


Jelen szabályzat az Ukrajnában hatályos oktatási, felsőoktatási, szakképzési jogszabályok, a Főiskola 
oktatási folyamatát szabályozó dokumentumok, a KMF Alapszabálya alapján készült és a hallgatói 
ösztöndíjak odaítélését és kifizetését szabályozza a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Jelen szabályzat a Főiskolán tanuló hallgatókra terjed ki, mégpedig a) a nappali tagozatos 
hallgatókra, b) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképzési Intézetének a hallgatóira. 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott személyek jogosultak lehetnek a tanulmányi és szociális 
ösztöndíjakra. 

1.3. A tanulmányi ösztöndíjakhoz az alábbiak tartoznak: Ukrán Elnöki Ösztöndíj, Ukrán Parlamenti 
Ösztöndíj, az Ukrán Miniszteri Kabinet Ösztöndíja, névre szóló vagy személyi ösztöndíjak, melyek 
odaítélése speciális jogszabályok alapján történik, a Főiskola Tudományos Tanácsának az ösztöndíjai, 
valamint a hagyományos ösztöndíjak. 

1.4. Tanulmányi ösztöndíjat azoknak a jó eredményeket elérő hallgatóknak ítélnek oda, akik sikeresen 
teljesítették az utolsó félévi ellenőrzést a félévszerkezet által előírt feltételek szerint, vagy az előírt 
módon meghosszabbított időszakban, és annak eredményei szerint nincsenek tanulmányi adósságaik. 
Az a hallgató, aki nem teljesítette a félévszerkezet alapján megállapított beszámolókat vagy vizsgákat, 
kredithiánnyal rendelkezik, így nem részesülhet ösztöndíjban. Abban az esetben, ha az aktuális félév 
gyakorlata a tanterv feltételeinek megfelelően véget ér, és a kreditet a vizsgaidőszak és az ösztöndíj 
kijelölése után fogadják el, annak eredményét a következő félév végén veszik figyelembe a félévi 
eredményekkel együtt. Az ösztöndíjat az utolsó félévi ellenőrzés befejezését követő hónap első napjától 
ítélik oda a félévszerkezetnek megfelelően, amelyet a KMF Tudományos Tanácsa hagy jóvá. 

1.4.1. Az ösztöndíj nem ítélhető oda, amennyiben a hallgató, aki nem rendelkezik engedéllyel a szabad 
óralátogatásra, alapos ok nélkül a képzési program által előírt elméleti vagy gyakorlati foglalkozások 
több mint 50 százalékát hagyta ki. 

1.4.2. A tanulmányi ösztöndíj nem ítélhető oda, amennyiben a hallgató alapos ok nélkül nem volt jelen 
a képzési program által előírt foglalkozásokon az első félév regisztrációs időszaka során. 

1.4.3. Az ösztöndíj nem ítélhető oda, amennyiben a hallgató önként lemond róla. 

1.4.4. Az ösztöndíj nem ítélhető oda olyan hallgatóknak, aki számára engedélyezték a szabad 
óralátogatást. 

1.5. Szociális ösztöndíjakat olyan hallgatók kaphatnak, akiknek szociális védelemre van szükségük, 
joguk van Ukrajna jogszabályai által megállapított állami juttatásokban és garanciákban részesülni, a 
félé eredmények szerint nincsenek tanulmányi adósságaik, elégtelen érdemjegyeik, és akik tanulmányi 
eredményeik alapján nem részesülnek tanulmányi ösztöndíjban. Szociális ösztöndíjra a következő 
kategóriákhoz tartozó hallgató jogosultak: 

1) árva és a szülői gondozástól megfosztott gyermekek, valamint közülük olyan személyek, akik tovább 
tanulnak 23 éves korukig, vagy az érintett oktatási intézmények elvégzéséig, valamint a felsőoktatásban 
tanuló hallgatók, akik a tanulmányi időszakban 18–23 éves korukban szülők nélkül maradtak; a Ukrajna 



felsőoktatásról szóló törvényének 62. cikkelye és az árvák és a szülői gondozástól megfosztott 
gyermekek szociális védelmének szervezeti és jogi feltételeiről szóló törvény 8. cikkelye szerint; 

2) azok a személyek, akik Ukrajna „A Csernobili baleset által érintett polgárok helyzetéről és szociális 
védelméről” szóló törvénynek megfelelően ösztöndíj odaítélésekor kedvezményekkel rendelkeznek; 

3) azok a személyek, akiknek a bányászat presztízsének növeléséről szóló törvény 5. cikkelyével 
összhangban joguk van szociális ösztöndíjakhoz; 

4) olyan személyek, akik garantáltan jogosultak szociális ösztöndíjra „a háborúban harcoló katonák és 
gyermekeik, valamint olyan gyermekek állami támogatásáról, akiknek egyik vagy mindkét szülőjét 
terrorellenes műveletek, harci vagy fegyveres konfliktusok, tömeges tiltakozások területén gyilkolták 
meg, valamint belföldi menekült személyként nyilvántartott gyermekek szakképzéséről és 
felsőoktatásáról szóló törvények módosításáról” szóló törvény értelmében; 

