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KA171 nemzetközi kreditmobilitás pályázat 2022 
 

Gyakori kérdések 

 

 

ŰRLAP – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1. Hol érhető el az űrlap? 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 

Az űrlap web-alapú, eléréséhez internet kapcsolatra van szükség. Az alábbi böngészők javasoltak 

az űrlap megnyitásához: Microsoft Edge 41, Firefox 52.9.0 vagy Chrome 76. Felhívjuk a figyelmet, 

hogy az Internet Explorer böngésző már nem támogatott az űrlap megnyitásához. 

 

2. Hol érhető el technikai információ az űrlappal kapcsolatban? 

KA171 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries 

Index - Erasmus+ & European Solidarity Corps guides - EC Public Wiki (europa.eu) 

 

3. Ha angolul készítettük el a teljes pályázati szöveget, akkor az űrlap nyelvének az angol nyelvet 

kell kiválasztani? 

Igen. Ha a pályázó angolul tölti az űrlapot, akkor az angol nyelvű űrlapot kell kiválasztani, ha 

magyar nyelven tölti, akkor pedig a magyar nyelvű űrlapot. 

 

4. Milyen kötelező mellékletek vannak, amit csatolni kell a pályázathoz? 

Csak a pályázó szervezet / intézmény hivatalos képviselőjének aláírt és beszkennelt jogi 

nyilatkozatát kell csatolni a pályázathoz az űrlap végén. 

 

5. Mi a helyzet, ha technikai problémába ütközünk, folyamatosan hibajeleket mutat az űrlap? 

Ebben az esetben érdemes kipróbálni, hogy az űrlapot egy másik számítógépről vagy laptopról 

nyitjuk meg. Egy intézménynél találkoztunk olyan esettel, hogy folyamatos hibákat jelzett a 

rendszer, illetve a megadott Form ID alapján sem láttuk a pályázatot a központi adatbázisban, 

ezért hasonló problémák esetén érdemes rákérdezni a Nemzeti Irodánál, hogy látjuk-e a 

pályázatot. 

 

 

RÉGIÓK, PARTNEREK 

 

6. Hol van további információ a KA171 programban résztvevő országok régiós beosztásáról? 

A Programme Guide 31-34. oldalán. (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-

programme-guide-2022-version-2 ) 

 

7. Mindenképpen szükséges az OID azonosító a pályázathoz? 

Igen. Minden régió esetén szükség van legalább egy olyan partnerre, amely rendelkezik OID 

azonosítóval, mert egyébként nem nyújtható be a pályázat. Ha az adott régió pályázata nyert, 

akkor a későbbiekben lesz arra mód, hogy más partnereket is bevonjanak a projektbe. 

Ha az intézmény csak olyan szervezettel szeretne pályázni egy régióban, amely nincs OID 

azonosítója, akkor az sajnos nem lehetséges. 

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/KA171+-+Higher+education+student+and+staff+mobility+between+Programme+and+Partner+Countries+Index
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/KA171+-+Higher+education+student+and+staff+mobility+between+Programme+and+Partner+Countries+Index
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022-version-2
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022-version-2
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8. Mi a teendő, ha egy partnernek, akivel pályáznánk nincs OID azonosítója? 

Az OID azonosító létrehozását a partnernek kell elvégeznie emailcímének az ECAS rendszerben 

történő regisztrációjával, amit az ORS portálon történő intézményi regisztráció követ. Az OID 

regisztrációról bővebben: 

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation  

 

9. Ha valamelyik partner OID azonosítója éppen elfogadás alatt van, attól még be lehet nyújtani a 

pályázatot? 

Igen, be lehet nyújtani, viszont a szerződéskötéskor már elfogadottnak kell lennie az OID-nak.  

 

10. A későbbiekben egy új országban lévő partneregyetemet is be lehet vonni egy-egy sikeres 

régióba? 

Nem. Új országot már nem lehet bevinni a nyertes régióba sem. A későbbiek folyamán csak azok 

az országok vehetnek részt a projektben, amelyekkel pályázott az intézmény. Pluszban csak olyan 

partnerintézmények vonhatók be a projektbe, amelyek azokban az országokban találhatók, akik a 

pályázatban is szerepeltek, és a nyertes régióba tartoznak. 

