
ERASMUS+ ZÖLD UTAZÁSI TÁMOGATÁS - ELJÁRÁSREND 

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

 

Az Erasmus+ új programszakaszának egyik kiemelt prioritása a zöld utazás, ezért fenntarthatóbb 

utazási forma választása esetén a mobilitásban résztvevők további támogatásban részesülnek. 

 

I. Általános alapelvek 

 

Az utazási támogatásban nem részesülő hallgatók, zöld utazási forma választása esetén 50 € 

egyszeri utazási támogatásra jogosultak, valamint legfeljebb 4 további utazási napra kaphatnak 

megélhetési támogatást. 

 

Felsőoktatási munkatársak mobilitása esetén (STA és STT) mindig jár utazási támogatás a 

résztvevőknek 

 

- Zöld utazásnak tekinthető a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár, vagy egyéb fenntartható 

eszköz (hajó és repülőgép NEM). 

- 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. 

- Egy résztvevő akkor jogosult a zöld utazási támogatásra, ha a teljes utazásának nagy részét, 

2/3-át (km-ben kifejezve) fenntartható módon teszi meg. Ez azt is jelenti, hogy ha az utazás 

1/3-át repülővel, 2/3-át pedig vonattal teszi meg, akkor a résztvevő jogosult a kiegészítő 

támogatásra. 

- Abban az esetben NEM jár a zöld utazási támogatás, ha csak egy irányba valósul meg a zöld 

utazás. 

- Az utazási formát a mellékelt büntetőjogi nyilatkozattal tudják igazolni. 

- Az utazás igazolásait (utazási jegyek) kötelesek megőrizni és kérésre átadni a küldő 

intézménynek. 

- A megállapított összeg az oda-vissza útra vonatkozik! 

 

 

II. Támogatási ráták 2022/23 

 

Hallgatói mobilitás: 

Távolság Fix összeg + napi támogatás 

0 - 100km 50€ - 

100 - 249 km 50€ 1 nap 

250 - 499 km 50€ 2 nap 

500 – 1500 km 50€ 3 nap 

1500km -  50€ 4 nap 

 

A számításokat a hivatalos https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-

tools/distance-calculator uniós kalkulátor alapján számoljuk. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


 

 

 

Ösztöndíj havi és napi ráták: 

Tanulmányi Szakmai gyakorlat 

Havi Napi Havi Napi 

600€ 20€ 750€ 25€ 

540€ 18€ 690€ 23€ 

 

Zöld munkatársi mobilitás esetén a zöld utazás szerinti ráta jár a részvevőknek: 

Távolság Összeg zöld utazási forma esetén 

10-99km NA 

100-499km 210€/résztvevő 

500-1999km 320€/résztvevő 

2000-2999km 410€/résztvevő 

3000-3999km 610€/résztvevő 

4000- NA 

 

 

III. Finanszírozási rend 

A zöld utazási támogatást a Támogatási szerződésben az össz-ösztöndíjhoz kell hozzáadni, így 

a Károli Gáspár Református Egyetem Erasmus Szabályzata értelmében a tanulmányi mobilitás 

esetén a teljes összeg 80%-át előfinanszírozásban, míg a 20%-ot utófinanszírozásban kapja 

meg. Erasmus szakmai gyakorlat, oktatói és személyzeti mobilitás esetén az ösztöndíjas 100%-

os előfinanszírozásban részesül. 

 

IV. Leadandó dokumentumok 

A zöld utazási támogatás igénybevételéhez a Károli Gáspár Egyetem Erasmus honlapján 

található „Bűntetőjogi nyilatkozat_Erasmus zöld utazási támogatás_KRE_sablon” 

dokumentum kitöltött és aláírt és szkennelt példányát szükséges elektronikusan megküldeni 

az intézményi Erasmus koordinátor részére az erasmus.coordinator@kre.hu címre a 

Támogatási szerződés megkötése előtt. 

A támogatási összeg igénybevételével kötelezettséget vállal az utazás igazolásait (jegyek) 

megőrizni és kérésre átadni az Intézmény képviselőjének. 
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