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Beszámoló a Milestone Intézet 2021-22-es tanévének

adománygyűjtéséről és ösztöndíjprogramjáról

2022. április

Az alábbiakban a Milestone Oktatási Egyesület 2022 áprilisában lezárult 2021-22-es tanéve

során végzett adománygyűjtő tevékenységeinkről és azok eredményeiről, a tanévre megítélt

ösztöndíjakról, valamint a 2022-23-as tanévre vonatkozó terveinkről adunk tájékoztatást

meglévő és jövőbeni támogatóink, illetve az érdeklődők részére.

Az adománygyűjtésről

2013 óta több mint 150 millió forint anyagi támogatásban részesültek tanulóink a

Milestone Intézet ösztöndíjalapján keresztül, amelyet intézményünk túlnyomó részt saját

forrásból biztosított. Fontos célkitűzésünk, hogy ösztöndíjaink finanszírozási rendszerét hosszú

távon is fenntarthatóvá tegyük, ezért a 2021-22-es tanévtől amellett, hogy egyesületi formában

kínáljuk oktatási programunkat, adománygyűjtő tevékenységek szervezésébe is kezdtünk.

2021-ben megújítottuk együttműködési megállapodásunkat a Lyons-ösztöndíjat évek

óta biztosító partnerünkkel, a West London Synagogue-gal, illetve új kezdeményezésként az

elmúlt év során kifejlesztett Advising Programunk képzési díjába építettük az

ösztöndíjalaphoz való hozzájárulást.

2021-ben két támogatói eseményt szerveztünk: az októberi brunch és a decemberi gálavacsora

alkalmával tett rendkívül nagylelkű felajánlásokból mintegy kilencmillió forint

gyűlt össze. Ennek köszönhetően megvalósítottuk azon célunkat, hogy a 2021-22-es tanévre

összesen 21,380,000 Ft értékben megítélt ösztöndíjak több mint felét már adományokból és

intézményi együttműködésből fedeztük, 10 millió forint értékű saját forrás biztosítása mellett.

https://milestone-institute.org/hu/milestone-advising-program/


Különös öröm számunkra, hogy szülői közösségünk egy elhivatott tagjának jóvoltából

megújult formában indíthattuk újra teljes tandíjmentességet biztosító

Bridge-ösztöndíjprogramunkat. Az öt évvel ezelőtt, eredetileg roma diákok támogatására

induló program 2021-22-es tanévére már minden hátrányos helyzetű, tehetséges fiatal

jelentkezhetett, akik célkitűzéseink szerint a jövő vezetőiként képesek lesznek majd biztosítani

az össztársadalmi érdekek magas szintű képviseletét.

A program segítségével öt újonnan felvett Bridge-ösztöndíjasunk az Access Programban

vehetett részt. Mivel a követelményeket mindannyian példaértékű eredménnyel teljesítették,

továbbra is teljes tandíjtámogatás mellett folytathatják tanulmányaikat Core Programunkban,

csatlakozva a Bridge-ösztöndíjban már több éve részesülő, jelenleg Junior évfolyamos

diákokhoz.

A megítélt ösztöndíjakról

A 2021-22-es tanévet 382 diákkal indítottuk el, akik közel egyötöde, 72 diák részesült

ösztöndíjban, összesen 21,380,000 Ft értékben, amelyet a Milestone

Ösztöndíjbizottsága tanulmányi és szociális alapon osztott szét tanulóink között.

Diákjaink minden évben több ösztöndíjtípusra is jelentkezhetnek egyszerre (az elérhető

lehetőségekről honlapunkon olvasható további információ); a sikerrel pályázók részére az

ösztöndíjakat tandíjkedvezmény formájában biztosítjuk.

https://milestone-institute.org/hu/tandij-es-penzugyi-tamogatas/#bridgeosztondij
https://milestone-institute.org/hu/access-program/#
https://milestone-institute.org/hu/core-program/
https://milestone-institute.org/hu/tandij-es-penzugyi-tamogatas/


72 ösztöndíjas tanulónk nevében ezúton is nagyon köszönjük támogatóinknak a

2021-22-es tanév ösztöndíjalapjához adott felajánlásaikat! Arról, hogy milyen

lehetőségeket is teremt ösztöndíjprogramunk, ösztöndíjas diákjaink gondolatait tesszük közzé

beszámolónk végén.

Jövőbeni terveinkről

Magyarországról alkotott víziónk megvalósítása során fontosnak tartjuk, hogy a jövő vezetői, a

Milestone diákjai, az intézményben végzett szellemi munkának köszönhetően stabil alapot és

perspektívát kapjanak, és a későbbiekben a társadalomban betöltött szerepükben ezen

értékeket képviseljék.

Emiatt tartjuk fontosnak, hogy tanulmányi programjainkban továbbra is minden tehetséges

diák részt vehessen, anyagi  illetve társadalmi háttértől függetlenül.

