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“Cencike”, ahogy volt kollégái jó szívvel emlegetik, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik legmeghatá-
rozóbb alakja. Negyven éven keresztül volt grafikusmű-
vész-generációink oktatója és mestere. Munkája orszá-
gosan elismert, Munkácsy- és Kossuth-díjjal is kitüntették.

Zelenák Crescencia

Az ösztöndíj a Grafika Tanszék egyik legmeghatáro-
zóbb alkotójának állít emléket. A hagyományteremtő 
kezdeményezés szellemiségében is tükrözi névadója 
alkotói szemléletét, támogatva a kreativitás és a gya-
korlati alkalmazás szimbiózisát.

A tervezőgrafika legkülönfélébb 
területein alkotott: igényes, kifi-
nomult művészi eszközökkel 
tervezett emblémákat, kulturális 
és kereskedelmi plakátokat, 
diafilmeket, bélyegeket, címe-
reket, melyek magas művészi 
színvonalát számtalan hazai és 
nemzetközi pályázaton díjakkal 
ismerték el. A Papp-csoport 
tagjaként két évtizeden át vett 
részt kiállításokon. A tervezőg-
rafika különböző műfajait bemu-
tató tárlatok felhívták a figyel-
met az esztétikai érték mellett 
a grafikai tervezés gyakorlati je-
lentőségére is. Zelenák Crescen-
cia neve a magyar grafika párat-
lanul gazdag korszakát fémjelzi.



A Zelenák Grafikai Ösztöndíjjal a Magyar Képzőművészeti Egyetem lehetőséget 
ad tehetséges, fiatal grafikus tervezőinek, hogy tudásukkal hozzájáruljanak 
az egyetem márkaértékének külső és belső erősítéséhez. 

Pályázati Kiírás

Az Ösztöndíjasok szakmai fejlődését támogatja azáltal, hogy:

 aktívan részt vehetnek az Egyetem kommunikációs 
 és márkaépítési feladataiban

 alakíthatják - az arculati kézikönyv és kommuniká- 
 ciós célok - figyelembevételével az Egyetem meg- 
 jelenését a különböző média felületeken (print és 
 online grafikai anyagok, honlap, social media stb.)

 kreatív ötleteikkel új színt adhatnak az egyetemi kom- 
 munikációnak

Minden évben 3 grafikus hallgató kerül kiválasztásra, akik közül az egyik 
a Hallgatói Önkormányzat tagjai közül kerül ki - erősítve a diákok és az Egye-
tem közötti kapcsolatot. A nyertes hallgatók a félév során például a következő 
projektek arculati/kreatív anyagainak tervezésébe lesznek bevonva: Évzáró 
és Évnyitó, egyetemi belsős kiállítások, Art Market, Educatio Kiállítás, Húsvét, 
Nőnap, Diplomaosztó, Képző Fesztivál, Múzeumok éjszakája, stb.

Pályázati feltételek
Az ösztöndíjra az MKE 2022/2023 tavaszi félévében aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező grafikusművész hallgatói pályázhatnak. 



Jelentkezés és kiválasztás

Első forduló
A zelenak@mke.hu email címre a következő anyagok elektronikus megkül-
dése 2023.01.27-ig: 

Az ösztöndíj nyertesei 2 fordulóban kerülnek kiválasztásra:

Második forduló - Kiválasztás
Elektronikus előszűrést követően 2023.02.07-én a legjobbnak ítélt 6 hall-
gatóval személyes beszélgetés a beküldött anyagok alapján, valamint 
a próbafeladat megoldásának rövid prezentációja. 

 Szabadon összeállított portfólió
 prezentációs formában (max. 15-20 slide, pdf formá- 
 tumban, lehetőség szerint arculattervezési, kommu- 
 nikációhoz kapcsolódó témakörökből válogatva)

 Próbafeladat
 prezentációs formában (max. 1-5 slide, pdf-ben): 
 Nőnapi kreatív megtervezése, hozzá tartozó elektro- 
 nikus, emailben kiküldhető kreatívval:
  1. kreatív: elektronikus képeslap pdf formá- 
  tumban, méretek és felbontás: 300dpi,  
  10x20 cm
  2. Social media kreatív: 1200x630 kép- 
  pont (1080x1080, 1:1 kép esetén)

 Ajánló a Grafika Tanszék bármely oktatójától
 (elektronikus formátum, ellátva az ajánló aláírásával) 



Díjazás
A 3 nyertes hallgató 2022/2023 tavaszi szemeszterben február-augusztus 
időszakban fejenként havi nettó 50.000 Ft ösztöndíjban részesül.
Az ösztöndíj aktív hallgatói jogviszony mellett adómentes juttatásnak minősül. 
Az ösztöndíj folyósításának feltétele a 2022/2023 őszi félévben aktív MKE 
hallgatói jogviszony.

Zsűri
Állandó tagjai: az MKE Grafika Tanszékének kijelölt oktatója/oktatói, oktatási 
rektorhelyettes, kommunikációs referens, Kancellária kijelölt munkatársa, HÖK 
elnök (vagy a HÖK által delegált tag.)

Szerzői jogok 
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden a program keretében 
készült anyag használati jogát átadja az MKE részére, azokat a tudományos 
publikációk kivételével nem használja fel. Tudományos publikációk esetében 
az általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű 
publikációban, amely részben vagy egészben az ösztöndíjprogram kere-
tén belül elkészített anyagokat tartalmazza, feltünteti, hogy azok a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem által alapított ösztöndíj támogatásával készültek. 

Bővebb információ: zelanak@mke.hu vagy mke.hu/zelenak.
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