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A Magyarorczág1 Nemzetí  é s Etnikai Kisebbsé geké rt
K zalapí tvány2üO2l2003-astanulmányiösztöndí i

A MNEK Közalapí tvány kuratóriuma tanulmányiösz-
töndí j,pályázatot hirdet magyar állampolgárságú ,
nemzetl* kisebbsé ghez tartozó tanu]ók számára,
akik a 20O2/2003-a s tané vben:
- gimnáziurn utolsó né gy é vfolyamának vagy
- szakközé piskola tanulói.
x Nemzeti kisebbsé gl bolgár, görög, horvát, len-

gyel, né met, örmé ny, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlové n, ukrán, Lásd: 1993. é vi LXXVII. tv. 7, § (l)é s
ól, § (l) bekezdé s.

A cigány kisebbsé ghez tartozó tanulók a Magyaror-
szágt Ctgányoké rt Közalapí tványnál (l09t Buda-
pest, Üll i ú t 47-49.) páházhatnak ösztöndí ira, a
MNEK Közalapí tványhoz benyí itott pály.ázataikat
megsemmisí tiük!

Csah az a tanuló pálgázhat, aftlneh
. a tanulmányi átlaga legalább 4,00;
o lskolarendszer , nemzetisé gi oktatásl progra-

mot megvalósí tó oktatásban vesz ré szt.
o Akiknek nincs kisebbsé gükkel azonos, iskola-

rendszer , nemzetisé gi oktatási program alap|án
oktató iskolájuk (örmé ny, ruszin, lengyel, ukrán
é s görög), csak abban az esetben pályázhat-
nak, ha saiát anyanyelvb l legalább alapfokrl
(í rásbeli vagy szóbeli, vagy mindké t változatot
magába foglaló ,,C" tí pusú ) nyelwizsgával rendel-
keznek_ Ngelwizsga lehet sé g hiú ngában a pályá-
zó anyanyelv tudását a nemzetlsé gé vel azonos
országos önkormányzat í rásban vé lemé nyezl,

AZ ösztöndí ; havi összege: 5.000,- Ft.

A pálydzatok beailásánah hatáiile|e,: 2OO2. duguszt-
tus 5.

A postai ú ton ajánlott küldemé nyké nt legké s bb
2002. augusztus 5-é n 24.00 óráig feladott, szemé Iyes
benyú ;tás eseté n legké s bb 2002, augusztus 5-é n
1ó.00 óráig behozott pályázatokat fogadjuk el,
A páMzatt adatlap é s az annak kltölté sé hez

szüksé ges pályázati felhí vás beszerezhet  a MNEK
Közalapí tvány irodáiában (Budapest VI. ker., Baicsy,
Zsilinszky ú t 3l, 1Il/ó.), vagy postai ú ton a pályázó ne,
vé re megcí mzett, felbé lyegzett válaszborí té k ellené -
ben (l387 Budapest 62., Pf,25), illetve lehí vható az
aIábbi Internet-cí men: web,axelero,hu/mnekk,

A hlányos, aláí rás né lküli vagy elké sett pályáza.
tok é rvé n$elenek, azokat a dönté st követ  3. hó-
nap után megsemmisí tiük!
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A pályázatok elbí rálásának ideie: 2002. szep-
tember l9. (A kuratórium az elbí rálás id pontjának
változtatási iogát fenntartla!) Az eredmé nyr l minden
pá]yáZót í ráSban é rtesí tünk. A kuratórium dönté se el-
ien fellebbezé sre nincs lehet sé g!

A nyertes ösztöndí iasokkal a közalapí tványi iroda
tanulmányiösztöndí j-szerz dé st köt, A ll. í é lé vl  sz-
töndí iat csak az az  sztöndi|as kaphatia meg, aki-
nek az L fé lé vi bizonyí tványa alapián a tanulmányi át-
laga legalább 4,0 Volt é s a tanulmányiöSztöndí j-szer-
z dé sben megfogalmazottaknak eleget tesz!

