MAGYAR NEMZETI TANÁCS
ELNÖK
Szerb Köztársaság

Iratszám: E/V/60/2019.
Szabadka, 2019. augusztus 1.

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (meghozva
2015. június 30-án a H/14/2015. iratszám alatt és módosítva 2016. július 7-én az M/H/8/2016.
iratszám és 2018. július 12-én az M/H/5/2018. iratszám alatt) 2. szakaszának 2. bekezdése és
A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi
elhelyezésről szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a H/16/2015. iratszám alatt,
módosítva 2016. július 7-én az M/H/11/2016. iratszám és 2017. június 23-án az H/H/8/2017.
iratszám alatt alatt) alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2019.
augusztus 1-jén meghozza a következő
VÉGZÉST
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÖSZTÖNDÍJRENDSZERÉNEK
KERETÉBEN A MAGYAR ANYANYELVI TUDÁS FELMÉRÉSÉT
VÉGZŐ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL
1. szakasz
A Tanács ösztöndíjrendszerének keretében a magyar anyanyelvi tudás felmérését végző
bizottságot a következő összetételben nevezem ki:
1. Jerasz Anikó mint a bizottság elnöke,
2. De Negri Ibolya mint a bizottság tagja,
3. Muhi Melinda mint a bizottság tagja.
A bizottság munkáját felmentéséig vagy a Tanács elnöke mandátumának megszűnéséig
végezheti.
2. szakasz
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 legalább egyike (a továbbiakban: javaslattevők) írásban
javasol erre a meghallgatásra.
Ha erre igény mutatkozik, a bizottság köteles minden pályázati kiírás alkalmával
megszervezni ezeket az interjúbeszélgetéseket, amelyek alapján felméri a javasolt hallgatók
magyar anyanyelvtudását.

A bizottság köteles az interjúbeszélgetést legkésőbb 3 munkanappal a pályázati
jelentkezések határidejének lejárta előtt megszervezni.
A bizottság ülésén döntéshozatali jog nélkül részt vehetnek a javaslattevők képviselői is.
3. szakasz
Ha a bizottság egy-egy hallgató anyanyelvtudását megfelelőnek tartja, erről a hallgatónak
írásos bizonylatot ad ki, melyet a hallgató a Tanács pályázatán a magyar nyelvű általános
és/vagy középiskolai tanulmány befejezéséről szóló bizonylat helyett nyújt be.
4. szakasz
Jelen végzés meghozatalát követő napon lép hatályba.
Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

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

MELLÉKLET
A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjrendszerének és az Európa Kollégiumban való kollégiumi
elhelyezésnek a keretében a magyar anyanyelvi tudás felmérését végző bizottság kiadja az
alábbi
BIZONYLATOT
mellyel tanúsítja, hogy _______________________________________________ (hallgató),
______________________________________ (születési helye és időpontja), akinek objektív
okok miatt nem állt módjában magyar nyelven befejezni általános és középiskolai
tanulmányait, és akit a __________________________________ (javaslattevő) javaslatára
meghallgatott a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjrendszerének keretében a magyar
anyanyelvi tudás felmérését végző bizottság, megfelelő szintű magyar anyanyelvtudással
rendelkezik, és így részt vehet a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjpályázatán,
illetve az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésre kiírt pályázatán.
Jelen bizonylatot – a pályázat feltételeivel összhangban – a hallgató köteles a pályázati
dokumentációval együtt átadni a pályázatban meghatározott határidőn belül.

Keltezés:………………………

…………………………………

Jerasz Anikó,
a bizottság elnöke

