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KEDVES ÉRETTSÉGI- ÉS FELVÉTELI 
ELŐTT ÁLLÓ DIÁK!

Nem tévednénk nagyot, ha azt állítanánk, hogy életed 
egyik legizgalmasabb és egyben legnehezebb időszakát 
éled: az érettségi vizsgák, a pályaválasztás, a felvételi 
körüli számtalan teendő, és még sorolhatnánk. A leendő 
tanulmányaidra vonatkozó döntés pedig nem könnyű, 
hiszen annyi mindent kell mérlegelni: mi az, amivel 
foglalkozni szeretnél, milyenek a képességeid, milyen 
képzést válassz, melyik intézmény lesz a megfelelő, maradj 
itthon vagy nekivágj a nagyvilágnak, milyen ösztöndíjak 
állnak a rendelkezésedre, hogyan válassz kollégiumot?
Jól emlékszünk azokra az időkre, amikor még mi álltunk a 
Nagy Választás előtt, ezért állítottuk össze Számodra ezt 
a tájékoztatót, hogy megpróbáljunk segíteni eligazodni a 
felsőoktatáshoz vezető szövevényes úton. Jelen kiadványt 
azért szerkesztjük évről-évre, immár kilencedik alkalommal, 
hogy segítséget nyújtsunk a döntésben. Bár eddig csak 
nyomtatott formában készítettük el a tájékoztatót, most mi 
is haladunk a korral, ezért idén online formában is elérhető 
lesz és a mobiljaitokra is optimalizáljuk a tartalmat, hogy 
még naprakészebb információkkal tudjunk szolgálni.
Tudjuk, hogy nem babra megy a játék és milyen komoly 
döntés előtt állsz, ezért a Momentum Doctorandus teljes 
csapata arra biztat, hogy semmiképp se hátrálj meg a jelen 
pillanatban útvesztőnek tűnő adminisztrációs teendőktől, 
a felvételi vizsgáktól, a hajnalig tartó tanulástól, mert a 
továbbtanulás évei olyan élményekkel és emlékekkel 
gazdagítanak majd – külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak, 
tudományos sikerek, konferenciák, utazások, szerelem, 
barátok és számos más tapasztalat révén –, amelyekre 
örömteli szívvel és fülig érő mosollyal fogsz majd 
visszatekinteni! 
Kiadványunk tájékoztató jellegű és igyekeztünk a 
legalapvetőbb tudnivalókat, újdonságokat összegyűjteni 
az intézményekről, a képzésekről, de találhatsz benne 
információkat a kollégiumokról, az ifjúsági szervezetekről, 
az ösztöndíjakról, az ügyintézési folyamatokról is, sőt 
pályaorientációs önismereti teszteket is találsz a web-
applikációban. Ha további kérdéseid lennének, akkor 
keresd meg a Kérdezz-felelek részt: ott megtalálsz minket, 
elérhetőségeinket. Ne habozz! Vágj bele! A döntés a Te 
kezedben van!

Sok sikert kívánunk, 
a Momentum Doctorandus csapata
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Kik vagyunk mi?

A Momentum Doctorandus a kárpátaljai magyar 
doktoranduszokat tömörítő szervezet, amely 2011-ben 
jött létre. Olyan PhD-hallgatókat tudhat tagjai között, akik 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Debreceni, 
Szegedi, Pécsi Tudományegyetemekkel, az Ungvári Nemzeti 
Egyetemmel állnak doktorandusz-hallgatói vagy doktor-
jelölti jogviszonyban, többen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola oktatói, munkatársai. A fiatal tudósok 
nemcsak földrajzilag, de tudományterületeket tekintve is nagy 
változatosságot képviselnek: történész, szociológus, nyelvész, 
irodalmár mellett fizikus, matematikus, biológus és földtudománnyal foglalkozó ifjú kutató 
is gazdagítja sorainkat. A szervezetnek elsősorban az a célja, hogy számontartsa, összefogja 
a doktoranduszokat, segítse őket a tudományos életbe való integrációjukban, azonban 
működésünk során kiemelt célunkká vált a tehetséges kárpátaljai magyar fiatalok segítése is.

A Momentum Doctorandus tagjai jelentős tapasztalattal bírnak mind szakmai programok 
szervezése, mind kiadványok szerkesztése, előkészítése terén. Idén kilencedik alkalommal 
készítjük el Felvételi tájékoztató című kiadványunkat – a közel 100 oldalas tájékoztató idén 
már online verzióban is elérhető –, amely a felvételi rendszer útvesztőiben segít eligazodni 
a kárpátaljai magyar középiskolák végzős diákjainak. De további jelentős tapasztalattal bír a 
szervezet egyéb szakmai programok (a példának okáért: természettudományokat népszerűsítő 
előadássorozatok, Kárpátaljai Tudományos Adatbank) és nagyszabású tudományos kutatások 
(szervezetünk koordinálta a kárpátaljai magyarok demográfiai felmérését, a Summa 2017 
c. kutatást is) koordinációja terén is. 2019-ben került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar 
Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája, s végül, de nem utolsó sorban a Kárpátaljai Magyar 
Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével karöltve a IV. Kárpátaljai Nyári Egyetem társszervezői 
voltunk. 

Fontosnak tartjuk emellett a kárpátaljai tehetséggondozást is, így kiemelt céljaink között 
szerepel a továbbtanulás ösztönzése, aminek eredménye ez a kiadvány. 
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Kik jelentkezhetnek Ukrajna felsőoktatási intézményeibe?
Ukrajna állampolgárai, valamint az országban tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek 
és hontalanok vehetők fel, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek és kinyilvánították ez 
irányú szándékukat.

Az ukrajnai felsőoktatási rendszer képzési szintjei:
• szakgimnáziumi képzési szint (képzési idő 6 félév): azok a személyek 

jelentkezhetnek nappali tagozatra, a teljes középfokú végzettség (érettségi) 
egyidejű megszerzésére, akik rendelkeznek általános iskolai végzettséggel és 
teljesítik a felvételi vizsgákat (de a teljes középfokú végzettséggel (érettségivel) 
rendelkező személyek is felvételt nyerhetnek). A szakgimnáziumi képzési szint 
második évfolyamára (normatív képzési idővel a keretszám kitöltetlen helyeire) 
felvételizhet minden olyan személy, aki rendelkezik teljes középfokú végzettséggel 
és független külső értékelésen szerzett megfelelő szertifikáttal.

• alapképzés (bakalavr/BA/BSc szint, képzési idő 8 félév): a teljes középfokú 
végzettséggel (érettségivel) rendelkező jelentkezők felvétele a független külső 
értékelésen szerzett eredményeik, továbbá a középfokú végzettséget igazoló 
bizonyítvány eredményeinek átlaga alapján történik. Második évfolyamra 
(normatív képzési idővel a keretszám kitöltetlen helyeire) alapképzés (BA/BSc szint) 
megszerzése céljából felvételizhet minden olyan személy, aki szakgimnáziumi 
végzettséggel, BA/BSc szintű, vagy „Specialist”, „Magiszteri” szintű végzettséggel 
rendelkezik. Felvételizhetnek továbbá az alapképzés második évfolyamára azok a 
jelentkezők, akik rendelkeznek alapképzésen hallgatói jogviszonnyal. A megnevezett 
kategóriákba tartozó személyek felvételi vizsga útján nyerhetnek felvételt. Nem 
akkreditált oktatási program szerint folytatott képzésre (képzési idő 6-7 félév) 
teljes középfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, akik felvétele a teljes 
középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány átlageredménye alapján történik.

• magiszteri képzés (mester/MA/MSc szint) (képzési idő 2-4 félév):  az alapképzésben 
(BA/BSc) végzett személyek a felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt. 
„Magiszteri” szintű képzésre felvehetőek a „Magiszteri” és „Specialist” szintű 
oklevéllel rendelkező jelentkezők. A magiszteri képzési szintre abban az esetben 
is felvételt nyerhet a jelentkező, ha az alapképzését más szakirányon szerezte. 
Ebben az esetben a jelentkező megfelelő felvételi vizsgák teljesítésével, illetve 
az alapképzést igazoló okmányban szereplő eredmények átlagának figyelembe 
vételével vehető fel.

Bővebb információ: www.testportal.gov.ua

Írd be a naptáradba!

Esemény Időpontok

ZNO eredmények kihirdetése 2021. június 30-ig

Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának 
kezdete az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára 2021. július 1.

Jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek 2021. július 14-23.

Felvételi vizsgák jelentkezési határideje 2021. július 16.

Elbeszélgetés alapján történő felvételik időpontjai 2021. július 17-19.

Felvételi vizsgák időpontjai 2021. július 17-23.

