
ÚTMUTATÓ EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA 

Kidolgozva a Szlovákiai Erasmus+ Oktatási és Képzési Program Nemzeti 

Ügynöksége által az Európai Bizottság utasításait követve 

 

Az alábbi útmutatás ajánlott a szlovákiai egyetemek hallgatóinak, akik érintettek a nemzetközi 

mobilitási programokban (tervezték illetve már kiutaztak Erasmus+ mobilitásra) és szükségük 

van információra a COVID-19 járványügyi vészhelyzet miatt kialakult helyzet megoldására. 
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1. ÚTMUTATÓ KIUTAZÁS ELŐTT ÁLLÓ HALLGATÓKNAK 
 

 

A HALLGATÓI MOBILITÁST ELNYERTEM, DE MÉG NEM UTAZTAM KI KÜLFÖLDRE 

 
a) Terveztem az utazást, nincsenek költségeim a mobilitással kapcsoltban 

 

- A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztériumának jelenleg 

érvényes rendelkezése alapján minden nemzetközi mobilitás a visszavonásig törölve.  
- Bővebb információt a hazai egyetem intézményi Erasmus+ koordinátora nyújt, akivel ajánlott 

a kapcsolatot felvenni. 
- Aláírt és hatályos támogatási szerződéssel rendelkező hallgató, akinek számlájára megtörtént 

az ösztöndíj folyósítása, de meghiúsult az utazása, köteles visszatéríteni a teljes ösztöndíj 
összegét az egyetem számlájára. 

- A tanulmányi mobilitás (szemeszterre) illetve a szakmai gyakorlat későbbi időpontra 
halasztásának lehetőségeiről az intézményi Erasmus+ koordinátornál lehet érdeklődni. 

- A szakmai gyakorlatok esetében, vegyék fel a kapcsolatot a fogadó intézménnyel/céggel, és 
derítsék ki, van-e lehetőségük a mobilitás későbbi megvalósítására. 

- A frissdiplomások (abszolvens) szakmai gyakorlatát, melyet a tanulmányok elvégzését követő 
egy éven belül kell teljesíteni, az Európai bizottság 18 hónapos időtartamra hosszabbította 
meg. Az időpont módosítást a fogadó intézménnyel/céggel együttműködve igyekezzenek a 
követelményeknek megfelelően megoldani. 

.  

b) Terveztem az utazást, költségeim merültek fel a mobilitással kapcsolatban  

 

- Ha a mobilitás szervezésénél költségei merültek fel a szállással vagy utazással kapcsolatban 

(előre kifizetett számla, repülőjegy, vonat/buszjegy), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal 

(hotel, repülőtársasság, busz és vasúti társaság) és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg 

visszatérítésére. Kérjük ezt e-mailekkel, számlákkal, utazási bizonylatok - buszjegy, vonatjegy, 

repülőjegy benyújtásával igazolni.  Minden esetben törekedjen a kifizetett költségek 

megtérítésére. További információk az Európai Bizottság „Egységes uniós utasjogok a COVID-

19 világjárvány idején” iránymutatásában találhatók az alábbi linken: 

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-03-18-covid-19-guidance-

eu-passenger-rights_en. 

- Vegye fel a kapcsolatot az intézményi Erasmus+ koordinátorával, és küldje el az alábbi 

dokumentumokat: 

o Vis maior - Egyéni méltányossági kérelem. 

o A tervezett mobilitással kapcsolatban felmerült költségeket igazoló bizonylatok: utazási 

költségek – repülőjegy, vonatjegy, buszjegy – amennyiben nem sikerül törölni a 

jegyvásárlást a társasággal folytatott levelezést is csatolni kell, a szállás kifizetésének 

igazolása – amennyiben a szolgálgató megtagadja a költség visszatérítését csatolja a 

szállásadóval folytatott levelezést,  biztosítás, stb.  

o Az egyetem megtéríti a vis maior alapján felmerült költségeket. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-03-18-covid-19-guidance-eu-passenger-rights_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-03-18-covid-19-guidance-eu-passenger-rights_en


 

 

 

 

2) A HALLGATÓI MOBILITÁSUKAT MEGKEZDETT HALLGATÓKNAK 
 

I. Kiutaztam külföldre, megkezdtem a mobilitásomat, a  világjárvány kitörése után 
visszatértem Szlovákiába 
 

a) Tervezem a tanulmányi/szakmai mobilitásom folytatását online kurzusok keretében 

 

- Vegye fel a kapcsolatot a hazai egyetem intézményi Erasmus koordinátorával, és jelezze e-
mailben, hogy visszatért Szlovákiába. 

