
Fontos tudnivalók, megfontolandó szempontok Erasmus+ mobilitások kapcsán 

járványhelyzet idején 

 

- Erasmus+ ösztöndíj kizárólag arra az időszakra adható, melyet a hallgató fizikailag a fogadó országban 

tölt. 

- Részképzés : Ösztöndíj akkor is jár, ha a kint tartózkodás során csak online követi az oktatást. 

- Szakmai gyakorlat: Ösztöndíjra jogosult akkor is, ha a kint tartózkodás során home office-ban 

dolgozik. 

- A Magyarországról folytatott online tanulmányokra / munkavégzésre nem nyújtható Erasmus+ 

ösztöndíj! 

- Erasmus+ ösztöndíj adható a fogadó országba való megérkezést követő karanténban töltött 

időszakra is. A karanténban töltött időt a hallgatónak tudnia kell igazolni. (Pl. karanténba rendelő 

hatósági dokumentummal). 

- Ameddig nem biztos a kiutazás lehetősége (pl. kormányzati korlátozások miatt), addig javasolt 

tartózkodni mindennemű nem visszatéríthető kiadástól (pl. repülőjegy, szállás). 

- Szállásfoglalásnál, repülőjegy-vásárlásnál mindenképp javasolt részletesen végig olvasni a szerződést, 

meggyőződni a megfelelő lemondási, módosítási lehetőségekről, a kaució visszaigénylésének 

feltételeiről. 

- Kiutazás előtt javasolt széleskörűen tájékozódni az alábbiak tekintetében: 

- Milyen speciális körülményekre kell számítani (pl. online távoktatás, tantárgyak eltörlése, 

kollégium bezárása, kijárási tilalom/korlátozások, stb.). 

- Online / jelenléti / hybrid oktatás // home office lesz-e. Az egyes oktatási/munkavégzési 

típusok időszakának pontos kezdő és záró dátumai várhatóan mik lesznek. 

- Az adott ország budapesti nagykövetségén vagy a honlapján, hogy pl. milyen feltételekkel 

váltható ki egy esetleges kötelező karantén.  

- Mik az adott országban hatályban lévő egészségbiztosítással kapcsolatos szabályok, és 

amennyiben szükséges, az EU kártyán kívül további egészségbiztosításról gondoskodni. 

- Sok utasbiztosítás a koronavírushoz kötődő költségekre nem nyújt fedezetet! 

- Érdemes a kiutazás előtti pakolás során felkészülni egy, a kint tartózkodás során esetlegesen 

váratlanul elrendelt kijárási tilalomra, csomagküldő szolgáltatások felfüggesztésére, stb. (pl. 

krónikus betegség esetén elegendő gyógyszert kivinni). 

- Konzuli tájékoztatás az egyes országok biztonsági besorolásáról 

- Utazási tanács országonként 

- Konzuli szolgálat tanácsai az útra kelés előtt 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/gyors-tippek-mielott-utra-kelne


- Ha a mobilitás a járványhelyzet következtében megszakad, és a kint töltött idő hossza nem éri el 

az Erasmus+ szabályzat szerinti minimumot (részképzés esetén 90 nap, szakmai gyakorlat esetén 60 

nap), a pandémiás helyzetre való tekintettel a hallgatónak nem a teljes ösztöndíjat kell visszafizetnie 

a Corvinus Egyetem részére, hanem annak csak időarányos részét. 

- Amennyiben - a járványhelyzettel szoros összefüggésben - extra költségek merültek fel, 

méltányossági vis maior kérelem nyújtható be a többlet kiadásokra vonatkozóan. Erről bővebb 

tájékoztatás a ’vis maior kérelem benyújtásának módja’ elnevezésű PDF fájlban olvasható. 

- Ha a mobilitás megszakad és a hallgató hazautazni kényszerül, javasolt – lehetőség szerint – minden 

ingóságot hazahozni, mert sosem lehet tudni, mikor milyen utazási korlátozások lépnek érvénybe 

egyik napról a másikra. Sok esetben előfordult, hogy a kint hagyott személyes tárgyakért már nem 

volt mód visszamenni. 

- Javasolt továbbá minden - koronavírus helyzettel kapcsolatos - kiadásról megőrizni a számlákat, 

blokkokat, tranzakciós igazolásokat, szerződéseket (pl. albérleti szerződést), levélváltásokat, mert 

egy későbbi esetleges vis maior kérelem benyújtása során ezekre szükség lehet. 

- Példák: PCR teszt, orvosi vizsgálat, gyógyszerek, repülőjegy, szállásdíj, stb. 

- Amennyiben a hallgató mobilitását megszakítani kényszerül, javasolt írásosan dokumentálható 

formában felvennie a kapcsolatot minden olyan személlyel, szervezettel, (pl. szállásadó, 

légitársaság), melyek felé anyagilag elkötelezett, hogy a pandémiás helyzetre hivatkozva megpróbálja 

visszaigényelni pénzét. Ez azért fontos, mert egy esetleges vis maior kérelem benyújtásakor kizárólag 

olyan (többlet) kiadásokra vonatkozóan kérhető kiegészítő méltányossági támogatás, melyek a 

koronavírus helyzet miatt merültek fel, és amelyeket a hallgató megkísérelt visszaigényelni, ám 

kérelme részben vagy egészben kérelme elutasításra került az illetékes személy/cég által, és 

mindezeket alátámasztó dokumentumokkal igazolni is tudja. 

 

Mivel a koronavírus mára már nem egy váratlanul kitörő járvány, hanem sajnos életünk részévé vált, 

így az alábbiak komoly megfontolására kérjük a kedves hallgatókat: 

- Aki a járványhelyzet ellenére is a kiutazás mellett dönt, azt saját - büntetőjogi - felelősségének 

tudatában tegye. Az Erasmus+ támogatási szerződés aláírásával az abban, illetve a Budapesti 

Corvinus Egyetem Külföldi Részképzési Szabályzatában foglalt kötelezettségek rá nézve érvényessé 

válnak. 

- A járványhelyzet miatt érdemes egy átlagos kiutazásnál, kiköltözésnél sokkal körültekintőbben 

tervezni, akár a legrosszabb forgatókönyvekre is rendelkezni valamilyen megoldási tervvel. 



- Ha valaki szorult helyzetbe kerül, pl. ösztöndíját, tanulmányait érintő kérdései merülnek fel, azonnal 

vegye fel a kapcsolatot itthoni Erasmus+ koordinátorával, tanulmányi előadójával, oktatójával vagy 

a Tempus Közalapítvánnyal, hogy időben segíteni tudjunk. 

 

Kívánunk sikeres és kellemes külföldi részképzési félévet. Ha bármi kérdésük, gondjuk merülne fel, 

forduljanak hozzánk bizalommal (corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu). 

 

 

 

mailto:corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu

