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Több, mint 10 évig voltam tagja a magyar válogatottnak, 6 
országos bajnokságot nyerve atlétikában. A középiskolai érettségi 
után, teljes sportösztöndíjat kaptam Amerika egyik legnagyobb 
presztízzsel bíró felsőoktatási intézményétől, a Notre Dame 
egyetemtől. Saját tapasztalataimból is kiindulva, biztosan 
állíthatom, hogy az Egyesült Államok nem egyszerűen egy 
alternatíva, hanem egy sport és tanulmányi szempontból is 
sorsfordító lehetőség. Sok sikert kívánok jelentkezésedhez, 
reméljük, együtt teljesíteni tudjuk álmodat, és a tengerentúlon 
folytathatod tanulmányaid és sportkarriered.  
 
Balazs Molnar, 

Az EasyGo to USA Llc ügyvezető igazgatója. 
 

Az EasyGo fő tevékenysége egy olyan egyedülálló tanácsadói szolgáltatásra épül, 

amely segíti a fiatal tanuló-sportolók kijutását az Egyesült Államokba sport, 
tanulmányi és egyéb ösztöndíjak kiaknázásával. Szolgáltatásunk közé tartozik a 

sportolók kijutási esélyeinek kiértékelése sport és tanulmányi szempontok 

szerint, sportolói önéletrajz elkészítése, adminisztratív feladatokban való 
segédkezés, vizsgafelkészítés, az USA egyetemi kapcsolatfelvétel elősegítése 

esetenként több mint 1000 amerikai egyetemi edzőt elérve, sportolói videó 
szerkesztés, illetve a vízum interjúval kapcsolatos, regisztrációban történő 

segédkezés. Legátfogóbb programunk több éves, összesen 110 kurzusórát 

magába foglaló tanácsadói szolgáltatás. Adatbázisunk több mint 1000 USA 
egyetemet tartalmaz 18 különböző sportágra lebontva, sportonként legalább 2-2 

edzővel férfi és női vonalon: 

 

      Gyephoki    Torna 

      Vízilabda    Labdarúgás 

      Softball    Kosárlabda 

      Baseball    Golf 

      Atlétika    Lacrosse 

      Bírkózás    Amerikai foci 

      Vívás    Úszás 

Evezés Röplabda 
 
 

Certified by Az EasyGo to USA Llc. Egy nemzetközi, NCAA-akkreditált toborzóiroda Budapesten, Magyarországon.  3 

 

Cégnyilvántartási szám: 07-09-022136 

https://www.youtube.com/watch?v=ffwN9f2qZjs


1. Beszélgetés az EasyGo-val 

Esélyek felmérése egy 1 órás kötetlen beszélgetés keretein belül. A 

megbeszélés alatt bemutatjuk rendszerünket, és már ekkor személyre 

szabottan beszéljük át a sportoló lehetőségeit, megemlítve a potenciálisan 

elérhető USA sport és tanulmányi ösztöndíjakat is.  

 
3. Regisztráció az  Eligibility Rendszerre 

A jelentkezés e része minden sportoló számára kötelező. Segítünk a profil 

kitöltésében, ismertetjük, illetve átbeszéljük az elsőre talán bonyolultnak 

tűnő egyetemi „eligibility” szabályokat, amelyeknek ismeretén és megfelelő 

értelmezésén a sportösztöndíj is múlhat.  
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EasyGo Szolgáltatás Részletező 
                  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Profilfeltöltés 

Segítünk a sportolói önéletrajz elkészítésében, hogy a lehető    

leghatékonyabban induljon el az edzői kapcsolatfelvétel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Vizsgaregisztráció 

Ingyenes teszt feladatsorral segítjük a sportolót a vizsgára történő 
felkészülésben. Segítünk a vizsgaregisztrációban, valamint a pontok megfelelő 
helyre történő elküldésében.  

 

4 5 

easygotousa 

       Jelentkezés lépései:      
 



 

Hivatalos fordítói iroda partnerünk segítségével magyarról-angolra fordítjuk a 
középiskolai bizonyítványt, érettségit, sőt szükség esetén a felsőoktatásban 
ismert, egyetemi index-ben szereplő jegyeket is, beleértve a kiegészítő 
magyarázatokat.  
 

