
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

72/2009., 20/2014. – AB döntés és 55/2014. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja és A 

Magyar Nemzeti Tanács alapszabályának (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint 41. szakaszának 1. bekezdése alapján, 

a Magyar Nemzeti Tanács 2015. június 30-án meghozta valamint 2016. június 7-én módosította a 

következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELSŐOKTATÁSI 

ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁRÓL 
(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács) ez a határozata – A Magyar Nemzeti 

Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájával összhangban – a hazai felsőoktatási 

intézményekben tanuló és oklevelet szerző magyar hallgatók számának a növelését irányozza elő, 

és a felsőfokú tanulmányokat folyamatosan támogató ösztöndíjprogram működési feltételeit 

tartalmazza meghatározva: a pályázati felhívásra, az ösztöndíjak havi összegének és számának 

meghatározására, az ösztöndíjak elbírálására, az elbíráláshoz szükséges iratokra, az elbírálási 

pontrendszerre, az ösztöndíjak folyósítására és az ösztöndíjra való jogosultság elveszítésére, 

valamint az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat. 

2. szakasz 

A Tanács határozata alapján ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki először nyert felvételt a 

Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alapképzés bármely évfolyamára, aki 

magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait, és aki vállalja, hogy a 

diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint a tanulmányai során 

szerzett képesítésének megfelelő munkakörben. 

Azt a hallgatót, aki nem magyar nyelven végezte sem általános, sem pedig középiskolai 

tanulmányait, de megfelel a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott összes többi 

követelménynek, a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítheti ezen 

alapfeltétel alól egy interjúbeszélgetés után kiadott bizonylattal, amely tanúsítja a hallgató 

megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét. A magyar anyanyelvi tudás felmérésére az a hallgató 

jogosult, akinek állandó lakhelye Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, Inđija, Karlóca, 

Mitrovica, Ópáva, Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Šid, Titel, Ürög, Verbász, Versec 

és Zsablya önkormányzatok területén van, és akit a Tanácsnak a Szabadkai Egyházmegye, a 

Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szerbiai Ágostai 

Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház és az adott önkormányzat területén működő, a magyar 

kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban javasol erre a meghallgatásra. 

E határozat értelmében az ösztöndíjak tanulmányi, szakpolitikai és szociális mércék alapján 

kerülnek odaítélésre. 
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Az ösztöndíjra jogosult hallgatóval a Tanács szerződést köt, amelyet a Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke ír alá. 

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

3. szakasz 

A kiosztásra kerülő ösztöndíjak odaítélése végett a pályázati felhívást legkésőbb az adott év 

július 15-éig kell meghirdetni, amelynek alapján legfeljebb 300 ösztöndíj kerül odaítélésre. 

Az 1. bekezdésben említett pályázati felhívást a Tanács elnöke teszi közzé elnöki határozat 

alapján. 

A pályázati felhívás a folyó év szeptember 15-éig áll nyitva azok számára, akik addig 

beiratkoztak valamelyik felsőoktatási intézmény első évfolyamára. 

4. szakasz 

Ha a 3. szakasz értelmében kiírt pályázat során nem kerül kiosztásra minden előirányzott 

ösztöndíj, akkor a Tanács elnöke újabb pályázati felhívást tehet közzé elnöki határozat alapján. 

A pályázati felhívás legkésőbb a folyó év október 20-áig állhat nyitva azok számára, akik 

addig beiratkoztak valamelyik felsőoktatási intézménybe. 

5. szakasz 

A pályázati felhívás tartalmazza a kiosztásra kerülő ösztöndíjak maximális számát 

(esetenként szakonként is), a pályázati feltételeket és határidőket, a pályázati mellékletek 

jegyzékét, a pályázati eredmények közzétételének módját, és az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb 

tudnivalókat e határozat rendelkezéseivel összhangban. 

6. szakasz 

A pályázati felhívást olyan tömegtájékoztatási eszközökben kell közzétenni, amelyek 

valószínűsíthetően hozzáférhetők a pályázók számára. 

