
GYIK az Eötvös József Alapítványhoz 
 
Minden pályázati időszakban adhatok le szociális kérelmet? 
Igen. 
 
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. 
 
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 vagy alacsonyabb összeg megítéléséről 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) 
 
Milyen programokra ajánlott pályázni a tavaszi 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 vagy alacsonyabb összeg megítéléséről is. 
A tavaszi pályázati ciklusban aktuális lehet: 

 osztálykirándulások és erdei iskolák kulturális programjai 
 színházak és tárlatvezetések 
 kiállításbelépők az iskolai projektnapokon 

 
Hányszor pályázhat egy osztály kulturális belépőkre? 
Megállapodásunk alapján kulturális programra osztályonként egy évben 4 alkalmat tudunk 
támogatni, egyenként 1500 Ft/fő összeggel, ami egyszerre is felvehető. Ha az osztály 
felhasználta ezt a keretet, akkor már nem érdemes új pályázatot beadni osztályprogramra. 
 
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 / állatkertbe / intézménylátogatásra stb. 
vinni, hogyan pályázzak? 
Iskolai programként kell pályázni rá. 
 
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. De lehet, hogy még nem nyitottuk meg az oldalakat (a pályázat előtt kb. 
egy héttel szoktuk). 
 



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. 
 
Mi történik, ha a megpályázott (és megkapott) összeget nem tudom elkölteni a következő 
pályázati időszakig? 
a) Ha eleve egy későbbi időpontban tervezett programra pályázott, akkor a megvalósulás után 
kell leadni a számlát. 
b) Ha a program elvesztette aktualitását (pl. nincs jegy az adott színházi előadásra vagy 
levették a darabot) , akkor szólni a Kuratóriumnak és/vagy Szabó Tündének, hogy ne várjunk 
az elszámolásra. Ebben az esetben természetesen a 4 kulturális osztályprogramra kérhető 
támogatást nem befolyásolja a kimaradt program. 
 
Milyen programról kell számlát kérni téli / nyári osztálytáborok esetében (pl. karácsonyi 
kirándulás, csapatépítő erdei táborozás)? 
Ha van kulturális program, akkor azok a szabályok érvényesek, mint a tanítási év közbeni 
kulturális eseményeknél (az évi négy támogatott program keretein belül). Ha nincs ilyen, 
akkor nem érdemes pályázatot leadni. 
 
Milyen programról kell számlát kérni nyári iskolai táborok esetében? 
Ez egy speciális eset. Sok olyan iskolai tábor van (pl. tanulmányi táborok, evezős táborok, 
nulltáborok), ahol nincsen konkrét kulturális program, így erről számlát sem tud benyújtani a 
pályázó. Viszont a Kuratórium is látja, hogy milyen sokat ad hozzá a diákok képességeinek 
fejlődéséhez és a közösségi érzés kialakulásához egy ilyen jellegű nyári program. Ezért a 
támogatás kéréséhez (de legkésőbb – a pályázat sikeressége esetén – a pénz felvételénél) 
kérjük, hogy a pályázó (táborvezető) az Alapítvány céljaival összhangban egy mellékletben 
fejtse ki, milyen fejlesztés, tanulás történik az adott táborban. Ebben az esetben a szállásról 
és/vagy étkezésről szóló számlák is megfelelőek. 
 
A számla ugyanannyi összegről szóljon, mint amennyi támogatást kaptam vagy szólhat 
többről is? 
Az Alapítvány úgyis csak a megítélt összeget számlázza ki, vagyis mindegy. 
 
Milyen jövedelemigazolást kell feltölteni a szociális pályázathoz? 
Munkáltatói jövedelemigazolást, bérszámfejtő lapot, az utolsó két hónap bankszámla-
kivonatát, adóbevallást, vagyis bármilyen – a bevételt hitelesen igazoló – dokumentumot. 
 


