
AD FUTURUS

A fiatalokért

Az ösztöndíj program célja, hogy a fiatal és

tehetséges sportoló diákoknak lehetősége legyen

tanulni és sportolni az USA-ban!



Bemutatkozás

Támogatás

Az Ad Futurus Alapítvány 2013-ben jött létre azzal az elsődleges 
céllal, hogy magyar vállalkozásoknak segítsen külföldi 
piacszerzésben és üzleti kapcsolataik fejlesztésében, ápolásában. 
Ebben a munkában kuratórium vezetőségén kívül számos 
önkéntesünk is részt vesz a világ különböző országaiból.
A nemzetközi csapat nagy előnye, hogy munkatársaink anyanyelvüket 
hasznosítva tudnak az említett folyamatokban részt venni.

Az ösztöndíj program célja, hogy fiatal és tehetséges sportoló 
diákoknak lehetősége legyen tanulni az USA-ban. Az amerikai 
egyetemek teljes költsége általában rendkívül magas összegre 
rúg és a járulékos terhek teljes ösztöndíj esetén is nehéz feladat 
elé állíthatják a diákok családjait. Ennek a problémának a 
kiküszöbölésére alapítványunk létrehoz egy alapot, amelyből 
közvetlenül tudjuk támogatni a kiválasztott 
tanulókat. Célunk, hogy a magyar diákok 
diplomájuk megszerzése után értékes 
nemzetközi tudásukat Magyarországon 
és magyar cégeken keresztül 
kamatoztassák, ezért a 
pályázati alapba sport iránt 
elkötelezett magyar cégek 
hozzájárulását is várjuk.

50 +
nagykövet

217+
tanuló-sportoló



„A legfontosabb talán a pénzügyi világ és 
alkotóelemeinek az ismerete. Megtanították az 
optimális pénzügyi berendezkedést egyének és 
családok számára, befektetések és kiadások 
rendszerét, annak előnyeit és veszélyeit és a 
vele járó felelősség fontosságát.”

Economics/Finance BA,
International Business BA,

MBA-Management
Southwest Baptist University

BA Public Relations, Advertising, and Applied 
Communication, MBAC Digital and Social Media Marketing

University of Missouri - St. Louis

„Erősségem lett a kreativitással megáldott 
önálló munkavégzés, amely probléma esetén 
képessé tesz a gyors döntések meghozatalára.
A határozott európai alapok az amerikai 
önbizalommal párosulva egyedi látásmódot 
adtak. Ehhez jött még a vizuális és grafikai 
készség, amely különleges feladatok 
elvégzésére is alkalmassá tett.”

Mi volt a legértékesebb tapasztalat,
amivel gazdagodtál az amerikai
tanulmányi éveid során?

Mely képességeket és megszerzett
tudást értékelik a legjobban benned
a hazai cégek/partnerek/főnökök/
alkalmazottak?

Zsiga Márton
banki konzultáns

RDK & Associates, Inc.

Szörényi Laura
technikai és

marketing vezető
Csata DSE



„Az egyetemi élet és a munka világa közötti
átmenet nehéz, egy fiatal felnőtt számára az
egyik legnagyobb kihívás. Ez egy sportoló
életében halmozottan van így, hiszen gyakran
egybeesik a sportolói karrier befejezésével.
Az Amerikában töltött évek pozitív értelemben
segítik a felnőtté válást és felkészültebbé 
tesznek egy ilyen változásra.”
BA Pénzügyek és Befektetések
University of Notre Dame

BA International Government and Computer Applications
University of Notre Dame

„Kétszeres olimpikonként megtanultam, hogy ha 
valamit akar az ember, akkor soha nem adja fel. 
Mindegy, hogy mennyire van vert helyzetben, ha 
elhatározta akkor azt meg is fogja csinálni. Az 
Egyesült Államokban az embernek visszaadják 
a hitét, nem csak a római katolikus egyetemen, 
hanem önmagával szemben, hogy tényleg “képes 
rá” és nem azt erőltetik rá, hogy miben rossz és 
miért nem fog sikerülni. Márpedig az egészséges 
önbizalom az minden siker alapja.”

Hazajöveteled után tapasztaltál-e
nehézséget az álláskeresés
folyamatában?

Miben tartod magad másnak, akár
jobbnak, a nem sportoló, magyarországi 
felsőoktatásban végzett diákokkal szemben 
az itthoni munkaerőpiacon?

Szebeny Miklós
vezető közgazdasági

elemző
Magyar Nemzeti Bank

Gyulai Márton
tanácstag

Európai Atlétikai 
Szövetség



3,5
millárd

Évi 90 új magyar sportoló az Egyesült 

Államokban. Az alapítványi program 

segítségével célunk, hogy évi 200 új magyar 

sportoló menjen ki az Egyesült Államokba

Évi 3,5 mrd $
elérhető sportösztöndíj

1600
USA egyetem

24
különböző sportág

egyetemi tanuló-sportoló



3m

40.000.000

10
millió

Magyar diákok és szülők szükséges önerő 

összege átlagos évi

3 millió Ft
Az alapítványi program segítségével szeretnénk, 

ha ez évi 500 000 forintban megállna

A program segítségével szeretnénk, ha a végzett diákok

95%-a
hazajönne Magyarországra dolgozni és sportolni

Magyar diákok átlagosan 

megszerzett sportösztöndíj 

értékének az összege évi

10 millió Ft

A magyar diákok által az USA-ban 

megszerzett diploma átlagosan

40 millió Ft
értékű

1990-es évek óta közel

1 000
magyar tanuló-sportoló az

USA egyetemein

95%



Támogatói előnyök

• A támogatott összeget el lehet számolni ráfordításként.
• A támogatott összeg 20%-40%-át el lehet számolni társasági 

adóalap csökkentő tételként.
• Az adott cég megjelenése az alapítványunk marketing anyagaiban.
• A támogatott tanuló-sportoló az új NCAA szabály szerint 2021-től 

szintén megjelenést biztosíthat az adott cégnek/cégeknek, mint 
egyéni szponzor.

• Egy tehetséges diák támogatása, aki az Alapítványunk ösztöndíja 
nélkül nem tudna az Amerikai Egyesült Államokban tanulni 
(pénzügyi erőforrás hiányában).

• Értékes potenciális munkaerő a támogató cégek számára. Az 
amerikai egyetemeken tanuló és ott végzett, kvalifikált, angol 
nyelvet folyékonyan beszélő diplomás diákok szaktudásukkal 
segíthetik a hazai cégeket az itthoni munkaerő piacon.

• Részvételi lehetőség az évente megszervezésre kerülő „Athletes 
First” Job Fair-re.

„USA-ban tanuló sportolóink száma 

már több mint 200 személy és ez 

folyamatosan növekszik.”



Székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 20. B/I/11

Iroda: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 23.
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