A
z

 u
k

ra
jn

a
i fe

lv
é

te
li re

n
d

sze
r



Mit kell tenned, ha itthon szeretnél továbbtanulni?
Válaszd ki a megfelelő szakirányt!
Az első és legfontosabb tennivalód, hogy ki kell választanod azt a szakirányt, amelyen 
tovább kívánod folytatni tanulmányaidat. 2021-ben a korábbi években megszokott képzési 
szintek – szakgimnáziumi, bakalavr (alap/baccalaureus), magiszteri (mester/magister) – közül 
választhatsz. 

Fontos, hogy azok számára, akiket korábban eltanácsoltak a felsőoktatási 
intézmények bármilyen szintű képzéséről, 2021-ben is lehetővé válik, hogy 
megújítsák hallgatói jogviszonyukat. Ezen személyek abban a felsőoktatási 
intézményben folytathatják a tanulmányaikat, ahol megszakították azt, de 
lehetséges a más intézményekben való továbbtanulás is.

Jelentkezz az alapképzésre!
2021-ben is alapvetően kétféleképpen lehet jelentkezni: 
1) A jelentkező a külső független értékelésen (ZNO) tett eredményes vizsgákkal szerez 
szertifikátokat és azokkal jelentkezik valamely szakra. 
2) Azok a személyek, akik felsőfokú szakképzést végeztek (pl. szakgimnáziumi képzési szint) 
vagy rendelkeznek már valamilyen egyéb felsőfokú végzettséggel, második vagy harmadik 
évfolyamra nyerhetnek felvételt (szakiránytól függetlenül jelentkezhetnek, nem csak rokon 
szakokra). 

Amire figyelned kell! Ha a középiskola befejezése után érettségi bizonyítvány 
alapján szeretnél a felsőoktatásba jelentkezni, az első feladatod az, hogy 
megismerkedj a választott intézmény felvételi szabályzatával és tudd meg, hogy 
az általad választott szakra mely vizsgatantárgyakból kell sikeres tesztvizsgát 
tenni, azaz szertifikátot szerezni. 

Regisztrálj az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ (Український центр 
оцінювання якості освіти) nyilvántartásába!
Ha sikeresen részt vettél a tesztvizsgákon és megkaptad a szertifikátjaidat, jelentkezhetsz 
valamelyik felsőoktatási intézménybe. Jelentkezni elektronikus úton a tesztközpont, vagyis az 
Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ honlapján lehet. 

Hasznos infó! Az emelt szintű érettségivel kapcsolatban minden információt 
megtalálsz itt: www.testportal.gov.ua. De a Kárpátalján közvetlenül 
illetékes Ivano-Frankivszki Regionális Központ honlapján (www.test.if.ua) is 
tájékozódhatsz. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának weboldalán 
(www.mon.gov.ua), illetve a www.osvita.ua internetes felületen is elérhető a 
2021-es felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló, emellett a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján (www.kmf.uz.ua) is tájékozódhatsz. 

Csak és kizárólag online!
2021-ben is az alapképzés első évfolyamára, nappali és levelező tagozatra is csak elektronikus 
úton lehet jelentkezni. 

Hány szakra jelentkezhetsz egyszerre? 
2021-ben is egy jelentkező ukrajnai államilag finanszírozott intézményben összesen 7 jelentkezési 
kérelmet nyújthat be 4 különböző szakirányban. A nem államilag finanszírozott helyekre 
korlátlan mennyiségű kérelem nyújtható be. A felsőoktatásban tanuló személyek egyidejűleg 
több felsőoktatási intézményben is  szerezhetnek felsőfokú végzettséget, oly módon, hogy egy 
képzési szinten csak egy oklevelet szerezhetnek államilag finanszírozott képzésben. Államilag 
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finanszírozott képzésen egyidejűleg egy nappali tagozatos szakon tanulhat a hallgató. 

Milyen követelményeknek kell megfelelni, ha ZNO vizsgá(k)ra jelentkezel? 
A www.osvita.ua/test/program_zno weblapon elérheted a 2021-ben választható 11 
központi érettségi vizsgatantárgy tematikáját, követelményeit. 

A www.osvita.ua/test/zno_online weblapon a 2021-es követelményeknek 
megfelelő online teszteket gyakorolhatod ukrán nyelven. A www.osvita.ua/test/
answers portálon pedig megnézheted az elmúlt évek tesztkérdéseinek válaszait. 

Ki jelentkezhet a független érettségi tesztekre?
Minden olyan személy, aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (атеcтат про повну загальну 
середню освіту) vagy egy középfokú oktatási intézmény (középiskola, gimnázium, líceum 
vagy szakközépiskola) végzős, kibocsátó osztályának bejegyzett diákja. 

Meddig jelentkezhetsz? 
A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2021. február 1-től március 
5-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor. Az időpontokról részletesen itt 
tájékozódhatsz: www.osvita.ua

Mit kell tenned a sikeres regisztrációhoz? 
Első lépésben válaszd ki azokat a tantárgyakat, amelyekből érettségit szeretnél tenni a 
független vizsgaközpontban. A kiválasztott tantárgyak száma maximum 4 lehet. Ezt követően 
készítsd elő a bejelentkezéshez szükséges okiratokat és egyéb anyagokat.

Hol kaphatsz segítséget a regisztrációhoz?
• A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában                                                                                                                     

Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Ügyfélfogadási idő: hétfő–péntek, 8:00–17:00, 
szombat 8:00–12:00 (középeurópai idő szerint). Weboldal: www.kmf.uz.ua 

• Az Ungvári Nemzeti Egyetem Felvételi Bizottságától (Приймальна Комісія) 
Cím: 88000 Ungvár, Universzitetszka u. 14. Tel.: 0312-643084, 066-5716240 
E-mail: admission@uzhnu.edu.ua 
Weboldal: www.uzhnu.edu.ua, www.magyarkar-une.org 

Miből kell vizsgáznod és mikor, ha jelentkezel a tesztelésre? 
A felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen tantárgyakból szerzett szertifikátot 
fogad el az adott szakra. Viszont bármely szakra jelentkezel, kötelező az ukrán nyelv és 
irodalom vizsga, valamint matematikából vagy Ukrajna történetéből is vizsgát kell tenned. 

Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2021-ben (május 21. és június 15. között) a 
vizsgák a független tesztközpontokban a következőképpen alakulnak:

-- Kémia: 2021. május 21. (péntek)
-- Spanyol nyelv: 2021. május 24. (hétfő)
-- Német nyelv: 2021. május 24. (hétfő)
-- Francia nyelv: 2021. május 24. (hétfő)
-- Angol nyelv: 2021. május 25. (kedd)
-- Matematika: 2021. május 28. (péntek)
-- Ukrán nyelv és irodalom: 2021. június 1. (kedd)
-- Ukrajna története: 2021. június 4. (péntek)
-- Fizika: 2021. június 7. (hétfő)
-- Biológia: 2021. június 10. (csütörtök)
-- Földrajz: 2021. június 15. (kedd)
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Tipp! A magyar nyelv idén sem választható tantárgy, azonban jó hír, hogy az Ukrán-
Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola minden pedagógiai irányultságú szakjára magyar nyelvből 
belső felvételi vizsgát tehetnek a jelentkezők. Ennek köszönhetően, ha legalább 
két független tesztvizsgán sikeresen szerepeltek a felvételizők, a fent megnevezett 
két intézményben anyanyelvükből tehetnek vizsgát harmadik tárgyként. 

Mindegy, hogy az ukrán nyelv és irodalom mellé milyen tárgyat választasz? 

Nem! Egyáltalán nem mindegy, ezért mielőtt kiválasztod, milyen tantárgyakból szeretnél 
vizsgázni, meg kell nézned, hogy az általad választott szakra milyen tantárgyakból kell 
központi érettségi teszteket írnod. Fontos, hogy minden általad választott felsőoktatási 
intézmény felvételi tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az adott szakra milyen teszteket 
(szertifikátokat) fogadnak el a jelentkezés során, hiszen előfordulhat, hogy ugyanarra a szakra 
más-más tesztekkel juthatsz be a különböző intézményekbe! Az egyes intézmények felvételi 
tájékoztatóját azok honlapján találod meg. 
A kárpátaljai felsőoktatási intézmények elérhetőségeit megtalálhatod a folyamatosan frissülő 
www.osvita.ua/vnz/entrance címen. 

Melyik tesztet írhatod magyar nyelven?
A matematika, az Ukrajna története, a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz teszteket a 
jelentkezők kérésére lefordítják magyar nyelvre is. Az ukrán nyelv és irodalom, az angol, a 
német, a francia és spanyol nyelv vizsgafeladataiból nem készül fordítás. A tesztvizsga nyelvét 
az elektronikus jelentkezésnél kell kiválasztanod! 

További fontos információk a felvételi eljárásról:
1. 2021-ben minden szakra kötelező vizsgatárgy az ukrán nyelv és irodalom, második 

tárgyként pedig Ukrajna története, matematika, biológia vagy idegen nyelv. A 
harmadik tárgyat az érettségiző választja.

