A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya 14. szakasza 1. bekezdésének h) és q) pontja, valamint
41. szakaszának 1. bekezdése alapján (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám
alatt) a Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) 2015. június 30-án a H/16/2015.
iratszám alatt meghozta, 2016. július 7-én a M/H/11/2016 iratszám alatt és 2017. június 23-án
az M/H/8/2017. iratszám alatt módosította a következő
HATÁROZATOT
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÁLTAL TÁRSALAPÍTOTT
EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A Tanácsnak e határozata az újvidéki felsőoktatási intézményekben tanuló vajdasági
magyar nemzetiségű hallgatók számára létesített Európa Kollégiumban történő elhelyezését
szabályozza. A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2020. évi oktatásfejlesztési stratégiájával
összhangban elősegíti a magyar hallgatók sikeres felzárkóztatását és diplomázását, és
tartalmazza a kollégiumi elhelyezés feltételeit: a jogosultak körét, a pályázati felhívás
kiírásának és a lebonyolításának módját, a pályázat benyújtási határidejét, a kérelmek pontozási
mércéit, az értékelési eljárás lefolytatásának szabályait és a rangsor közzétételének módját,
valamint az egyéb erre vonatkozó szabályokat.
II. JOGOSULTAK KÖRE
2. szakasz
A határozat alapján a kollégiumi elhelyezésre az a hallgató jogosult, aki először nyert
felvételt egy Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai,
akadémiai alap-, mester- vagy doktori képzés bármely évfolyamára.
E határozat értelmében a kollégiumi helyek tanulmányi és szakpolitikai mércék alapján
kerülnek odaítélésre.
A kollégiumi elhelyezésre jogosult hallgatóval a Tanács szerződést köt, amelyet a
Végrehajtó Bizottság elnöke ír alá.
3. szakasz
Nem jogosult az Európa kollégiumban való elhelyezésre az a hallgató:
1. aki nem magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait,
2. aki nem nyilatkozik arról, hogy a diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog
dolgozni lehetőség szerint tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő
munkakörben,
3. akinek a lakóhelye ugyanazon város területén van a felsőoktatási intézménnyel,
4. aki a kollégium házirendjét olyan mértékben sértette meg, hogy a kollégium igazgatása
emiatt bentlakási jogától megfosztotta,
5. aki a kollégium szakkollégiumi programjában igazolatlanul nem vett részt.
Azon pályázatok, amelyek nem felelnek meg az 1. bekezdésben meghatározott pályázati
feltételeknek, érvénytelenek és nem esnek elbírálás alá.

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, az
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén egyház és az adott önkormányzat területén
működő, a magyar kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban javasol erre a meghallgatásra.
III. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
4. szakasz
Az e határozat alapján odaítélésre kerülő kollégiumi helyek minden tanévre vonatkozólag
két pályázati körben kerülnek odaítélésre. A pályázati felhívásokat a Tanács elnöke teszi közzé
elnöki határozatok alapján.
Az első pályázati felhívást minden évben legkésőbb az adott év augusztus 1-jéig kell
meghirdetni. A pályázati felhívás folyó év szeptember 1-jéig áll nyitva azok számára, akik
addig beiratkoztak valamelyik felsőoktatási intézmény első évfolyamára.
A második pályázati felhívást minden évben legkésőbb az adott év október 10-éig kell
meghirdetni. A pályázati felhívás folyó év október 20-áig áll nyitva azok számára, akik addig
beiratkoztak valamelyik felsőoktatási intézmény bármely évfolyamára.
5. szakasz
A pályázati felhívás tartalmazza a kiosztásra kerülő kollégiumi helyek maximális számát
– esetenként szakonként is –, a pályázati feltételeket és határidőket, a pályázati mellékletek
jegyzékét, a pályázati eredmények közzétételének módját és az elhelyezéssel kapcsolatos
egyéb tudnivalókat e határozat rendelkezéseivel összhangban.
6. szakasz
A pályázati felhívást olyan tömegtájékoztatási eszközökben kell közzétenni, amelyek
valószínűsíthetően hozzáférhetők a pályázók számára.