5) a méltóság forradalmának áldozataiként vagy fegyveres konfliktusok résztvevőiként elismert 
személyek, „a háborús veteránok jogi státuszáról, szociális védelemük garanciáiról” szóló törvénynek 
megfelelően, valamint gyermekeik (a gyermekek felősoktatási tanulmányai végéig, de legfeljebb 23 éves 
korig) a „A felsőoktatásról szóló törvény” 44. cikkelyével összhangban; 

6) gyermekek, akiknek egyik szülője a terrorellenes hadművelet területén vesztette életét (tűnt el), a 
nemzetbiztonság és a védelem biztosítása, az Orosz Föderáció fegyveres agressziójának visszaszorítása 
és visszatartása, ellenségeskedés vagy fegyveres konfliktusok visszaszorítása közben Donyeck és 
Luhanszk térségében, vagy a terrorellenes hadművelet területén szerzett sérülések, a terrorellenes 
hadművelet során, nemzetbiztonság és védelem biztosítása, az Orosz Föderáció fegyveres 
agressziójának visszaszorítását célzó intézkedések végrehajtása (Donyeck és Luhanszk régióiban) során 
kapott betegség következtében hunyt el, a gyermek felősoktatási tanulmányai végéig, de legfeljebb 23 
éves korig, a „A felsőoktatásról szóló törvény” 44. cikkelyével összhangban; 

7) olyan gyermekek, akiknek egyik szülője tömeges polgári tiltakozások során vesztett életét, vagy 
tömeges polgári tiltakozások során kapott sérülés, zúzódás vagy csonkítás következtében hunyt el, a 
gyermek felősoktatási tanulmányai végéig, de legfeljebb 23 éves korig, a „A felsőoktatásról szóló 
törvény” 44. cikkelyével összhangban  

8) belföldi menekültként nyilvántartott gyermekek, a gyermek felősoktatási tanulmányai végéig, de 
legfeljebb 23 éves korig, a „A felsőoktatásról szóló törvény” 44. cikkelyével összhangban; 

9) olyan személyek, akik az ukrán Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) szociális ösztöndíjaira 
jogosultak, a Legfelsőbb Tanács az árva és az alacsony jövedelmű családokban élő felsőoktatási 
intézmények hallgatóira vonatkozó 2002. október 24-én kelt határozatának megfelelően; 

10) fogyatékossággal élő gyermekek és az I – III. csoportba tartozó fogyatékossággal élő személyek; 

11) olyan családokból származó hallgatók, akik az alacsony jövedelmű családok állami szociális 
támogatásáról szóló törvénynek megfelelően részesülnek támogatásban; 



12) a háború következtében fogyatékossággal élő személyek a háborús veteránok jogi státuszáról, 
szociális védelemük garanciáiról szóló törvénynek megfelelően, valamint gyermekeik, a gyermek 
felősoktatási tanulmányai végéig, de legfeljebb 23 éves korig, a „A felsőoktatásról szóló törvény” 44. 
cikkelyével összhangban  

- árvák és félárvák; 

- nagycsaládban élők (legalább 3 gyermek); 

- alacsony jövedelműek, megfelelő igazoló dokumentumok megléte esetén. 

1.6. A tanulmányi és szociális ösztöndíjak összegét a KMF rektorának a vonatkozó rendelete határozza 
meg, figyelembe véve az ukrán minisztertanács által megállapított minimális rendes (hagyományos) 
tanulmányi ösztöndíj nagyságát. 

1.7. A tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjak odaítélésével és visszavonásával kapcsolatos kérdések 
(ideértve az ellentmondásosakat is) megoldására, anyagi segítség nyújtására a hallgatók számára, a 
legjobbak ösztönzésére a tanulmányi sikerekre, társadalmi, sport- és tudományos tevékenységekben való 
részvételre, ösztöndíjbizottság jön létre, melynek munkáját a jelen rendelkezés szabályozza. Az 
ösztöndíjakat havonta egyszer folyósítják, a nyári szünet időszakában pedig egy összegben, annak 
megkezdése előtt. A szakmai gyakorlat vagy egyéb olyan munkavégzés során, amely a tantervnek 
megfelelően és a Főiskola engedélyével történik, az ösztöndíjas fenntartja az ösztöndíjhoz való jogát. 

2. Az ösztöndíjak odaítélésének rendje és az ösztöndíjak összege 

2.1. Az ösztöndíjak, a hallgatók rendes (hagyományos) tanulmányi ösztöndíjának odaítélési eljárását és 
összegét a vonatkozó szabályzatok, az Eljárási rend és a jelen rendelkezés szabályozza. 

2.2. A felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók számára a hagyományos tanulmányi ösztöndíj 
minimális összegét a KMF rektorának a vonatkozó rendelete határozza meg. 

2.3. Az alapképzésben és mesterképzésben tanuló hallgatók számára a hagyományos tanulmányi 
ösztöndíj minimális összegét a KMF rektorának a vonatkozó rendelete határozza meg; 

2.4. Rendes (hagyományos) tanulmányi ösztöndíjban csak azok a hallgatók részesülnek, akik az oktatási 
folyamat ütemterve által előírt feltételekkel vagy az előírt módon meghosszabbított időszakban (egyéni 
ütemterv) teljesítették a kötelező vizsgákat és szigorlatokat és a félévi eredmények szerint az országos 
minősítési skálán 3,00–5,00 pontos tanulmányi átlaggal rendelkeznek. 