2. A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2021. február 
1-tól március 5-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor. 

3. Az oktatási intézmények 2021. március 1-ig regisztrálhatják a tanulóikat / 
hallgatóikat a külső független tesztekre.

4. A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is 100-tól 200 pontig terjedő skálán 
értékelik. 

5. Idén sem csak az adott évben, tehát a 2021-ben kiadott tanúsítványok 
(szertifikátok=сертифікат) érvényesek, hanem a korában, 2018-ban, 2019-ben 
és 2020-ban szerzett tanúsítványok is, az idegen nyelvi érettségik kivételével.                     
Fontos! Idegen nyelvből (angol, német, francia és spanyol nyelvből) a 
felsőoktatási intézmények a 2019-es, 2020-as és 2021-es szertifikátokat fogadják 
el. Az idegen nyelvből tett vizsga esetén a vizsgázók már hallás utáni szövegértési 
feladatokkal is találkozni fognak.

6. 2021-ben is rangsorolnod kell a benyújtott kérelmeidet, vagyis meg kell jelölnöd az 
általad választott intézmények/szakok közül, melyiket részesíted előnyben sikeres 
felvételi esetén. Később ezen a sorrenden már nem módosíthatsz. 

Mire figyelj még? 
2021-ben is meg kell jelölni a benyújtott kérelmek prioritását, vagyis azt, hogy melyik 
felsőoktatási intézmény mely szakját részesíted előnyben sikeres felvételi esetén. Ha az általad 
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első helyen megjelölt szakra felvételt nyersz és beiratkozol, akkor az alacsonyabb prioritással 
megjelölt szakokra már nem iratkozhatsz be, azok automatikusan törlődnek. Ha nem vesznek 
fel az általad első helyen megjelölt szakra, akkor csak a másodikra nyerhetsz felvételt, amire ha 
beiratkozol, a sorrendben alább megjelöltek törlődnek. Ha a másodikra sem nyersz felvételt, 
akkor a harmadikra nyerhetsz, és így tovább. 
Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a jelentkezés pillanatában megjelöld a választani kívánt 
szakok és/vagy intézmények fontossági sorrendjét, mivel a felvételi eljárás során ezen a 
sorrenden már nem tudsz változtatni! 

Fontos tudni! Ha nem jelentkezel független tesztelésre csak az iskolában teszel 
érettségit, nem jelentkezhetsz sem főiskolára sem egyetemre! A jelenleg hatályos 
ukrán törvények szerint, felsőoktatási intézménybe csak az jelentkezhet, aki részt 
vesz a független tesztelésen (ZNO). Tehát ne hagyd ki, ne foszd meg magad a 
lehetőségtől! 

Mi a teendő, ha már van szakgimnáziumi képzési szintű végzettséged, de még szeretnél 
továbbtanulni? 
Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre 
felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú szakgimnáziumi képzési szintű 
diplomával. 2021-ben az alapképzés második évfolyamára a szakgimnáziumi képzési szintű 
oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalom szertifikát, 
valamint a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye számít majd. A számvitel és adóügy szakra 
pedig az ukrán nyelv és irodalomból szerzet szertifikát és a szaktárgyi felvételi vizsgán kívül 
kötelező a matematikából vagy Ukrajna történetéből szerzett szertifikát is.  
A felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatuk mellékletében általában felsorolják, hogy 
az intézmény milyen szakjaira milyen szakgimnáziumi képzési szintű diplomával lehet felvételt 
nyerni anélkül, hogy részt kellene venni a független tesztelésen.  
Az alapképzés (BSc/BA) második évfolyamára jelentkezhet mindenki, aki már rendelkezik 
valamilyen felsőfokú végzettséggel (szakgimnáziumi képzési szintű, BSc/BA, MSc/MA oklevéllel), 
szakiránytól függetlenül, felvételi vizsga útján. Második évfolyamra jelentkezhetnek továbbá 
azok a személyek, akiknek van aktív hallgatói jogviszonyuk (pl.:  egy BSc/BA 3. évfolyamos 
nappali tagozatos hallgató felvételizhet 2. évfolyamra, egy bizonyos szak levelező tagozatára).

Ki jelentkezhet magiszteri (MA/MSc) képzésre? 
A magiszteri képzési szintre jelentkezni az alapképzésben szerzett bachelor (BA/BSc) szintű 
oklevéllel, vagy magiszter szintű diploma (MA/MSc) birtokában lehet. A jelentkezőknek 
a szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből 
(єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló rendszerben 
lebonyolítandó megmérettetés. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk erre 
a  felvételi vizsgára 2021. február 1. és március 5. között.   A 2021-es felvételi szabályzat 
értelmében csak a 2021-ben tett egységes felvételi vizsga érvényes idegen nyelvből. Kivételt 
alkotnak az oktatás képzési ágának szakjai, melyeknél az egységes felvételi vizsgát idegen 
nyelvből az intézményben tett idegennyelv-vizsga helyettesítheti. Azoknak, akik nem az 
elvégzett alapszaknak megfelelő mesterképzésre jelentkeznek, egy további különbözeti felvételi 
vizsgát is tenniük kell. 
Érdemes külön szólni azon felvételizőkről, akik magiszteri képzésben már szereztek oklevelet 
és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magiszteri szintjére jelentkeznek, ugyanis 
a 2021-es felvételi szabályzat értelmében az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből az 
intézményben tett idegennyelv-vizsga helyettesítheti. 
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Mikortól jelentkezhetsz a felsőoktatási intézményekbe (BA/BSc képzési szint)? 
Azok számára, akik felvételi vizsgát tesznek, 2021. július 16-án lejár a jelentkezés határideje, a 
felvételi vizsgák pedig 2021. július 17. és július 23. között zajlanak majd. 
Levelező képzésre történő jelentkezés esetében a felsőoktatási intézmények határozzák 
meg a felvételi periódust, amely nem lehet több, mint egy hónap. A jelentkezési határidőket 
tekintve mindenképp figyelemmel kell kísérni a választott felsőoktatási intézmény felvételi 
tájékoztatóját! A levelező tagozaton, illetve speciális esetekben szakonként az időpontok 
eltérőek lehetnek! 

A pontszámításról 
A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is egy 100-tól 200 pontig terjedő skálán értékelik, 
azonban csak az a tanuló kaphat minimum 100 pontot, aki elérte a teszten meghatározásra 
kerülő minimumpontszámot! 
A felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen minimumpontszámú szertifikát 
szükséges, ez akár 100 pont is lehet. 
A főiskolák és egyetemek abban is dönthetnek, hogy a jelentkező mely eredményei, milyen 
mértékben számítanak bele a felvételi összpontszámába. 
A felvételi összpontszáma a következő részekből tevődik össze: 

-     a  felvételi  tárgyaidra kapott  pontszámok  (ezek kerülnek rá a szertifikátra) –    a 
felvételi vizsgatárgyakból a ZNO-n szerzett pontszám tárgyanként nem képezheti 
kevesebb mint 20%-át a felvételi összpontszámnak;

-      az érettségi bizonyítvány átlagából kiszámolt pontszámok – 0–10%-a lehet az 
összpontszámnak;

-    az esetleges többletpontok – az ukrajnai országos szintű tantárgyi vetélkedőkön 
való részvételért és egyéb, a felvételit szabályozó rendelkezésekben 
meghatározott kiemelkedő eredményekért kaphatja egy-egy jelentkező. A hozott 
eredményeid súlyozásáról tájékozódj a választott felsőoktatási intézmény felvételi 
tájékoztatójában!

Speciális jogok és kedvezmények
A felvételi versenyben speciális jogokat élveznek a középfokú végzettség alapján jelentkező, 
alábbi kategóriákba tartozó személyek (a lista nem teljes, a választott intézmény felvételi 
szabályzatából ajánlott tájékozódni): 
– Ukrajna háborús veteránokról, azok szociális védelmének garanciáiról szóló törvény 7. 
cikkelyének 10–14. pontja alapján háborús rokkantaknak nyilvánított személyek; 

– akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól szóló ukrajnai törvény ezt lehetővé teszi; 

– azok a személyek, akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az oktatási 
intézményt (az egészségügyi szervek ajánlása alapján); 

– azok, akik katonai szolgálatot teljesítenek (kivéve a sorkatonai szolgálatot teljesítők) Ukrajna 
állampolgárainak katonai szolgálaton történő részvételét szabályozó rendelkezéseknek 
megfelelően; 

– árvák, szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek; 

– azok a személyek, akik 2020-ban nem vettek részt a külső független tesztelésen olyan 
betegség vagy kóros állapot miatt, amely nyilvántartva van a betegségek és kóros állapotok 
nyilvántartásában, és Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, valamint Ukrajna 
egészségügyi Minisztériuma 2016. augusztus 29. kiadott 1027/900 számú rendelete alapján 
azok olyannak vannak minősítve, mint amelyek akadályozhatják a külső független értékelésen 
való részvételt;
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– azok a személyek, akik 2020. december 1-jét követően szereltek le a katonai szolgálatból; 

– azok, akik a 2–4. bekezdésekben megnevezett kategóriákba tartoznak felvételi elbeszélgetés 
alapján nyerhetnek felvételt; 

– azok, akik az 5–8. bekezdésekben megnevezett kategóriákba tartoznak, felvételt nyerhetnek 
a felvételi vizsgák vagy a külső független tesztelésen szerzett szertifikátok eredménye alapján 
(bármilyen kombinációban).
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Milyen egyetemi vagy főiskolai magyar 
nyelvű képzések közül választhatsz?