IV. A KOLLÉGIUMI HELYEK ODAÍTÉLÉSÉSÉNEK SZABÁLYAI
7. szakasz
Egy tanévben legfeljebb 388 kollégiumi hely kerülhet odaítélésre. A határozat 4.
szakaszának 2. bekezdése alapján kiírt első pályázati felhívás alapján legfeljebb 150 hely
kerülhet odaítélésre. A határozat 4. szakaszának 3. bekezdése alapján kiírt második pályázati
felhívás alapján odaítélésre kerülhet az összes szabadon maradt hely e szakasszal összhangban.
8. szakasz
A Tanács elnöke – a hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók
számának és arányának a növelése érdekében, az oktatáspolitikai célok megvalósítása céljából,
az előző évi pályázati felhívások elemzésére alapozva – külön határozat alapján a pályázati
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felhívásban meghatározhatja a hiányszakokat, és maximálhatja a bizonyos szakon tanuló
hallgatóknak odaítélhető helyek számát. Ugyanezen cél érdekében a Tanács elnöke szűkítheti
a pályázati kiírást meghatározott évfolyamok hallgatóira vonatkozólag is.
V. AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER
9. szakasz
A határozat alapján 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. az alapképzés elsőéves hallgatóinak esetében a középiskolai tanulmányok során
szerzett év végi tanulmányi eredmények átlagának szorzata 3-as szorzóval .................
........................................................................................................... legfeljebb 15 pont
6. az alapképzés felső éveire, mesteri és doktori képzésre beiratkozott hallgatók esetében
a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredmények átlagának szorzata 2-es
szorzóval ........................................................................................... legfeljebb 20 pont
7. a pályázat kiírásának évében szerzett érettségi .................................................... 5 pont
8. akadémiai alapképzésen folytatott tanulmányok ............................................... 25 pont
9. szakfőiskolai képzésen folytatott tanulmányok ................................................. 10 pont
10. tanulmányi, művészeti és sport versenyeken 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
– a különdíj az adott kategóriában szerezhető 3. helyezésért járó pontszámot éri.
Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítménynek számít a
körzeti, tartományi, országos, nemzetközi és szakegyesület által megszervezett versenyen elért
különdíj vagy elért 1–3. helyezés.
A kollégiumi helyre való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg a
kiosztható helyek számának függvényében.
10. szakasz
Ha a 10. 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.
Ha a pályázatra jelentkezők száma meghaladja a pályázati kiírásban megszabott kiosztásra
kerülő kollégiumi helyek számát, azok a pályázók nem nyernek jogot a kollégiumban való
bentlakásra, akiknek a lakhelye a kollégium székhelyéhez képest a legközelebb található. Az
azonos lakhellyel rendelkező hallgatók esetében a rangsorolásban elért pontszám a mérvadó.
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VI. AZ ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
11. szakasz
A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és
iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak:
– a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
– az általános vagy középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás
fénymásolatát vagy a 3. szakasz 3. bekezdésében említett bizottság által kiadott
bizonylatot magyar anyanyelvismeretéről,
– elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi
bizonyítványok fénymásolatát,
– felsőbbéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának napjáig letett
vizsgaeredményekről szóló igazolást, illetve annak hitelesített másolatát,
– a folyó tanévben a felsőoktatási intézménybe való beiratkozásról szóló igazolást, illetve
annak hitelesített másolatát,
– a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló
dokumentum fénymásolatát, illetve egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges
dokumentumokat és igazolásokat.
Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács
Hivatala köteles gondoskodni.
VII. A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
12. 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.
VIII. A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE
13. szakasz
A Tanáccsal megkötött szerződés éves időszakra megszabja az elhelyezés időtartamát, a
jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és
kötelezettségeket e határozat rendelkezéseinek értelmében.
A szakasz 1. bekezdésében említett szerződést a felek egy tanévre kötik. A kollégiumi
elhelyezésre kötött szerződés időtartamának lejártával a hallgató köteles elhagyni a
kollégiumot.
14. szakasz
Ha a kollégiumi elhelyezésről szóló szerződés aláírását követően a hallgató e határozatban
meghatározott feltételeknek többé nem tesz eleget, köteles azonnal, de legkésőbb 8 napon belül
erről írásban értesíteni a Tanácsot 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
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meghatározott határidőn belül a Tanácsot a jogosultság elveszítéséről e bekezdéssel
összhangban, a Tanács jogosult egyoldalúan felmondani a megkötött szerződést, és
intézkedéseket tenni a hallgató eltávolítására a kollégiumból.
IX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
15. 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/16/2015; M/H/11/2016; H/H/8/2017.
Keltezés: 2017. június 23.

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