 

11. Az lehetséges, hogy egy régión belül nem nyer támogatást minden megpályázott ország? 

Nem. Ha nyer egy régió pályázata, akkor az összes megpályázott országba lehetőség lesz 

mobilitásokat szervezni.  

 

12. Milyen partnerek lehetnek küldő és fogadóintézmények az egyes mobilitási típusoknál? 

Arról, hogy melyik mobilitás típusnál ki lehet küldő vagy fogadóintézmény/szervezet, az ICM 

Handbook-ban található egy összefoglaló ábra (2022-es ICM Handbook 8. old.) 

 
13. Mehet-e magyar oktató oktatni a partnerország kutatási laboratóriumába? 

A fenti táblázatból is látszik, hogy oktatói mobilitásnál a fogadóintézmény csak a programország 

vagy a partnerország felsőoktatási intézménye lehet. 

 

  

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation
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14. Fogadhat-e a magyar (programországbeli) egyetem egy partnerországbeli állami vagy privát 

intézmény képviselőjét oktatási céllal? 

Igen. Oktatási mobilitásnál a küldőintézmény nemcsak a programország vagy partnerország 

felsőoktatási intézménye lehet, hanem a program vagy partnerintézményben lévő magán vagy 

állami intézmény is. 

 

15. A posztgraduális képzést adó 3. országbeli kutatóintézet fogadhat-e a saját intézményünkről 

továbbképzésre oktatót? 

Ha a magyar oktatói képzési mobilitásra megy (STT) egy 3. országbeli kutatóintézetbe, akkor az a 

fenti táblázat értelmében lehetséges. A képzési mobilitásnál a küldő szervezet mindenképpen a 

programországbeli vagy partnerországbeli felsőoktatási intézmény, azonban a fogadóintézmény 

lehet állami vagy magánintézmény is. Ha a partnerintézmény egy kutatóintézet, akkor is nagyon 

fontos, hogy a KA171 programban is a mobilitáson legyen a hangsúly, és ne a kutatáson, mert ez 

a pályázattípus nem a kutatások elősegítését szolgálja. 

 

A MOBILITÁSOKKAL ÉS A TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

 

16. A pályázat szöveges részébe most is bele kell írni azt, hogy melyik típusú mobilitásból hány főt 

tervezünk, vagy elég csak az activities-nél megadni? 

Igen, az új pályázatnál is érdemes megindokolni szövegesen is a táblázatba beírt mobilitási 

számokat, illetve érdemes alátámasztani, hogy miért pont annyi mobilitásra pályázott az 

intézmény az egyes régiókban. 

 

17. Hogy lehet jelölni a pályázatban a rövid távú mobilitásokat? 

A pályázati űrlapon nem lehet külön jelölni a rövid távú mobilitásokat, csak létszámot és hónapot 

tudjuk megadni a hallgatóknál. Az erre elnyert támogatási összegből lehet majd megvalósítani a 

rövid távú mobilitásokat is. 

 

18. A rövid távú (BIP) hallgatói mobilitásokhoz is jár utazási támogatás? 

Kifejezetten a rövid távú mobiltásra nem találtunk iránymutatást az utazási támogatással 

kapcsolatban, de van néhány bekezdés, ami rövid távú mobilitásra vagy az utazási támogatásra 

vonatkozik a Programme Guide-ban:  

 

59. old. 

The individual support and, when applicable, travel support to participants for the physical 

activity is provided by the sending organisation (and the receiving HEI in the case of invited 

staff from enterprises and participants from third countries not associated to the 

programme funded with external action instruments). 
 

68. old. 

Students and recent graduates on short-term physical mobility (blended mobility and doctoral 

short-term mobility) The base amounts of individual support are set as follows: 

Duration of the physical activity Amount (any EU Member States and third countries associated 

to the Programme or third country not associated to the Programme) 

Up to the 14th day of activity 70 EUR per day 

15th to the 30th day of activity 50 EUR per day 

One travel day before the activity and one travel day following the activity may also be covered 

by individual support. 
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69. old. 

