
A Maggarországt é s Etní hai Kisebbsé gehé rt Közalapí tváng a 2OOOl2OOOl-es
tané vi tanulmánui ösztönd -oálu ázati í elhí v ása

xözÉ ppor Ú oftta si inté zí né ng ek cl GÁ-ruvnÖ MA tanulói számára
A MNEK Közalapí tvány kuIatóriuma tanulmányi ösztöndí j-pályázatot hirdet magyar állampolgárságú , ClGÁNY
(rorra) kisebbsé ghez tartozó tanulók számára, akik a 2000/200l-es tané vben,
- ctunÁzluu vecy szAKKözÉ pIsror-e uroLsó tvÉ cy É vrol,ynm(Ner

estl vagy_lcyelcztí  oktatí st forrnáiában tanuló dtákok,
- szerltuluxÁsrÉ pz  iskola
- szAKtsKoH tanulói, illetve
- TEcHNlKUsKÉ ezÉ senl vagy
- lsKoIáRENDszEnpN spLüL, rBls roxú  szerrÉ pBsí rÉ sr nyú lró
xÉ pzÉ ssBlv vesznek ré szt,

Flgvelem!
Csak az a tanuló pályázhat, akinek a
r tanulmányl átlaga legalább 3,0 é s elé gtelen osztályzat né lkül zárta az el z  talé vet|. (Az átlag kiszámí tá-

sát lásd az adatlapon l)

Az ösztöndí i havi összege: 5.000,-Ft.
A pályázatok beadásának határtdeie, 2000. iú ltus l4-e.

A postal ú ton legké s bb 2000. iú llus l4-é n, 24.0O órátg í eladoft, szemé lyes benyú itás eseté n legké s bb
20oo. augusztu§ l l-é n 14.00 óráig behozott pályázatokat fogadiuk el.

A pálgú zatt ailatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pálgázatl felhí vós heszerezheú   a MNEK Közalapí tvány
troitáián (Budapest, Y. her., }lkadé mid u,3.1w4o.|,vagy postai ú ton a pályáz6 nevé re megcí mzett, feibé lyegzett
válaszborí té k ellené ben 1|387 BuilÁpest 62., Pf;. 2r.), illetve lehí vható az alábbi internet cí meken:
http {lwww.romapage.c?.hu w7.ilatanet.hul - mnehk
A hiángos, aláí rás ní lküli vagq elké sett p,ályámtok é nú nqtelenek, azokat a dönté st követ  3. hónap után meg1emmisí tjük.

A pályázatok elbí rálásának ideie: 2000. szeptember 28-a. (A kuratórium az elbí ráIás id pontiának változtatdsí
jogát fenntartia.) Az eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesí tünk. A kuratóflum dönté se ellen Í ellebbe-
zé sre nincs lehet sé g!

csatolandó:

. K|TöITöTT ADATLAP

r öttÉ lnrnelz @ páIIJállí  az öné Ietrajzban té rlen ki iskolai munkájára, tanulmáryi versewleken elé rt eredmé nljeire, távlati

cé Ijaira, ambí cióira é s adion sz,ámot, valamelu kisebbsé qi közössé qben vé gzett tevókenasé gé ró1),

. A LEGUToLSó BEFE|EZETT TANÉ V vÉ GI BlzoNYÍ TvÁNY FÉ NYMÁSoIáTA (akift a 200O/2OOI-es tané vben

kezdik meg ,,közé piskolai" ta,nulmáIaaihat, a 8, osztdlyos é v vé gi iskolai bizontJí tváw í é namás1latlt, akik technikuské pzónen,

vagg felsóí okú  szakké pesí té st nyú jtó ké pzósben veszne& ré szt, azok a legmagasabb iskolai vé gzettsé gró1 sz ló bizowJí tvánu Í óry-
másolatot1,

. K|SEBBSÉ GI ÖXXOnMÁNYZAT, BEJEGYZETT KISEBBSÉ G| SZERVEZET, EGYESÜLET Í RÁSBEL|
A!iNIJbA (Tóú ú  d jánló eseté n az egqik, hötela en valamela kisebbsé gi önftormányzat, bejequntI kisebbsé qi szenezet, eguesü-

Iet leggen| N aiáIlat a pályázató kisebbsé gi aktivitására utalion|)

. l o0,.FT.os PosTAI BÉ LYEG.

