km 180 euró 210 euró

500-1999 km 275 euró 320 euró

2000-2999 km 360 euró 410 euró

3000-3999 km 530 euró 610 euró

4000-7999 km 820 euró

8000 km-nél több 1500 euró



Egyéni támogatás - 1

Egységköltség támogatás

• Megélhetési költség a tevékenység napjaira a résztvevőknek és amennyiben 
szükséges a kísérőiknek

• 3 országcsoportra osztott egyéni támogatás

• Igényelhető az utazás napjaira is 
• Normál utazás: 1-1 nap megélhetési költség

• Zöld utazás: maximum 3-3 nap megélhetési költség



Egyéni támogatás – 2

Ráták az első 14 napra (70%-a jár a 14. nap után):

1. országcsoport 2. országcsoport 3. országcsoport

Szakképzés
Munkatársak 140 euró 125 euró 109 euró

Diákok 77 euró 67 euró 56 euró

Köznevelés
Munkatársak 140 euró 125 euró 109 euró

Diákok 66 euró 58 euró 50 euró

Felnőtt tanulás
Munkatársak 140 euró 125 euró 109 euró

Felnőtt tanulók 104 euró 90 euró 77 euró



Kurzusdíj

Egységköltség támogatás

• Kurzus tényleges napjainak száma alapján adható, egységköltség 
alapú átalány: 80 euró/nap/fő

• Figyelem! Maximálisan 800 euró számolható el 1 főre a pályázatban!

• Minimum 2 napos programnak kell megvalósulni!



Előkészítő látogatások

Egységköltség támogatás

• 575 euró/fő, amely minden költséget tartalmaz

• Maximum 3 fő/látogatás

• Tevékenységhez kapcsolódóan (kivéve kurzuson való részvétel)



Esélyegyenlőségi támogatás

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők részére

(egészségügyi, gazdasági, szociális, stb tényezők miatt)

1. Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás
100 euró/fő egységköltség támogatás

2. Résztvevőnek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás
Tényleges költségek 100%-a indoklás alapján, a résztvevők és kísérőik részére 

Számlával kell alátámasztani

A két költségtétel egymástól függetlenül is igényelhető!



Nyelvi felkészítés

Egységköltség támogatás

• 150EUR/fő 

• OLS rendszerében nem szereplő nyelvekre és nyelvi szintekre adható!

• Nem adható:
• 31 naposnál rövidebb munkatársi mobilitások esetében,

• csoportos diákmobilitásnál a köznevelési szektorban,

• csoportos felnőtt tanulói mobilitásnál.

• Hosszútávú tanulási mobilitás esetében automatikusan jár, akkor is, ha részesül az 
online nyelvi támogatásban.



Rendkívüli költségek

Tényleges költségalapú támogatás

• A ténylegesen felmerült költségek 100%-a támogatható
oAz egyes országokba való belépés költségei

• A ténylegesen felmerült költségek 80%-a támogatható
oKiugróan magas utazási költségek, indoklással

Felhasználását számlákkal igazolni kell!



Hogyan tervezzünk a kifizetésekkel 
kapcsolatosan….?
Euróban utalunk! – árfolyam változás kockázata

Célszerű deviza számla nyitása

Pénzügyi folyamatok:

1. A nyertes projektek a támogatási szerződés aláírása után 
előfinanszírozást kapnak.

2. A projekt záró időpontjáig a tevékenységeknek meg kell valósulniuk.

3. Elfogadott záróbeszámoló (amely a támogatás 100%-os 
felhasználásáról szól) után történik meg a fennmaradó támogatási 
összeg utófinanszírozása.



Köszönöm a figyelmet!
Információ: 

Füstös Éva Kinga
eva.fustos@tpf.hu



Maradjunk kapcsolatban!

https://tka.hu/celcsoport/446/modszertani-otletek-es-projektbemutatok
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok/?ref=search
https://tka.hu/tudastar_kereso


TKA hírek & hírlevél:

http://www.tka.hu/hirek

https://tka.hu/hirlevel

Tudástár:

http://www.tka.hu/tudastar

Erasmus+ tanárok Facebook oldal:

https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok

Erasmusplusz.hu

www.erasmusplusz.hu

Segédanyagok a disszeminációhoz:

https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-
disszeminaciohozLi
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