Az egyik intézmény, ahol magyar nyelven tanulhatsz 
Kárpátalján, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola (a továbbiakban II. RF KMF), amely 1996-
ban nyitotta meg kapuit a felvételizők előtt. 
A II. RF KMF III. akkreditációs szintű ukrajnai felsőokta-
tási, államilag elismert intézmény.

Tipp! A főiskoláról bővebben a www.kmf.uz.ua honlapon tájékozódhatsz.
Ha kérdésed van a felvételivel kapcsolatban: 

: tanulmanyikmf@gmail.com 
: (+3803141) 2-43-43 vezetékes, vagy +380984681266

mobilszámon, munkanapokon 8.00-17.00 óra között.

Miért érdemes a II. RF KMF-et választanod?

• Anyanyelveden tanulhatsz, ami a főiskola állandó gyakorlata szerint díjmentes. 

• Lehetőséged van tanfolyamok keretében elsajátítani az államnyelvet.

• Államilag elismert diplomát szerezhetsz, de emellett magyarországi egyetemek 
kihelyezett képzéseit is igénybe veheted.

• Számos olyan szakirány közül is választhatsz, amit csak magyarországi egyetemeken 
tanulhatnál, viszont így nem kell elköltöznöd Kárpátaljáról.

• Ösztöndíjban részesülhetsz, ami függ a tanulmányi átlagtól is.

• A bakalavr (BA/BSc) diploma birtokában más szakokra is jelentkezhetsz 
mesterképzésre.  Így akár két teljesen különböző diplomád is lehet.

• Színvonalas oktatásban részesülhetsz, korszerű tantermekben, laborokban 
sajátíthatod el a tananyagot.

• Külföldi tanulmányutakon, magyarországi részképzéseken, nyári egyetemen,  
különböző ösztöndíjakon vehetsz részt. 2016-tól lehetőség van bekapcsolódni az 
Erasmus+ és Makovecz programok (lásd bővebben kötetünk ösztöndíjakról szóló 
fejezetében) valamelyikébe.

• Év végén a legjobb átlaggal rendelkező hallgatók brüsszeli tanulmányúton 
vehetnek részt.

• A főiskolai képzéseken kívül lehetőséged nyílik aktív diákéletet élni; részt vehetsz 
különböző sporteseményeken, színházi előadásokon, irodalmi esteken, bálokon és 
egyéb rendezvényeken.

• A tehetséges diákoknak lehetőségük van megmutatni képességeiket táncos, 
zenés, színházi produkciókban.

• A távolabbról érkezőknek a főiskola összkomfortos kollégium elhelyezést biztosít.
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A másik kárpátaljai felsőfokú intézmény, ahol 
magyar nyelven folytathatod a tanulmányaidat, 
az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar 
Oktatási-Tudományos Intézete (a továbbiakban 
UMOTI), amely 2008 szeptemberében nyílt meg 
(2017. március 1-ig Magyar Tannyelvű Humán- és 
Természettudományi Kar). Jelenleg három tanszék 
működik az intézeten belül (Magyar Filológiai 
Tanszék, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék, Fizika és Matematika Tanszék, 
amelyek közül mindegyik IV. akkreditációs szinttel rendelkezik. E három tanszéken belül pedig 
a következő szakokra lehet felvételizni:

1. Magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat)
2. Történelem (nappali és levelező tagozat)
3. Matematika és informatika (nappali és levelező tagozat)
4. Fizika és informatika (nappali tagozat)
5. Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok 

(nappali és levelező tagozat)
6. Filológia. Finn-ugor nyelvek és irodalom. Fordítás

Tipp! Az UMOTI-ról bővebben a www.magyarkar-une.org honlapon 
tájékozódhatsz! Ha kérdésed van a felvételivel kapcsolatban: 
+38 066 490 52 94 (Imre Gyula, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes)

Miért érdemes az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét választanod?
• Államilag elismert diplomát szerezhetsz. 

•  A választott szakkal párhuzamosan lehetőséged van más szakokon is tanulni, így 
egyidejűleg két diplomát is szerezhetsz. 

• Az UMOTI-n megszerzett (bakalavr, BA/BSc) diploma birtokában 1-2 évig a budapesti 
ELTE-n folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet diplomáját megkaphatod. 

• Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelveden tanulhatod, a karon indított 
ukrán nyelvtanfolyamok segítségével elsajátíthatod az államnyelvet is.

• Állami ösztöndíjban részesülhetsz (tanulmányi átlagtól függően 1300-2500 
hrivnya/hó). Emellett külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat nyerhetsz, magyarországi 
részképzéseken, nyári egyetemeken és ingyenes tanulmányi utakon (pl. Svájc (CERN), 
Milánó, Velence, Európai Parlament, Lendva, Trieszt (Elettra), Graz, Krakkó) vehetsz részt.

• A bakalavr diploma birtokában az UNE-n belül más, az elvégzett szakiránytól eltérő 
szakokra is felvételizhetsz mesterképzésre, így megkapod a másik szak mester 
(magiszteri, MA/MSc) diplomáját is.

• Korszerű technikai eszközökkel felszerelt tantermekben és laborokban tanulhatsz. 

• Ha a tanulás mellett közelebbről szeretnél megismerkedni a tudománnyal, 
lehetőséged van bekapcsolódni az intézet tudományos kutatásaiba is.

• Felújított kollégiumi részlegben kaphatsz elhelyezést.

• Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban.
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Megjegyzés! Amennyiben az UMOTI-t választod, az államilag támogatott keret 
egyben ösztöndíjas helyet is jelent.  

Hasznos információ! Az UMOTI-n és a II. RF KMF-án valamennyi szakra külső 
független értékelésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. Minden 
szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból vagy 
ukrán nyelvből.
Ha valakinek csak 2 (kettő) emelt szintű vizsgája volt sikeres az idei vagy múlt évi 
független tesztelések során, az is jelentkezhet az UMOTI-ba és a II. RF KMF-ra és 
próbát tehet a magyar nyelvi belső vizsgával.

Aki már rendelkezik „molodsij specialist” diplomával, belső felvételi útján jelentkezhet bárme-
lyik szak 2. évfolyamára.

Újdonság! 2021-ben az alapképzés második évfolyamára a molodsij specialiszt 
szintű oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben a szaktárgyi 
felvételi vizsgaérdemjegyén kívül kötelező a külső független értékelésen 
szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett 
szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, 
kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát), a második 
a matematikából, vagy Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy 
biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy kémiából szerzett szertifikátok 
egyike. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző 
által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika 
szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

A továbbtanulás hasznossága vitathatatlan, ám nem csupán egyetemen vagy főiskolán 
valósítható meg, hiszen választhatjátok a SZAKKÉPZÉST is!

Hogyan jelentkezhetsz?

Szakképzésre a 9. osztály elvégzése után lehet jelentkezni, de az is felvételizhet, aki már 
elvégezte a középiskolát. A jelentkezés feltétele: az előírt két tárgyból a felvételi vizsga sikeres 
teljesítése, továbbá az intézmény ilyenkor figyelembe veszi az általános iskolai bizonyítvány 
eredményét is. Aki már megszerezte középiskolai érettségi bizonyítványát, a szakgimnáziumi 
képzési szint második évfolyamára is felvételizhet, amennyiben rendelkezik a megfelelő, külső 
független értékelésen szerzett szertifikáttal (сертифікат).

Az érettségi után legalább két éves képzés elvégzésével az I. fokozatú intézményekben 
szakgimnáziumi képzési szintű képesítés szerezhető.

Az érettségire épülő legalább négy éves képzés után azon intézményekben, amelyek II. 
fokozatúak (koledzsek), baccalaureus (bakalavr BA/ BSc) képesítés kapható.

