
A Magyarországi Nemzeti é s Etnikai
Kisebbsé geké rt Közalapí tvány

2OO l l2OO2 -€s tané vi tanulmányi ösztö ndí i-pály ánti
felhí vásai

A MNEK KöZalapí tvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndí i,pályázatot hirdet magyar állampolgárságú ,
cIcÁtw (noue) kisebbsé ghez tartozó tanulók számára, akik a 200l/2002,es tané vben:

- glmnázlum vagy szakközé plskola utolsó né gy é vfolyanának estl vagy_!g49!có_9]ha!é gllsrEáiába!
tanuló dtákok,

- szakmunkáské pz  iskola
- szakiskola tanulói, illetve
- technlkuské pzé sben vagy
- iskolarendszeren belül, fels fokú  szakké pesí té st nyú itó
ké pzé sben vesznek ré szt.

Figyelem!
Csak az a tanuló pályáZhat, akinek a
. tánulmányl átlaga legalább 3,0 é s elé gtelen oszkí lyzat né lkül zárta az el z  tané veí | (Az átlag kiszá-

mí tását lásd az adatlapon !)

A2 ösztöndí i havi összege: 
'.000,-Ft.A pályázatok beadásának határideie: 200l. augusztus 03.a.

A postai ú ton legké s bb 200l. augusztu§ O?-án,24.00 órátg feladott, szerné lyes benyú |tás eseté n
legké s bb 200l. augusztus 03-án 14.00 órálg behozott pályí zatokat í ogadiuk el.

A pály.ázatt adatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pályí zati í elhí vás beszerezh€t  a MNEK KöZalapí t-
vány trodáián (Budapest, Vl. ker., Baicsy,Zsilinszky ú t 3l . IlVó.), vagy postal ú ton a pályázó nevé re megcí m-
zett, felbé lyegzett válaszborí té k ellené ben ( l387 Budapest ó2., Pf.; 25.), illetve lehí vható az alábbi internet cí -
men: web.matavnet.hu/mnekk

A hiányos, aláí rás né IküIi vagu elfté sett páIydzatok é rvé n4telenek, azlkat a dönté st követ  3. hónap után megsemmisí tjük.
A pályázatok elbí rálásának ldeie, 200l. szeptember 2O-a. (Akuratóium az elbí ráIás id pontjáMkváltozáá.

sl iogát fenntartia.) Az eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesí tünk, A kuratórium dönté se ellen felleb.
bezé sre nlncs lehet sé g!

csatolandó:
. kttöltött adatlap
r óné letra|z (a páIudzó az öné Ietrajzban té rjen ki iskolai munkálára, tanulmáw1i versengeken elé rt eredmé nqeire, távlati

cé ljaira, ambí ci ira é s adjln számlt, valamelg kisebbsé gi közössé gben vé gzett tevé kenusé qé ró1),

a legutolsó beí eiez€tt tané v vé gl blzonyí tvány fé nymásolata (akik a 200|/2002-es tané vben kezdik meg ,,közé pis-
kolai" tanulmányaikat, a 8- oszülltlos é v vé gi iskolai bimnyí tvány fé rymásllatot, akik technikuské puben, vagy felsó|okú  sukú pesí té st
wlú jt  fté pzisben vaznek ré szt, amk a legmaqasabb (é reüsé gi bimnlJí tvána) skolai vé gzpttsé gró1 szóI  bizlngí fuáng fé nuní s\Iat\t),

r kisebbsé gi önkormányzat, települé si önkormányzat, kisebbsé gl clvll szeí vezet, lidsebbsé gl szószó-
ló, tanár í rásbeli aiánlása

***

A MNEK Közalapí tvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndí i-pályázatot hirdet magyar állampolgárságti,
NEMZET| kisebbsé ghez tartozó tanulók számára, akik az 2o0l/2002,es tané vben:

- gimnázium utolsó né gy é vfolyamának vagy
- szakközé plskola tanulót.

