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A székelyföldi tömbmagyarság legégetőbb problémája arra vezethető vissza, hogy a 

fiatalok nagy többsége egyetemi tanulmányait Csíkszeredánál nagyobb vagy nagy egyetemi 

városokban végzi, és diplomájuk megszerzése után onnan 80-90%-uk nem tér haza 

szülőföldjére. A Magyarország által létrehozott és fenntartott oktatási intézmények közül e 

jelenség leginkább a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási 

helyszínét sújtja, ahol − mérnöki-, társadalomtudományi-, gazdasági- és humán − 

szakterületeken jelentős oktatási- és kutatási eredményeket sikerült felmutatniuk az ott 

dolgozóknak. Ennek ellenére a Csíkszeredai Karok a szóban forgó, egyre erősödő tendencia 

miatt lassan nem tudják teljesíteni a nekik szánt nemzetstratégiai rendeltetését, nem tudják 

betölteni katalizátor szerepüket a Székelyföld modernizációjában, és vészjóslóan csökkenő 

hallgatói létszámmal küzdenek. 

Az erdélyi magyarság egészét sújtó másik súlyos probléma a szórványban − a 

Székelyföld határain kívül − élők romahos kulturális elszegényedése. Ez a folyamat egyaránt 

sújtja úgy a felnőtt, mint a fiatalabb lakosságot, s amelynek során egyre több magyar ajkú 

gyermek és fiatal számára válnak korlátozottá a kulturális és anyanyelvi oktatásbeli 

lehetőségek. Meggyőződésünk továbbá, hogy amennyiben sikerül a szórványban élő 

fiatalokat a tömbmagyar kultúrában iskoláztatni, jelentősen növeljük annak esélyét, hogy 

megőrizzék magyar identitásukat, ugyanakkor sikerül megőríznünk, illetve megerősítenünk a 

magyar nyelvű egyetemi képzést a tömbmagyarságban. 

A Domokos Pál Péter Ösztöndíprogram elsődleges célja a Romániában szórványban élő- 

vagy onnan származó, szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges magyar anyanyelvű fiatalok 

a Sapientia EMTE Műszaki és Társadalomtudományi Karán való egyetemi tanulmányainak 

anyagi támogatása. A támogató értelemszerűen a Sapientia EMTE ugyancsak csíkszeredai 

illetőségű Gazdaság és Humántudományok Karán tanuló hallgatóinak is szánhat ösztöndíjat, 



 

 

amit a kezdeményező Műszaki és Társadalomtudományi Kar ingyenesen adminisztrál és 

juttat célba. 

A program lehetővé teszi a Magyarország határain kívül élő, anyagi nehézségekkel 

küszködő, jó képességű magyar ajkú fiatalok egyetemi tanulmányainak anyagi támogatását is 

ugyanazon a csíkszeredai oktatási helyszínen.  

Az ösztöndíjprogram célja továbbá a szórványban és a „belső Anyaországban”, a 

Székelyföldön élők kapcsolatának erősítése.  

A program keretében folyósított ösztöndíj egyenlő mértékben szociális és tanulmányi 

ösztöndíj. A Domokos Pál Péter ösztöndíj halmozható más ösztöndíjakkal. 

A támogató dönt arról, hogy személyes kapcsolatba kerül-e a hallgatóval, akinek 

iskoláztatását finanszírozza.  

A Sapientia EMTE Műszaki és Társadalomtudományi Kara (a továbbiakban: a Kar) ettől 

függetlenül a támogatott hallgatótól évente beszámolót kér, amit felülvizsgál a Kar ösztöndíj 

bizottsága, majd eljuttat a támogatóhoz. A Kar szorgalmazza, hogy minden támogató vállalja 

a személyes kapcsolatot, s lehetőség szerint akár személyes találkozásra/találkozásokra is sor 

kerüljön a támogató és a támogatott hallgató között.  

A támogatás havi összértéke a 80 eurónak megfelelő összeg (kb. 25.000 Ft.: ez kollégiumi 

szállást és ebédet biztosít egész hónapra), amiben a hallgató évi 10 hónapon keresztül 

részesül. Egy hallgató támogatását egy vagy két személy által biztosított összegből fedezi a 

Kar. 

A támogató/támogatók vállalják, hogy az általuk „örökbefogadott” hallgatót az egyetemi 

alapképzés idején három -, a mérnöki szakok esetében négy − évig támogatják. A támogatók 

saját döntésük alapján irányíthatják a támogatásukat akár egy tájegységből származó 

potenciális hallgatónak (pl. egy Máramaros megyéből származónak), akár egy bizonyos 

szakra/szakcsoportra jelentkező hallgató számára. 

A kedvezményezett hallgatók a támogatáshoz pályázati úton juthatnak hozzá. A beérkező 

pályázatokat a Kar által kinevezett − a Székelyföldön köztiszteletben álló személyekből álló 

− ösztöndíj bizottsága ítéli oda az ösztöndíj szabályzatnak megfelelően. A Kar az 

ösztöndíjassal egy egyévre szóló szerződést köt, amelyben a hallgató vállalja, hogy minden 

vizsgáját leteszi az adott tanévben, azaz összegyűjti a maximálisan megszerezhető 60 kreditet. 



 

 

Amennyiben ez nem sikerülne a támogatott hallgatónak, akkor a következő tanévtől az 

ösztöndíj bizottság más személynek ítélheti oda a támogatást, döntéséről pedig tájékoztatja a 

támogatót/támogatókat és a hallgatót. A támogató vállalja, hogy az évi 10 hónapra szóló 

ösztöndíjat egyszerre vagy legtöbb négy részletben felteszi a Műszaki és 

Társadalomtudományi Kar bankszámlájára 

(http://mttk.csik.sapientia.ro/hu/hallgatok/osztondijak), vagy eljuttatja annak gazdasági 

igazgatójához, amit a Kar ingyenesen adminisztrál és folyósít az „örökbefogadott” 

ösztöndíjasnak.  

Amennyiben a támogató egy idő után nem tudja három/négy éves kötelezettségét 

teljesíteni, a Kar átvállalja azt az általa létrehozandó önkormányzati és/vagy pályázati 

forrásokból. 

A Domokos Pál Péter ösztöndíjban részesülő hallgató magaviselete is méltónak kell hogy 

bizonyuljon a támogatók által támasztott erkölcsi kritériumoknak. E kitétel értelmében a 

támogató − erkölcsi kritériumokra hivatkozva − bármikor megszüntetheti támogatása 

folyósítását, amennyiben megítélése szerint kedvezményezettjének viselkedése megsértette 

az általa vallott erkölcsi értékrendet.  

 

A Domokos Pál Péter Ösztöndíjprogram kezdeményezői: Kilár Ferenc és Lányi Szabolcs 

professzorok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csíkszereda, 2014. május 6.    Dr. Kósa István 

    dékán 
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