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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. (Lásd a „Kiválasztás Szempontjai” szabályzatot!) 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 okta-
tási intézmény hivatalos beiratkozási dokumentumával (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 2,5 millió Ft, amely 10 szemeszteren keresztül a következő módon 
kerül folyamatos kifizetésre: Az első négy tanfélévben a támogatás összege 300 ezer Ft/tanfélév. Az  ötö-
dik és hatodik tanfélévben a támogatás összege 250 ezer Ft / tanfélév. A hetedik tanfélév esetében, amely 
optimális esetben az alap diplomához szükséges kötelező szakmai gyakorlat idejére esik, valamint a mes-
ter képzéshez tartozó első három szemeszteréhez kapcsolódóan a támogatás összege 200 ezer Ft/szemeszter. 
Amennyiben a támogatott tanulmánya bármely okból megszakad, vagy nem gazdasági szakirányra vált, a 
támogatásra való jogosultságát elveszti. Mindazonáltal, ha a támogatott tanulmányait a kuratórium szerint 
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 „egyetemkezdési” 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 si-
keresen elvégezte és a következő szemeszterre beiratkozott. A jelen szabályozás második pontjában felsorolt 
támogatás átutalása egy összegben csak a beiratkozás tényét igazoló dokumentum Alapítvány részére való 
megküldése után történhet.

•  Az Alapítvány célja, hogy a támogatásokkal a támogatott diák a Master diplomát megszerezze, amely mini-
mum 11 tanfélévnyi sikeres tanulmányok után következhet be. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány 10 tan-
félév folyamatos támogatást tud adni, ezért az optimális esetben is a 11. tanfélévet a támogatott diáknak kell 
teljes egészében finanszíroznia. 

•  Az Alapítvány elvárása az Alap diploma megszerzése, amely megszerzéshez minimum 7 tanfélév sikeres el-
végzése szükséges. Abban az esetben, ha a diák a 6. félév végén nem rendelkezik mindazon feltételekkel pl. 
kreditszám, nyelvvizsga hiánya, stb., amellyel a 7. félévet elkezdetheti, illetve megszerezze az Alap diplomát, a 
támogatott írásos kérvényt nyújthat be az Alapítvány kuratóriuma felé a támogatások juttatásának folytatásá-
ra. A kuratórium dönthet úgy, hogy a támogatás jutatását megszünteti, illetve dönthet arról is, hogy a folytatja 
a támogatás. Ez utóbbi esetben sem növekedhet a maximum 10 tanfélévnyi támogatási keret.

•  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 által szervezett szakmai eseményekre, programokra ingyenes rész-
vételre szóló meghívót küldhet a támogatott hallgató részére. 
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