
 

Internal 

 

Cselekedj Ma a Holnapért 

Alapítvány 
 

 

Mona felsőfokú tanulmányokat segítő ösztöndíj 
 

 
     A Cselekedj Ma a Holnapért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet a 

Mona felsőfokú tanulmányokat segítő ösztöndíj (a továbbiakban: Mona-ösztöndíj) 

elnyerésére a Vas megyei, magyarországi egyetemre vagy főiskolára felvételt nyert fiatalok 

számára.  

 

A pályázatot kiíró szervezet:  
 

     Cselekedj Ma a Holnapért Alapítvány (9756 Ikervár, Gróf Batthyány utca 91.) 

 

A pályázat célja: 
 

     Az alapítók célja évente egy, rászoruló fiatal anyagi támogatása felsőfokú tanulmányai 

során. 

 

A pályázók köre: 
 

     Pályázhat minden olyan, Vas megyében állandó lakcímmel rendelkező fiatal, aki a 2020-

2021-as tanévre felvételt nyert magyarországi egyetemre vagy főiskolára. 

 

A pályázat részletei: 
 

     A Mona-ösztöndíj évente egy egyetemi vagy főiskolai hallgató számára havi 50.000,- 

forintos támogatást nyújt felsőfokú tanulmányai segítésére, a támogatás megítélésekor 

megkezdett képzés maximum 6 félévére. A támogatás az állami ösztöndíjas képzésre felvételt 

nyert hallgatókra vonatkozik, de indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján – költségtérítéses 

képzésben részt vevő fiatalnak is adható. 
 

Az összeg szabadon felhasználható tanulmányi, lakhatási, megélhetési vagy utazási költségek 

fedezésére. A felhasználás módjáról a kedvezményezett nem tartozik az Alapítvány felé 

elszámolással. 
 

A havi támogatás összege a kedvezményezett, a támogatás megítélésekor megkezdett 

tanulmányainak  6 félévére, azok sikeres befejezéséig kerül folyósításra., félévenként 5 hónapos 

időszakban. Amennyiben a kedvezményezett időközben szakot vált, vagy eredeti szakjával 

párhuzamosan, elcsúsztatva új szakot vesz fel, illetve tanulmányi időszaka egyes tárgyak 

sikertelen kreditteljesítése (kreditelhagyás) miatt meghosszabbodik, az ösztöndíjtámogatás a 

támogatás megítélésekor megkezdett szak maximum 6 félévére kerül folyósításra. (Az 

ösztöndíj folyamatos biztosítását nem befolyásolja, hogy a következő tanévek során újabb 

diákok lépnek be a programba.)  
 

Az ösztöndíj utalása havonta, a tárgyhó 10-ig történik. 
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Az elnyert ösztöndíj folyósításának feltétele aktív hallgatói jogviszony, amit félévente, a félév 

megkezdését követő egy hónapon belül iskolalátogatási igazolással kell bizonyítani. 

Amennyiben a kedvezményezett tanulmányi eredménye nem éri el a közepes átlagot, az 

ösztöndíj folyósítása szünetel mindaddig, míg ismét teljesíti az elvárt 3,0 átlagot. Ebben az 

esetben az ösztöndíj a következő félév első hónapjától újra folyósításra kerül.. Ha a 

Kedvezményezett valamely okból megszakítja felsőfokú tanulmányait, az ösztöndíj folyósítása 

megszűnik.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

• pontosan kitöltött pályázati adatlapot, amely letölthető az Alapítvány 

honlapjáról; 
 

•  motivációs levelet, amely többek között tartalmazza a pályázó 

• családjának szociális hátterét, 

• továbbtanulási szándékát (egyetem, szak), valamint 

• a tanulmányok előzetesen látható költségét; 
 

• 2 tanári ajánlólevelet 

• két utolsó félév középiskolai tanulmányi eredményét  

• a pályázó elérhetőségét: e-mail, telefon szám 

 

A pályázat benyújtása: 
 

A Cselekedj Ma a Holnapért Alapítvány címére (9756 Ikervár, Gróf Batthyány utca 91.) 

A borítékra kérjük ráírni: „MONA ÖSZTÖNDÍJ” 

 

Beadási határidő: 2020. augusztus 05. 
 

A megadott határidőn túl beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

A pályázat elbírálása: 
 

A határidőre beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma egyedileg bírálja el 2020 

augusztus 20-ig. 

 

További információ: 
 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az info@cselekedjmaaholnapért.org e-mail 

címen és következő telefonszámokon: 

 

Kovácsné Szentgyörgyi Zsuzsa +36 70 370 0231 

Németh Judit Matild   +36 30 647 9340    

 

A Cselekedj Ma a Holnapért  

  Alapítvány Kuratóriuma 

 

http://www.cselekedjmaaholnapert.org 

https://www.facebook.com/cselekedjma/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.cselekedjmaaholnapert./
https://www.facebook.com/cselekedjma/


 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


