
CSOMA SÁNDOR PROGRAM

K

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma Sándor 
Program és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjakra. A Programok célja, hogy támogassák  
a Kárpát-medencében, valamint a diaszpórában élő magyar közösségeket, elősegítsék a Magyar-
országgal való kapcsolattartást, erősítsék a magyar nemzet összetartozását szerte a világon.

aki a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte, legalább középfokú iskolai 
végzettségű, büntetlen előéletű, magyar állampolgár, a magyar közösségek számára hasznosítható 
szakmai felkészültsége van, magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább 
társalgási szintű ismeretével rendelkezik, és megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb 
feltételeknek.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati felhívás és jelentkezési adatlap elérhető az alábbi oldalakon:
www.nemzetiregiszter.hu  ·  www.korosiprogram.hu  ·  www.petofiprogram.hu

További információ:
MINISZTERELNÖKSÉG

NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Tel.: +36 1 896 69 16, +36 1 795 93 63, +36 1 896 08 57

E-mail: kcsp@me.gov.hu; psp@me.gov.hu

PÁLYÁZZ! 
Támogasd tudásoddal a diaszpórában  

vagy szórványban élő magyar közösségeket!

A Kőrösi Program célterületei:
•  Amerikai Egyesült Államok  •  Ausztrália

  •  Dél-Afrikai Köztársaság  •  Dél-Amerika  •  Európa
  •   Izrael   •   Kanada  •  Törökország  •  Új-Zéland

A Petőfi Program célterületei:
• Bosznia-Hercegovina  •  Csehország  •  Horvátország
•  Lengyelország  •  Macedónia  •  Románia  •  Szerbia
•  Szlovákia  •  Szlovénia  •  Ukrajna

Pályázatot nyújthat be:

PÁLYÁZZ! 
Legyél a magyarság nagykövete!

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma Sándor Program ösz-
töndíjra, a déli félteke országaiba. A program célja, hogy támogassa a diaszpórában élő magyar közösségeket, 
elősegítse a Magyarországgal való kapcsolattartást, erősítse a magyar nemzet összetartozását szerte a világon.

A program célterületei a déli féltekén:
· Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela)

· Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrália, Új-Zéland

Pályázatot nyújthat be:
aki a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte, legalább középfokú iskolai végzett-
séggel rendelkezik, büntetlen előéletű, magyar állampolgár, a magyar közösségek számára hasznosítható 
szakmai felkészültséggel, magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási 
szintű ismeretével rendelkezik és megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.
A pályázatot ONLINE lehet benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu oldal erre kialakított felületén.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 15.

Jelentkezz! Támogasd tudásoddal a diaszpórában élő magyar közösségeket!
A pályázati felhívás elérhető az alábbi oldalakon: www.korosiprogram.hu,  www.kulhonimagyarok.hu 

További információ:
MINISZTERELNÖKSÉG NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG

Tel.:  + 36 1 896 0857;  + 36 1 795 7005,  E-mail: kcsp@me.gov.hu


