
Várandóssági ösztöndíj 

 

 A Szlovák Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező és terhességi juttatás folyósítására 

nem jogosult várandós hallgató számára, az orvos által meghatározott, a szülés várható 

időpontját megelőző 27. héttől kezdődően (a várandósság 13. hetétől kezdődően) várandóssági 

ösztöndíj kerül megítélésre. Az ösztöndíj célja, hogy fedezze a hallgató egészségügyi 

állapotával és a szülésre való felkészüléssel kapcsolatos megnövekedett kiadásokat. A hallgató 

a 131/2002 törvénytári számú, a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és 

kiegészítéséről szóló, érvényes változatú törvény 96b §-a alapján tarthat igényt a várandóssági 

ösztöndíjra. 

 A várandóssági ösztöndíj szempontjából hallgatónak számít az a személy is, aki 

a várandósság miatt megszakította tanulmányait.  

 A várandóssági ösztöndíjat a hallgató írásbeli kérelme alapján folyósítják (a nyomtatvány 

letölthető az Akadémiai Információs Rendszerből), amelyet a kötelező mellékletekkel együtt 

a következő címre szükséges benyújtani: 

Selye János Egyetem 

Tanulmányi ügyekért és külkapcsolatokért felelős rektorhelyettesi részleg 

Bratislavská cesta  3322 

945 01  Komárno 

A kérelemhez a következő mellékletek szükségesek: 

 orvosi igazolás arról, hogy a szülés várható időpontját megelőző 27. hét elkezdődött (a 

minta a kérelem mellékletében található),  

 a személyi igazolvány másolata, ill. a Szlovák Köztársaságban való állandó tartózkodásról 

szóló bizonylat. 

Kizárólag eredeti dokumentumot vagy annak hiteles másolatát fogadjuk el! 

 

 A várandóssági ösztöndíj folyósításáról a Selye János Egyetem rektora dönt (a továbbiakban 

„SJE“). 

 A várandóssági ösztöndíj összege havi szinten 200 Euró. Az ösztöndíj az adott naptári hónap 

tizedik napjáig kerül folyósításra a pozitív elbírálásában részesülő hallgatónak a kérelmében 

feltüntetett szlovák bankszámlájára. A kormány a várandóssági ösztöndíj értékét eltérő 

összegben is meghatározhatja.   

 A várandóssági ösztöndíj a benyújtás naptári hónapjának első napjától kerül megítélésre. 

Amennyiben a várandóssági ösztöndíj megítélésének feltételei csak a kérelem benyújtását érintő 

naptári hónap egy részére érvényesek, a várandóssági ösztöndíj a teljes naptári hónapra 

folyósításra kerül. A várandóssági ösztöndíj a júliusi és augusztusi hónapokban is folyósításra 

kerül. 

  



A várandóssági ösztöndíjra való jogosultság megszűnik: 

 a terhességi juttatásra való jogosultsággal, 

 a várandósság befejeztével vagy 

 a tanulmányok befejeztével. 

 A hallgató a várandósság befejezését követő tíz munkanapon belül tudatja ezt a tényt 

az SJE tanulmányi ügyekért és nemzetközi kapcsolatért felelős rektorhelyettesi részlegével, 

amennyiben a várandósság más módon ért véget, mint a gyermek születésével. 

 Az a személy, aki egyazon időszak alatt várandóssági ösztöndíjban és terhességi juttatásban 

is részesült, köteles visszatéríteni az SJE által az adott időszak alatt folyósított várandóssági 

ösztöndíjat. 

 A várandóssági ösztöndíj megítélésének céljából az SJE jogosult a hallgató személyes 

adatainak feldolgozására a várandóssági ösztöndíj elbírálásához szükséges mértékben. Az SJE 

a szükséges mértékben jogosult másolással, szkenneléssel vagy a hivatalos dokumentumok 

információs adathordozón történő rögzítésével begyűjteni az érintett személy személyes adatait 

annak beleegyezése nélkül is.  

 

 

 

 

 

 