 

Szolgáltatásaink részét képezi nemcsak magára a vízuminterjúra történő 
felkészítés, de abban is segítünk, hogy a szükséges nyomtatványokat 
beszerezzék, figyelve arra, hogy azok időben és pontosan ki legyenek töltve.  
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Szolgáltatásainkhoz tartozik még tájékoztató előadások, 

workshopok szervezése, amelyeken főleg olyan sportolók 

vesznek részt, akiket érdekel vagy érdekelhet egy amerikai 

sportösztöndíj megszerzésének a lehetősége. Az EasyGonak 

jelenleg is 9 ilyen oktatói előadása van, amely bárki számára 

releváns lehet, aki közvetve vagy közvetlenül is érintett az 

egyetemi toborzásban.  

      A sportolói profilokat sportágtól függően akár több mint 1000 amerikai  

      egyetemi edzőnek küldjük ki, akik sokszor egy személyben felelnek azért,  

      hogy kiknek ajánlják fel az USA sportösztöndíjakat. Az edzői  

      kapcsolatteremtés során kurzusóráinkon keresztül bemutatjuk, hogyan  

      használhatják az egyszerű emailtől a telefonos kapcsolattartáson át a  

      közösségi médiáig minden olyan platformot, amelynek segítségével  

      hatékonyabban kommunikálhatnak a toborzást végző edzőkkel és  

      segítőikkel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Jelentkezés a kiválasztott egyetemre 
Miután a sportoló elfogadott egy ajánlatot vagy egy esetleges  
ajánlattételhez iskolai jelentkezést kérnek, segítünk az illetőnek, hogy 
a folyamat, amely olyan lépéseket is igényel, mint a pénzügyi hátteret  
igazoló banki papírok beszerzése, hiba nélkül teljesülhessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Megosztjuk tapasztalatainkat 
Mivel a több mint 200 kijuttatott sportolóval remek kapcsolatot ápolunk,  
sőt némelyikük ún. nagyköveti pozícióban, kintről is segíti munkánkat, az 
USA egyetemi élettel kapcsolatos minden kérdésre pontosan és  
részletesen tudunk válaszolni. Célunk, hogy a sportoló a lehető  
legminimálisabb honvágyat érezve, tökéletesen be tudjon illeszkedni  
az új kulturális, tanulmányi és sport közegbe.  

 

Az órák témái a 

következők: 

 

 

 
 

 

Miért pont Amerika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékony kommunikáció 
az edzőkkel 

 

Az amerikai álom? 

 

 
 

A kapott videó nyersanyagból kétféle módon szerkesztünk videókat: 
Highlight, úgynevezett skill videókat kiemelésekkel, stratégikus szövegekkel, 
vagy teljes mérkőzéses felvételeket, amelyek olyan információkat árulhatnak 
el az edzők számára, amelyek egy highlight videóból nem mindig 
egyértelműek.   
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Hogyan pályázhatok sportösztöndíjra? 

Az ösztöndíjakat az amerikai edzők ítélik 

oda, ezért velük kell felvenni a 

kapcsolatot. Az ösztöndíj mértéke függ a 

sportoló képességeitől és az adott 

egyetem lehetőségeitől, a döntést pedig 

az esetek túlnyomó többségében az 

edző 

hozza meg. Minél több 

egyetemmel veszed fel 

a kapcsolatot, annál nagyobb 

az esélyed egy ösztöndíj 

elnyerésére és arra, hogy az 

USA-ban folytasd sport és 

tanulmányi karriered! 
 

Miért van szükségem sportösztöndíjra ahhoz, 

hogy kint 

folytassam a tanulmányaimat? 

 

Az Egyesült Államokban az egyetemi 

költségek rendkívül magasak (szállás és 

étkezés, tandíjak, egyéb költségek), akár 

az évi 75,000 dollárt is elérhetik! Ha 

sikeresen pályázol a teljes 

sportösztöndíjra, szüleidet az utazás és 

talán a biztosításon kívül semmilyen 

egyéb költségek nem terhelik majd.  

 

Milyen ösztöndíjak elérhetőek a 

középiskolás diákok számára? 

Teljes, egyetemi költségeid 100%-át 

fedező vagy részleges sportösztöndíj. 

A 100%-os ösztöndíj minden egyetemi 

költségedet fedezi, a repülőjegy 

kivételével.  

Amennyiben nem sikerülne teljes 

sportösztöndíjat elnyerned, 

pályázhatsz úgynevezett need-based, 

tehát családod anyagi helyzete 

alapján elnyerhető juttatásra, 

ezen kívül pedig 

tanulmányi 

ösztöndíj is 

elérhető egyetemi költségeid 

csökkentésére, vagy akár teljes 

fedezésükre.   