Travel support 

The following participants will receive the below amounts of travel support to support them in 

covering their travel 

costs (with the exception of those to whom the opt-out described below applies): 

 students and recent graduates studying or having studied in higher education institutions 

located in outermost regions of EU Member States, Cyprus, Iceland, Malta, and Overseas 

Countries and Territories (OCTs) associated to EU Member States and who are going to EU 

Member States and third countries associated to the Programme or third countries not 

associated to the Programme from Regions 13 or 14; 

 students and recent graduates with fewer opportunities on short-term mobility; and 

 outgoing and incoming students and recent graduates in international mobility involving third 

countries not associated to the Programme, except Regions 13 and 14. 

 

19. Blended mobilitásban csak a hallgatók vehetnek részt? 

Nem. A blended, vagyis részben fizikai mobilitásokkal kapcsolatban ez van a Programme Guide 

40. oldalán: 

 

Tehát blended intenzív programokon pl. az oktatók és a személyzet is részt tud venni. 

 

20. A zöld mobilitások definíciója tisztázott már? 

Az Európai Bizottság részéről még nem született róla egységes dokumentum, de a magyar 

Nemzeti Iroda a napokban tett közzé a levelezőlistán egy állásfoglalást, miszerint: 

• zöld utazásnak tekinthető minden, ami nem repülőút  

• a zöld utazási támogatás országok közötti utazás esetén adható. Pl.: Ha a résztvevő 

Barcelonába repülővel megy és Barcelonából Madridba vonattal, nem jár a zöld utazási 

támogatás 

• abban az esetben is jár a zöld utazási támogatás, ha csak egy irányba valósul meg a zöld 

utazás 
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21. Milyen igazolásokat fogadunk el a zöld utakkal kapcsolatban? 

A zöld utak kérdése még nem teljesen tisztázott a Bizottság részéről, de előreláthatóan a 

megváltott jegyek fognak igazolásként szolgálni arra, hogy valaki pl. repülő helyett vonattal vagy 

busszal utazott. A magyar Nemzeti Iroda ajánlása szerint:  

• Az utazási formát az utazási dokumentumokkal tudják igazolni a kiutazók vagy ennek 

hiányában (pl.: autóval utazás esetén) egy büntetőjogi nyilatkozattal.  

• A résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az utazás igazolásait (utazási jegyek) kötelesek 

megőrizni és kérésre átadni a küldő intézménynek. 

• A zöld utazással kapcsolatos átlátható, egységesen alkalmazott belső ügymenet kialakítása 

(ezen belül az utazási napok számának megítélése) az intézményi koordinátor 

határkörébe tartozik. 

• Amennyiben az Európai Bizottság részéről további tájékoztatást kapunk, mihamarabb 

megosztjuk az intézményekkel. 

 

22. A zöld utazásoknál tényleg csak azt lehet jelölni, hogy egy flow-n belül minden út zöld utazás 

vagy egyik sem? 

Igen. A zöld utazásoknál csak azt engedi a rendszer jelölni, hogy vagy minden utazás zöld, vagy 

egyik sem. Ez igazából a tájékozódást szolgálja, a későbbiekben lehet még rajta módosítani. 

 

23. Mit takar pontosan a kevesebb lehetőséggel élők definíciója, és milyen igazolások szükségesek 

hozzá? 

A kevesebb lehetőséggel élők meghatározásához éppen most készült el egy kuratóriumi 

előterjesztés a KA131-es, ezt hamarosan körbe fogjuk küldeni. 

 

Részlet a Programme Guide-ból: 
Befogadás és sokszínűség a felsőoktatási mobilitás keretében  
A felsőoktatási intézményeknek a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitáshoz 

történő hozzáférésének megkönnyítése érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy a különböző 

hátterű jelenlegi és potenciális résztvevők számára biztosított legyen az egyenlő és méltányos 

hozzáférés, illetve minden fennálló lehetőség. Ebbe beleértendők a kevesebb lehetőséggel 

rendelkező résztvevők, például a fizikai, mentális és egészségi problémákkal küzdő résztvevők, a 

gyermekes hallgatók, a hivatásos sportoló tanulók, valamint a mobilitásban alulreprezentált 

valamennyi tanulmányi területen tanuló hallgatók. 