A pálnázatokat I pé ldányban ké riük benyú itani az alábbl cí mre:
levé lcí rn, MNEK Közalapí tvány 1387 Budapest 62-, Pf -:25.

szemé lyes beadás eseté n: Budapest, V ker., Akadé mia u. 3. Il/240.
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A Maggarországí  é s Etní ftai Kisebbsé geké rt Közalapí tváng a 2OOOl2OOOl-es
, tané ví  tanulmángi ösztönd -pálaázati felhí vása

KOZ EPFOKU o ktatósi inté zmé ng ek N EMZETISEGI tanul i szám ra
A MNEK KöZalapí tvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndí i-pályáZatot hirdet magyar álIampolgárságú , nemzeti
kisebbsé ghez taftoZó tanulók számára, akik aZ 2000/200l-es tané vben;

- GlMNÁzIuM UToLsó tvÉ cy É vrolyniuÁNAK vagy
_ szarxözÉ pIsKolA TANULóI.

Flgvelem!
Csak az a tanuló pályázhat, akinek
o a tanulmányi átlaga legalább 4,00
l iskolarendszer , nemzetisé gi oktatásl programot megvalósí tó oktatásban vesz ré szt,
a azok a tanulók, akiknek nlncs klsebbsé gükkel azonos, iskolarendszer , nemzetlsé gl oktatási program

alapián oktató tskoláiuk (örmé wJ, ruszin, Ienggel, ukrán é s gördg), csak abban az esetben pályázhatnak, ha
saiát anyanyelvb l legalább alapfokú  (í rásbeli vagq szóbeli, vagy mindké t vdltlzatlt maqába foglaló ,,C" tí pusú )
nyelwizsgával rendelkeznek, ennek hiánvában, ha a nemzetlsé gükkel azonos országos önkorrnányzat
oktatásl blzottsága az anyanyelv tudásukat vé lemé nyezl.

Az ösztöndí l havi összege: 
'.000,-Ft.A pályázatok beadásának határideie: 2000. iú ltus l4.e.

A postal ú ton legké s bb 2000. iú ltus l4-é n 24.00 óráig feladott, szemé lyes benyú itás eseté n legké s bb
2000. auguszfus l I-é n 14.00 óráig behozott páMzatokat fogadiuk el.

A pálgázat| ailatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pályázati felhí wí s heszerezh€ú ó'a MNEK Közalapí tvány
irodáián (Budapest, Y. her., Aftadé mia u. 3. lIl24O;), vagy putal {tton a pá|yázó nevé re megcí mzett, felbé lyegzett
válaszborí té k ellené ben (1387 Buáapest 62., Pf.l 25.), illetve lehí vható az alábbi internet cí meken:
http.J l w w w t o map ag e. c7. hu w?. ilata n et. hul - m n e ft k
A hiányos, aldí rás né IküIi vaga elké sett pdlydzatok é rvé nqtelenek, azokat a dönté ;t követ  3. hónap után megsemmisí tiük.

A pályázatok elbí rálásának ide|e: 2000. §zeptembeí  28. (A fturat rium az elbí rálás id pontjának változtatásl jogát
tenntaftia.) Az eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesí tünk.
A kuratórlum dönté se ellen fellebbezé sre nincs lehet sé g!

csatolandó,

. KITöITöTT ADATLI|P

. ÖNÉ LETRA|Z MAGYARUL É s rIsnsBsÉ cl ANYANYELVEN (a pálgázó az öné letraizban té ieh ki isftotai nunkdjd-
ra, tanulmánqi versenqeken elé rt eredmé nqeire, távlati cé liaira, ambí cióira é s adiln számot, valamelg kisebbsé gi közössé gben
v é gzett tev óft enasé gé ró1},

. A LEcUToLsó BEFE|EZETT TANÉ V vÉ GI BtzoNYÍ wÁNY FÉ rwuÁsoure @frik a 2OO)/2OOI-es tané vben
kezdik meg kdzé piskolai tanulmányaikat, a 8. osztáltlos é v vé qi isholai bizlnuí tvánv fé ngnásolat,í t),

