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ERASMUS+ HALLGATÓI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Változásbejelentő lap és szerződésmódosítás

Szerződésszám: 18/1/KA103/047073/SM  
Egyrészről az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, HU BUDAPES01
Hivatalos képviselő: Dr. Borhy László akadémikus, rektor
Hivatalos jogi forma: Központi költségvetési szerv /felsőoktatási intézmény
OM azonosító: FI80798
Adószám: 1515308744-2-41
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
a továbbiakban az  Intézmény,  amelyet a jelen Szerződés aláírásakor dr.  Cseszregi Tamás oktatási igazgató és
Szontágh Anikó intézményi Erasmus+ koordinátor, kapcsolattartó1  képvisel

Másrészről 

Születési idő: Neptun kód:

Kar:   Email: 

Hallgató státusza2: 

 □    Erasmus+ forrás bizonyos időszakra nulla támogatással („zero grant”) kombinálva

A pénzügyi támogatás tartalmaz3: 
☐  Különleges igények támogatása
☐  Hátrányos helyzetű hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása 

(Erasmus+ szociális támogatás)
Bankszámla, amelyre a pénzügyi támogatás fizetendő4:

Bankszámla tulajdonosa 
(ha a Résztvevőtől különböző személy):

Bank neve: 

Clearing/BIC/SWIFT szám:

Bankszámlaszám (IBAN kóddal)

A bankszámlaszám                                            alapú

a továbbiakban a Résztvevő, megállapodtak a                                        napján hatályba lépett

18/1/KA103/047073/SM                              számú szerződés Különös feltételei alábbi pontjainak módosításában:

2.25 A mobilitási időszak  kezdő napja                                                     záró napja                                                           .
A mobilitási időszak kezdőnapja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél megjelenni. Ha a
Résztvevő a külföldön töltött mobilitási időtartam részeként a fogadó intézményen/szervezeten kívüli más szervezet
által nyújtott nyelvtanfolyamon vesz részt, a mobilitási időszak kezdőnapja ezen nyelvtanfolyam első részvételi napja.
A mobilitási időszak befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél utoljára köteles megjelenni.

1 Email: e  rasmus.  out  @  d  e  p.e  lte.hu  , tel.: 06 1 411 6500/1392, cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. 
2 Csak akkor kell bejelölni, ha a Résztvevő pénzügyi státusza változik, pl. Campus Mundi ösztöndíj elnyerése miatt a Résztvevő zero grant státusszal 
rendelkezett, a hosszabbított időszakra viszont Erasmus+ pénzügyi támogatásban részesül, vagy fordítva.
3 Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki.
4 Csak változás esetén töltendő ki! Erasmus+ mobilitása során, záró dokumentumai leadása előtt vagy azzal egy időben a Hallgató megváltoztathatja 
bankszámlaszámát.
5 Erasmus+ mobilitása során, a mobilitás megkezdését követően a Hallgató módosítási kérelmet nyújthat be a mobilitás időtartamának meghosszabbítására
jelen dokumentum hiánytalan kitöltésével és annak 4 db, eredeti aláírással ellátott változatának, valamint a  hosszabbított időtartamra érvényes Learning 
Agreementnek a beküldésével, a mobilitás eredeti befejező dátumát megelőző 6 hétnél nem később.
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2.36 A résztvevő az Erasmus+ támogatásból                 nap (azaz                   hónap és                            nap) időszakra kap
pénzügyi támogatást. Ha a résztvevő Erasmus+ forrásból részesül pénzügyi támogatásban: a napok száma azonos a
mobilitási időtartammal; ha a résztvevő zero grant napokkal vegyesen részesül pénzügyi támogatásban, a napok szá -
ma azonos az EU alapokból támogatott napok számával, ami legalább 2 havi szakmai gyakorlati, illetve 3 havi tanul-
mányi időszak; ha a résztvevő a teljes idejében zero grant támogatású, a napok száma 0 kell legyen.

3.17 A mobilitási időtartamra nyújtandó pénzügyi támogatás összege 

havi                   € a teljes hónapokra és napi                    € a fennmaradó napokra. 

A szociális kiegészítő támogatás teljes összege             €. 

A támogatás teljes összege                    €.

ALÁÍRÁSOK

Kelt: Kelt:

Résztvevő Intézmény részéről

------------------------------------- -------------------------------------------------
dr. Cseszregi Tamás

oktatási igazgató

-------------------------------------------------
Ellenjegyzem a Támogató részéről:

-------------------------------------------------
Emmert Margit 

osztályvezető, HPO

Kelt:

Szontágh Anikó
intézményi Erasmus+ koordinátor 

Kelt:

6 Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki.
7 Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki.
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