
 
 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A LACZKÓ JÁNOS Elektrotechnikai Alapítvány (székhelye: 5600. Békéscsaba, Lipták A. u. 7/1.  
sz. ) 

Pályázatot hirdet 
 

a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
diákjai részére, műszaki szakirányú felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez, illetve folytatásához 
anyagi támogatás (ösztöndíj) nyújtására. 

A pályázat célja: 
 
Jó iskolai eredményt felmutató, hátrányos helyzetű diákok részére támogatás nyújtása havi rendszeres 
ösztöndíj folyósításával. 
 

A támogatás nyújtásának feltételei, időtartama, összege: 
 

A támogatás nyújtásának feltételei: 
- legalább közepes szintű tanulmányi eredmény igazolása, 
- a képzésben való folyamatos részvétel,  
- a támogatást igénylő családjának szociális, anyagi rászorultsága, mely nem teszi lehetővé a 
tanulmányi költségek teljes összegének viselését.  
A támogatás folyósításának további feltétele az Alapítvány és a támogatott között megkötésre kerülő  
Támogatási Szerződés. 
A támogatás – rászorultság esetén – a felsőfokú képzés első 3 évére szól.  Az ösztöndíj a támogatottat 
az oktatási év szeptember hó 1. napjától június hó 30. napjáig ( 10 hónap időtartamban ) illeti meg. 
Mértéke a 2022/23-as tanévben 50.000,- Ft / hó. 
  

A pályázat benyújtásának határideje és módja, elbírálása: 
 

A támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot a Pályázati Adatlap kitöltésével a LACZKÓ JÁNOS 
Alapítvány Kuratóriumához címzett kérelemmel lehet előterjeszteni. 
A benyújtás határideje 2022. év március hó 15. napja. 
Az ösztöndíj támogatási kérelmekről a LACZKÓ JÁNOS Elektrotechnikai Alapítvány Kuratóriuma 
2022. év április hó 30. napjáig határoz, az elbírálás során a pályázók között „rangsort” állapít meg, s a 
támogatás folyósításának feltétele a sikeres felvétel igazolása. 
 

Az értékelés szempontjai 
 

A pályázat elbírálása során az értékelés szempontjai közé tartozik a támogatást igénylő szociális 
helyzete, tanulmányi eredménye, magatartása, közösségi munkája. A Kuratórium jogosult a pályázó 
középiskolai előmeneteléről a tanintézmény vezetőjétől tájékoztatást kérni.  
 

Egyéb tudnivalók 
 

A LACZKÓ JÁNOS Elektrotechnikai Alapítvány Alapító okiratának tartalmáról, az Alapítvány bírósági 
nyilvántartásba vételéről, a Szervezeti és Működési szabályzat rendelkezéseiről és a Támogatási 
Szabályzatról az Alapítvány ( www.laczkojanos.hu) honlapján lehet tájékoztatást kapni. 
 
Békéscsaba, 2022. január 14. 
  

LACZKÓ JÁNOS Elektronikai Alapítvány 
Kuratóriuma  
Marik György Zoltán elnök 


