
 

 

Helymegújító pályázat – K9 

 

I. A Csányi Alapítvány közhasznú Alapítvány „Helymegújító” pályázatot hirdet a 

2017/2018-as tanévben felsőfokú tanulmányaikat Budapesten megkezdő vagy azt 

folytató támogatottai számára.  

 

Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése, e lehetőség biztosításával, hogy az Életút 

Programjának legsikeresebb, felsőoktatásban tanuló támogatottai, magas 

színvonalú, kiegyensúlyozott, kulturált környezetben lakhassanak 

egyetemi/főiskolai tanulmányaik idején.  

 

II. Pályázati feltételek 

 

Pályázók köre: az Életút Program azon támogatottjai, akik 2018/2019-es tanévben 

budapesti felsőfokú képzést biztosító intézményben folytatnak tanulmányokat. 

 

Hogyan lehet pályázni? 

A tanulmányok idejére budapesti szálláshelyen történő lakhatás megújítása, 

megerősítése vagy megpályázása érdekében az érintett alapítványi tag, mentora 

ajánlólevelének kitöltésével jelentkezhet, valamint a pályázónak csatolnia kell az 

alább felsorolt dokumentumokat.  

 

Amennyiben új pályázó: 

 érettségi bizonyítványát, és felvételi eredményt, amennyiben az aktuális 

évben nyert felvételt vagy az adott év indexmásolatát, amennyiben már 

felsőoktatási intézményben tanul.  

 közösségért végzett munkát - az utóbbi két évből legalább kettő kis-mentori 

munkáról szóló összefoglalót 1 A/4-es oldal terjedelemben 

 motivációs levelet, melyben beszámol a középfokú/felsőfokú 

intézményben folytatott tevékenységéről, ott elért eredményeiről 

 

Amennyiben a lakhatás meghosszabbításának lehetőségével kíván élni: 

 az adott év indexmásolatát, amennyiben már felsőoktatási intézményben 

tanul. Elvárás a 4,0 tanulmányi átlag. 

 motivációs levelet, melyben beszámol a felsőfokú intézményben folytatott 

tevékenységéről, ott elért eredményeiről 

 közösségért végzett munkát - az utóbbi két évből legalább kettő kis-

mentori munkáról szóló összefoglalót 1 A/4-es oldal terjedelemben 



Előnyt jelent: külföldi pályázatokon, tudományos munkában, egyéb versenyen 

való sikeres részvétel, második nyelvből sikeres nyelvvizsga megléte. 

Folyamatos közösségért végzett munka és annak képes dokumentálása a 

honlapokon, 4,0 feletti tanulmányi átlag vagy legalább 3,5 kredit index átlag.  

 

A pályázat beadásának módja: A teljes pályázati anyagot, kérjük leadni a mentornak vagy 

személyesen kérjük leadni az Alapítvány központi irodájában (1125 Budapest Lóránt u 5/A). A 

hiányosan megküldött pályázatok nem kerülnek értékelésre. 

 

A pályázat feladásának határideje: 2018. június 15. 

Határidőre benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján 

adtak postára. 

 

III. A pályázat értékelése: 

Pályázat értékelését egy bizottság végzi. A pályázat eredményéről hivatalos értesítést kap a 

pályázó és mentora 2018. június 22-ig. 

 

 

 

 

Budapest, 2018. június 1.       Csányi Erika 

                   sk 

               a Kuratórium Elnöke 

 

 

 

 

 