2.5. A meghatározott összegű tanulmányi ösztöndíjat a folyó félév végéig folyósítják, amennyiben nincs 
ok a kifizetés idő előtti felfüggesztésére (például a hallgató eltanácsolása). Az elsőéves hallgatók 
számára a vonatkozó oktatási és szakmai programokra való beiratkozás után (junior, alapképzés, 
mesterképzés) az első féléve vizsgaidőszakig az tanulmányi ösztöndíjat minimális összegben ítélik oda. 

3. A tanulmányi és szociális ösztöndíjak odaítélése és kifizetése speciális esetekben 



3.1. Abban az esetben, ha egy tanulmányi vagy szociális ösztöndíjban részesülő személy a hónap vége 
előtt befejezi tanulmányait, vagy ha az ösztöndíjas a tanulmányi időszak vége előtt elhagyja az intézetet, 
az ösztöndíjat a tanulmányok utolsó hónapjában járó ösztöndíj kifizetése teljes egészében történik. 

3.2. Az ideiglenes munkaképtelenség időtartama alatt, amelyet vonatkozó dokumentum igazol, a 
személy tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat kap a számára kijelölt összegben. 

3.3. Ha a hallgató többféle ösztöndíjra jogosult, akkor egy, a legnagyobb összegű ösztöndíjat fizetnek 
neki, hacsak a hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek. 

3.4. Azon hallgatók esetében, akik a tanulmányi szabadság után a rektori rendeletnek megfelelően 
folytatják tanulmányaikat, a tanulmányi ösztöndíjat az első félévi vizsgaidőszak végéig minimális 
összegben ítélik oda. Ha a hallgatók megújításának dátuma nem esik egybe a hónap elejével, az 
ösztöndíjat az érintett személy felvételét követő hónaptól folyósítják a KMF rektorának a rendeletes 
szerint. 

4. A szociális ösztöndíjak összege 

4.1. Az 1.5. Pontban meghatározott, bizonyos kategóriákhoz tartozó hallgatók szociális védelme 
érdekében, akik az egyéni tantervet az oktatási folyamat ütemterve által meghatározott feltételek szerint 
vagy a megállapított módon meghosszabbított időszakban teljesítették, valamint a félévi eredmények 
alapján legalább 3,00 pontos tanulmányi átlagot értek el, a Főiskola szociális ösztöndíjat fizet az 
ösztöndíjak kifizetésére szánt összegből. 

4.2. A szociális ösztöndíjak differenciált összegét minden oktatási szintre a KMF rektorának a határozata 
állapítja meg. 

5. A Főiskola ösztöndíjbizottságának hatásköre 

5.1. Az ösztöndíjbizottság kollegiális testület, amely munkája során a hatályos jogszabályok és egyéb 
olyan előírások szerint jár el, amelyek meghatározzák a hallgatók jogait és felelősségét, valamint a 
Főiskola alapszabálya és jelen Szabályzat szerint. 

5.2. Az ösztöndíjbizottság tagjai alábbiak: elnök - tudományos-oktatási rektorhelyettes, a bizottság tagjai 
- főkönyvelő, a hallgatói önkormányzat elnöke, jogász, titkár. 

5.3. Az ösztöndíjbizottság ülését szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal rendezik meg. 
A gyűlés akkor tekinthető érvényesnek, ha a bizottság tagjainak több mint fele jelen van. 

5.4. Az ösztöndíjbizottság az alábbi kérdésekben dönt: a szociális segélyalap elosztása a kiosztott 
pénzeszközök és a hallgatók átlagos éves kontingense szerint; a hallgatóknak szóló tanulmányi vagy 
szociális ösztöndíjak odaítéléséről szóló jegyzőkönyvek jóváhagyása a kérelmeknek megfelelően; 
jelöltek meghatározása a Tudományos Tanács ülésein történő megfontolásra Ukrajna elnöki 
ösztöndíjának, a Legfelsőbb Tanács ösztöndíjának, a Minisztertanács ösztöndíjainak odaítéléséről; vitás 
kérdések megoldása. 



5.5. Az ösztöndíjbizottság beadványa szerint a KMF rektora jóváhagyja az ösztöndíjat elnyert személyek 
listáját (nyilvántartását), amelyről kiállítják a vonatkozó határozatokat. 

5.7. Az ösztöndíjbizottság döntését a bizottság elnöke és titkára által aláírt jegyzőkönyv formalizálja, 
amely az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó rendelet összeállításának az alapja. Az ösztöndíjbizottság 
ülésének jegyzőkönyveit az elnök az előírt módon tárolja. 

5.8. Az ösztöndíjbizottság döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok többségi szavazatával hozza 
meg. A bizottság elnöke személyesen felelős az előterjesztett ösztöndíjas rendelettervezetek 
pontosságáért. 