- Folytassa a külföldi tanulmányait otthonról online kurzusok keretében, próbálja meg sikeresen 
teljesíteni a Tanulmányi megállapodásban (Learning agreement for Studies) felsorolt  
tárgyakat. 

- Szakmai gyakorlat esetén, ha van ilyen lehetősége, dolgozzon „home office” formában, és 
próbálja meg teljesíteni a Szakmai gyakorlatról szóló tanulmányi megállapodásban (Learning 
agreement for Traineeship) meghatározott célokat. 

- Amennyiben a külföldi egyetem lehetőséget biztosít a tanulmányok folytatására online 
kurzusok keretében (hivatalos kiértesítést megőrizni) a sikeres teljesítés után a szlovákiai 
egyetem a kiállított időtartam és tanulmányi/teljesítési igazolás alapján köteles  elismeri az 
on-line elvégzett kurzusokon szerzett krediteket még akkor is, ha azt a hallgató Szlovákiában 
teljesíti. Szakmai gyakorlat esetén, amennyiben a fogadó intézmény/cég beleegyezik a 
szakmai gyakorlat online teljesítésére Szlovákiából, akkor az egyetem köteles elismerni a 
szakmai gyakorlatot. 

- A külföldi egyetem a sikeres vizsgák után kiállítja a szükséges igazolásokat: Certificate – 
időtartam igazolás és Transcript of Records – teljesítési/tanulmányi igazolás. 

- Mobilitási ösztöndíjra az időtartam igazoláson (Certificate) feltüntetett időszakra jogosult 
(mintha az egész mobilitást külföldön töltötték volna). Az igazolást a fogadó egyetem állítja ki. 

- Amennyiben kérvényezte külföldről a hazaszállítását és kötelező karanténba vonult az erre 
kijelölt szlovákiai létesítmények valamelyikébe, akkor a hazai egyetemnek kötelessége 
elismerni az ellátási költségeket. Benyújtandó bizonylatok: igazolás a Szlovákiába érkezés 
időpontjáról, számla a kifizetett ellátási/kezelési költségekről. 

 

b) A  tanulmányaimat/szakmai gyakorlatomat nem fogom tudni online kurzusok keretében 
teljesíteni  

 

- Vegye fel a kapcsolatot a hazai egyetem intézményi Erasmus koordinátorával, és jelezze e-
mailben, hogy visszatért Szlovákiába. 
 

- Miután nem áll módjában folytatni a külföldi tanulmányait/szakmai gyakorlatát, jutassa el az 
alábbi dokumentumokat a hazai egyetemi koordinátornak: 

o vis maior - egyéni méltányossági kérelem, 

o hazautazási költségeket igazoló bizonylatok - repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, számla 

a kifizetett ellátási karantén-költségekről - amennyiben kérvényezte külföldről a 

hazaszállítását és kötelező karanténba vonult az erre kijelölt szlovákiai létesítmények 

valamelyikébe, 



o egyéb költségek bizonylatai: az előre kifizetett szállás igazolása – egész mobilitási 

időszakot lefedő (azt is, amelyet már nem töltött külföldön), amennyiben a szolgáltató 

megtagadja a költség visszatérítésé csatolja a szállásadóval folytatott levelezést. 

 

- A hazai egyetem a vis maior eljárás értelemében a következő költségeket ismeri el: 

o csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra megállapított mobilitási ösztöndíjat 

(a fogadó egyetem állítja ki), a mobilitás utolsó napjának a Szlovákiába utazás napja 

minősül, 

o a hazautazás valós költségeit, valamint a szállás idő előtti visszavonásával járó 

költségeket, illetőleg a kifizetett ellátási karantén-költségeket. 

 

- A mobilitás befejezettnek minősül. 

- A tanulmányok folytatásának/átütemezésének további lehetőségeiről érdeklődjön a hazai 

egyetem koordinátoránál. 