 
Mikor kellene elkezdenem a 

jelentkezést? Minél korábban 
kezded el a jelentkezést, annál 

jobbak 

az esélyeid, hogy 
sportösztöndíjjal nyerj 

felvételt valamelyik 

amerikai egyetemre. 

Ahhoz, hogy sikeres 

lehess, kapcsolatba 
kell lépned az  

edzőkkel, és fel kell 

   készülnöd a 

           vizsgákra. Ez a 

folyamat akár hónapokat, sőt 
éveket is igénybe vehet, éppen 

ezért a jelentkezés elkezdését a 

10. vagy11. osztály megkezdésétől 
ajánljuk.  

 
 

Van lehetősége egy olyan sportolónak 

is sportösztöndíjhoz jutni, aki nincs 

ott a közvetlen élmezőnyben?  A 
válasz egyértelmű igen! Ha sportodban 

nem is vagy ott a közvetlen 

élmezőnyben, számtalan lehetőség áll 
rendelkezésedre, hogy költségeidet 

csökkentve  

tanulj és sportolj kiválasztott 

egyetemeden. Ha nem tudsz 100%-os 

sportösztöndíjat kiharcolni, 

lehetőséged van pályázni tanulmányi 

és rászorultság szerinti (need-based) 

ösztöndíjakra. Ezen felül lehetőséged 

van nemcsak a Divizió I-es 

egyetemekre történő jelentkezésre, 

hanem a Divizió II-III, sőt NAIA Divizió 

I-II-es egyetemekre is, sőt akár a 

kétéves, Junior College iskolák is tárt 

karokkal várhatnak. Érdemes tudni, 

hogy az összes odaítélt ösztöndíj 

körülbelül 80%-a az NCAA Divizio I-en 

kívül kerül kiosztásra. Ezeknél az 

iskoláknál ösztöndíjhoz jutni 

valószínűbb, mint gondolnád! 

 
 

 
 
Miért fontos, hogy 
profilom naprakész 
legyen? 

 
 
 
 
 
Profilod frissítése a jelentkezés talán 
legfontosabb része. Az amerikai edzők jó 
része így fog megtalálni téged, és az ott 
látott elérhetőségeken veszi majd fel 
veled a kapcsolatot. Minél több 
információt osztasz meg  
magadról, annál nagyobb esélyed  
lesz ösztöndíjat kapni. A „profilom 
frissítése” program során  
 

segítségünkkel nemcsak láthatóvá 

válik majd profilod, de legjobb 

eredményeidet és sportolói 

képességeidet kiemelve fogunk 

bemutatni minden érdeklődő 

edzőnek.  

 
A konzultációs díjon túl milyen 

költségekkel jár majd az amerikai 

jelentkezés?    Programjaink nagy része 
személyes konzultációra épül, amit 

programdíjaink teljesen lefednek. A 

jelentkezés során azonban vannak 
olyan költségek, amelyekkel 

mindenképpen kalkulálnod kell, és 
amelyek akkor is terhelnének téged, ha 

nem élnél szolgáltatásunkkal. Ilyen 

költség pl. a mintegy a 30-35 ezer 
forintba kerülő SAT vagy ACT vizsga, a 

65 ezer forintba kerülő TOEFL vizsga, az 

általában 15-45 ezer forintba kerülő 
egyetemi jelentkezési díj (az ár 

egyetemfüggő, sok helyen ingyenes a 
jelentkezés) ill. a mintegy 200 ezer 

forintba kerülő vízumdíj, amely 

tartalmazza az amerikai 
vízumregisztrációs díjat, és az interjú 

időpont foglalás díját (a vízum költségei 

országról-országra változnak). Esetleges 
felmerülő költség lehet még a vizsgákra 

való felkészülés, tanfolyam díja.  
 

Ha feliratkozok az EasyGo teljes 
programjára, garantálva van az, 
hogy teljes ösztöndíj ajánlatot 
kapok?  
A programra történő feliratkozás 

önmagában nem garantálja a teljes 

sportösztöndíj ajánlatot. A döntés az 

amerikai egyetemeké, és az egyetemi 

edzőké, akik kiértékelik az adott sportoló 

képességeit, tulajdonságait. Teljes 

programunk a következőket garantálja: 

napi 15 órányi konzultációs elérhetőség,  
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a tehetségeddel, felkészültségeddel,  

tanulmányi rátermettségeddel arányos 

ajánlatok (a teljes programot választó 

jelentkezőink 100%-a kap ajánlatot, 

legyen az részleges vagy teljes sport vagy 

tanulmányi, esetleg rászorultság alapján 

kiosztott ösztöndíj. Emellett vállaljuk, 

hogy a leghatékonyabb módszerek 

alkalmazásával segítjük jelentkezésed, és 

egy fiatal, lendületes csapat garantálja 

majd a problémamentes jelentkezést, 

minden akadályon átsegítve.  

