
DIÁK JELENTKEZÉSI LAP
SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Lakcím:

E-mail cím:

Telefonszám:

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

Év végi és a negyedik évfolyam első félévi tanulmányi eredmények átlaga:

Első évfolyam:

Mádodik évfolyam:

Harmadik évfolyam:

Negyedik évfolyam első félév:

Matematika, történelem év végi és a negyedik évfolyam első félévi osztályzatai:
 Matematika Történelem

Első évfolyam:

Mádodik évfolyam:

Harmadik évfolyam:

Negyedik évfolyam első félév:

Gazdasági szaktantárgyak év végi és a negyedik évfolyam első félévi osztályzatai tantárgy megnevezésével.
(Amennyiben három szaktantárgynál többet tanultak, kérjük, egészítsék ki a táblázatot): 

 Tantárgy I.  Tantárgy II. Tantárgy III.

Első évfolyam:

Mádodik évfolyam:

Harmadik évfolyam:

Negyedik évfolyam első félév:

Nyelvtanulásban elért eredmények pl. nyelvvizsga (kérjük az igazoló dokumentumok csatolását):

Tanulmányi és szakmai versenyeken elért eredmények (kérjük az igazoló dokumentumok csatolását):

Egyéb eredmények, közösségi feladatok, munkahelyek, stb. (kérjük az igazoló dokumentumok csatolását): 

AZ ÁLMOK  
MEGVALÓSULHATNAK!



SZOCIÁLIS HÁTTÉR: 
Szociális rászorultságot indokoló körülmény: pl. lakhatás, családtag tartós egészségi állapota, eladósodás szintje, stb.  

Szülők, gondviselők foglalkozása, munkahelye: 

Eltartott családtagok száma (testvérek esetén életkor megjelölésével): 

Egy főre jutó havi összes jövedelem, jövedelemigazolásokkal kiegészítve. 
Kérjük, vegyék figyelembe a család valamennyi jövedelemforrását, illetve nevezzék meg azokat!  
(Kérjük csatolni az előző évi és az aktuális jövedelemigazolásokat, ideértve a családi pótlékot és egyéb juttatásokat is, valamint a 
jelen igazolás napjától számoltan még legalább 2 évig fizetendő tartós hiteltartózások összegeit és az ezekhez tartozó igazolásokat.) 

SZÜLŐI NYILATKOZAT:

Alulírott   
a Lánchíd Alapítvány továbbtanulási segítségért folyamodó diák szülője, gondviselője nyilatkozom,  

hogy  gyermekem, gondviseltem jelentkezését 
támogatom, az Alapítvány alapító okiratában foglaltakat, valamint a kiválasztás folyamatát, a támogatás folyósításának 
rendjét és a személyes adatok kezelésének szabályzatában leírtakat megismertem, tudomásul veszem és elfogadom.  
(A jelentkezéshez szükséges, a támogatás megítélésével kapcsolatos valamennyi dokumentum, szabályzat az Alapít-
vány honlapján megtalálhatók)
Továbbiakban hozzájárulok, hogy a végső döntést megelőzően, a kiválasztási folyamat során az Alapítvány képviselő-
je, személyes kapcsolat létesítése érdekében egy közösen egyeztetett időpontban családlátogatást tartson (ld: az Alapít-
vány kiválasztási folyamata).
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett személyes, szociális adatok és tanulmányi eredmények 
a valóságnak megfelelnek.

A jelentkezési lapot kérjük letöltés után pontosan kitölteni.  
A kitöltött jelentkezési lapot, önéletrajzot és motivációs levelet, illetve az egyéb igazolásokat scannelve kérjük feltölteni  

vagy e-mailen elküldeni az info@lanchidalapitvany.hu címre, esetleg postai úton eljuttatni  
a 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. B lépcsőház 2. emelet 16. címre, adott év február 28-ig!

Kelt:

  ...........................................  ...........................................  ...........................................
Aláírások:  diák javaslatot adó tanár szülő, gondviselő

AZ ÁLMOK  
MEGVALÓSULHATNAK!


