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I. Előzmények 

 

2013-ban közel hatmillió fiatal volt munka nélkül az Európai Unióban, ugyanekkor több 

mint kétmillió betöltetlen szabad állást találunk, azonban a munkáltatók egyharmada saját 

bevallása szerint nehezen talál megfelelő képzettségű munkaerőt. Magyarországon is gondot 

jelent a fiatal pályakezdők végzettségükhöz kötődő munkahelyhez jutása és további problémát 

okozhat a fiatalok egyre inkább tömeges méretű elvándorlása a jobb gazdasági helyzetben lévő, 

így magasabb fizetést adni tudó országok irányába. 

Az Erasmus+ úgy próbálja orvosolni a kihívást, hogy külföldi tanulási, képzési és 

tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a programjaik résztvevőinek. Ezzel párhuzamosan 

javítja az európai oktatási, szakképzési és ifjúságtámogatási rendszer minőségét is, elősegítve 

az oktatási szakemberek és ifjú munkavállalók szakmai és módszertani fejlődését, valamint az 

oktatás és a munkaerő-piac világa közötti szorosabb együttműködést1. 

 

II. Az Erasmus+ program bemutatása 

 

Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja, amellyel az oktatást és képzést, az 

ifjúsági szférát, valamint a sportot támogatják a 2014-2020 közötti időszakban. A pályázati 

program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek 

megvalósítását teszi lehetővé a közoktatási, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőtt tanulási 

szektorokban (1. ábra). 

Az Európai Uniónak a tudásalapú társadalomban biztosítania szükséges polgárai 

számára a korszerű oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó gazdaságunkban a 

megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanulás és tanítás új formáihoz, 

kihasználva az új lehetőségeket. A nem formális tanulás, az oktatás és képzés fontos tényező a 

Európa versenyképességének növelésében és a munkahelyteremtésben. Az Erasmus+ ennek 

érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági 

szakma és sport megerősítésére2. 

                                                           
1 http://www.eplusifjusag.hu/hu/erasmusplus/view/1/erasmus 
2 http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus 

http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus


 

 

1. ábra: Az Erasmus+ program felépítése 

Forrás: Tempus Közalapítvány, 2015 

 

Magyarországon a program megvalósítását két nemzeti iroda koordinálja: a Tempus 

Közalapítvány (oktatás és képzés területe) és az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda (ifjúság és 

sport területe). 

 

III. Erasmus hatástanulmányok ismertetése 

 

„Az Erasmus hatásvizsgálata – az uniós hallgatói csereprogram ösztönzi a 

foglalkoztathatóságot és a foglalkoztatási mobilitást” című tanulmányt az Európai Bizottság 

publikálta 2014-ben. A független szakértők által készített tanulmány egyaránt támaszkodik 

mennyiségi és minőségi kutatásra is. Az online felméréseken 34 országból (az EU-s tagállamok, 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország) 

75 000 hallgató és végzett diák vett részt. A felmérést emellett 1000 felsőoktatási intézmény 

5000 dolgozója és 650 munkáltató (ebből 55% kis- és középvállalkozás) is kitöltötte. 

http://www.eplusifjusag.hu/


 

Azok a fiatalok, akik tanulmányaik vagy képzésük egy részét külföldön töltik, nem 

csupán egyes részterületeken tesznek szert szakmai ismeretekre, hanem a munkáltatók számára 

értékes főbb transzverzális készségeket is erősítik. Az Erasmus hallgatói uniós csereprogramot 

vizsgáló hatásvizsgálatból kiderül, hogy a külföldi tapasztalatokkal rendelkező diákok 

tanulmányaik befejezése után jóval előnyösebb helyzetből indulnak a munkaerőpiacon. A 

kizárólag hazai képzésben részt vevő társaikkal összehasonlítva a külföldi tanulmányi vagy 

képzési tapasztalatokkal rendelkezők körében felével alacsonyabb a tartósan munkanélküliek 

száma, és a tanulmányok elvégzésétől számított öt év múlva 23%-al kevesebb köztük a 

munkanélküli (2. ábra).  