 

Referenciák a kevesebb lehetőséggel élő hallgatók meghatározásához (PG 7-8-9.old.) 

• Fogyatékosságok 

• Egészségügyi problémák 

• Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok 

• Kulturális különbségek 

• Társadalmi akadályok 

• Gazdasági akadályok 

• Hátrányos megkülönböztetéshez kapcsolódó akadályok 

• Földrajzi akadályok 

 

24. Hogy lehet jelölni, hogy hány kevesebb lehetőséggel élő vesz részt a projektben? 

Erre egy becslést lehet adni a hallgatói mobilitások, ahol megadtuk a létszámot, ott kell megadni 

azt is, hogy a teljes létszámból hány hallgató lesz kb. kevesebb lehetőséggel élő. 
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25. A kevesebb lehetőséggel rendelkezőknek szóló kiegészítő támogatás csak rövidtávú mobilitások 

után jár vagy normál mobilitásoknál is? 

A kevesebb lehetőséggel élőknek szóló kiegészítő támogatást a rövid és normál mobilitásban 

résztvevő hallgatók is igénybe tudják venni. Ha ezt bejelöli az intézmény, a költségvetés 

automatikusan megemelkedik a kieg.tám összegével. 

 

26. A szervezési támogatás 500 EUR/hó vagy 500 EUR/fő összeg? 

A szervezési támogatás 500 EUR/fő, vagyis minden mobilitásban résztvevő személy után 500 EUR 

támogatást kap az intézmény, függetlenül attól, hogy a résztvevő mennyi időre vett részt a 

mobilitásban  

 

27. Kötelező-e megosztani a szervezési költséget a partnerekkel? 

A szervezési költség (OS) maradhat teljes mértékben a pályázó intézménynél is, de lehetősége van 

arra is, hogy a partnerekkel előre definiált módon megossza azt. A felosztás mértékét az 

intézményközi megállapodásban (IIA) kell rögzíteni, de érdemes a pályázatban is kitérni rá. 

 

28. Lehetséges, hogy a költségvetés tábla hibásan számol? 

Igen. Több Nemzeti Iroda is jelezte, hogy ha törölnek egy korábbi flow-t, vagy pl. úgy módosítják 

a flow-t, hogy arra magasabb összeg járna, mint a korábban bevitt adatoknál, akkor meghagyja az 

eredeti támogatási összeget rá, és nem növeli azt. Olyan jelzés is érkezett, hogy az utazási napokra 

járó megélhetési költséget nem számolja bele a rendszer a teljes költségvetésbe. Ha bármi 

hasonló fordul elő, akkor erről egy képernyőképekkel alátámasztott e-mail-t kérünk a 

ka107@tpf.hu címre, és IT segítséget kérünk hozzá. 

 

 

MINŐSÉGI KÉRDÉSEK 

 

29. Elképzelhető, hogy a letöltött űrlap nem tartalmazza a minőségi kérdéseket?  

Igen, amíg nincs kitöltve az űrlap, addig csak a minőségi kérdések helye létszik a lementett pdf-

ben.  

Azt, hogy pontosan milyen kérdésekre kell választ adni a minőségi kérdéseknél, az űrlap, és a PG 

tartalmazza. Egyelőre ICM Handbook még nem áll rendelkezésre. 

 

30. Az 1. kérdésnél (Quality of project design) lehet-e a saját magyar intézmény szemszögéből 

ugyanaz a válasz az alkérdésekre? 

Igen. Az első kérdés a teljes projektre vonatkozik, ahol ha a magyar intézmény eljárása az összes 

partnerre vonatkozóan ugyanaz, akkor ott elég csak egyszer leírni. A partnerek ugyanerre a 

kérdésre adott válaszait érdemes régiónként összesíteni. 

