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Három különböző típusú pályázat beadására van lehetőség évente 4 alkalommal: 

1. szociális (diákoknak) 

2. osztályprogramok (főleg a szorgalmi időszakban) 

3. nyári táborok (osztályoknak és több osztályból jelentkezett diákoknak) 

 

1. a) A Kuratórium (indokolt esetben) kiemelten támogatja a diákok egyéni szociális 

kérelmét. A korábbi gyakorlattal szemben az osztályfőnöki jellemzést és támogatói 

véleményt a Kuratórium titkárának, illetve a teljes Kuratóriumnak kell küldeni, nem a diák 

mellékeli a pályázati anyaghoz. (kuratorium@e5vos.hu / molnar.agnes@e5vos.hu)  

b) Az osztályfőnöki ajánlás szempontjai elérhetők az Alapítvány honlapján. 

c) Az űrlap csak a diák e5vos.hu –s címével tölthető ki. 

d) A szociális támogatást utalással lehet megkapni, kérjük, adjanak meg mindig 

számlaszámot, ahová a megítélt összeget utalhatjuk. 

e) A pályázható szociális támogatás körébe tartozik: 

 havi bérlet 

 menza 

 osztálykirándulás 

 nyelvkönyv 

 nyelvvizsga 

 külföldi tanulmányi út 

 12. év költségei 

 tanulmányi táborok 

 és minden olyan tevékenység, amit az Alapító okirat lehetővé tesz 

f) A kitöltésről kérjen visszaigazolást az űrlapon, amiből látni lehet, hogy biztosan  

megérkezett-e a pályázat. 

 
2. a) Az osztályprogramokra minden osztálynak 4 alkalommal lehet pályázni, kulturális, 

illetve tanulmányhoz kapcsolódó programonként 1500 Ft / fő támogatásra (ha több bevétele 

lesz az Alapítványnak, az összeg növelhető / ha kevesebb, akkor az összeg csökken / a 

megítélhető támogatás összege függ a pályázók számától is).  

b) Az évi 6000 Ft / fő egy összegben is kérhető egy pályázati ciklusban adott (komplexebb, 

vagyis négy külön) osztályprogramra. 

c) A kért összeg konkrét időpontra és programokra vonatkozik. Kérjük, hogy a Kuratórium 

döntése után a pályázott programról kérjen és nyújtson be az osztály számlát. 

d) Amennyiben az adott programra a megítélt összeget az osztály nem használja fel, illetve 

nem tudja felhasználni, a fennmaradó összeggel is számolva, újra lehet pályázni a következő 

időszakban.  

e) Csak az az összeg kerül kifizetésre, 

 amiről számlát tudott hozni az osztály, és 

 annyi összeghatárig, amennyi a megítélhető összegből még hátravan. 

f) Az osztály nevében, az osztályfőnök támogató aláírásával az osztály tagja is beadhat 

pályázatot osztályprogramra. 

g) A program után két héten belül kell a számlákat leadni (ez mindkét félnek praktikus), de 

indokolt esetben ettől el lehet térni. 

h) Az adott naptári év végéig lezajlott pályázatokat a téli szünet kezdetéig számlákkal kell 

igazolni (pénzügyi zárás van az év végén). 

i) Az osztályprogramoknál utazási, szállás és étkezési költségeket nem támogatunk. 
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j) A pályázható osztályprogramok körébe tartozik: 

 múzeumi belépő 

 tárlatvezetés 

 színházjegy 

 múzeumpedagógiai program 

 szaktárgyi előadás költsége 

 dekoráció / projekthez szükséges eszközök 

 osztálypóló 

 és minden olyan tevékenység, amit az Alapító okirat lehetővé tesz. 

 

3. a) Mivel a nyári táborok1 főként a csapatépítésről szólnak, ezért indokolt esetben 

elfogadhatók a szállás- és az étkezési költségek is. 

 

Általános tudnivalók 

 A pályázati űrlapok változtak, kérjük, a pályázók pontosan töltsék ki a kötelező 

kérdéseket, hogy a pályázat érvényes legyen. 

 A program költségét meg kell előlegezni (általában ez nem gond az osztálypénz 

miatt), rendkívüli esetben ettől el lehet térni. 

 Különleges esetekben előleg felvételére is van mód, ebben az esetben egy hónapon 

belül el kell számolni a felvett összeggel. 

 Átutaláskor való fizetési mód esetében is Szabó Tünde tud intézkedni. 

 Az osztályok 4 alkalommal pályázhatnak kulturális események támogatására egy 

évben, egyenként 1500 Ft / fő pénzösszegre, de ezt egyszerre is megkaphatják (ezért 

van nagy különbség a kért és megítélt összegekben). 

 Ez az összeg programonként értendő, vagyis 1500 Ft / fő / színház, múzeumi belépő, 

múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves bemutató, meghívott előadó stb. 

 

 

                                                           
1 Erről a pontról később pontosabb leírás készül.  