 
 

c) Megszakítottam a mobilitásomat és haza tértem. A tanulmányaimat/szakmai 
gyakorlatomat a korlátozás után folytatom 

 
- Vegye fel a kapcsolatot a hazai egyetem intézményi Erasmus koordinátorával, és jelezze e-

mailben, hogy visszatért Szlovákiába, juttassa el (e-mail) a fogadó egyetem/intézmény/cég 
által kiállított igazolást arról, hogy a mobilitás a korlátozás feloldása után folytatódik, és nem 
kerül teljesítésre online kurzus keretében. 

- Hazaszállítás és kötelező karanténba vonulás (a kijelölt szlovákiai létesítmények 
valamelyikébe) esetén a hazai egyetemnek kötelessége elismerni az ellátási költségeket. 
Benyújtandó bizonylatok: igazolás a Szlovákiába érkezés időpontjáról, számla a kifizetett 
ellátási karantén-költségekről. 

- Erasmus koordinátornak benyújtandó egyéb költségek bizonylati: 

o az előre kifizetett szállás igazolása – egész mobilitási időszakot lefedő (azt is, amelyet 

már nem töltött külföldön), amennyiben a szolgáltató megtagadja a költség 

visszatérítésé csatolja a szállásadóval folytatott levelezést, 

o hazautazási költségeket igazoló bizonylatok - repülőjegy, vonatjegy, buszjegy (oda és 

visszaút). 

- A Támogatási Szerződés módosítása a bekövetkezett időtartam változás miatt. 

- csak az igazolhatóan/valósan külföldön töltött időszak támogatható ösztöndíjjal (a fogadó 

egyetem által kiállított igazolás – Certificate). 

 

 
 

II. Kiutaztam külföldre, megkezdetem a mobilitásomat, a világjárvány kitörése után 
külföldön maradtam 

 

a)  Folytatom a tanulmányaimat/szakmai gyakorlatomat 
 

- Vegye fel a kapcsolatot a hazai egyetem intézményi Erasmus koordinátorával, és jelezze e-
mailben, hogy külföldön marad. 



- Amennyiben a külföldi egyetem online kurzusok keretében lehetőséget biztosít 
a tanulmányok folytatására (hivatalos kiértesítést megőrizni) a sikeres teljesítés után 
a szlovákiai egyetem a kiállított időtartam (Certificate) és tanulmányi/teljesítési 
igazolás (Transcript of Records) alapján köteles  elismeri a mobilitást.  Szakmai gyakorlat 
esetén, amennyiben a fogadó intézmény/cég beleegyezik a szakmai gyakorlat online 
teljesítésére Szlovákiából, akkor az egyetem köteles elismerni a szakmai gyakorlatot. 

- A külföldi egyetem a sikeres vizsgák után kiállítja a szükséges igazolásokat: Certificate – 
időtartam igazolás és Transcript of Records – teljesítési/tanulmányi igazolás. Szakmai 
gyakorlat sikeres teljesítését a Traineeship Certificate igazolja. 

- Mobilitási ösztöndíjra az időtartam igazoláson (Certificate) feltüntetett időszakra jogosult 
Az igazolást a fogadó egyetem/intézmény/cég állítja ki. 

 
 

b) Nem folytathatom a tanulmányaimat/szakmai gyakorlatomat 
 

- Vegye fel a kapcsolatot a hazai egyetem intézményi Erasmus koordinátorával, és jelezze e-
mailben, hogy külföldön marad. Csatolja az igazolásokat, milyen okból nem tudja online 
folytatni a tanulmányait/szakmai gyakorlatát, vagy indokolja meg miért nem tudott haza 
utazni. 

- Amennyiben a fogadó egyetem/intézmény/cég nem tudja biztosítani a 
tanulmányok/szakmai gyakorlat folytatását online kurzus keretében, a mobilitás 
befejezettnek minősül, a fogadó intézmény kiállítja az igazolást a külföldi tartózkodás valós 
időtartamára. 

- Amennyiben a fogadó ország kormánya által kiadott rendelkezés/tiltás miatt nem hagyhatja 
el az országot, abban az esetben jogosult anyagi támogatásra a mobilitási időtartammal 
megegyező kinttartózkodás idejére.  

- Amennyiben saját elhatározásából maradt külföldön, akkor az ösztöndíját az időtartam 
igazoláson (Certificate) feltüntetett időszakra ismerjük csak el. Ha a kiutazás előtt folyósított 
80 % magasabb lenne ettől az összegtől, akkor köteles a különbséget a küldő egyetemnek 
visszatéríteni, kivéve, ha nem állapodnak meg másként.  

 
 

 

 
 