 
Van lehetőség pénzvisszafizetésre? Mi 
garantálja azt, hogy magas színvonalú 

szolgáltatást kapok majd? Sikereink 
önmagukért beszélnek, több 

olimpikonnak és válogatott 

sportolónak segítetettünk abban, hogy  

Miért 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hogy az amerikai egyetemi 

bajnokságokban folytathassák 

sportkarrierjüket. Legyen az kosárlabda, 

amerikai foci, úszás, atlétika vagy 

valamelyik másik NCAA által támogatott 

sportág, az EasyGo már bizonyított, 9 

országból, több, mint 200 sportoló 

kijutását segítve. Ráadásul, ha valamilyen 

okból mégsem lennél elégedett 

szolgáltatásunkkal, a teljes program 

elkezdése után is két hetes elállási időt 

biztosítunk számodra.  

Az EasyGo csapat tagjai szakértők. 9 

országból vannak kollégáink, többségük 

volt sportoló. Mindannyian 
szenvedélyesen szeretjük a sportokat és 

az egyetemi toborzás különleges világát. 

Csapatunk több mint 10 éves gyakorlattal 
rendelkezik. Az EasyGO alapítójaként, 

személyes tapasztalataim alapján 

építettük fel cégünket (referencia link: 
http://www.und.com/ sports/c-

track/mtt/molnar_balazs00. 
html).  ”Amikor Amerikában 

tanultam és sportoltam, 

számos egyetemet volt szerencsém 

meglátogatni. Olyan nagyhírű 

intézményeket, mint a Stanford, 

Berkeley (California), UCLA, USC. 

Nemcsak megismertem a sport 

programok edzőit, de személyes 

kapcsolatokat építettem, aminek 

köszönhetően számos amerikai 

gyakornokkal, munkatárssal ápolunk 

eredményes üzleti kapcsolatot. 

Nathan Payne például, bio: 

http://www.und.com/ 

sports/c-track/mtt/ payne_ 

 
 

nathan00.html), 

egy korábbi egyetemi 

atléta, New Yorkból 

segít nekünk. 
Az EasyGo nemcsak Európában de az 
Egyesült Államokban is jelen van.”  

EasyGo? 
 

Nemzetközi adatbázisunk 

hatalmas előnyt jelent  a 

kompetitív mezőnyben. Weboldalunk 
10 nyelven is elérhető, és több mint

Az EasyGo to USA LLC. egy 
különleges toborzó és tanácsadó 

iroda amely itthoni és nemzetközi 

sportolóknak, diákoknak segít amerikai 
sportösztöndíjhoz jutni. Egy értéket 
közvetítő, naprakész rendszert 
biztosítunk nemcsak sportolóink, de az  

amerikai edzők  számára is, akiknek így 
lehetősége nyílik arra, hogy Európa és 
Magyarország legjobb középiskolás 
sportolóit elérjék, és ajánlatot adjanak 
nekik.   

A legjobb és legalacsonyabb 

árat biztosító toborzó 

ügynökség az európai piacon. A 

befektetett órák viszonylatában az 
EasyGo a a legkedvezőbb árat kínáló 

ügynökség    .egész Európában. Mivel 

nemzetközi szolgálatást biztosítunk, 
rugalmas árakat tudunk biztosítani.  

25 országban vagyunk jelen.  
Adatbázisunkban több mint 2000 sportoló 

van, akik jelenleg  
is aktívan pályáznak amerikai  

 
 

sportösztöndíjra, és több száz olyan 
amerikai edző van regisztrálva   

rendszerünkbe,  
akik  heti rendszerességgel belépnek. 
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Neves Partner Egyetemek: 
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Elérhetőségek 
  

Website: www.easygotousa.com 

Kapcsolat: 

» Twitter: twitter.com/easygotousa 

» Linked in: www.linkedin.com/company/ 

easygo-to-usa-llc- 

» Budapesti iroda: 1117 Budapest, 

Prielle Kornélia utca 8/a. 

» Telefonszám: +36-70-608-0073 

» E-mail: info@easygotousa.org 

http://twitter.com/easygotousa
http://www.linkedin.com/company/
mailto:info@easygotousa.org