Flgyelem!
Csak az a tanuló pályázhat, akinek
. a tanulmányl átlaga legalább 4,00
l iskolarendszeí í , nemzefisé gi oktatásl programot megvalósí tó oktatásban vesz ré szt.
l Akiknek nincs kisebbsé gükkel azonos, iskolarendszer , nemzetlsé gl oktaüí si program alapián ok

tató tskolá|uk í örmé nv, ruszih, lengyel, ukrán é s qörögJ, csak abban az esetben pályázhatnak, ha salát anya-



nyelvb l legalább alapí okú  Ií rdsbeli vaga szóbeli, vagy mí ndkót vóltlzatlt tnagába foglaló ,,C" tí pusú ) nyelwlzsgáva|
rendelkeznek. Nvelwlzsga lehet sé e hiánvában. a pályáz  anyanyelv tudását a nemzetisé gé vel azonos
országos önkormányzat í rásban vé lemé nyezl.

Az öSztöndí ; havi összege: 5.000,-Ft.
A pályázatok beadásának határldeie: 200l, augusztus 03-a.
A postai ú ton legké s bb 200l. augusztus 03-án24,00 óráig feladott, szemé lyes benyú itás eseté n leg-

ké s bb 200l. augusztus 03,án 14,00 óráig behozott pályázatokat í ogadiuk el.
A pályázati adatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pályiázati í elhí vás beszerezhet  a MNEK Közalapí t,

vány irodáián (Budapest, Vl. ker., Baicsy-Zsilinszky ú t 3l, lIVó..), vagy postai ú ton a pályázó nevé re meg-
cí mzett, felbé lyegzett Válaszborí té k el]ené ben (l387 Budapest 62., Pí : 2í .|, illetve lehí Vható az alábbi
intelnet cí men: web.matavnet.hu./mnekk

A hiónaos, aldí nis né lküli vagy elké sett páIydzatok é rvówLtelenek, azokat a d.önté st ftövetí  3. hónap után meqsemmisí tiük.
A pályázatok elbí rálásának tdeie: 200l. szeptembeí  20. |A kuratóium az elbí rálás id pontjának váItlztatási j0-

gat í enntartja_) Az eredmé nyr l minden pályáZót í rásban é rtesí tünk,
A kuratórium dönté se ellen fellebbezé sre nincs lehet sé g!

csatolandó:
. kitöltött adatlap
a öné letraiz rnagyarul é s ktsebbsé gi anyanyelven (a pálydzó az iiné Ietraizban té ien fti iskolai munkáidra, tanul-

mányi versenyeken elé rt ered,mé nqeire, távlati cé Ijaira, ambí dóia, é s ad,ion szimot valamelg kisebbsé gi kdzössé gben vóqntt tevé -

kenusé qé ró1) .

r a legutolsó befeiezett tané v vé gl btzonyí tvány fé nymásolata (akik a 200|/2002-es tané vben kezdik meg hö-
zé piskolai tanuluánlJaiftat, a 8. osztáltJos é v vé gi isftolai bizonaí tvána fé nymásolatát\,

r ktsebbsé gi önkormányzat, beiegyzett kisebbsé gi szervezet, egyesület í rásbelt aiánlása, |Több alánló
eseté n az egyik, kötelez en vala,melu kisebbsé qi önftormánuzat, beieguzett ftisebbsé gi szewezet, egqesüIet legqen! N ajdnlat a pálgázó
kisebbsé gi aktivitásdra utalion|),

r legalább alapfokú  nyelwlzsga blzonyí tvány, ennek hí ián az illeté kes orságos önkormányzat által ki-
állí tott, anyanyelvtudásról szóló vé lemé ny.

{. {. {.

A MNEK Közalapí tvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndí i-pályázatot hirdet magyar állampolgárságú ,
NEMZETI kisebbsé ghez tartozó hallgatók számára, akik a 200l/2002,es tané vben:

- akkredttált- f lskola vagy
- egyetem hallgatói.
(-lásd: l993, é vi L)(XX. tV, - A fels oktatásló])

Figyelem!
. Csak az a hallgató pályázhat, akinek az el z  tané v vé gi eredmé nye legalább 3,5 volt.
a A né met kisebbsé ghez tartozók kivé telé vel a saiát anyanyelvb l szerzett legalább közé pfokú  (í rás-

beli vagy szóbeli, vaqq mindké t váItozatot maqába foglaló ,,C" tí pusú ) állami vagy azzal egyené rté k  nyelwizsga bizo-
nyí tvány fé nymásolata, ennek hí ián az llleté kes orságos önkormányzat nyelvlsmeretf  szóló í rásos vé le-
mé nye szüksé ges.

