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1. Általános rendelkezések 

Az egyesület hivatalos neve: Kárpátaljai Magyar Szakkollégium. 

Az egyesület neve röviden: KMSZ. 

Az egyesület neve ukránul: Закарпатський Угорський Колегіум. 

Székhelye: Kossuth tér 6., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Ukrajna. 

A KMSZ (a továbbiakban Szakkollégium) a kárpátaljai felsőoktatási és kutatóintézetekben szervezett 

felsőoktatási vagy aspiráns képzésben részt vevő kárpátaljai magyar hallgatókat, oktatókat és kutatókat 

egyesítő tehetséggondozó műhely, melyet 2000-ben hozott létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola. 

 

2. A Szakkollégium célkitűzései 

Felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a 

természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra 

mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését 

teszik lehetővé. 

 

3. A Szakkollégium tevékenysége 

A Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények 

magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a 

Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött 

célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. 

A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben 

kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a 

magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett 

kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre 

építeni. 

 

4. Tagság 

4.1.1. A Szakkollégium tagjai a hallgatók és a tutorok. 

4.1.2. Szakkollégiumi hallgató az a kárpátaljai magyar fiatal, aki valamely akkreditált kárpátaljai 

felsőfokú oktatási vagy kutató intézet nappali képzésben résztvevő diákja, aki pályázati úton felvételt 

nyert a Szakkollégiumba. 

http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/component/content/article/37-a-foiskola-egysegei/62-karpataljai-kutatok-zrinyi-ilona-szakkollegiuma.html


4.1.3. Szakkollégiumi tutor: tudományos fokozattal rendelkező kutató, akinek jelöltje felvételt nyert a 

Szakkollégiumba. 

4.1.4. Szakkollégiumi hallgató csak azon személy lehet, aki más kutatói ösztöndíjjal nem rendelkezik a 

pályázási tanév idejére. Erről becsületbeli nyilatkozattal tesz bizonyságot, melynek formanyomtatványa a 

pályázati kiírás csatolmánya.  

 

4.2. A tagok jogai 

4.2.1. A Szakkollégium tagja részt vesz a képzésben, használhatja a Szakkollégium infrastruktúráját, részt 

vesz a Szakkollégium rendezvényein. 

 

4.3. A tagok kötelezettségei 

4.3.1. A Szakkollégium tagja köteles a Szakkollégium alapszabályát betartani. 

4.3.2. A Szakkollégium tagja köteles a Szakkollégium által rábízott és az általa elvállalt feladat teljesítése 

érdekében gondosan eljárni, tételesen elszámolni az elvégzett munkáról. 

4.3.3. A Szakkollégium hallgató tagja köteles részt venni és kutatási eredményeit bemutatni a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) által szervezett Kárpátaljai Tudományos Diákköri 

Konferencián. 

4.4. A tagság megszűnése 

4.4.1. A Tagság megszűnik: 

1. a szakkollégiumi hallgató kilépésével; 

2. elhalálozás esetén; 

3. a hallgatói jogviszony megszűnésével; 

4. kizárással; 

5. szakkollégiumi tutor tagsága automatikusan megszűnik a Szakkollégiumi hallgató 

tagságának megszűnése esetén. 

4.4.2. A tag kilépési jogát a Szakkollégium Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolja. A tagság 

megszűnése a nyilatkozatnak az Elnökhöz érkezésével válik hatályossá, ez nem érinti a 

Szakkollégiummal, illetőleg ennek érdekében eljáró személlyel szemben fennálló elszámolási vagy egyéb 

kötelezettségeit. 

4.4.3. Kizárásnak van helye, amennyiben a tag a rábízott és az általa elvállalt feladatot nem teljesíti, 

valamint a kötelezettségeinek rendszeresen vagy tartósan nem tesz eleget, illetve súlyosan gátolja a 

Szakkollégium működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását. 

4.4.4. A tag kilépésének illetve felmondásának elfogadásáról, valamint kizárásáról az Elnök 

előterjesztésére a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács (a továbbiakban a KFTT) dönt, 

egyúttal rendezi a tag fennálló kötelezettségeinek sorsát, és erről értesíti az érintettet. 



 

A szervezet 

KFTT. 

A Szakkollégium Elnöke a – KFTT elnöke. 

Felvételi bizottság – tagjait a KFTT nevezi meg évenként. 

Titkárság – „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány látja el. 

 

5. Szervezeti rend 

5.1. KFTT 

5.1.1. A Szakkollégium legfőbb szerve a KFTT, mely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó 

kérdésben is. 