Ukrajnában a szakképző intézményeket is felsőoktatási intézményekként tartják számon, 
csak alacsonyabb (I-II.) fokozatú akkreditációval rendelkeznek, szemben az egyetemekkel 
vagy akadémiákkal (III-IV. fokozat). Általában I. fokozatú felsőoktatási intézménynek 
számítanak a technikumok, a különböző képzők és az érettségit is biztosító szakiskolák. Ez 
utóbbi intézményekbe a 9. osztályt követően lehet felvételizni. II. fokozatú intézményeknek a 
koledzsek és más hasonló szintű intézmények minősülnek.
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
 Szakképzési Intézete

E szakokra az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkezők egyaránt 
jelentkezhetnek. Az intézmény elsősorban az általános iskolai végzettséggel rendelkezőket 
várja, tehát azokat, akik befejezték a 9. osztályt. Az érettségivel, vagyis a 11. osztály befejezése 
után jelentkezők a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat. 
Nekik a 2018-as, 2019-es, 2020-as és 2021-es külső független értékelésen (ZNO) szerzett két 
tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával lehet jelentkezni. Valamennyi szak esetében kötelező 
jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. Kivételt képez e 
tekintetben az alkalmazott matematika szak, amelynél kötelező az ukrán nyelvből vagy ukrán 
nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. A másik szertifikátot az intézmény által az adott 
szakra meghatározott közismereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek.

A 2021-es felvételi szabályzat értelmében a második szertifikát esetében három tanúsítvány 
közül is lehet választani a jelentkezőnek az intézmény határozata szerint. Az intézmény ezt a 
lehetőséget a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szak esetében határozta meg.

Ezen a szertifikátok birtokában lehet jelentkezni a szakgimnáziumi képzési szint 2. 
évfolyamának megüresedett helyeire! 

Tehát a szociális munka esetében lehetséges a választás Ukrajna történetéből, matematikából 
vagy idegen nyelvből szerzett szertifikátok közül. Az óvodapedagógiánál választani lehet az 
Ukrajna története, matematika vagy magyar nyelv közül. A számvitel és auditálás, valamint 
az alkalmazott matematika esetében csak egy szertifikát van meghatározva második 
szertifikátként, ez a tárgy mindkét szak esetében a matematika. 

Jelentkezési időszak a felsőfokú szakképzésre: 
2021. június 29. - július 13. (általános iskolai végzettséggel)
2021. július 14. - augusztus 2. (érettségivel) 

A felvételi vizsgák időpontja: 
2021. július 14. - 24. között (általános iskolai végzettséggel)

Általános iskolai végzettséggel szakgimnáziumi képzési szintű 
képzésre jelentkezők számára előírt felvételi vizsgák

Szakgimnáziumi képzési szint Felvételi tárgyak

Óvodapedagógia 1. Ukrán nyelv
2. Irodalom (magyar és világ)

Szociális munka 1. Ukrán nyelv
2. Irodalom (magyar és világ)

Számvitel és adóügy 1. Ukrán nyelv
2. Matematika

Alkalmazott matematika 1. Ukrán nyelv
2. Matematika

Turizmus 1. Ukrán nyelv
2. Földrajz
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Újdonság! A szakgimnáziumi képzési szintre középfokú végzettség alapján 
jelentkezőktől a 2021-es tanúsítványok mellett elfogadják a 2020-ban, 2019-ben 
és 2018-ban szerzett szertifikátokat is. 

Újdonság! Akik 2021. május 1-jéig betöltik 14. életévüket, jelentkezéskor 
kötelezően be kell mutatniuk a személyi igazolványukat. Azoktól, akik csak május 
1-je után lesznek 14 évesek, a születési bizonyítványukat (keresztlevelüket) is 
elfogadják a személyazonosság igazolására. 
Akik érettségi után jelentkeznek, de nincs külső független értékelésen szerzett 
szertifikátjuk, felvételi vizsgát kell tenniük és csak az első évfolyamra tudnak 
felvételt nyerni.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede  Szakképzési Centruma

•  Nagydobronyi Szakképzési Központ 
Elérhetőség: 
89463 Nagydobrony, Róttag út 3. 
Tel.: +380689558577

• Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ 
Elérhetőség:
90354 Tiszapéterfalva, Rákóczi Ferenc út, 135. 
Tel.: +380688561561 

Ukrajnában nem akkreditált oktatási tanintézmény. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán jött létre  együttműködésben 
a Mátészalkai Szakképzési Centrummal, valamint a Baross László  Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal. 
A képzés formája: nappali tagozatos. A képzés ideje alatt a hallgatók ösztöndíjban  részesülnek. 

Tanulható szakmák:  mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági gépésztechnikus,  vadgaz-
dálkodási technikus, pék, cukrász, szőlész-borász, szakács, faipari technikus,  autószerelő, 
fodrász, kozmetikus, hegesztő, asztalos, kőműves, női szabó, villanyszerelő.

Jelentkezési határidő: 2021 augusztusa.
 

Megjegyzés! A felvételi az érettségi bizonyítvány átlaga alapján történik.

Tipp! Bővebb információt nyújt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
felvételi tájékoztatója:  
       Felvételi – 2021: www.kmf.uz.ua/hu
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Ukrán tannyelvű egyetemi szintű képzések Kárpátalján
Ha mindig is az volt az álmod, hogy EGYETEMRE járj, de az általad választott szak nem érhető 
el magyar nyelven, itt egy kis ízelítő a Kárpátalján elvégezhető ukrán tannyelvű szakokból.

Infó! Az Ukrajnában működő felsőoktatási tanintézményekről bővebb információ 
a következő honlapokon található: www.osvita.com.ua; www.education.ua

Tipp! Általában csak korlátozott számban állnak rendelkezésre a kollégiumi 
férőhelyek, ezért a felvételi előtt érdemes érdeklődni, hogy kik azok, akik 
jogosultak ezekre a férőhelyekre.

Szakok
Felsőokta-
tási intéz-

mény
Kollégium Levelezői 

tagozat
Ösztöndíj 
lehetőség

Biológia és mezőgazdaságtan UNE

Élelmiszeripar KNTEU

Filológia (ukrán, orosz, 
szlovák nyelv és irodalom) KSzE

Filozófia és vallástudomány
UNE

KaU

Fizika UNE

Fogorvostudomány UNE

Földrajz
UNE

MDU

Germán- és neolatin filológia 
(angol, német, román, francia 

nyelv és irodalom)

UNE

MDU

KSzE

Hotel- és étterem 
menedzsment

KNTEU

KaU

MDU
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Informatika és számítógépes 
technológiák

UNE

KaU

Ipar MDU

Jogtudomány

KaU

UNE

KVF

Kereskedelem
KNTEU

KVF

Kémia (ökológia) UNE

Képző- és iparművészet 
(festő-, kerámia- és 

ötvösművészet); webdesign
Art

Koreográfia UMKF

Könyv- és levéltáros UMKF

Közgazdaságtan és 
marketing/vállalkozás

UNE

KNTEU

MDU

KSzE

KaU

KVF

Matematika UNE

Mérnöki (építész-, 
elektromérnöki) UNE



Menedzsment

KNTEU

UNE

MDU

KVF

KSzE

KaU

Múzeumpedagógia és 
műemléktan MDU

Nemzetközi kapcsolatok

UNE

KSzE

MDU

KaU

Orvostudomány UNE

Pedagógia 
MDU

UNE

Politológia

UNE

KSzE

KaU

Pszichológia

UNE

KSzE

KaU

MDU

UNE

KVF

Színművészet UMKF
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A felsőoktatási intézmények elérhetőségei és minősítése:

 Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező állami

felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:

www.uzhnu.edu.ua/uk
Ungvár, Universzitetszka u. 14.
(031) 264-30-84

Ungvári Kereskedelmi és Közgazdasági 
Főiskola (KNTEU)

III. akkreditációs szinttel rendelkező állami 
felsőoktatási tanintézmény

Elérhetőség:
www.utei-knteu.org.ua
Ungvár, Koritnjanszjka 4.
(0312) 66-12-95

Augusztin Volosin Kárpáti Egyetem (KaU)
III. akkreditációs szinttel rendelkező magán 

felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:

www.kau.com.ua
Ungvár, Hojdi u. 4.
(031) 261-28-18

Fontos! Külső tesztelés (ZNO) 
nélkül is lehet felvételt nyerni!
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Szoftverfejlesztés KaU

Szociológia

UNE

KaU

KVF

Testnevelés (rehabilitáció) UNE

Történelem UNE

Turizmus

UNE

KaU

MDU

Újságírás és szerkesztő
képzés UNE

Zeneművészet

      UMKF

MDU

KNM



Ungvári Művészeti és Közművelődési 
Főiskola (UMKF)

II. akkreditációs szinttel rendelkező állami 
felsőoktatási tanintézmény

Elérhetőség:
www.institute-culture.uz.ua
88015 Ungvár, Minaji u. 38/80., 
(0312) 663-737

Kelet-Európai Szlavisztikai 
Egyetem (KSzE)

II. akkreditációs szinttel rendelkező magán
 felsőoktatási tanintézmény

Elérhetőség: 
www.eesu.uz.ua 
Ungvár, Gagarin u. 42/1.
(0312) 66-06-99

Kárpátaljai Művészeti Akadémia (Art)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező állami 

felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:

www.artedu.uz.ua
Ungvár, Volosin u. 37.
(031) 261-30-33

Munkácsi Állami Egyetem (MDU)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező állami 

felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:

www.msu.edu.ua
Munkács, Uzsgorodszka u. 26.
(03131) 2-40-20

Kárpáti Vállalkozói Főiskola („Ukrajna” 
Nemzetközi Egyetem Fiókintézete) (KVF)

IV. akkreditációs szinttel rendelkező állami 
felsőoktatási tanintézmény

Elérhetőség:
www.kipuu.com.ua
Huszt, Zavodszka u. 1-a.
(03142) 5-31-60, (03142) 5-31-31 

Ha rövid idő alatt szeretnél munkába állni, akkor egy jól megválasztott szakmával már egy év 
tanulással megteheted, mivel a munkaerőpiacon egyre nagyobb a kereslet a SZAKEMBEREK 
iránt. Ezért, ha egyetem helyett inkább gyakorlati tudásra tennél szert, akkor az alábbi 
ukrán tannyelvű szakközépiskolák, koledzsek, technikumok, szakmunkásképzők egyikében 
tanulhatsz mesterséget.