 

2. ábra: Az Erasmus+ programban résztvevő hallgatók foglalkoztatási esélyei 

Forrás: Európai Bizottság, 2014 

 

   A munkaadók 92%-a nagyra értékeli az új alkalmazottak felvételénél az olyan 

transzverzális személyiségjegyeket (amelyeket a program kifejezetten megerősít), mint például 

a problémamegoldó készség, a tolerancia, az önbizalom, a kíváncsiság, a saját erősségek és 

gyenge pontok ismerete és a határozottság (3. ábra). A programban való részvétel előtti és utáni 

összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy az Erasmus-ösztöndíjasoknál már az utazás előtt 

magasabb értékeket lehetett mérni a fenti személyiségjegyek vonatkozásában, s a 

csereprogramot követően pedig ezek az eredmények átlagosan 42%-kal meghaladták a többi 

hallgatónál mért értékeket. A munkáltatók mintegy kétharmada úgy nyilatkozott, hogy a 

nemzetközi gyakorlattal rendelkező alkalmazottak nagyobb felelősséggel járó feladatokat 

kaphatnak. 

http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf


 

 

3. ábra: A munkáltatók munkaerő-piaci igényei 

Forrás: Európai Bizottság, 2014 

 

 

   A jelentés arra is kitér, hogy háromból több mint egy esetben ajánlottak állást 

Erasmus-gyakornoknak annál a vállalatnál, ahol szakmai gyakorlatát töltötte. Az Erasmus-

gyakornokok vállalkozói kompetenciák tekintetében is előrébb járnak, mint otthon maradt 

társaik: tízből egy gyakornoknak már saját vállalkozása van, négyből több mint három tervezi 

vagy nem tartja elképzelhetetlennek önálló vállalkozás indítását (4. ábra).  

   Az Erasmus-hallgatók 40%-a tanulmányai elvégzése után legalább egyszer 

tartózkodási országot váltott vagy munkát vállalt külföldön, mintegy kétszer annyian próbáltak 

közülük szerencsét külföldön, mint azok, akik csak a hazai képzésben vettek részt. A 

nemzetközi tapasztalattal rendelkező diákok 93%-a tartja elképzelhetőnek, hogy külföldön 

éljen, ezzel szemben otthon maradt diáktársaik csupán 73%-a nem zárja ki ezt a lehetőséget (5. 

ábra).  

   Az egykori Erasmus-ösztöndíjasok nagyobb valószínűséggel választanak külföldi 

párt maguknak: a volt Erasmus-diákok egyharmadának van külföldi társa (meg kell jegyezzük, 

hogy az Eszterházy Károly Főiskola Erasmus-ösztöndíjasa is portugál párt választott), míg a 

tanulmányaikat otthon végzők 13%-ának párja külföldi származású. Az Erasmus-diákok több 

mint egynegyede a köt hosszú távú párkapcsolatot a csereprogram ideje alatt. Az Európai 



 

Bizottság becslései szerint ezekből az adatokból kiindulva 1987 óta mintegy egymillió 

gyermek született Erasmus-ösztöndíjasok kapcsolatából3. 

 

4. ábra: Az Erasmus+ programban résztvevő hallgatók és a munkaerő-piac kapcsolata 

Forrás: Európai Bizottság, 2014 

 

 

 

5. ábra: Az Erasmus+ programban résztvevő hallgatók nemzetközi és társaséleti helyzete 

Forrás: Európai Bizottság, 2014 

                                                           
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_hu.htm 



 

   A RAY kutatás (Research-based Analysis and Monitoring of Youth in Action) az 

Erasmus+ ifjúsági elődprogramja, a Fiatalok Lendületben program empirikus kutatáson 

alapuló nemzetközi vizsgálata. A kutatásban Magyarország 2011 óta vesz részt. A RAY 

kutatások középpontjában álló fogalmak: 

  - ifjúsági munka, ifjúsági munka professzionalizálódása; 

  - ifjúsági tanulási mobilitás; 

  - nem formális, illetve informális tanulási folyamatokhoz kötődő tevékenységek; 

  - aktív állampolgárság. 

   A 2013-ben végzett nemzetközi kutatás alapvető eredményei az alábbiak. 

A Fiatalok Lendületben Program (FILEP) résztvevőinek: 

- 82 %-a további FILEP képzésben, oktatásban venne részt, 

- 80 %-a esetében a multikulturalitás erősödik, 

- 75 %-a külföldön tanulna vagy dolgozna, 

- 69 %-a jobb eséllyel pályázik munkahelyekre, 

- 66 %-a céltudatosabb lett a karrierje tervezésében,  

- 36-%-a pedig elbizonytalanodott jelenlegi tanulmányainak hasznosságában. 