Mindennek megfelelően az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó fő céljaink a 2022-23-as

tanévre a következők:

● az ösztöndíjkeret növelése 30 millió forintra;

● a szociális alapon odaítélt ösztöndíjak arányának növelése;

● a tanulmányi ösztöndíjak bírálati és követelményrendszerének átalakítása;

● az egyesület által saját forrásból, a tandíjakból származó bevétel újraosztásával

biztosított támogatás fenntartása;

● újabb támogatási forrásokat (pl. céges adományok, szponzoráció) is magába foglaló

adománygyűjtési stratégia kidolgozása.

Az adománygyűjtés új tevékenységi terület intézetünk számára, amelynek kiépítéséhez a

megfelelő szakértelem bevonása mellett az eddigiekben is rendkívül hasznosnak bizonyultak a

segítő ötletek meglévő támogatóinktól és a szülői közösségtől kapott

visszajelzések, amelyeket ezúton is nagyon köszönünk!

Támogatásokra a jövőben is feltétlenül számítunk olyan magánszemélyektől és

szervezetektől, akik intézetünk küldetésével értékközösséget vállalnak és szívesen

hozzájárulnának az egyesület ösztöndíjalapjához, vagy szívesen támogatnák adománygyűjtő

tevékenységeinket bármilyen egyéb módon - az adományozás iránt érdeklődők kérjük, keressék

bizalommal Szabó Tünde operatív és adományozási vezetőt (tunde.szabo@msinst.org).

Ösztöndíjasaink rövid beszámolói:

  „A Milestone Intézet hozzájárult a jövőbeli terveimhez, és

olyan lehetőségek széles skáláját kínálta számomra, mint

versenyek, tanulmányi programok és egy nyitott közösség.

Számomra az ösztöndíj nyitott ajtót jelent egy könnyebb

jövő felé, sok tervvel.”

Sipos Alexandra

Bridge-ösztöndíjas, Access Programme 2021-22

https://milestone-institute.org/hu/celjaink/
mailto:tunde.szabo@msinst.org


„A Milestone-nak köszönhetően tanulhattam olyan

témákról, mint például a csillagászat és a programozás,

amelyeket annak ellenére, hogy kifejezetten hasznosak

illetve fontosak, hagyományos középiskolákban nem

(feltétlenül) tanítják. A Milestone-on keresztül jöttem rá,

hogy csillagászatot szeretnék továbbtanulni az egyetemen,

és nem kizárt, hogy ezen a területen helyezkednék is el. Ha

nem lehettem volna Milestone-os, akkor most sokkal

nehezebb lenne felkészülnöm az előttem álló egyetemi

évekre, hiszen teljesen kimaradtak volna ezek a témák.”

Baumann Kristóf

Szociális és Tanulmányi ösztöndíjas,

Senior Programme 2021-22

„Teljes tandíjmentességet kaptam a Milestone-tól, és így

lehetőségem nyílt megismerkedni az intézet moduljaival,

valamint egy erős alapot kaphattam a további akadémiai

érdeklődésem fejlesztésére. A Milestone oktatási

rendszerének felépítése és módszertana az egyetemi

struktúrához való hozzászokást is nagyban

megkönnyítette.”

Horváth Tina

Bridge-ösztöndíjas diák 2019-2021 között, jelenleg a CEU

hallgatója

„A Bridge-ösztöndíj nélkül nem lett volna módom a

Milestone Intézetben tanulni. Nagyon hálás vagyok az

intézetnek, mert felnyitotta a szemem sok, előtte nem

ismert tudománnyal kapcsolatban, mint például a

pszichológia, idegtudományok és a statisztika. A modulok

nagy tárháza segített megtalálni, hogy milyen irányba

szeretnék továbbtanulni, ami nem más, mint a földrajz.”

Csóka Milán

Bridge-ösztöndíjas diák 2018-2020 között, jelenleg a St.

Andrews hallgatója



Report on the Milestone Institute's Fundraising Activities

and Scholarship Programme in Academic Year 2021-2022

April 2022

The below report provides a summary of the fundraising activities by the Milestone Education

Association in Academic Year 2021-2022, of the scholarships awarded, as well as our plans for

2022-2023.

About our fundraising activities

Since 2013, our students have received more than 150 million Ft in financial

support through the Scholarship Fund, primarily provided by the Institute. Ensuring

that funding for our scholarship system is sustainable in the long term is an important goal for

us, so from Academic Year 2021-22, in addition to changing our organisational format and

offering our education services via the Milestone Education Association, we have also started

engaging in various fundraising activities.

In 2021, we renewed our cooperation with West London Synagogue, our

long-standing partner providing the Lyons Scholarship, and, as a new initiative, we have

included a contribution to the scholarship fund in the programme fee of our newly

developed Advising Programme.

We organised two fundraising events last year: with the very generous donations made at

our October Fundraising Brunch and December Gala Dinner, we raised nearly 9

million Ft in total. This has helped us achieve our goal of funding more than half of the

21,380,000 Ft Scholarship Fund awarded for Academic Year 2021-22 from external donations

and institutional partnerships, while providing 10 million Ft from internal sources.