Szakképző intézmények és szakok 
Kárpátalján (ukrán nyelven)

Intézmény megnevezése Szakirányok Elérhetőség

Ungvári Zádor Dezső 
Állami Zenei 

Szakközépiskola

Népi hangszerek
Karmester
Zongora

Zenekari vonósok
Zenekari ütőhangszerek

Zeneelmélet

88000 Ungvár, 
Volosin u. 13. 

tel.: (03122) 3-42-09
www.muzdepartament.uz.ua

Kárpátaljai Erdélyi Béla 
Művészeti Koledzs

Festőművész
Grafikus

Keramikus
Ötvösművész

Dekoratőr

88015 Ungvár, 
Minaji u. 38/80. 

tel.: (0312) 663-737, 
(0312) 663-290

www.artedu.uz.ua/koledg.html
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„Monada” Ungvári 
Egészségügyi Koledzs 

(Lembergi Koledzs 
fiókintézete)

„Medik” Egészségügyi 
Szakközépiskola

fiókintézete

Ápoló
Fogászati asszisztens 

Fogtechnikus
Gyógyszerész

88000 Ungvár, 
Munkács u. 44.

tel.: (03122) 2-06-33
www.monada.lviv.ua/?page=ujgorodska

www.medyk.lviv.ua

Ungvári Művészeti és 
Közművelődési Koledzs

Fúvós- és színpadi hangszerek
Ének-karmester

Koreográfus
Könyvtáros

Népi hangszerek
Rendező

88015 Ungvár, 
Minaji u. 38/80.

tel.: (0312) 663-737
www.institute-culture.uz.ua

Ungvári Szakmunkásképző 
Központ

Építőipari szakmunkás 
Földmérnök

Kereskedelmi szakember 
Menedzsment, adminisztráció

Szállítás, logisztika
Számítógép-kezelő 

Villanyszerelő 
Villamosmérnök

88000 Ungvár, 
Szerhija Martina u. 3.

tel.: (0312) 66-10-89
www.dnzucpto.com.ua

Ungvári Humán-és 
Természettudományi 
Koledzs (az Ungvári 

Nemzeti Egyetem 
alintézménye)

Bolti eladó
Cukrász

Élelmiszeripari szakmunkás
Felszolgáló

Hentes
Kereskedelem

Pék
Szakács

88015 Ungvár, 
Kapos u. 142.

tel.: (03122) 2-56-95
www.vputth.uzhgorod.ua

Ungvári Kereskedelmi 
Technikum

Gazdaság
Élelmiszeripari szakmunkás 

Kereskedelem
Pénzügy
Turizmus

Vállalkozás Vendéglátóipari 
szakmunkás

88000 Ungvár, 
Káptalan u. 1/3. 

tel.: (03122) 3-41-92
www.uzhcomtech.narod.ru

Ungvári Szakmunkás-
képző Líceum

Autószerelő
Asztalos

Építőipari szakmunkás
Irodavezető, adminiszt-

rátor
Könyvelő

Számítógép-kezelő

88000 Ungvár, 
Gagarin u. 8. 

tel.: (03122) 3-55-27
e-mail: upluzh@gmail.com

Ungvári Felsőfokú 
Kereskedelmi Technikum 

(a Kijevi Nemzeti 
Kereskedelmi és Közgaz-

dasági Egyetem 
fiókintézete

Fodrász 
Manikűr-pedikűrös

Könyvelő
Pénztáros 

Szállodai adminisztrátor 
Szabó-varró

Számítógép-kezelő

88000 Ungvár, 
Pravoszláv part 21. 

tel.: (03122) 3-41-24
www.uvku.uz.ua
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Perecsenyi 
Szakmunkásképző 

Líceum

Adminisztrátor
Asztalos

Autószerelő
Hegesztő
Könyvelő

Szabó-varró

89203 Szimer (Perecsenyi járás), 
Budivelnyikiv u. 8. 

tel.: (03145) 2-18-97 
www.perechinskij-profesijnij-litsej.

webnode.com.ua

Munkácsi M. Dankanics 
Agráripari Líceum

Autószerelő,
karosszéria-lakatos

Elektrotechnikus 
Élelmiszeripari szakmunkás

Felszolgáló
Traktorvezető és

 -karbantartó

89600 Munkács,
 Csernyisevszjka u. 32.
tel.: (03131)4-17-63

www.agrolicey.mk.uz.ua

Munkácsi Agráripari 
Koledzs

Agráripari szakmunkás
Gazdálkodás

Állatorvos
Élelmiszeripari szakmunkás

Jog
Közgazdaság és vállalkozás

Számvitel
Testnevelés

Turizmus

89600 Munkács, 
Matroszova u. 32. 

tel.: (03131) 2-20-20
www.new.makinfo.org.ua

Munkácsi 
Szakmunkásképző 

Központ

Élelmiszeripari szakmunkás
Fodrász

Kereskedelem
Könnyűipari szakmunkás

89600 Munkács, 
I. Franko u. 7. 

tel.: (03131) 2-14-54
www.dnzmcpto.com.ua

Munkácsi Állami 
Egyetem Humán-

pedagógiai Koledzs

Elemi iskolai 
idegennyelv-tanár 
(angol és német) 

Gyermekpszichológus
Nevelőtanár

Óvónő
Óvodapedagógia 

Zenetanár
Szervezőtanár

89600 Munkács, 
Komenszjkoho u. 59. 
tel.: (03131) 3-93-55

www.hpc.msu.edu.ua

Munkácsi Szolgáltatói 
Szakmunkásképző 

Líceum

Bolti eladó
Cukrász

Élelmiszeripari szakmunkás
Fodrász

Kereskedelem
Könnyűipari szakmunkás

Szakács
Szabó-varró

89600 Munkács,
Piszareva u. 71.

 tel.: (03131) 2-10-66

Munkácsi 3. Számú 
Szakközépiskola

Dekoratőr
Elektronika
Informatika

Könyvelő, adminisztrátor
Művészet és kultúra

Rádió-technikus 
Számítógép-kezelő

Ügyvitel

89600 Munkács, 
Kooperativka u. 2.

tel.: (03131) 3-70-81
www.vpu3.org.ua
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Munkácsi Szövetkezeti 
Közgazdasági és 

Kereskedelmi Koledzs

Bank- és pénzügy 
Számvitel és adóügy

Kereskedelem
Turizmus

Vendéglátás
Vállalkozás

Vámügyi termékszakértő

89600 Munkács, 
Jaroszlav Mudroho u. 40.

tel.: (3131) 2-20-19, 2-24-51, 
2-23-59

www.mktek.com.ua

Beregszászi 
Egészségügyi 

Koledzs

Ápoló
Gyógyszerészet

Felcser
Fogtechnikus

Szülész

90200 Beregszász, 
Munkács u. 3. 

tel.: (03141) 2-33-53
www.bmk.uz.ua 

Nagyszőlősi Állami 
Koledzs (a Munkácsi 

Állami Egyetem 
alintézménye)