. KlsEBBsÉ Gl ÖnronuÁnyznr, BE|EGYZETT KlsEBBsÉ Gl szERvEzET EGYESüLET Í RÁSBELI
AJÁNLÁSA, (Több ajánló eseté n az eqqik, kötelez en valamely kisebbsé gi öhklrmdnazat, bejegyzett kisebbsé gi szeryezet, egue-
süIet leqyen| P,z ajánlat a páluázó ftisebbsé gi ahtivitására utali\n|),

. AIáPFoKIJ NYELWZSGA BlzoNYí TvÁNY VAGY Az ILLETÉ KES oRszÁGos ÓnronuÁtwzlr
oKTATÁsl BlzoTTsÁGA ÁürAL KIÁLLí ToTT, ANYANYELVTUDÁSnóI szóló vÉ LBptÉ tvY

o l oo,-FT-os PosTAl BÉ LYEG

A pályázatokat l pé ldányban ké riük benyú itanl az alábbl cí mre:
levé lcí m: MNEK KöZalapí tvány 1387 Budapest 62., Pt.25.

szemé lyes beadás eseté n: Budapest, V ker,, Akadé mia u, 3, lI/240.
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A Maggarcrsngí  é s Etniftai Kisebbsé gefté rt Közalapí tváng a 2OOOl2OOO[-es
tané ui tanulmánui ösztöndí í -páluázati í elhí vása

FELS FOK Ú oftt atási inté z é na ek ci ÖÁ-l lv/Ro MA t anulói számára
A MNEK Közalapí tvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndí i-pályázatot hildet magyar állampolgárságú , ClGÁNY
(rorrra) kisebbsé ghez tartozó hallgatók számára, akik a 2000/2001-es tané vben:
- róIsxolÁttt Vagy EGYETEMEN Az ELS  DIPLoMA MEGSZERZÉ SÉ É RT TANULNAK BsrI, lrvBLBz 

vecy rÁvoxrarÁsl FoRMÁBAN,
_ ILLETVE AZoK A MÁsoD- vacy rovÁsel DlpLoMA tttEcszpnzÉ sÉ É nr ranulóx, AKIK NAppALI,

EstI, lnvBlBzó v,ccy rÁvorrATÁsl FoRMÁBAN vALAMELy r Isrole vecy EcyETEM HaLlcRrót.

Az ösztöndí i havi ósszege: l0.000,-Ft.
A pályázatok beadásának határldeie: 2000. szeptember 29,e.

A postal ú ton legké s bb 2000. szeptember 29-é n 24.0O órátg feladott, szerné lyes benyú iüí s eseté n leg-
ké s bb szeptember 29-é n l4.00 órátg behozott pály.í zatokat fogad|uk el.

A pályázatt adatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pálgázati felhí vás beszetezhet  a MNEK Közalapí tvány
|roiláján (Budapest, Y. ket,, Akailé mla u. 7. Il124o.|, vagy postai ú ton a pályázó nevé re megcí mzett, felbé lyegzett
válaszborí té k ellené ben (1787 Builapest 62., Pf]: 25.), illetve lehí vható az alábbi internet cí meken:
frttp.J l w w4,. to fr fr ? a g e. c7. hu w3.ilatanet. hul - mnekft
A hí ányos, aldí rds né lkí ili vagu elhé sett páIyázatok é rvé nytelenek, azokat a dönté st követ  3 hónap mú Iva meqsemmisí tiük-

A pályázatok elbí rálásának tdeie: 2000. október 2ó-a. (A kuratóium az elbí rálás id pontjdnak változtatásí  jlgát í enn-
tartja.\ 

^z 
eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesí tünk,

csatolandó:

o KITöLTöTT ADATLAP,

o önÉ lprnryz (a páIyáz  az öné letrajzban té rlen ki tanulmánqi munhálára, tanulmáw4i versenyeken elé rt eredmé nqeire, táv-

lati cé Ijaira, ambí cióira é s adjon számot valamelg kisebbsé gi közössé qben vé gzett tevé kenusé gé r ),

