
AZ ÁLMOK  
MEGVALÓSULHATNAK!

KiVÁLASZTÁS SZEMpONTjAi
•  Az Alapítvány küldetésének megfelelően hátrányos anyagi helyzetű, középiskolát végzett diák(ok) megsegítése a cél, 

azért, hogy gazdasági szakirányban egyetemen tanulhassanak, sikeresen diplomát szerezzenek, ezzel is csökkentve az 
esélyegyenlőtlenségüket a karrierépítés folyamán.

•  A támogatandó diák(ok)ra javaslatot a középiskola igazgatója, helyettese, az érintett diák osztályfőnöke vagy az erre a 
feladatra kijelölt tanár tehet a hallgató egyetértésével.

•  A Lánchíd Alapítvány szakmai elkötelezettsége alapján olyan diákot kíván támogatni, aki gazdasági pályán képzeli el 
karrierjét. Ennek megfelelően a támogatásra javasolt diák érdeklődése és tehetsége szerint gazdasági típusú egyetemre 
jelentkezik nappali tagozatra. (Támogatott gazdasági tanulmányok: közgazdaságtan, kereskedelem, marketing, pénz-
ügy-számvitel, egyéb gazdasági szakirányok, kivétel pl. mező és erdőgazdaság, stb.) 

•  A középiskola által küldendő javaslati formát a támogatásért folyamodó diák személyéről, a „Támogatásra való ajánlá-
sok és jelentkezések” fül megnyitás után a „Középiskolai javaslat” alatt az Alapítvány honlapján lehet elérni. A forma-
nyomtatvány letöltése után, a kitöltés során kérjük, ügyeljenek a formai és tartalmi követelmények betartására! 

•  A javaslatot, a támogatásra javasolt diák középiskolában eltöltött utolsó tanévében legkésőbb február 10-i beérkezéssel 
lehet írásban leadni az Alapítvány részére. A jelentkezéseket és ajánlásokat az Alapítvány honlapjára kell feltölteni vagy 
az info@lanchidalapitvany.hu címre elküldeni esetleg postai úton a 1037 Budapest, Bécsi 269. címre eljuttatni.

•  A konkrét jelentkezést a támogatásra javasolt diáknak kell elküldenie a kitöltött formanyomtatványok (az Alapítvány 
honlapjáról letölthetők), valamint az önéletrajz és a motivációs levél feltöltésével az Alapítvány honlapjára vagy emai-
len keresztül az info@lanchidalapitvany.hu címre vagy esetleg postai úton a 1037 Budapest, Bécsi út 269. címre el-
juttatnia. A támogatásra jelentkező diák jelentkezésének beérkezési határideje a középiskolában eltöltött utolsó tanév 
február 28-a.

•  A Lánchíd Alapítvány kuratóriuma a középiskola ajánlása és a támogatásra jelentkező diák jelentkezése alapján kivá-
laszt minimum 3 olyan diákot, akik a legesélyesebbek a támogatás elnyerésére. A kiválasztás alapjai: tanulmányi ered-
mények, idegen nyelvtudás, tehetség, extra teljesítmények a középiskolai évek alatt, tanuláshoz való kitartó elkötelezett-
ség, család anyagi helyzete, általános szociális körülmények, család erkölcsi támogatása a felsőfokú iskola elvégzéséhez. 
A kuratórium a felvételi év március 15-éig dönt a minimum 3 lehetséges támogatott személyéről. A kiválasztás 
mentéről, a döntés körülményeiről, az indokokról és a végeredményről részletes jegyzőkönyv készül.

•  A Lánchíd Alapítvány kuratóriumának egy vagy több tagja meglátogatja a kiválasztott családokat, adott iskolai év 
április 5-éig, ahol a szubjektív döntéshez információt gyűjt. Mindezek figyelembe vételével, kuratóriumi ülésen hozott 
határozat alapján kialakul egy sorrend a jelentkezők között. Fontos, hogy az érintett diák és családja kész legyen fogadni 
a megadott határidőn belül az Alapítvány képviselőjét/képviselőit. Amennyiben ez nem lehetséges, a kiválasztási sor-
rendben következő diák kerül a legesélyesebbek közé.

•  Az Alapítvány kuratóriuma a jelentkezések és a családlátogatáson gyűjtött tapasztalatok alapján határozatot hoz a támo-
gatási sorrendről a jelentkezők között. A Lánchíd Alapítvány adott év április 20-ig értesíti azokat a diákokat, akik a 
legesélyesebbek a támogatás elnyerésére. További, támogatásért folyamodott diákoknak a kuratórium értesítést küld, 
hogy nem kerültek az elsősorban kiválasztott diákok közé, azzal, hogy nem zárható ki az Ő támogatásuk sem, pl. an-
nak okán, ha a legesélyesebbek egyike nem gazdasági területen tanul tovább, vagy nem vették fel őt a kívánt egyetemre. 

•  A Lánchíd Alapítvány a pénzügyi lehetőségektől függően egyszeri „egyetem kezdési támogatást” is adhat azon diákok-
nak, akik nem részesülhetnek rendszeres támogatásban. A jelentkezési és a kiválasztási követelmények azonosak, mint 
a rendszeres támogatásban részesülő diákoknál.

Budapest, 2018. július 23.


