EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG
2014/15-ös tanév Erasmus kiegészítő támogatás pályázati kiírása
és a csatolandó dokumentumok
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: EHSZÖB) az ELTE SZMSZ. II. kötet (Hallgatói
Követelményrendszer) 106. § -a alapján pályázatot ír ki Erasmus kiegészítő támogatás
elnyerésére.
Pályázhatnak: az ELTE hallgatói, akik a 2014/2015-ös tanév bármely félévére
ERASMUS státuszt (ösztöndíjas vagy label) kaptak részképzésre vagy szakmai gyakorlatra.
A támogatásra pályázni kizárólag a Neptun tanulmányi rendszerben erre a célra
kialakított kérvény leadásával, on-line formában lehet (Ügyintézés/Kérvények menüpont). A
pályázati kiírásnak megfelelő igazoló dokumentum(ok)at is ott kell digitalizált formában
feltölteni, majd a kérvényt leadni. A kitöltés során félbehagyott kérvények nem kerülnek
elbírálásra!

Pályázati idő: 2014. szeptember 20. - 2014. október 3.
A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság bírálja el, majd az
eredményekről a pályázót a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül értesíti. A hiányos
pályázatok a hiányos tartalmuk, illetőleg a mellékelt igazolások szerint kerülnek bírálatra!
A tavaszi félévben utazó ösztöndíjas hallgatók számára a tavaszi félévben kerül
kiutalásra a megítélt támogatás összege. Amennyiben a hallgató mégsem utazik ki, ösztöndíja
nem kerül kifizetésre!

A nyertes pályázók kötelességei:
A külföldön teljesítendő kreditszám félévente átlagosan minimum 20 ECTS, az egyes
szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy
tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt adott esetben az intézeti/tanszéki
felhívásban közzétették. Ha a nyertes pályázó a fenti kötelezettségnek nem tud eleget tenni,
arányos visszafizetésre kötelezhető.
Amennyiben a megszabott minimum kreditszámot a nyertes pályázó nem teljesíti,
indokolt esetben méltányossági kérelemmel élhet az EHSZÖB-nél a hazaérkezéstől számított
30 napon belül. Ehhez csatolnia kell a speciális körülményt igazoló dokumentumot (pl. súlyos
betegség, baleset stb.)
A hazaérkezést követő legkésőbb 14 napon belül a nyertes pályázó köteles beszámolót
készíteni objektív és szubjektív élményeiről, illetve tapasztalatairól. Az irányított kérdések
alapján elkészített beszámolót az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság tájékoztató és
promóciós célokkal a rendelkezésre álló internetes felületeken közzéteszi.
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Az Erasmus kiegészítő támogatás pályázathoz csatolandó
igazolások és az elbírálás pontrendszere
Célországok:
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország,
Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország

Franciaország,

Írország,

4 pont

Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland,
2 pont
Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország
Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia Volt Jugoszláv
0 pont
Köztársaság, Málta, Románia, Szlovákia

A kérvényekhez kötelező csatolni önkormányzati igazolást a kérelmezővel egy
háztartásban élő személyekről. (amennyiben ezen a háztartásban élők nevei és születési
dátumai nincsenek feltüntetve, az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyája IS
szükséges). - ezen dokumentum hiányában a pályázat érvénytelen!
Egy főre jutó jövedelem:
Egy főre jutó nettó
jövedelem (Ft)

pont

0-20 000
20 0001-22 000
22 001 - 24 000
24 001 - 26 000
26 001 - 28 000
28 001 - 30 000
30 001 - 32 000
32 001 - 34 000
34 001 - 36 000
36 001 - 38 000
38 001 - 40 000
38 001 - 43 000
43 001 - 46 000
46 001 - 49 000
49 001 - 52 000
52 001 - 55 000
55 001 - 58 000
58 001 - 61 000
61 001 - 64 000
64 001 - 67 000
67 001 - 70 000

20 pont
19 pont
18 pont
17 pont
16 pont
15 pont
14 pont
13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont
8 pont
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
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A kérelmezővel egy háztartásban élő, minden rendszeres
jövedelemmel rendelkező tagjától szükségesek az alábbi
igazolások: Három hónapnál nem régebbi, az utolsó három
hónap átlaga alapján kiállított kereseti igazolás.
Vállalkozásról minden esetben NAV igazolás.

20 000 Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén
környezettanulmány/megélhetési források igazolása
szükséges!
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A kérvényezőre vonatkozó adatok:
Öneltartó: Szülők és saját jegyző által hitelesített nyilatkozata, amely
két évnél nem régebbi, illetve megélhetési források igazolása.