Automatizált rendszerek és 
számítógépes technológia 

Informatika
Közgazdászat és vállalkozás

Könnyűipar
Turizmus

90300 Szőlős, 
Sztancijna 28. 

tel.: (03243) 2-15-89
www.vsc.msu.edu.ua

Nagyszőlősi 34. Számú 
Szakmunkásképző 

Szakközépiskola

Agráripari szakmunkás
Autószerelő

Erdész
Építkezési segédmunkás

Fodrász
Gépkocsivezető

Villanyszerelő
Könyvelő/adminisztrátor

Számítógép-kezelő

90300 Szőlős, 
I. Franko u. 116. 

tel.: (03143) 2-41-34
www.vpu34vin.com.ua

Kárpátaljai
Gépészeti 

Technikum

Automatizált rendszerek és 
számítógépes technológia 

Elektromérnök
Gépsor-kezelő

Szoftverfejlesztő

90531 Dombó (Dubove),
Gagarin u. 1. 

tel.: (03134) 7-24-86
www.zmt.com.ua

Técsői 
Szakmunkásképző 

Líceum

Adminisztrátor
Asztalos

Autószerelő
Elektromérnök

Felszolgáló
Szakács

90500 Técső, 
Zsovtneva u. 7. 

tel.: (03134) 2-15-83
www.tpl.uzhgorod.ua

„Monada” Huszti 
Egészségügyi Koledzs 

(Lembergi Koledzs 
fiókintézete)

Ápoló
Felcser

Fogtechnikus
Gyógyszerész

90400 Huszt, 
Sevcsenko u. 31.

www.monada-khust.com.ua
tel.: (03142) 4-50-37

Huszti 
Szakmunkásképző 

Líceum

Autószerelő
Építőipari szakmunkás

Szobafestő, burkoló 
Karosszéria-lakatos 
ízvezeték-szerelő, 

hegesztő

90400 Huszt, 
Szvobodi u. 1. 

tel.: (03142) 2-37-70
www.khustlicey.ucoz.ua
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Huszti Műszaki Koledzs
Autószerelő

Számítógépes hálózati 
karbantartó

90400 Huszt, 
Lvivszka u. 239. 

tel.: (03142) 5-23-60, (03142) 
4-40-96

www.khustek.at.ua

Huszti 
Szolgáltatóipari 

Szakmunkásképző 
Líceum

Divattervező
Felszolgáló

Fodrász
Könyvelő

Szabó-varró

90400 Huszt, 
Puskin u. 11. 

tel.: (03142) 2-30-16
www.liceum.in.ua

Kárpátaljai Alapszintű 
Egészségügyi Koledzs

Ápoló
Gyógyszerész

Szülész

90400 Huszt, 
Lvivszka u. 143. 

tel.: (03142) 4-23-87, (03142) 
4-23-80

www.zbdmk.com.ua

Kárpátaljai Erdőipari 
Koledzs

(Ukrajna Erdőipari 
Egyetemének 
alintézménye)

Agráripari szakmunkás
Erdőgazdálkodó

Közgazdász
Környezetvédelem

90400 Huszt, 
Volosina u. 66. 

tel.: (03142) 5-30-93, (03142) 
4-54-61

Szolyvai Építészeti 
Szakmunkásképző 

Líceum

Autószerelő
Hegesztő

Irodavezető
Könyvelő

Szállodai adminisztrátor 
Szabó-varró

Számítógép-kezelő 
Szobafestő

Villanyszerelő

89300 Szolyva, 
Sevcsenko u. 22a. 

tel.: (03133) 2-13-64
www.liceumsv.at.ua

Szolyvai Technikai 
Koledzs (az Élelmiszer-
ipari Nemzeti Egyetem 

alintézménye)

Borász
Cukrász

Élelmiszeripari szakmunkás
Gépészeti és élelmiszeripari 

karbantartó
Közgazdaságtan és vállalkozás

Mérnök-informatikus 
Szállodai adminisztrátor

Turizmus
Villamosmérnök

89300 Szolyva, 
Duhnovicsa u. 6. 

tel.: (03133) 2-24-58
www.stknuft.com.ua

Ökörmezői Egészségügyi 
Koledzs

Ápoló
Gyógyszerész

Felcser

90000 Ökörmező (Mizshirja), 
Sevcsenko u. 82.

tel.: (03146)2-15-76
www.mizmedcoledg.at.ua
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Ökörmezői Szakképző 
Líceum

Asztalos
Autószerelő, 

karosszéria- lakatos
Dekoratőr

Erdész
Felszolgáló

Szállodai adminisztrátor
Szobafestő, burkoló 

Szakács
Szabó-varró

Turizmus
Villanyszerelő

90000 Ökörmező (Mizshirja), 
Sevcsenko u. 18.

tel.: (03146)212-61
www.mpl.com.ua

33. számú Szakképző 
Koledzs

Autószerelő, 
karosszéri-lakatos

Könnyűipari szakmunkás
Könyvelő

Közgazdaságtan és vállalkozás

89000 Nagyberezna, 
Korolenka u. 10.

tel.: (03135) 2-17-46
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A magyarországi felsőoktatási rendszer — az európai országok többségéhez hasonlóan — 
a bolognai folyamat résztvevőjeként többciklusú képzés (alap-, mester- és doktori képzés) 
keretein belül teszi lehetővé a diplomaszerzést. Az utóbbi időben talán egyre gyakrabban 
hallod azt a titokzatos három betűt: „BSc” (teljes nevén: Bachelor of Science, vagyis a 
tudományok baccalaureusa). Azonban a BSc a műszaki, mérnöki és természettudományok 
kapcsán használatos, a bölcsész és művészeti szakirányokon BA (Bachelor of Arts, a művészetek 
baccalaureusa) az alapképzés jelölése.  Ezeket a címeket a felsőoktatási ranglétra első 
lépcsőfokának teljesítésével, tehát az alapképzés befejezésével kapod meg. A fent részletezett 
képzési formákhoz társul még és kiegészíti azokat a felsőoktatási szakképzés. Ehhez legalább 
érettségivel kell rendelkezni, és bár felsőfokú végzettséget nem ad a teljesítése, azonban 
szakképzettséget biztosít.  Lássuk hát, hogyan tedd meg az első lépéseket!

Hogyan válassz?

Ha Magyarországon szeretnél tovább tanulni, figyelembe kell venned néhány szempontot:  

• az egyéni, szakmai érdeklődésedet; 
• lehet-e az adott szakot magyarul tanulni Kárpátalján; 
• a szak hiánypótló szerepét Kárpátalján; 
• a szak keresettségét a munkaerőpiacon; 
• az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit; 
• ösztöndíj-lehetőségeket; 
• bekerülési lehetőségeket. 

Hasznos linkek: 
A 2021 szeptemberében induló magyarországi felsőfokú képzésekről szóló 
felvételi tájékoztató elektronikus kiadványát az alábbi linken találod: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A 

A határon túli jelentkezőknek szóló felvételi összefoglaló pedig az alábbi linken 
érhető el: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/mikor_es_mire/hataron_tuliaknak 

Amire elsősorban figyelj 
  Fontos változás! 2020. évtől  felvételi követelmény, miszerint  felvételi   

eljárástól alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető 
fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási 
szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító 
oklevéllel rendelkezik. Ha viszont olyan képzésre jelentkezel, amelyen a felvételi 
összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző és 
szakoktató alapképzési szak, művészet és művészetközvetítés képzési terület 
szakjai, illetve azok az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak 
gyakorlati vizsga van), ez a szabály nem érvényes. 

Bővebb információ érdekében érdeklődj az adott  felsőoktatási intézmény    
honlapján vagy a magyarországi Felvételi tájékoztató elektronikus 
kiadványában tájékozódhatsz: 
- felvételi követelmény esetében: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/
felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pontszamitas/21_emelt_kovetelmeny

- érettségi pont számításához: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/
tablazatok/FFT_2021A_1sz_tablazat.pdf
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Jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének 
határideje az E-felvételiben) 2021. február 15.

A jelentkezés hitelesítésének határideje (ügy-
félkapun keresztül vagy a kinyomtatott, aláírt 

hitelesítő adatlap postára adásával)
2021. február 20.

E-felvételi ügyintézési időszak (online tájékoz-
tatás a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók-

ról, pontszámokról)
2021. április 19-től

A felvételi kérelem benyújtását követően 
megszerzett dokumentumok (pl.  felsőfokú 
oklevél másolata) benyújtásának, új adatok 

rögzítésének, és az egyszeri sorrendmódosítás 
határideje

2021. július 8.

A 2021-ben külföldi érettségi bizonyítványt és 
felsőfokú oklevelet szerzett jelentkezők doku-

mentumfeltöltési határideje
2021. július 14.

A ponthatárok várható kihirdetése 2021. július 22.

Írd be a naptárba!

Milyen tantárgyakból lehet emelt szintű érettségit tenni? 

A 2021-es felvételi évben nem minden tantárgyból lehet emelt szintű érettségit tenni!  
Azonban továbbra is lehet magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, 
idegen nyelvekből (meghatározott), illetve nemzetiségi nyelvekként meghatározott 
nyelvekből és irodalomból, biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, informatikából, 
gazdasági ismeretekből, testnevelésből, valamint számos más szakmai vizsgatárgyból emelt 
szintű érettségit tenni. A teljes felsorolást az alábbi linken találod:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/emelt_vizsgatar-
gyak2021

Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:
• érettségi bizonyítványban/tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vagy 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsgatárggyal;

• felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával; 

• bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi 
vizsgatárggyal. 