 

31. Az 1. kérdésnél a 12.000 karakterbe bele kell sűríteni az összes partner kiválasztási és elismerési 

eljárását, vagy elég csak a sajátunkat leírni? 

A pályázati űrlap 1. minőségi kérdésénél, ahol a teljes projektre vonatkozóan kell leírni a 

projekttervezési és együttműködési megállapodásokat, ott nagyon fontos, hogy ne csak a saját 

intézmény szempontjai jelenjenek meg, hanem minden partneré. Ha a partnerek válaszai 

hasonlóak, akkor lehet akár régiós viszonylatban is összefoglalni a partnerek részét. Ez a pályázat 

legfontosabb része, mert az 1. kérdésre adott pontszám minden régió pontszámába bele fog 

számítani. 

 

mailto:ka107@tpf.hu
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32. A 2-3. kérdést, amit régiónként kell megválaszolni (A stratégia relevanciája és a hatás és 

disszemináció) a saját intézmény részéről lehet ugyanaz a különböző régiókra vonatkozóan?  

Ha a pályázó intézmény válaszai hasonlóak a 2-3. kérdésnél a különböző régiókban, akkor minden 

régiós válaszban írja le az intézmény. Fontos azonban, hogy a partnerek válaszai is megjelenjenek 

és ne csak egyoldalú legyen a válaszadás ezekben a kérdésekben. 

 

33. A 2-3-as kérdésnél csupán nem elvárás, hogy egy más régiónál már leírt dolgot behivatkozzunk, 

vagy erre most nincs is lehetőség? 

A 2-3. kérdésnél most keresztülhivatkozás helyett le kell írni egy adott régióra vonatkozó 

válaszokat, akkor is, ha az intézménynek pl. ugyanaz a stratégiája az összes régióra vonatkozóan. 

A 2-3. kérdésnél is nagyon fontos, hogy a válasz ne csak a saját intézmény eljárásait tükrözze, 

hanem a partnerre vonatkozó információk is szerepeljenek benne.  

 

34. A Stratégia relevanciája kérdésnél (2. kérdés) mennyire érdemes kihangsúlyozni, ha egy 

régióban az együttműködések alapja a közös kutatás lenne? Tehát a mobilitások egyik célja a 

közös kutatás, illetve a közös kutatás feltétele, hogy a felek eljuthassanak egymás országába. 

Mindemellett a képzési célok is szépen ki vannak fejtve, és meg vannak indokolva. 

Mivel a KA171-es nemzetközi kreditmobilitás célja nem a kutatások elősegítése, hanem a 

programországok és partnerországok közötti mobilitások elősegítése, ezért a kutatási cél helyett 

az oktatási célt javasoljuk kihangsúlyozni. 

 

A KA131 ÉS A KA171 PÁLYÁZATOK/PROJEKTEK KAPCSOLATA 

 

35. A KA131-es projekt nemzetközi részéből megvalósíthatók-e olyan országgal mobilitások, 

amelyekkel nincs nyertes KA107 vagy KA171-es projektje az intézménynek? 

Igen. A KA131-es projekt nemzetközi részéből bármely országba lehet kiutazó mobilitásokat 

megvalósítani, amelyek részt vesznek a programban, nem kell, hogy nyertes KA107 vagy KA171 

projekt álljon mögötte. Egy fontos tudnivaló van, hogy a KA131-es mobilitások elkezdése előtt itt 

is szükség van egy aláírt intézményközi megállapodásra (IIA). 

 

36. Van-e arra lehetőség, hogy egy adott ország esetén a kiutazói mobilitásokat a KA131-es 

projektből valósítsuk meg, míg a beutazó mobilitásokat KA171-es projektből? 

Igen, van lehetőség. Ezt érdemes a pályázatban is leírni. A tevékenységek tervezésénél  

 

IDŐTARTAM 

 

37. Amennyiben csak 24 hónapra nyújtjuk be a pályázatot, lesz-e lehetőség később a projekt 

időtartam hosszabbítására? 

Igen. Nyertes pályázat esetén egy szerződésmódosítással továbbra is lehet 24 hónapról 36 

hónapra hosszabbítani. 