kötelez en csatolaniló d,oí umentumoft:
o kitöltött adatlap (aláí rás né lkül é rvé ni,telen],
o öné letraiz magyarul é s kisebbsé gl anyanyel,

ven (a pályázó az öné letrajzban té rjen ki iskolai
munkájára, tanulmányi versenyeken e]é rt ered-
mé nyeire, táVlati cé ljaira, ambí cióira, é s adton
számot valamely kisebbsé gi közössé gben vé gzett
tevé kenysé gé r l),

r a legutolsó befeiezett tané v vé gi blzonyí tvány
fé nymásolata (akik a 2002/2003-as tané Vben
kezdik meg közé piskolai tanulmányaikat, a 8.
osztályos é v vé gi iskolai bizonyí tvány fé nymá-
Solatát ),

o kisebbsé gi önkormányzat, beiegyzett kisebb,
sé gl szervezet, egyesület í rásbeli aiánlása
(Több ajánló eseté n az egyik, kötelez en vala-
mely kisebbsé gi önkoí mányzat, bejegyzett ki-
sebbsé gi szervezet, egyesület legyen I Az ajánlat a
pályázó kisebbsé gi kulturális aktivitására uta]-
jon!),

o legalább alapfokú  nyelwlzsga bizonyí tvány,
ennek hí ián az llleté kes orságos önkormány-
zat áí :tal kiállí tott, anyanyelvtudásról szóló vé -
lemé ny.

A MNEK Közalapí tvány kuí atóriuma tanulmányiöSz-
töndí j-pályázatot hirdet magyar állampolgárságú ,
nemzeti* kisebbsé ghez tartozó hallgatók számára,
akik a 2002/2003,as tané vben:

- akkreditált.- í  lskola vagy
egyetem hallgatói,

* Nemzeti kisebbsé g: bolgár görög, horvát, len-
gyel, né met, örmé ny, román, ruszin, szerb, szlovák,
sz]ové n, ukrán, Lásd: 1993, é vi LXXVIL tv. 7, § (l)é s
ól, § (l) bekezdé s,

pa|yázatat



A cigány kisebbsé ghez tartozó hallgatók a Ma-
gyarországl Ctgányoké rt Közalapí Wánynál (I09|
Budapest,  ll l  t 47-49.| pályázhatnak ösztöndí i,
ra, a MNEK Közalapí tványhoz benyú itott pályáza-
taikat megsemmisí tiük!

-* Lásd: l993, é vi LXXX. törvé nya fels oktatásról,
A kuratórium els sorban az els  dlploma meg-

szerzé sé t támogatia!

Figyelem!
Csak az a hallgató pályázhat, aklnek az el z  tané v

vé gi eredmé nye legalább 3,5 volt,
o A né met kisebbsé ghez tartozók klvé telé vel a

sa|át anyanyelvba szeí zett legalább közé pfo-
kú  (í rásbeli vagy szóbeJi, vagy mindké t változatot
magába foglaló "C" tí pusú ) állami vagy azzal
egyené rté k  nyelwizsga bizonyí tvány fé nymáso-
lata, ennek hí ján az illeté kes országos önkor-
mányzat nye]vismeretr l szó]ó í rásos vé lemé nye
szüksé ges.

o A né rnet kisebbsé ghez tartozóknál né met
nyelvb l szerzett legalább közé pfokú  (í rásbeli
vagy szóbeli, vagy mindké t változatct magába
foglaló "C" tí pusú ) állami vagy azzal egyené í té ká
nyelwizsga szüksé ges,

o Mentesülnek a nyelwizsga,igazolás é s a nyelv-
ismeret igazolásának megküldé se alól azok a
hallgatók, akik a nemzetisé gükkel azonos
nyelvi szakon tanulnak, vagy az anyaország-
ban folytatnak fels í okú  tanulmányokat.

AZ ösztöndí i havi összege: l0.000,- Ft,
A páIyázatoft beadásának hatátideie,: 2OQ2. szeptem-

ber 7Q. A postai ú ton ajánJott küldemé nyké nt legké -
s bb 2002. szeptembeI 30-án 24_00 óráig feladott,
szemé )yes benyú jtás eseté n legké s bb 2002_ szep-
tember 30-án ló,00 óráig behozott pályázatokat foga-
dunk el,

A pályázati adatlap é s annak kttölté sé hez szük-
sé ges pályí zati felhí vás beszerezhet  a MNEK Köz_
alapí tvány irodáiában (Budapest VL ker,, Bajcsy-Zsi-
linszky ú t 3I _ Ill/6_), vagy postai ú ton a pályázó nevé re
megcí mzett, felbé lyegzeit válaszborí té k ellené ben
(l387 Budapest 62.,Pf.25), illetve lehí vható az alábbi
Intelnet-cí men: web,axelero.hu/mnekk.