III. AZ ÖSZTÖNDÍJAK HAVI ÖSSZEGE ÉS SZÁMA 

7. szakasz 

Az ösztöndíj havi alapösszege nettó 110 EUR dinárellenértéke, amely következőképp 

módosulhat: 

1. ha a hallgató egyetemi képzésre nem hiányszakon nyer felvételt, az alapösztöndíjon felül 

havi nettó 10 EUR dinárellenértékére jogosult; 

2. ha a hallgató egyetemi képzésre hiányszakon nyer felvételt, az alapösztöndíjon felül havi 

nettó 20 EUR dinárellenértékére jogosult; 

3. ha a hallgatónak csak egyik szülője vagy gondviselője van munkaviszonyban, vagy 

nagycsaládos háztartásban (azaz olyan háztartásban, amelyben legalább három kiskorú 

gyermek vagy egyetemista) él, az alapösztöndíjon felül havi nettó 10 EUR 

dinárellenértékére jogosult; 
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4. ha a hallgató mindkét szülője vagy gondviselője munkanélküli vagy elhalálozott, az 

alapösztöndíjon felül havi nettó 20 EUR dinárellenértékére jogosult; 

5. ha a hallgató állandó lakóhelye felsőoktatási intézményétől 30 km-nél rövidebb távolságra 

van, az alapösztöndíj összege havonta nettó 20 EUR dinárellenértékével csökken. 

A felsorolt módosítások halmozhatóak. A 2. sorszámú módosítás kizárja az 1. sorszám alatti 

módosítást. A 4. sorszám alatti módosítás pedig kizárja a 3. sorszámú módosítást. 

A megjelölt összegek dinárellenértéke a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján 

meghatározott hivatalos középárfolyam szerint kerül meghatározásra. 

Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Tanács az ösztöndíjszerződésben szabályozzák az 

ösztöndíj dinárösszegének módosítását 5%-nál nagyobb devizaárfolyam-módosulás esetén. 

8. szakasz 

A pályázati felhívásban az odaítélhető ösztöndíjak számát a Tanács elnöke határozza meg 

külön határozattal figyelembe véve a lehetséges jelentkezők számát, illetve az előirányzott 

pénzügyi keretet e határozat rendelkezéseivel összhangban. 

A Tanács elnöke – a hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók 

számának és arányának a növelése érdekében és az oktatáspolitikai célok megvalósítása céljából, 

az előző évi pályázatok elemzése alapján – külön határozattal a pályázati felhívásban maximálhatja 

a bizonyos szakokon tanuló hallgatóknak odaítélhető ösztöndíjak számát. 

9. szakasz 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálásakor hiányszaknak számító szakokat a Tanács elnöke 

határozza meg a pályázat kiírásakor figyelembe véve az előző évi pályázat eredményeit az Oktatási 

Bizottság véleményének kikérése után. 

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSA 

10. szakasz 

Azok a pályázatok, amelyek nem felelnek meg a 2. szakasz 1. bekezdésben meghatározott 

pályázati feltételeknek, valamint határidőn túl érkeznek, érvénytelenek, és nem kerülnek 

elbírálásra. 

Azok a pályázatok, amelyeknek benyújtói már rendelkeznek a Tanáccsal kötött, hatályos 

felsőoktatási ösztöndíjszerződéssel érvénytelenek, és nem kerülnek elbírálásra. 

11. szakasz 

A pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le. 

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön 

határozattal dönt. 

A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak. 