We are particularly pleased that, thanks to a dedicated member of Milestone’s parent

community, we have been able to relaunch our further improved Bridge Scholarship

Programme, offering full tuition fee support.

https://milestone-institute.org/en/milestone-advising-program/
https://milestone-institute.org/en/tuition-fee-and-scholarships/#bridgeosztondij
https://milestone-institute.org/en/tuition-fee-and-scholarships/#bridgeosztondij


When established five years ago, the Bridge Scholarship was made available for Roma

students; however, from Academic Year 2021-22, the scholarship programme has been opened

up to all talented young people from underprivileged backgrounds. We firmly believe that our

Bridge Scholars will become aspirational leaders representing people from all walks of life and

thus the voices shaping the broader societal conversation.

In the past academic year, five newly recruited students were able to participate in the Access

Programme with the help of the Bridge Scholarship. As they have all completed their Access

studies with exemplary results, they can continue their studies in our Core Programme with

full tuition support, joining a current Junior Year student who has been benefitting from the

scholarship opportunity for several years.

About the scholarships awarded

We started Academic Year 2021-22 with 382 students, nearly one fifth of whom, 72 students

received Needs- and Merit-based Scholarships in the value of 21,380,000 Ft,

allocated by the Milestone Scholarship Committee.

Each year, our students can submit applications for a combination of several scholarship types

(further information on the opportunities is available on our website); for successful

applicants, scholarships are provided in the form of tuition fee discounts.

https://milestone-institute.org/en/access-program/
https://milestone-institute.org/en/access-program/
https://milestone-institute.org/en/core-program/
https://milestone-institute.org/en/tuition-fee-and-scholarships/


On behalf of our 72 scholarship recipients, we would like to thank all our supporters who

contributed to the Scholarship Fund for Academic Year 2021-22! To provide a

glimpse of the opportunities and impact offered by the Milestone Scholarship Fund, please find

some brief testimonials from our scholarship holders at the end of this report.

About our future plans

In realising our vision of Hungary, we believe it important that the leaders of the future, the

students of Milestone, are given a solid foundation and acquire perspective through the

intellectual work they do at our institution, and that they represent these values in their future

roles in society as well.

For this reason, we believe it is crucial that all talented students can continue to

participate in our academic programmes, regardless of their financial or social

background. Accordingly, our main objectives for Academic Year 2022-23 in terms of

our scholarship programme are the following:

● increase the scholarship budget to 30 million Ft;

● increase the ratio of needs-based scholarships;

● review the assessment system and programme criteria for merit-based scholarships;

● maintain the level of internal funding provided by the association through the

redistribution of tuition fees;

● develop a fundraising strategy that incorporates additional funding sources (e.g.

corporate donations, sponsorships).

Fundraising is a new area of activity for our institution, and, in addition to bringing in external

expertise in order to build up our knowledge in this field, the helpful ideas we have

received from our existing supporters and all the feedback from our parent

community have been instrumental, for which we are also very grateful.

We very much welcome support in the future as well from all individuals or

organisations who share our mission and values and would like to contribute to the

association's Scholarship Fund, or would like to support the development of our fundraising

strategy in any other way - if interested in offering support, please contact Tünde Szabó, Head

of Operations and Fundraising (tunde.szabo@msinst.org).

Testimonials by some of our scholarship holders:

  ”Milestone Institute has contributed to my future plans

and offered me a wide range of opportunities like

attending competitions, participating in various academic

programmes and becoming a member of an open-minded

community. To me, the scholarship has opened the door to

an easier future with a lot of plans.”

Alexandra Sipos

Bridge Scholar, Access Programme 2021-22

https://milestone-institute.org/en/our-purpose/
mailto:tunde.szabo@msinst.org


"Thanks to Milestone, I have been able to learn about

topics such as astronomy and programming, which,

although very useful and important, are not (necessarily)

taught in traditional high schools. It was through

Milestone that I realised that I wanted to study astronomy

at university and may even choose this field for my career.

Had I not been a Milestone student, it would be much

harder to prepare for the university years ahead of me, as I

would have missed out on these subjects completely."

Kristóf Baumann

Needs-based and Merit-based Scholarship holder, Senior

Programme 2021-22

"Having received full tuition fee support for my Milestone

studies, I have been able to immerse myself in the

academic modules offered by the institute and I could also

build up a strong foundation for developing my academic

interests further. The structure and methodology of

Milestone's teaching system has also made it a lot easier

for me to get used to the higher education system."

Tina Horváth

Bridge Scholar 2019-2021, currently a student at CEU

“Without the Bridge Scholarship, I would not have been

able to study at Milestone. I am very grateful to the

institute, because it opened my eyes to many subjects I had

not been familiar with before, such as psychology,

neuroscience and statistics. The wide range of modules

available helped me to find my higher education pathway,

which is no other than geography."

Milán Csóka

Bridge Scholar 2018-2020, currently a student at the

University of St Andrews


