
GYIK az Eötvös József Alapítványhoz 
 
Minden pályázati időszakban adhatok le szociális kérelmet? 
Igen. 
 
Milyen programokra ajánlott pályázni a novemberi időszakban? 
Az Alapítvány támogatása csak lehetőség a programok anyagi terheinek enyhítésére. Nem 
szabad teljesen a támogatásra építeni a program megvalósítását, mert a Kuratórium dönthet a 
pályázat elutasításáról is.  
Novemberben benyújtható pályázat például a következő programokra: 

 szalagavatós kiadások (pl. tánctanár, ruha- és cipőkölcsönzés, dekoráció) 
 adventi programok költségei (pl. iskolai Mikulás) 
 karácsonyi kirándulások osztályprogramra vonatkozó programjai 
 sítábor 
 a 12. évfolyamnak vannak kiemelten egyéb lehetőségei is a pályázásra (pl. 

szalagavatós költségek, tabló) 
 
Egy évben hány pályázási időszak van? 
Az iskolai ütemterv (e5vos.hu) tartalmazza adott tanévben a pályázatokkal kapcsolatos 
határidőket. A tanévet általában 4-5 szakaszra bontva időszakonként lehet pályázni 
programokra. 
 
Előre megvett jegyekről és leelőlegezett programról van számlám, később ezt az összeget 
megpályáztam az alapítványnál, leadhatom ezt a számlát? 
Nem. Csak a kuratóriumi ülés, vagyis a döntés utáni dátummal lesz érvényes a számla. 
 
Az évfolyamból több osztályt szeretnék színházba vinni, hogyan pályázzak? 
Az évfolyam érintett osztályait (osztályonként konkrét létszámmal) kell beírni az 
osztályprogramba. 
 
Próbáltam megnyitni a pályázati felületet, és azt jelzi, hogy nincs most pályázási időszak. Mi 
lehet a gond? 
Az e5vos.hu-s címmel lehet megnyitni és kitölteni az űrlapot, és a szinkronizált gmail-t sem 
ajánlott használni. 
 
A kísérő tanárok költségeit meg lehet pályázni az Alapítványnál? 
A kísérő tanárok költségeit (az iskolai megállapodás szerint) a résztvevő diákok költségeibe 
kell beszámítani, így erre az Eötvös Alapítványhoz nem érdemes pályázni. 
 
Mennyi idő múlva kell leadni a számlákat? 
Minél előbb (a készpénzes számla a leggyorsabb), de a program utáni két héten belül. 
 
Fizethetek osztálykártyával, amikor a pályázat megítélt összegét költöm a programon? 
A program lebonyolításakor történő készpénzes fizetés a legegyszerűbb, minden szempontból. 
Viszont sokszor praktikus, ha a kísérő tanár bankkártyával fizet (sajátjával vagy az 
osztályéval). Ebben az esetben egy kivonatot is mellékelni kell az elszámoláskor, ezt Szabó 
Tündénél kell intézni. 
 
 
 