. A LEGUToLSó BEFE,EZETT TANÉ V vÉ Gl lNDEx FÉ NYMÁsoUtrA (4 KREDIT p\nt\kat, illetve azon hallga-
tóknak, akik küIí öId n tanulnak, az indexben szerepl  eredmé nyeket a helyi szabálttroz,isnak megfelel en az 5 fokozatú  é rté kelé sre

ké rlí ik átszámí tani),

. akik a 20O0/200l-eS tané vben kezdik meg fels fokú  tanulmányaikat, az É nBrrsÉ cI BlzoNYÍ TVÁNY É s A
FELVÉ TELRóL szÓLó É RTEsí TtÉ s pÉ nylú sonre,

. KlsEBBsÉ Gl ÖtvxonrraÁNyzAT, BEJEGYZETT KtsEBBsÉ Gl szERvEzET, EGYESÜLET Í nÁsspl.t
AIÁNLÁ5A (Töú ú  d jdnl  eseté n az eqqih, k telez en valamela kisebbsé qi önkormdnqut, beieguutt kisebbsé qi szewezet, equesü-

let legaen! Al ajánlat a p,áIgáutó hilebbsé qi aktivitására utalion| A páIqázat elbí ráIásánál a fturatóium dönté sé t segí theti a

hallgató tanárának ajánlása is|),

r uÁsop- vncy TovÁBBl DlpLoMÁs TANuLMÁNyoK ELKEzDÉ sE EsETÉ N Az El,s  EL z  DlpLoMÁK)
D|PLoMA FÉ NYMÁSoLATA,

. l oo,-FT.os PosTN BÉ LYEG.

A pályázatokat l pé ldányban ké riük benyí itanl az alábbi cí mre:
levé lcí m: MNEK Közalapí tvány 1387 Budapest 62-, Pf -:25.

szemé lyes beadás eseté n, Budapest, V ker,, Akadé mia u. 3. U/240,
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A Maggarországi é s Etnihaí  Kisebbsé gehé rt Közalapí tváng a 2OOOl2OOOl-es
tané vi tanulmánuí  ösztöndí i-oáluázati í elhí vása

FE Ls  Fo K Ú Ófttatasi inté z é ng e h NÉ nn2nr t§ É cl tanulói számára
A MNEK KöZalapí tvány kuratóriuma tanulmányi öSZtöndí j-pályáZatot hirdet magyar állampolgárságú , nemzeti
kisebbsé ghez tartozó hallgatók számára, akik az 2000/2001-es tané vben:

- r Isxota vagy
- EGYETEM hallgatói,

FieyelemI
a Csak az a hallgató pályázhat, akinek az el z  tané v vé gi eredmé nye legalább 3,5 volt.
ö A né met klsebbsé ghez tartozók kivé telé vel a saiát anyanyelvb l szerzett legalább k zé pí okú  (í rásbeli

vaga szóbeli, vaqy mindké t vdltozatot magába foglaló ,,C" tí pusú ) állami vagy azzal egyené rté k  nyelwizsga bizo-
nltvány fé nymásolata, ennek hí ián az illeté kes országos önkormányzat oktatí sl blzottságának, nyelv-
lsmefetr I szóló í rásos vé lemé nye szüksé ges,

a A né met klsebbsé ghez tartozók né met nyelvb l szeruett legalább közé pfokú  (í rásbeli vagy szóbeli, vagy
mí ndké t v Itlzatlt magába í oqlal  ,,C" tfuusú ) államl vagy azzal egyené rté k  nyelwizsga bizonltvány fé nymá-
solat szüksé ges.

l Mentesülnek a nyelwlzsga lgazolás é s a nyelvismeret igazolásának megküldé se alól azok a hallgatók,
akik a nemzetisé gükkel azonos nyelvl szakon tanulnak, vagy az anyaotszágban folytatnak fels fokú
tanulmányokat.

