
A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. 
iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének s) pontja és 23. szakaszának c) pontja alapján a 
Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2021. május 26-án meghozta 

A VAJDASÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 
MŰKÖDÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYZATÁT 

1. szakasz 
Magyarország Kormánya Igazságügyi Minisztériumának kezdeményezésére és pénzügyi 

támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) létrehozza a Vajdasági 
Jogászösztöndíj Programot (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram). 

Az Ösztöndíjprogram két elemből áll: tanulmányi jogászösztöndíjból és szerb nyelvi 
képzés igénybevételének támogatásából. 

Tanulmányi jogászösztöndíj 

2. szakasz 
A Tanács a tanulmányi jogászösztöndíjak odaítélése céljából ösztöndíjpályázatot ír ki és 

tesz közzé 10 hallgató részére. 
Az ösztöndíjpályázat tartalmazza a pályázati feltételeket, a kiosztásra kerülő ösztöndíjak 

számát és nagyságát, a pályázás módját és a kötelezően benyújtandó dokumentumok jegyzékét, 
továbbá értesítést a pályázatok elbírálásának módjáról és az ösztöndíjak folyósításáról a jelen 
Szabályzattal összhangban. 

3. szakasz 
Az Ösztöndíjprogram keretén belül az jogosult pályázni a tanulmányi jogászösztöndíjra, 

aki a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált jogászképzés első évfolyamára 
jelentkezik. A támogatás feltétele, hogy a pályázó: 

a) nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és első ízben felvételizik a Szerb Köztársaság 
területén megvalósuló akkreditált jogász képzés első évfolyamára; 

b) magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait; 
c) vállalja, hogy a diploma megszerzését követő öt évben legalább három évig a Szerb 

Köztársaság területén gyakorolja hivatását. 
A pályázati kiírás alapján pályázatot benyújtó hallgatók beleegyezésüket adják személyi 

adataik gyűjtéséhez és kezeléséhez a hatályos személyi adatvédelmi jogszabályokkal 
összhangban. 

4. szakasz 
A pályázatok ellenőrzését és elbírálásának előkészítését a Tanács Hivatala folytatja le. 
Az érvényes pályázatokat a Tanács elnökének végzésével létrehozott háromtagú Pályázati 

Bizottság bírálja el. 
A Pályázati Bizottság a döntéseit köteles megindokolni. 
A pályázati rangsor megállapításánál előnyt jelent: 
- a korábbi tanulmányok során elért tanulmányi átlag; 
- a magyar és szerb nyelvtől eltérő idegen nyelv vagy nyelvek magas szintű ismerete; 
- megjelentetett tudományos publikációk, vagy tudományos 

szakmai konferenciákon való részvétel; és 



- a pályázó által végzett közéleti tevékenység, kimagasló sporteredmény, valamint 
tanulmányi versenyeken való részvétel. 

5. szakasz 
A Pályázati Bizottság valamennyi pályázatot az alábbi pontrendszer szerint értékeli: 

Tanulmányi eredmény, azon belül: legfeljebb 20 pont 

Középiskolai összesített tanulmányi átlag négyszerese legfeljebb 20 pont 

Megjelentetett tudományos publikációk és/vagy 
tudományos szakmai konferenciákon való részvétel legfeljebb 10 pont 

- Megjelentetett tudományos publikáció * 5 pont 

- Tudományos szakmai konferenciákon való részvétel 2 pont 

A pályázó által végzett közéleti tevékenység, 
kimagasló sporteredmény, valamint tanulmányi 
versenyeken való részvétel: ** 

legfeljebb 10 pont 

- A pályázó által végzett közéleti tevékenység 3 pont 

- Kimagasló sporteredmény 3 pont 

- Tanulmányi versenyeken való részvétel 2 pont 

A szerb és a magyar nyelven kívüli 
nyelvek ismerete, azon belül: *** legfeljebb 20 pont 

- Középfokú B2 szintű nyelvvizsga 5 pont 

- Felsőfokú C1 szintű nyelvvizsga 10 pont 

Összesen legfeljebb 80 pont  

 
* Ugyanaz a publikáció vagy dolgozat csak egyszer számolható el. 

** A Pályázati Bizottság szabad értékelése alapján. 
*** A pályázók nyelvtudásukat államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolják. 
*** Egy pályázó esetében minden nyelvre vonatkozóan csak a legmagasabb szintet igazoló 

nyelvvizsga-bizonyítványt veszi figyelembe a Pályázati Bizottság. 