A hiányos, aláí rás né lkült vagy elké sett pályáza-
tok é rvé nytelenek, azokat a dönté st követ  3 hó_
nap mú lva megsemmisí t|ük!

A pályázatok elbí rálásának ideie: 2002. október
24. (A kuratórium az elbí rálás id pontjának Változta-
táSi jogát fenntartia !)

Az eredmé nyr l minden pályázót í rásban é rtesi
tünk, A kuratórium dönté se ellen fel]ebbezé sre nincs
lehet sé gI

A nyertes ösztöndí jasokkal a közalapí tványi iroda
tanu]mányiósztön dí j-szerz dé st köt. A Il, fé ]é vi ösz,
töndí iat csak aZ aZ öSztöndí ias kaphatja meg, akinek
az l. té lé vi lezárt indexe alapián a tanulmányi átlaga
legalább 3,5 Volt é S a tanulmányiöSztóndí i-SZerz dé s-
ben megfogalmazottaknak eleget tesz!

kjtelez  en aatoland  ilohumentumokl
o kitöltött adatlap {aláí rás né lkül é rvé nytelen),
r öné letraiz magyarul é s kisebbsé gi anyany€l-

ven (a pályázó az öné letraizban té rjen ki tanul-
mányi munkájára, tanulmányi versenyeken elé rt
eredmé nyeire, táV]ati cé llaira, ambí cjóira é s ad-
jon számot valamely kisebbsé gi közössé gben
vé gzett tevé kenysé gé r l),

o akik a 2002/2003-as tané vben kezdik meg feis -
fokú  tanulmányaikat, az é rettsé gi bizonyí t-
vány é s a felvé telr l szóló é rtesí té s fé nymá-
solata,

o akik valamely fels oktatási inté zmé nnyel a
200l/2002-es tané vben hallgatói jogviszonyban
áiltak é S els  diplomájuk megszerzé sé é rt tanul-
nak a legutolsó befe|ezett tané v vé gi lezárt in-
dex fé nymásolata,

o akik a második- vagy további diploma megszerzé -
sé rt tanulnak é s valamely fels oktatási inté z-
mé nyben a 2002/2003-as tané vben kezdik meg
tanulmányaikat, az eddig megszerzett diploma
(ÁI) fé nymásolata,

o akik a második- vagy további diploma megszerzé ,
sé rt tanulnak é s a 200l/2002-es tané vben már
hallgatói jogviszonyban álltak valamely fels ok-
tatási inté Zmé nnyel, az eddig megszerzett dip-
loma(Ál) é s a legutolsó befeiezett tané v vé gl
lezárt index fé nymásolata,

Figyelem'!
o A kredit pontokat, i]]etve azon hallgatóknak, akik

külföldön tanulnak, az indexükben szerepl  ered-
mé nyeket minden esetben a helyi szabályozás-
nak megfelel en az 5 fokozatú  é rté kelé sre ké liük
átszámí tani, illetve lefordí taniI

o kisebbsé gl önkormányzat, beiegyzett kisebb_
sé gi szervezet, egyesület í rásbeli aiánlása
(Több ajánló eseté n az egyik, kötelez en vala,
mely kisebbsé gi önkormányzat, bejegyzett ki-
sebbsé gi szervezet, egyesület legyen ! Az ajánlat a
pályázó kisebbsé gi kulturális aktivitására utal,
;on! A pályázat elbí rálásánál a kuratórium dön-
té sé t segí theti a hallgató tanárának aiánlása is|),

o Saiát anyanyelvb l szerzett legalább közé pfo-
kú  (í rásbeli vagv szóbeli, vagv mindké t változatot
magába foglaló "C" tí pusú ) állami vagy azzal
egyené rté k  nyelwizsga bizonyí tvány fé nymáso_
lata, vagy az llleté kes országos önkormányzat
által ktállí tott, nyelvismeretr l szóló vé lemé ny,
(Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik a
nemzetisé gükkel azonos nyelvi szakon tanulnak,
vagy az anyaországban folytatnak fels fokú  ta-
nu]mányokat, )

A pályázatoftat l pé ldányban ké riiih benyú |tani
az aláb6i cí mre:

NÁNEK K zalapí tv ány
levé lcí m: 1787 Bud,d.pest 62., Pí . 25

vagy szemé lles beadás eseté n:
Budapest Yl. het., Ba|csy-Zsilinszhy ú t 71.11116.
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