5.1.2. A KFTT kizárólagos hatáskörei: 

1. az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

2. döntés a megszűnés, az átalakulás, az egyesülés, a beolvadás, a szétválás kérdésében; 

3. Felvételi Bizottság megválasztása; 

4. az Elnök utasítása és féléves beszámolójának elfogadása; 

5. az ösztöndíjat elnyert hallgatók és tutorok beszámolóinak meghallgatása, az éves kutatói 

munka minősítése; 

6. bizottságok létrehozása. 

 

5.2. A Szakkollégium Elnöke 

5.2.1. A Szakkollégium Elnökének jogköre és feladatai: 

1. irányítja a Szakkollégiumot, ellátja folyamatos képviseletét különböző fórumokon, felel 

annak tevékenységéért; 

2. elkészíti az évi beszámolót; 

3. koordinálja a Bizottságok munkáját; 

4. felügyeli a Titkárságot; 

beszámolással tartozik a KFTT- nek. 

5.2.2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt Szakkollégiumi tag helyettesíti. 

 

5.3. Felvételi bizottság 

5.3.1. A Felvételi Bizottságot a KFTT választja. 

5.3.2. A Felvételi Bizottság feladatai: 

1. a beérkezett pályázatok és a szóbeli felvételi vizsga alapján pontozza a felvételizőket, de 

határozatot nincs jogában tenni. 

2. tevékenységéről a KFTT-nek beszámolással tartozik. 



5.3.3. A Felvételi Bizottság saját tagjaiból elnököt és titkárt választ. 

5.3.4. A Felvételi Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a KFTT útmutatásai az 

irányadók. 

 

 

5.4. Titkárság 

5.4.1. A Szakkollégium szervező, ügyviteli és adminisztratív munkáját a Titkárság látja el. A Titkárság 

ügyviteli rendjét a KFTT hagyja jóvá. 

5.4.2. A Titkárság munkáját az Szakkollégium Elnöke irányítja. 

 

6. A felvételi rendje 

6.1. A Szakkollégiumba a hallgatók pályázati úton nyerhetnek felvételt. A pályázatra a 3–6. 

évfolyamokon tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A magyar nyelvtudás 

kritérium tanár és diák esetében. 

6.2. A pályázati követelményekről, a beadás határidejéről a KFTT dönt. 

6.3. Felvételt nyerhet azon hallgató, aki a felvételi vizsgán szerezhető maximum 60 pont 60 %-át eléri. 

6.4. A Szakkollégiumba először és másodszor, harmadszor pályázók külön tesznek felvételi vizsgát, mely 

értelmében külön elbírálásban részesülnek. 

6.5. A KFTT a felvételi vizsga eredmények jóváhagyásánál az abszolút lista alapján a keretszámtól 

függetlenül minimum pontszámot állapíthat meg. 

 

7. Tanulmányi követelmények 

7.1. A Szakkollégiumban a hallgatók jövendő tevékenységére (értelmiségi pályára, tudományos 

kutatómunkára, doktori képzésre) előkészítő, a célokhoz alkalmazottan szervezett és megfelelő módszerű 

képzés folyik tutori foglalkozások és más oktatási módszerek formájában. 

7.2. A Szakkollégium hallgatói a tanulmányi és vizsgakötelezettségüknek az adott felsőoktatási 

intézményben, karokon tesznek eleget, végzettséget és oklevelet is nyernek. Részképzés esetén 

beszámítható az illetékes intézményben kapott eredmény is. 

7.3. A tutori foglalkozások (minimálisan heti 2 óra) látogatása kötelező. A tutori foglalkozások anyagait a 

tanár határozza meg a mindenkori tantervek alapján, illetve azok kiegészítőjeként. A folyó tanulmányi 

ügyekben konzultációk adhatók a munkarendnek megfelelően. 

7.4. A Szakkollégiumi tagság ideje alatt kötelező évente legalább egy tudományos munka (cikk vagy 

konferencia anyag) elkészítése. A hallgató köteles évente legalább egy tudományos konferencián részt 

venni, személyes felszólalással vagy poszter előadással. 

7.5. A tutor tudományterületének megfelelő témát vezethet. 



7.6.  A hallgató tanulmányi átlaga az adott tanintézetben ne legyen a szaktantárgyakból 4,0-nél 

alacsonyabb. 

7.7. A szakkollégiumi tagság megszűnéséről a KFTT dönt. 

 

Kitétel: 

A szakkollégiumi tagok tanulmányútjai, konferenciákon való részvétele lehetőség szerint támogatandók. 

A szakkollégiumi hallgatók és tutorok havonta megfelelő ösztöndíjban részesülnek, évi 10 hónapon keresztül 

a KFTT javaslata alapján. 

 

 

Beregszász, 2021. szeptember 14. 

 