A 2. bekezdésben meghatározott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
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V. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK 

12. szakasz 

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és 

iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak: 

 - a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát; 

 - elsőéves hallgatók esetében a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló bizonylatot, 

illetve annak hitelesített másolatát; 

 - felsőéves hallgatók esetében a felsőoktatási intézmény adott évfolyamára való előszöri 

beiratkozásról szóló bizonylatot, illetve annak hitelesített másolatát; 

 - a magyar nyelvű általános és/vagy középiskolai tanulmány befejezéséről szóló igazolás 

fénymásolatát vagy a 2. szakasz 2. bekezdésében említett bizottság által kiadott bizonylatot 

magyar anyanyelvismeretéről; 

 - sajátkezűleg aláírt, hitelesített nyilatkozatot a Tanács Hivatala által biztosított 

formanyomtatványon arról, hogy diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog 

dolgozni lehetőség szerint tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő 

munkakörben; 

 - elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi 

bizonyítványok fénymásolatát; 

 - felsőéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredményekről 

szóló bizonylatot, illetve annak hitelesített másolatát; 

 - a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló 

dokumentum fénymásolatát, illetve egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges 

dokumentumokat és bizonylatokat. 

A benyújtandó iratok jegyzéke részét képezi a pályázati kiírás szövegének, amelyet e 

határozat 5. szakasza rendez. 

Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Hivatala 

köteles gondoskodni. 

VI. AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER 

13. szakasz 

A határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és 

rangsorolásra: 

1. állami alapítású felsőoktatási intézményben való tandíj nélküli képzés esetén .... 30 pont 

2. állami alapítású felsőoktatási intézményben való önköltséges képzés esetén ...... 20 pont 

3. magán alapítású felsőoktatási intézményben való képzés esetén ........................... 5 pont 

4. hiányszaknak számító egyetemi szintű képzés esetén .......................................... 15 pont 

5. elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett 

év végi tanulmányi eredmények átlagának szorzata 3-as szorzóval ................ legfeljebb 15 pont 

6. felsőbbéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának 

napjáig letett vizsgaeredmények átlagának szorzata 2-es szorzóval ................ legfeljebb 20 pont 
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7. a pályázat kiírásának évében szerzett érettségi vizsga ............................................ 5 pont 

8. akadémiai alapképzésen folytatott tanulmányok .................................................. 15 pont 

9. szakfőiskolai képzésen folytatott tanulmányok ...................................................... 5 pont 

10. tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló 

teljesítmény a középiskolai tanulmányok során  ............................................. legfeljebb 10 pont 

– körzeti vagy tartományi versenyen elért 1. helyezés ............................................... 3 pont 

– körzeti vagy tartományi versenyen elért 2. helyezés ............................................... 2 pont 

– körzeti vagy tartományi versenyen elért 3. helyezés ............................................... 1 pont 

– országos vagy nemzetközi versenyen elért 1. helyezés ........................................... 6 pont 

– országos vagy nemzetközi versenyen elért 2. helyezés ........................................... 5 pont 

– országos vagy nemzetközi versenyen elért 3. helyezés ........................................... 4 pont 

– különdíjért az adott kategóriában szerezhető 3. helyezésért járó pontszám jár. 

Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítménynek számít a körzeti, 

tartományi, országos, nemzetközi és szakegyesület által megszervezett versenyen elért 1–3. 

helyezés vagy a különdíj. 

Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg a kiosztható 

ösztöndíjak függvényében. 

14. szakasz 

Ha a 13. szakaszban meghatározott pontrendszer alapján pontegyenlőség alakul ki a pályázók 

között, akkor a rangsort az 5. vagy 6. újabb pontegyenlőség esetén a 4. pont alapján nagyobb 

pontszámot szerzett hallgató előnyben részesítésével kell eldönteni. 

VII. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

15. szakasz 

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi 

folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek 

megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat 

és kötelezettségeket e határozat rendelkezéseinek értelmében. 

Az 1. bekezdésben említett szerződést a felek az adott tanulmányok előirányzott időtartamára, 

de legfeljebb azt meghaladóan még két tanévre kötik. 

Az a hallgató, aki legkésőbb az akadémiai év befejezését követő 20 napon belül a Tanácsnak 

igazolja, hogy jogosultságot szerzett tanulmányai folytatására a következő tanévben, szerződése 

folyamatos marad. 