A résztvevők tulajdonságai, készségei esetében: 

- 75 % toleránsabb, 

- 70 % tanulási készségeiben javult, 

- 68 % együttműködési készsége javult, 

- 58 % aktívabb munkavégzésre törekszik, 

- 54 % vezetői tevékenységet végezne civil szervezetében. 

 

IV. Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz és Környezettudományi Intézet hallgatóinak 

részvétele Erasmus+ programokban 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz és Környezettudományi Intézete 

alapképzésben terület-, település- és térségfejlesztési, megújuló energia, valamint tanári 

szakirányon képez geográfusokat, mesterképzésben pedig földrajz szakos tanárokat, továbbá 

erőforrás- és kockázatelemző, valamint régiómenedzser geográfusokat. A képzés fejlesztését a 

nem formális tanulás módszereinek alkalmazásával több egri civil szervezet segíti, amelyek 

közül kiemelkedik  az Agria Geográfia Alapítvány, amely 2009-ben alakult meg. Az alapító 

azzal a céllal hívta életre a nonprofit szervezetet, hogy a főiskola geográfusaival szoros 

együttműködésben a földrajz oktatását, kutatását és alkalmazását fejlessze. A civil szervezet 



 

munkáját az állandó munkatársak mellett hallgatók és oktatók egyaránt segítik, s az alapítvány 

céljainak eredményes megvalósítása érdekében rendszeresen pályáznak különféle támogatási 

források elnyerésére. 

 A Földrajz és Környezettudományi Intézet együttműködik több egri civil szervezettel, 

amelyek a földrajz szakos hallgatóknak szakmai gyakorlati helyet, a későbbiekben pedig 

munkahelyet biztosítanak. Ezek közül kiemelkedik a Kárpátikum Alapítvány, amely a határon 

túli magyar nonprofit szférával ápol szoros nemzeti együttműködési kapcsolatot, továbbá a 

terület- és településfejlesztésben tevékenykedő H-Union Magyar Társadalom- és 

Gazdaságfejlesztési Szövetség és a Terragora Vidékfejlesztési Közösség. További civil 

partnerei az intézetnek az alábbi szervezetek: Eger Térsége Fejlesztési Egyesület, Egri Norma 

Alapítvány, Kaptárkő Egyesület, Kárpátok Alapítvány – Magyarország, Ugar Egyesület.  

Az intézettel együtt dolgozó szervezetek szoros szakmai kapcsolatot tartanak kb. 

kéttucatnyi kárpát-medencei határon túli egyesülettel és alapítvánnyal, amelyek közül az 

Erasmus+ programban a legaktívabb partnerek az alábbiak (6. ábra). 

- A máramarosszigeti Hollósy Simon Művelődési Egylet, amely mintegy 60 fő máramarosi 

magyar fiatal hagyományőrző oktatását szervezi. Jelenleg egykori tanítványunk, a Kárpátikum 

Alapítvány önkéntese oktatja a fiatalokat a Petőfi Sándor Programban. 

- A sepsiszentgyörgyi Kárpátkanyar Egyesület, amely a természetjárás és saját közösségi 

kertjük (ősi magyar fajták gyűjtése) művelésével a fenntartható életmódot népszerűsíti. 

- A nagykaposi Luminosus n.o. civil egyesülettel megvalósított közös oktatási programok közül 

kiemelkedik a 2015 őszén szervezett Erasmus+ program, amelyben a felvidékiek szervezésében 

15 fő egri főiskolás hallgatót képeztek az Ung-vidéken. 

- A beregszászi Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet segítségével a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola geográfusaival közös földrajzi terepgyakorlatok és 

együttműködések valósulnak meg. 

2013-tól 2015-ig az egri civil szervezetek tizenegy, míg a felvidéki Luminosus 

Egyesület egy Erasmus+ programot szervezett (1. táblázat). A csereprogramok főleg az Észak-

magyarországi régióban valósultak meg, s ezeken kb. 50 fő földrajz szakos hallgató volt 

résztvevője a programoknak. Van olyan diákunk, aki mind a 12 programon aktív résztvevőként 

segítette a szakmai munkát, s számos hallgatónk több mint féltucatnyi alkalommal volt 

szereplője a nem formális oktatásra épülő csereprogramoknak. Tudományos vizsgálattal még 

nem, de tapasztalati úton kijelenthető, hogy az Erasmus+ programokban aktívan résztvevő 

hallgatóink a munkaerő-piacon főleg szakmájukban sikeresen dolgoznak a programban nem 

tevékenykedő társaikhoz képest. 