. A né met liil§ebbsé ghez tartozók né met nyelvb l szerzett legalább közé pfokú  (í rásbeli vaqq szóbeli, vaqq
mindhé t váItlzatlt maqóba foqlaló ,,C" tí pusú ) állarni vagy azzal egyené rté k  nyelwizsga szüksé ges.

a Mentesülnek a nyelwizsga igazolás é s a nyelüsmeret igazolásának megküldé se alól azok a hallga-
tók, aktk a nemzetlsé gükkel azonos nyelvl szakon tanulnak, vagy az anyaotszágban í olytatnak fels fokú
tanulrnányokat.

A kuratórlum els sorban az els  dlploma megszerzé sé t támogatia!

Az ösztöndí j havi összege: l0.000,-R.
A pályázatok beadásának haüárideie: 200l. szeptembeí  28.a,
A postal ú ton legké s bb 200l. szeptembeí  28-án 24.00 óráig feladott, szemé lyes benyí itás eseté n

legké s bb szeptember 28,án 14,00 óráig behozott pály.í zatokat fogadunk el.
A pály,í zati adatlap é s annak kitölté Sé hez szüksé ges pály,ázati í elhí vás beszerezhet  a MNEK KöZalapí t-

vány trodáián (Budapest, Vl. ker., Balcsy-Zslllnsz\y ú t 3l. Il/ó.), vagy postai ú ton a pályázó nevé re megcí m-
Zett, felbé lyegzett válaszborí té k ellené ben ( l387 Budapest ó2,, Pí .:25.|, illetve lehí vható az a]ábbi intelnet cí -
men : web.matavnet.hu/mnekk

A hiányos, aláí rás né lküli vagy elké süt pálaázat\k é wé nqtelenek, azokat a dönté st követ  3 hónap mú Iva megsemmisftjük.
A pályázatok elbí rálásának ideie: 200l. október 25. (A fturatórium az elbí rálás id pontjának váltlztatási ilgát

í enntartia.) Az eredmé nyr I minden pályázót í rásban é rtesí tünk,
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csatolandól
) kitöltött adatlap,
a öné letraiz magyaí ul é s ktsebbsé gi anyanyelven (a páhJázó az öné Ietrajzban té rjen ki tanulmánai munkáiára,

tanulmántli versengeften elé rt ered,mé nyeire, tdvlati cé ljaira, ambí cióira é s adjon szí mot valamela kisebbsé gi közössé gben vógzett te,
vé henusé qé ra|,

o a legutolsó beí eiezett tané v vé gt leárt lndex í é nymásolata (í  KREDIT /0jl tokat, illetve az\n hallqatóknak,
aftik küIföIdön ranulnak, az ind,exükben szerepl  ered,mé nqeket a helyi szabdlgoz,í snak megí elel en az 5 í Oklzatú  é rté kelé sre fté rjük
átszlimí tani, illetve lefordí tani),

a akik a 2001i2002-es tané vben kezdik meg fels fokt1 tanulmányaikat, az é rettsé gi bizonltvány é s a fel-
vé telr l szóló é rtesí té s fé nyrnásolata,

r kisebbsé gi önkormányzat, beiegyzett kisebbsé gi szeí vezet, egyesület í rásbeli aiánlása {Tiibb ajánló
eseté n az eqqih, hötelezí en valamely kisebbsé gí  önkormángzat, beiegazett ftisebbsé gi szervuet, egqesület leggen| }a ajánlat a páIyázó
kisebbsé qi aktivitására utaljon| A páItláut elbí rdlásdnáI a fturatórium dönté sé t segí theti a hallqató tandrának ajánlása is|),

a Saiát anyanyelvb l szerzett legalább közé pí okú  |í rásbeli vagy szóbeli, vagq mindké t változatot ma7ába í Oglaló
,,C" tí pusú ) államl vagy azzal egyené rté kí í  nyelwizsga bizonyí tvány í é nymásolata, vagy az illeté kes országos
önkormányzat által ktállí tott, nyelvismeretr I szóló vé lemé ny. A ré szletehre vOMtkOz  elté ré st Id. fent. |Mentesil-
nek ez aIóI azok a hallqatóft,aí ik a nemzetisé gükkel azonos nyelü szakon tanulnak, vaqy az anyaotszágban
folytatnak fels fokú  tanulrnányokat, )

