
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzési célú mobilitás:  

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási 

intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából 

(szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.). Konferencia részvétel nem támogatható! 

A pályázásra jogosultak köre: a GFE oktatói és adminisztrációs munkatársai 

Támogatható tevékenységek: 

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül) 

Pályázati feltételek: 

A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen 

külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy 

közintézmény). 

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 

A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni 

munkaprogramot követi. 

 

Oktatási célú mobilitás: 

Felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása az 

Erasmus+ programban 

A pályázásra jogosultak köre: a GFE oktatói. 

Támogatható tevékenységek: 

A felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül). 

Pályázati feltételek: 

A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény. 

Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra. 

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem. 

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni 

munkaprogramot követi. 
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Az elnyerhető támogatás mértéke képzési célú mobilitás esetén: 

Fogadó ország (2018-as, 2019-es, 2020-as pályázati felhívás) 1-14. nap 15-60. nap 

Magas megélhetési költségű országok 

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg 

(LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) 

170 € / nap 119 € / nap 

Közepes megélhetési költségű országok 

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), 

Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), 

Portugália (PT)) 

140 € / nap  98 € / nap 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok 

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország 

(HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS - a 

2019-es felhívástól kezdődően), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), 

Törökország (TR)) 

110 € / nap  77 € / nap 

 

Utazási támogatás távolság alapján (2018-as, 2019-es pályázati felhívás): 

10 - 99 km 20 € 

100 – 499 km 180 € 

500 – 1 999 km 275 € 

2 000 – 2 999 km 360 € 

3 000 – 3 999 km 530 € 

4 000 – 7 999 km 820 € 

8 000 – 19 999 km 1500 € 

 

 

 

  



 
 

 

A programban való részvételhez minimálisan egy magyar vagy választott idegen nyelven elkészített 

munkatervet, valamint dékáni támogatói nyilatkozatot kell mellékelni.  

Az oktatók és felsőoktatási munkatársak mobilitási pályázatát a kari koordinátorok készítik elő, a pályázati 

szándékot – amennyiben nem szerepelt az ütemtervben – legkésőbb a mobilitást megelőző 30. napig 

jelezni kell az intézményi koordinátornak. 

Az összeférhetetlenség kizárása érdekében, ha a kari Erasmus Bizottság egyik tagja nyújtja be pályázatát, ez 

esetben ő nem élhet szavazati jogával a bírálatkor. 

 

 

Partnerintézményeink teljes listája elérhető a GFE központi honlapon: 

www.gfe.hu  ERASMUS+ Partnerintézmények 

 

 

Jelentkezési határidő: folyamatosan  

a meglévő pályázati keret feltöltéséig.  

 

 

A Gál Ferenc Egyetem ERAMSUS+ csapata és az elérhetőségek: 

Intézményi Erasmus+ koordinátor, egyúttal a Teológiai Kar koordinátora: 

Dr. Thékes István intézetvezető, külügyi titkár 

thekes.istvan@gfe.hu, +36 20 376 9266 

Intézményi Erasmus+ asszisztens: Forrai Szilvia 

erasmus@gfe.hu 

Pedagógiai Kar 

Dr. Szilvássy Orsolya docens, kari Erasmus+ koordinátor 

szilvassy.orsolya@gfe.hu, +36 66 311 511  

Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

Czinderi Kristóf tanársegéd, kari Erasmus+ koordinátor 

czinderi.kristof@gfe.hu, +36 30 518 8619 

Gazdasági Kar 

Csefkó Mónika, nyelvtanár, kari Erasmus+ koordinátor 

csefko.monika@gfe.hu, +36 66 524 700 
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