 

 

6. ábra: Az Erasmus+ programokban együttműködő határon túli civil szervezetek székhelyei 

Saját szerkesztés, 2015 

 

1. táblázat: Részvételi létszámok Erasmus+ programokban  

Időpont Helyszín Pályázó szervezet Témakör 

Részt-

vevők 

EKF 

hallgatók 

        száma (fő) 

2013. szept. Noszvaj Kárpátikum A. Megújuló energiák 54 18 

2013. okt. Mogyoróska Terragora K. Vállalkozásfejlesztés 36 12 

2014. jan. Eger H-Union Sz. Megújuló energiák 12 6 

2014. máj. Mogyoróska Kárpátikum A. Zöld gazdaság 36 14 

2014. máj. Mogyoróska H-Union Sz. Kertgazdálkodás 12 6 

2014. okt. Eger Terragora K. Vállalkozásfejlesztés 36 10 

2015. márc Mogyoróska Kárpátikum A. Megújuló energiák 54 19 

2015. ápr. Noszvaj Kárpátikum A. Kertgazdálkodás 36 10 

2015. szept. Sarud Kárpátikum A. Megújuló energiák 36 12 

2015. szept. Noszvaj Agria Geográfia A. Vállalkozásfejlesztés 36 12 

2015. okt. Nagykapos Luminosus Élelmiszergazdaság 36 15 

2015. okt. Noszvaj Kárpátikum A. Zöld gazdaság 36 10 

Saját szerkesztés, 2015 

 



 

Mivel a globalizáció újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a társadalmat, ezért 

mindenkinek, így az Erasmus+ csereprogramok résztvevőinek is széles körű 

kulcskompetenciákra lesz szükségük ahhoz, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a gyorsan 

változó világhoz. 

A következőkben felsorolandó fontos kompetenciákat, amelyeket a csereprogramok 

során a hallgatók esetében fejleszteni kívánunk, az Európai Parlament és Tanács ajánlása 

alapján fogalmazzuk meg. Valamennyi kulcskompetenciát egyformán fontosnak kell tekinteni, 

hiszen mindegyik hozzájárulhat a sikeres élet- és munkapályához a tudásalapú társadalomban. 

1. Alapvető kompetenciák a természettudományok terén. 

A természettudományi kompetencia arra a képességre és hajlandóságra utal, hogy az 

alkalmazott tudást és módszertant a természeti világ magyarázatához használjuk annak 

érdekében, hogy problémákat és kockázatokat ismerjünk fel, és bizonyítékokra alapozott 

következtetéséket vonjunk le. A természettudományi kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység által okozott változások megértését és az egyes polgár felelősségét. 

2. Matematikai kompetencia. 

A magabiztos számolni tudásra alapozva a hangsúly a folyamaton és a tevékenységen, 

valamint a tudáson van. A matematikai kompetencia különböző szinteken tartalmazza a 

matematikai gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre irányuló hajlamot (logikus 

és térbeli gondolkodás), valamint az ilyen jellegű megjelenítést (képletek, modellek, 

szerkezetek, grafikonok, táblázatok). 

3. Digitális kompetencia. 

Az információs társadalmi technológiák magabiztos és kritikus használatát jelenti a 

munka és a kommunikáció terén. Ez az IKT (információs és kommunikációs technológia) terén 

meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép használata információ visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint az Internet használata. 

4. Az anyanyelven folytatott kommunikáció. 

 A hallgató koncepciókat, gondolatokat, tényeket és véleményeket tud kifejezni és 

értelmezni szóban és írásban egyaránt, valamint nyelvileg helyes és kreatív módon kapcsolódik 

be a társadalmi és kulturális tevékenységek teljes körébe, az oktatásba és képzésbe, a munkába, 

a családi életbe és a szabadidős tevékenységekbe. 

5. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia. 

A hallgató azon képességére utal, hogy elképzeléseit meg tudja valósítani. Ide tartozik 

a kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás, valamint annak képessége, hogy a diák 

célkitűzései érdekében terveket készít és visz véghez. Ez segíti őt – nemcsak a mindennapi 



 

életében otthon és a társadalomban, hanem a későbbi munkahelyén is – abban, hogy megértse 

a munkáját körülvevő társadalmi és gazdasági környezetet. A kompetencia magában foglalja 

az etikai értékekkel kapcsolatos tudatosságot és ösztönzi a jó vezetési gyakorlatot. 