2 pont

Árva (25 éves kor alatt): Halotti anyakönyvi kivonatok, valamint az
árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején
kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy
bankszámlakivonat)
Árva (25 éves kor felett): Halotti anyakönyvi kivonatok.

8 pont
9 pont

Félárva (25 éves kor alatt): Halotti anyakönyvi kivonat, valamint az
árvaellátás összegéről szóló igazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején
kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű, vagy
bankszámlakivonat)
Félárva (25 éves kor felett): Halotti anyakönyvi kivonat.

4 pont
5 pont

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
hallgató: A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-,
Hallás, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
vagy RSZSZ* vagy NRSZH* által kiadott igazolás. Amennyiben a
fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi
vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben
szakigazgatási vagy szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre,
betegség vagy fogyatékosság típusa szerint illetékes szakorvos
igazolása. Az igazolás nem lehet régebbi 3 hónapnál és tartalmaznia
kell a fogyatékosság vagy betegség BNO kódját a 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet mellékletében található táblázat alapján.

8 pont

Tartós beteg: Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap, vagy a
betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a
következő felülvizsgálat időpontját valamint kezelőorvostól fél évnél
nem régebbi igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről.

1 pont

Hátrányos helyzetű: A jegyző igazolása a Hátrányos helyzet
fennállásáról.

2 pont

Halmozottan hátrányos helyzetű: A jegyző igazolása a Halmozottan
hátrányos helyzet fennállásáról.

3 pont

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: A gyámság
megszűnéséről szóló határozat.
Családfenntartó: Születési anyakönyvi kivonat.
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4 pont
gyermekenként 5 pont
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Eltartóra vonatkozó adatok:
Munkanélküli, támogatással: Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása, mely
tartalmazza az ellátás összegét.
Munkanélküli, támogatás nélkül: Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása.
(„A nyilvántartásunkban álláskeresőként nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll
módunkban elfogadni).
Öregségi nyugdíjas: Nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű
„Tisztelt Ügyfelünk”! kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy
bankszámlakivonat).
Rokkantnyugdíjas/rehabilitációs járadékban részesülő: Rokkantsági határozat valamint
nyugdíjigazolás (Nyugdíjbiztosító által év elején kiküldött zöld színű „Tisztelt Ügyfelünk”!
kezdetű vagy nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány vagy bankszámlakivonat)
Elvált: Válási határozat.
Özvegy: Halotti anyakönyvi kivonat, valamint özvegyi nyugdíj összegének igazolása.
Különélő/hajadon: jegyző által hitelesített nyilatkozat

2
pont
4
pont
2
pont
3
pont
2
pont
2
pont
2
pont

További családtagok:
0-6 év közötti testvér: születési anyakönyvi kivonat

2
pont

Nappali tagozatos tanuló/hallgató testvér: aktuális félévről szóló iskolalásotagási/hallgatói 2
pont
jogviszony igazolás
Munkanélküli testvér: Munkaügyi központ 3 hónapnál nem régebbi igazolása
Hallgató házastárs/élettárs: A pályázat leadásával azonos félévre szóló hallgatói
jogviszony igazolás és házassági anyakönyvi kivonat/jegyző által hitelesített nyilatkozat.
Munkanélküli házastárs/élettárs: a munkaügyi központ 3 hónapnál (2013. novemberénél)
nem régebbi igazolása a munkanélküliség tényéről („A nyilvántartásunkban álláskeresőként
nem szerepel” jellegű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni.), és házassági anyakönyvi
kivonat/jegyző által hitelesített nyilatkozat.
Fogyatékkal élő: A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy RSZSZ* vagy NRSZH* által
kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes
szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása. Amennyiben szakigazgatási vagy
szakértői szerv igazolása nem áll rendelkezésre, betegség vagy fogyatékosság típusa szerint
illetékes szakorvos igazolása. Az igazolás nem lehet régebbi 3 hónapnál és tartalmaznia kell
a fogyatékosság vagy betegség BNO kódját a 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
mellékletében található táblázat alapján.
Tartósan beteg: Kórházi zárójelentés és kontroll ambuláns lap, vagy a betegség típusa
szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a következő felülvizsgálat időpontját valamint
kezelőorvostól fél évnél nem régebbi igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről.
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4
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Kivételes esetekben a pályázati kiírásban rögzített igazolásformáktól az EHSZÖB elnökével
folytatott egyeztetés alapján el lehet térni.

Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíjbizottság
Budapest,
2014. szeptember 17.
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