VII. AZ ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELVESZÍTÉSE ÉS A KIFIZETETT 

ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE 

16. szakasz 

Ha a hallgatónak nem sikerül oklevelet szereznie e határozat 15. szakaszának 2. bekezdésében 

megszabott határidőre a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegének 

visszaigénylése. 
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17. szakasz 

Az a hallgató, aki nem szerez jogosultságot tanulmányai folytatására a következő tanévben, 

azaz évet ismétel, vagy e határozat 15. szakaszának 3. bekezdésével összhangban nem igazolja 

ösztöndíjra való jogosultságát, szerződésének végrehajtása és az ösztöndíj kifizetése szünetel a 

soron következő tanévben. Ha a tanév folyamán a hallgatónak sikerül beírnia a soron következő 

tanévet, és ezt a Tanácsnak igazolja, újra jogosult lesz az ösztöndíjra a következő tanévtől, de nem 

jogosult az általa ismételt tanévben elmaradt ösztöndíjra. Ha ez a megismételt tanév folyamán a 

hallgatónak nem sikerül beírnia a soron következő tanévet, ösztöndíjszerződése felmondásra kerül, 

és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegének visszaigénylése. 

18. szakasz 

Ha az ösztöndíjszerződés aláírását követően a hallgató e határozatban meghatározott 

feltételeknek nem tesz eleget, akkor köteles azonnal, de legkésőbb 8 napon belül erről írásban 

értesíteni a Tanács Hivatalát, és a megkötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontását 

kezdeményezni. Ha a jogosultságot a hallgató hamis vagy téves adat közlésével, bármely a 

jogosultságát kizáró adat elhallgatásával szerezte, vagy a hallgató nem értesíti meghatározott 

határidőn belül a Tanács Hivatalát a jogosultság elveszítéséről e bekezdéssel összhangban, a 

Tanács jogosult egyoldalúan felmondani a megkötött szerződést, és követelni az átutalt ösztöndíj 

teljes összegének visszafizetését. 

19. szakasz 

A Tanács elnökének kivételesen indokolt esetekben joga van azt a hallgatót, akinek megszűnt 

az ösztöndíjra való jogosultsága e határozat 16–18. szakaszaival összhangban, ösztöndíjszerződése 

pedig felbontódott, mentesíteni az addig kifizetett összegek visszafizetési kötelezettsége alól. 

IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

20. szakasz 

Az a hallgató, aki jogosultságot szerez a tanulmányi ösztöndíjra, a folyósítást illetően köteles 

a szerződésben meghatározott, azaz a felhatalmazott bank szolgáltatásait igénybe venni. 

A Tanács a szerződött ösztöndíjak összegét köteles előteremteni. E kötelezettség alól a 

Tanács csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy önhibáján kívül nem sikerült 

előteremtenie a szükséges pénzösszeget. 

21. szakasz 

Az e határozat hatálybalépése előtt megkötött ösztöndíjszerződések hatályosak maradnak a 

megkötésük idején érvényes szabályok alapján. 

E határozat rendelkezései nem vonatkoznak a 2011–2012-es és a 2012–2013-as tanévre 

vonatkozó ösztöndíjszerződésekre, a 2013–2014-es ösztöndíjszerződésekre pedig csak abban az 

esetben, ha azok kedvezőbbek az ösztöndíjas hallgatók részére. 
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22. szakasz 

E határozat módosítása esetén a Tanácsnak jogában áll az e határozat alapján megkötött 

szerződések módosítását egyoldalúan indítványozni. Ha a hallgató nem írja alá a szerződés 

módosítását, szerződése felbontódik. 

23. szakasz 

E határozat hatálybalépésével hatályát veszti A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek 

pontozásáról szóló határozata (elfogadva 2014. június 17-én a H/6/2014. iratszám alatt). 

24. szakasz 

Jelen határozat az elfogadását követő nyolcadik napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

Magyar Nemzeti Tanács 

Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. 

Iratszám: H/14/2015; M/H/8/2016. 

Keltezés: 2016. július 7. 

 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 

 