6. Szociális és állampolgári kompetenciák. 

Tartalmazzák a személyi, interperszonális és interkulturális kompetenciákat, és 

meghatározzák a viselkedés minden olyan formáját, amely arra teszi képessé a hallgatót, hogy 

hatékony és építő módon vegyen részt a társadalmi és szakmai életben, különösen az egyre 

sokfélébb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat tudjon megoldani. Az 

állampolgári kompetencia a demokrácia, az igazságosság, az egyenlőség, az állampolgárság és 

a polgári jogok fogalmának ismeretén alapul és felvértezi az egyént, hogy teljes körben részt 

tudjon venni a közügyekben. 

7. Kulturális tudatosság. 

A kulturális tudatosság magában foglalja a helyi, a nemzeti és az európai kulturális 

örökség, valamint a világban elfoglalt helyünk megértését. 

8. A tanulás elsajátítása. 

Az a képesség, amellyel az egyén a tanulásra törekszik és azzal foglalkozik, hogy 

megszervezi saját tanulását (természetesen tanári segítséget is igénybe vehet), beleértve az 

idővel és információval való hatékony gazdálkodást is. Ez a kompetencia az új tudás és 

készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és 

alkalmazását jelenti. A tanulás elsajátítása rávezeti a hallgatót, hogy az előzetesen tanultakra és 

élettapasztalatára építsen annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában 

tudja használni és alkalmazni. A motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen az egyén 

kompetenciái tekintetében. 

Az eddig megvalósított Erasmus+ csereprogramoknak köszönhetően hallgatóink több 

szakmai eredményt értek el és a munkaerő-piacon is kedvező tapasztalatokat szereztek. Hat fő 

egykori és mai hallgatónk komplex projektmenedzsment tevékenységet végez, azaz programot 

tervez, pályázatot ír, szerződéskötésben segédkezik, projektre felkészül és megvalósítja, és 

végül szakmai és pénzügyi beszámolót készít. Az Erasmus+ pályázatban aktívan ténykedő 

fiataljaink ma a munkaerő-piacon is megállják helyüket. Többen közülük már tanulmányaik 

ideje alatt szakmai munkahelyet kapnak. Volt diákunk, akinek tehetségére az Erasmus+ 

programban végzett szervező munkája során figyelt fel a versenyszektor képviselője, így 

azonnal munkahelyhez jutott. 

Az egri civil szektor képviselői is jelentős foglalkoztatói tanítványainknak, egy TÁMOP 

forrás segítségével összesen 15 fő hallgatónknak sikerült a munkahely biztosítása a pályázati 



 

időszak (2014-15) folyamán. Jelenleg hét diákunk dolgozik az egri nonprofit szektor 

képviselőinél, egy diákunk egy nemrégiben alapított egyesület vezetője lett. 

Közvetlenül kb. 200 fő határon túli fiatal résztvevője volt a programoknak, így 

jelentősen tudtuk erősíteni a nemzeti összetartozás fontosságát. Meg kell jegyezzük, hogy nem 

csak magyar nemzetiségű fiatalok résztvevői az eseményeknek, hanem román, ukrán, szerb és 

szlovák nemzetiségűek is csatlakoznak programjainkhoz. Határon túli magyarok esetében a 

program hatására vállalkozás is indítása került. 

A programoknak köszönhetően egy erős kárpát-medencei civil együttműködési hálózat 

alakult ki, amelyben nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók is aktívan vesznek részt. 

 

V. Összegzés 

 

Az új Erasmus+ program révén négymillióan utazhatnak külföldre 2014 és 2020 között, 

köztük kétmillió felsőoktatási hallgató és háromszázezer dolgozó. A javuló nyelvi támogatás, 

a rugalmasabb szabályok, valamint az egyedi igényekkel rendelkező, hátrányos helyzetű, távoli 

területekről származó személyeknek nyújtott további támogatás révén még többen ki tudják 

használni az Erasmus+ program adta lehetőségeket4. 

A leendő Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézete is 

aktívan tud bekapcsolódni a nem formális oktatás fejlesztésébe, így hallgatóinak szakmai és 

módszertani képzést biztosítva a munkaerőpiaci sikerek megalapozását adja. 
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