A KURArÓRIUM ELs soRBAN Az ELsó D|PLoMA MEGszERzÉ sÉ T TÁMoGAT|A!

fu ösztöndí i havi összege: l0.000,-Ft.
A pályázatok beadásának haüárideie; 2000. szeptember 29-e.
A postai ú ton legké s bb 2000. szeptembeí  29-é n 24.0O  táig feladott, szemé lyes benyú itás eseté n
legké s bb szeptember 29-é n t4.00 órálg behozott pály.ázatokat í ogadunk el.
A páll!ázati adatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pályázatl felhí vás beszerezhat  a MNEK Közalapí tvány
í ro ián (Builapest, Y. ftet., Akailé mta u. 7. lv24o.|, vagy postai ú ton a pályázó nevé re megcí mzett, felbé lyegzett
válaszborí té k el]ené ben (l?87 Budd?est 62., Pf; 25.), illetve lehí vható az alábbi internet cí meken|
htt?,j ll,w.l,.í omd?age.c3.hu w3.ihtanet.hul - mneftft
A hiángos, aláí rás né lküIi vagy elké sett páIyázatoh é né ngtelenek, azokat a döntóst kötlet  3 hónap wtú L)a megsemmisí tjük.

A pályázatok elbí rálásának tdeie: 2000. október 2ó. (A kuratóium az elbí ráIás id pontjánaft változtatási ilgát Í enn-
tartja.) F  eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesí tünk-

csatolandó:
. K|TÖLTÖTT ADATLAP,
r ötvÉ lnrne|z MAGYARUL É s xIsBBssÉ cl ANYANYELVEN (a pálqáZÁ az önaeftaizban té rlen ki tanulmánai

munftáiára, tanulmánqi versenyeken elé rt eredmé ntreire, távlati ú Ijaira, ambí cióira é s adjon számot valamelq kisebbsé gi köz s-

sóq b e n vé gzett tev é ke nqs é g é r 1,

. A LEGUToLSó BEFE|EZETT TANÉ V vÉ GI INDEX FÉ r{YMÁsoUtfA (a KREDIT pontokar, illetve azon hallqa-

tóhnah, ahik külföldön tanulnafr, az indexükben szerepl  eredmé ngeket a helui szabáltJozásnah megfelel en az 5 í okoutú  é rté ke-

Ié sre ké flüh átszdmí tani),
a akik a 2000/200l -es tané vben kezdik meg fels fokú  tanulmányaikat, aZ É RETTSÉ GI B|ZoNYí TVÁNY É s FELVÉ TELRóL

szóLó É RTEsí TÉ s FÉ NYMÁsoráTA,
. KISEBBSÉ GI ÖnronlraÁrwzer, BE|EGYZETT KIsEBBsÉ Gl szERvEzET EGYESÜLET Í nÁsnELI

AlÁNLÁsA {Tdú ú  dj ánló eseté n az egyik, kötelez en valamelq kisebbsógi önhormánqmt, bejegyntt kisebbsé gi swí vuet, egaesü-

let leqqen! Az aiánlat a pdllJázató kisebbsóqi aktivttására utali|n| A pályázat elbí ráIás,í ,náI a kuratórium dönté sé t seqí theti a

hallqató tanárának ajánlása is|) ,

. sA|ÁT ANYANYELVB L szERzETT LEGALÁBB KÖzÉ PFoKÚ í rásbeli uaqu szóbeli, vagy mindké t váItout\t ma-
qába foqlaló ,,C" tí pt{sú ) ÁLIáMI VAGY AzzAL EGYENÉ RTÉ K  NYELWlzsGA BlzortrYÍ TvÁNY FÉ NYItí /tso-
LArA, VAGY Az ILLETÉ KES oRszÁGos önronnaÁnyzar Álrel rIÁ,lí roTT, NYELV|SMERETR L
sZÓLÓ VÉ LEMÉ  NY. A í é szletehrc vonathozó el ré st lil. í ent. |Mentesiilneft u alól azok a hallgatók , akik 4 nefi@-
ttsé qühkel az,onos ngelvi szahon tanulnak, vaqq az angaországban folgtatnak fels fok  tanulmángoftat.)

. loo,,FT,os PosTAl BÉ LYEG
A pályázatokat l pé ldányban ké riük benyú itani az alábbi cí mre:

levé lcí m: l387 Budapest 62-, Pf .:25 -

szemé lyes beadás eseté n: Budapest, V ker,, Akadé mia u- 3- 11/240.
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