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TÁMOGATÁS MÓDJA ÉS RENDJE

•  A Lánchíd Alapítvány csak gazdasági felsőoktatási intézmények nappali tagozatára felvett és adott egye-
temre beiratkozott, diákot tud támogatni. Amennyiben a kiválasztott diák ennek a követelménynek nem 
tud megfelelni, automatikusan a támogatási sorrendben következő, ennek a feltételnek eleget tevő diákot 
támogatja az Alapítvány. A támogatott diák a felsőfokú oktatási intézmény hivatalos beiratkozási dokumen-
tumával (pl. jogviszony-igazolás), igazolja a támogatásra való jogosultságát. Mindezen dokumentumok és 
igazolások megléte után a Lánchíd Alapítvány és a Támogatott diák „Támogatási Szerződést” köt.

•  A támogatás mértéke maximum bruttó 250 ezer Ft / tanfélév, 10 szemeszteren keresztül. Amennyiben a 
támogatott tanulmánya bármilyen okból megszakad, vagy nem gazdasági szakirányra vált, a támogatásra való 
jogosultságát elveszti. Mindazonáltal, ha a támogatott tanulmányait a kuratórium szerinti elfogadható okkal 
szakítja meg pl. külföldi tanulmányi ösztöndíj elnyerése, a kuratórium dönthet úgy, hogy csak ideiglenesen 
függeszti fel a támogatás juttatását.

•  A Lánchíd Alapítvány a pénzügyi lehetőségektől függően egyszeri „egyetem kezdési” támogatásban is ré-
szesítheti azon diákokat, akik nem részesülhetnek rendszeres támogatásban és a jelentkezési feltételeknek 
megfelelnek, valamint a kiválasztási folyamat során a kuratórium ezt a típusú támogatást indokoltnak tartja. 
Ebben az esetben a juttatás valamennyi feltétele azonos, mint a rendszeres támogatást elnyerő diákoknál.

•  A támogatottnak minden tanfélév megkezdése előtt hivatalosan igazolnia kell, hogy a megelőző félévet sike-
resen elvégezte és a következő félévre beiratkozott.

•  A Lánchíd Alapítvány a támogatás összegét érvényes, névre szóló, szerződések, számlák, utalási igazolások 
ellenében utalja át.

•  A támogatást tandíj rész-, vagy teljes finanszírozásra, a lakhatás költségének rész-, vagy teljes megtérítésére, 
tankönyvek, tanszerek vásárlására, illetve meghatározott módon utazásra, ruházkodásra, étkezésre, sporto-
lásra, továbbá a tanulmánnyal kapcsolatos egyéb igazolt és elfogadott kiadásokra is lehet fordítani. Az Ala-
pítvány kuratóriuma részletes tájékoztatást ad írásban a támogatott diákok részére az elszámolható költsé-
gekről és az elszámolás rendjéről és módjáról (lásd a Szabályzatok menüpont alatt, a 3. pontban) és azok 
kiegészítéséről.

•  A támogatás a folyamatos tanulmány szerinti utolsó tanfélévnek rész vagy teljes finanszírozásáig tarthat. 
Az utolsó tanfélévi támogatásnak extra feltétele, hogy a támogatott a diploma szerzéshez időarányosan va-
lamennyi feltételnek megfelel pl. nyelvvizsga.

•  Az Alapítvány Kuratóriuma tanfélévenként egy alkalommal kötelezheti a támogatott diákot, hogy személyes 
tájékoztatást adjon a tanulmányairól.

•  A Lánchíd Klub a támogatott érdeklődését és a szakmai lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz, 
hogy a támogatott az élelmiszer és háztartás vegyi, kozmetika iparban és az élelmiszerkereskedelemben szak-
mai gyakorlatban részesüljön.

•  A Trade Magazin és a Lánchíd Klub az általuk szervezett „Business Days” konferenciára ingyenes részvétel-
re szóló meghívót küldhet a támogatott hallgató részére.
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