6. szakasz 
A tanulmányi jogászösztöndíjat legfeljebb 10 hallgatónak lehet odaítélni pályázati 

kiírásonként. 
A hallgató a tanulmányi jogászösztöndíjra akkor szerez jogosultságot, ha abban az 

iskolaévben, melyre pályázata vonatkozik, felvételt nyer és beiratkozik a Szerb Köztársaság 
területén megvalósuló akkreditált jogászképzés első évfolyamára, valamint a Tanáccsal 
ösztöndíjszerződést köt. 



Az ösztöndíjszerződés megkötése az ösztöndíjaknak a hallgató felé történő kifizetésének 
a feltétele. 

A tanulmányi jogászösztöndíj értéke hallgatónként 10 hónapon át havi nettó 100.000 
forint dinár ellenértéke, melynek folyósítása két részletben történik, az első szemeszterre 
vonatkozó 5 havi összeget a Tanács a beiratkozást követő 2 hónapon belül, míg a második 
szemeszterre vonatkozó 5 havi összeget a hallgatói jogviszonyt megerősítő igazolás 
benyújtását követő 2 hónapon belül fizeti ki. 

7. szakasz 
A hallgató mindaddig jogosult az Ösztöndíjprogramban való részvételre és ezáltal a 

tanulmányi jogászösztöndíjra, míg fennáll hallgatói jogviszonya jogászképzésen, továbbá amíg 
határidőben teljesíti a felsőoktatási intézmény előmeneteli követelményeit. 

Annak a hallgatónak, aki nem szerez jogosultságot tanulmányai folytatására a következő 
tanévben, azaz évet ismétel, vagy nem igazolja határidőn belül ösztöndíjra való jogosultságát, 
ösztöndíjszerződése felmondásra kerül, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított 
ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni. 

Ha a hallgatónak nem sikerül oklevelet szereznie a megszabott határidőn belül, a 
Tanácsnak jogában áll indokolt esetben az addig folyósított ösztöndíj teljes összege 
visszaigénylésének határidejét meghosszabbítani. 

Szerb nyelvi képzés igénybevételének támogatása 

8. szakasz 
A Tanács kiemelten támogatja az Ösztöndíjrendszerben résztvevő hallgatók szerb nyelvi 

kompetenciáinak fejlesztését lehetőségeihez és forrásaihoz mérten szerb nyelvi képzések 
szervezésével és a hallgatók képzéseken való részvétele költségeinek megtérítése által. 

Az ilyen körülmények között szervezett nyelvtanfolyam az ösztöndíjat elnyert hallgatók 
által díjmentesen látogatható, a tanulmányi ösztöndíj kiegészítéseként. 

A Tanács által szervezett szerb nyelvi képzésre a hallgató szemeszterenként legfeljebb 
bruttó 250.000 forint dinár ellenértékében nyerhet jogosultságot. 

Az ösztöndíjasok a nyelvi kurzus támogatására tanulmányaik első négy szemeszterében 
pályázhatnak és azt legfeljebb két szemeszterre nyerhetik el. 

Az Ösztöndíjprogram finanszírozása 

9. szakasz 
Az Ösztöndíjprogramhoz szükséges forrásokat Magyarország Kormányának Igazságügyi 

Minisztériuma biztosítja a Tanáccsal kötött támogatási szerződés alapján. 
A Tanács nem felel, amennyiben önhibáján kívül nem tudja előteremteni az 

Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges pénzeszközöket. 
A Tanács saját költségvetésével összhangban további eszközöket rendelhet az 

Ösztöndíjprogram költségeinek és további programjainak finanszírozására, viszont nem fog 
saját eszközökből az Ösztöndíjprogram keretében további tanulmányi jogászösztöndíjakat 
kiosztani. 

A tanulmányi jogászösztöndíjra jogosult hallgatók lehetnek egyszerre jogosultak a Tanács 
felsőoktatási és egyéb ösztöndíjaira, a Tanács erre vonatkozó határozataival összhangban. 



Átmeneti és zárórendelkezések 

10. szakasz 
Jelen szabályzat a Tanács Hivatalos Honlapján kerül közzétételre. 
Jelen szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba és a 2021/2022. tanévtől kerül 

alkalmazásra. 

 
 

 

 Mgr. Hajnal Jenő, 
 a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k. 
 
 