**rl.
A MNEK KöZa]apí tvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndí i-pályázatot hirdet magyar áIlampolgárságú ,

clGÁNY (/orrtd) kisebbsé ghez tartozó hallgatók számára, akik a 200l/2002-es tané vben:
- akkredtüí lt* f iskolán vagy egyetemen az els  diploma megszefzé sé é ft tanulnak esti, levelez  vagy

távoktaüási f orrnában,
- llletve azok a másod-vagy további diplorna megszerzé sé é rt tanulók, akik nappall, estl, levelez 

vagy távoktaüí si formában valamely akkeditált* f iskola vagy egyetem hallgatói.
(-lásd: l993, é vi LXXX. tv - A fels oktatásról)

AZ ösztöndí i havi összege: l0.00o,-Ft.
A pályázatok beadásának határideie: 200l. szeptember 28-a.
A postal ú ton legké s bb 200l. szeptembeí  28-án 24.00 óráig í eladott, szemé lyes benyrú itás eseté n

legké s bb szeptember 28-án 14.00 órálg behozott pály,ázatokat fogadiuk el.
A pály,í zatt adatlap é s annak kitölté sé hez szüksé ges pályázatt í elhí vás beszerezhet  a MNEK Közalapí t-

vány lrodáián (Budapest, VI. ker., Baicsy-Zslllnszky ú t 3l. lIVó.), vagy postal ú ton a pályázó nevé re megcí m-
Zett, felbé lyegzett válaszborí té k e]]ené ben ( t 387 Budapest ó2,, Pí : 25.|, il]etve lehí vható az a]ábbi internet cí ,
men : web.matavnet.hu,/mnekk

A hiángos, aláí rás né lküli vagy elké sett pályázatok é rvónqtelenek, az\hat a dönté st követ  3 hónap mú lva megsemmisí tiük.
A pályázatok elbí rálásának tdeie: 200l . október 25-e. (A huratórium az elbí rálás id pontjánah udltlztatási ilgát

í enhtartja.) Az eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesí tünk,

csatolandó:
. kttöltött adatlap,
a öné letraiz (a pálaázó az öné letralzban té rjen fti tanulmányi munkáiára, tanulmáwli versentlehen elé rt ered,mé nqeire, tóv-

lati cé ljaira, ambfuióira é s adiln sl,timot valamelg kisebbsági hözössé gben vé qutt tevé kenusé Oé ró1),

a a legutolsó beí eiezett tané v vé gt leárt index í é nymásolata (a KREDIT /0í t\ftat, illetve azln hallgatóknak,
akí ft früIföldön tanulnak, az ind,exben szerepl  eredmé wleket a helgi szabóltlozásnak megí elel eh az 5 í Okozatú  é rté kelósre ké iük át-
számí tani, illetve lefordí tani),

a akik a 200l/2002-es tané vben kezdik meg fels fokú  tanulmányaikat, az é rettsé gi bizonyí tvány é s a í el-
vé telr l szóló é rtesí té s fé nymásolata,

r liilsebbsé gi önkormányzat, települé st önkormányzat, ktsebbsé gi ciül szervezet, kisebbsé gl szószó-
ló, tanár í rásbell aiánlása,

o másod- vagy további dtplomás tanulmányok elkezdé se eseté n az els  (e] z  diplomák) diploma í é nymá-
solata

A MNEK pályázatait l pé Idányban ké riük benyú itani az alábbl cí mre:
Levé lcí m: l387 Budapest 62. Pí .: 25

Szemé lyes beadás eseté n:
Budapest VI., Baicst-Zsilinszky ú t 3l. III. ó.
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