Tipp! Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben 
Magyarországon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned. Emelt szintű 
érettségit érdemes több tantárgyból is tenned, így megnövelheted a bekerülési 
esélyeidet. 

K
á

rp
á

t-
m

e
d

e
n

cé
b

e
n

 m
a

g
y

a
ru

l

37



Hasznos infó! Több olyan alap- és osztatlan szak lesz a 2021-es évben is, 
amelyekre csak akkor lehet bekerülni, ha két tárgyból emelt szintű érettségit 
teszel. Mivel az érettségi pont két emelt szintű érettségi vizsgatárgyból kerül 
kiszámításra, jár az 50+50 többletpont, azonban további többletpontokat már 
nem lehet szerezni, hiszen a többletpontok maximális összege nem haladhatja 
meg a 100 pontot. Vannak olyan szakok is (főleg a művészeti képzés területein), 
ahol nem szükséges emelt szintű érettségit tenned, általában gyakorlati vizsgával 
lehet bejutni. Az egyes szakirányok vizsgakövetelményeit és a többletpontokról 
szóló információkat itt találod:  

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/8_tablazatok

Fontos! Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű érettségit 
Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban 
Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod. Bővebb információ: 
www.oktatas.hu 

Hogyan tudsz jelentkezni? 

A felvételizők kizárólag elektronikusan, a www.felvi.hu honlapon keresztül nyújthatják be 
jelentkezéseiket. Ehhez regisztráció szükséges. A www.felvi.hu oldalon található elektronikus, 
azaz E-felvételi a februári jelentkezési határidőig folyamatosan a felvételizők rendelkezésére 
áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden információt 
megadni, az űrlapok kitöltése bármikor folytatható. 

Amire nagyon figyelj! Az E-felvételire való jelentkezéskor, a felületen való 
regisztráció során kapsz egy felvételi azonosító számot. Az E-felvételi sikeres 
hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon 
tartják majd nyilván az adataidat. A felsőoktatási felvételi eljárás folyamán 
az ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell 
hivatkoznod minden esetben. 

Amit jelentkezéskor meg kell adni: 
• személyes adatok; 

• a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben;  

• a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb bizonyító 
dokumentumok (pl.: érettségi vizsgaeredményekre és többletpontokra vonatkozó 
információk).

A jelentkezési helyekről 
Amennyiben több helyre is jelentkezel, azokat rangsorolnod kell. A jelentkezési helyeket az 
elektronikus jelentkezési felületen, a legördülő menüből választhatod ki. Figyelj arra, hogy 
pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válaszd ki, amelyre 
jelentkezni szeretnél. Ügyelj a képzési hely és nyelv megfelelő kiválasztására is. Összesen 
legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon 
jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelölöd, azaz, ha az intézmény, a kar, a 
szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma 
tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentkezéskor maximum 
tizenkét sor tölthető ki. Ha 3-nál több jelentkezési helyet jelölsz meg, kiegészítő eljárási díjat 
kell fizetned (2000 Ft helyenként).  A jelentkezési sorrenden kizárólag egy alkalommal lehet 
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módosítani, vagy jelentkezési hely(ek)et visszavonni: az ügyintézési időszakban, legkésőbb 
2021. július 8-ig.

Csatolandó dokumentumok:  
• érettségi bizonyítvány másolata; 

• középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalainak  másolata; 

• többletpontokat igazoló dokumentumok másolata;

• mesterképzésre jelentkezés esetén a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

A csatolandó dokumentumoknál figyelned kell, hogy hiteles magyar nyelvű fordítást tölts 
fel! Nem latin betűvel írt dokumentumok esetén (tehát az ukrán esetében is) a magyar nyelvű 
hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező. Hiteles fordításnak minősül: 

• az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítása vagy hitelesítési 
záradékával ellátott fordítás; 

• magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott 
fordítás; 

• az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás; 

• az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás. 

Hasznos infó! A jelentkezéshez a dokumentumok szkennelt változatát töltsd fel PDF 
vagy JPG formátumban. A jelentkezési helyek számától függetlenül egy példányban 
szükséges az adott dokumentumot feltölteni, A4-es formátumban, fekete-fehér 
változatban. Egy fájlba csak egy típusú dokumentumot tölts fel (pl. felsőfokú oklevél 
típusba csak oklevelet).  Amennyiben postai úton küldöd be a dokumentumokat, ne 
az eredeti példányokat küldd, hanem a másolatokat (az egyes lapokat különállóan, 
nem összetűzve kell küldeni). A dokumentumokon mindig tüntesd fel a felvételi 
azonosító számod! Az E-felvételiben már feltöltött dokumentumokat postai úton 
nem kell beküldeni! Amennyiben postán küldöd a dokumentumokat, célszerű 
ajánlott küldeményként beküldeni azt (hogy az elküldés később bizonyítható legyen), 
az alábbi címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. 

Amire érdemes figyelned az e-felvételi űrlapok kitöltésekor: 
A középiskolai adatok kitöltésénél különösen figyelj erre: ha Ukrajnában működő iskolában 
végeztél, akkor a „külföldön működő középiskola” opciót kell választanod, akkor is, ha magyar 
tannyelvű intézményben tanultál (nem pedig a „gimnázium” vagy „szakközépiskola” stb. 
lehetőségeket). Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani, ha Magyarországon működő, 
magyar rendszerű középiskolában végeztél.  Amennyiben ukrajnai középiskolában végeztél, 
akkor az ott elért tanulmányi és érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az 
Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik.  Bővebb információ:  

www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak 

Mire figyelj még az E-felvételi során? 

•  Rendkívül fontos, hogy létező e-mail címet adj meg, amit rendszeresen nézel 
is, hiszen a hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd. 
Ezen túl javasolt egy vezetékes vagy mobilszám rögzítése is, amelyen elérhető 
vagy, vagy számodra üzenet hagyható (ezeknek az elérhetőségeknek nem kell 
magyarországinak lenniük, lehetnek ukrajnaiak is). 
•  Az eljárási kiegészítő díj befizetése: a jelentkezési határidő lejártáig lehet 
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teljesíteni (kétféle módon történhet: banki átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel 
(internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya használatával). 

• Hitelesítened kell jelentkezésed, ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen! 
A hitelesítésre két lehetőség van: 1) ügyfélkapu regisztrációval; 2) hitelesítő 
adatlappal (az űrlapok kitöltését követően, adataidnak ellenőrzése és mentése 
után, ki kell nyomtatni a felületről az ún. hitelesítő adatlapot, és azt aláírásoddal 
hitelesítve, célszerűen ajánlott küldeményként, postáznod kell az Oktatási Hivatal 
fentebb megadott címére). 

•  A „Kijelentem, hogy Szerbiában vagy Ukrajnában élő magyar nemzetiségű 
vagyok” mezőt jelöld meg.  Ez azért fontos, mert így jogosult lehetsz az állami 
ösztöndíjas képzésben való részvételre.  

Fontos! Ha már legeneráltad és beküldted a hitelesítő adatlapot, de még nem járt 
le a jelentkezési határidő és bármit változtattál az E-felvételiben (adatmódosítás, 
befizetési igazolást vagy bármilyen más dokumentumot töltesz fel), ismét le kell 
generálnod a hitelesítő adatlapot, és újra be kell küldened azt, különben érvénytelen 
lesz a jelentkezésed!  Ha Ügyfélkapun keresztül történt a hitelesítés, akkor meg 
kell ismételni az egész felvételi folyamatot. Ezért azt ajánljuk, hogy a hitelesítést 
akkor végezd el, amikor már biztos vagy abban, hogy nem kívánsz változtatni az 
adataidon, a választott jelentkezési helyeken vagy a feltöltött dokumentumaidon. 

Eredmények rögzítése 

A külföldi (tehát a kárpátaljai is) vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában 
végzetteknek nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az érettségi 
vizsgaeredményeiket feltüntetniük. Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbözik, 
más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is. Ehelyett a megfelelő dokumentumok 
másolatait kell a jelentkezéshez (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási 
határidőig) csatolni. 

Hasznos infó! Az ukrán érettségi bizonyítvány (2018-ig: Atesztat és Dodatok do 
atesztata, 2019-től: Szvidoctvo pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti 
és Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) 
mellett, ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) 
letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна 
картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és 
tanulmányi pontot középszinten. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi 
okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból 
rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Az 
ukrán érettségi bizonyítvány (2018-ig: Atesztat és Dodatok do atesztata, 2019-
től: Szvidoctvo pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti és Dodatok 
do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) mellett, ha 
a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett 
vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна 
картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és 
tanulmányi pontot középszinten. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi 
okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból 
rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket.
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Kötelezően beküldendő dokumentumok: 
•  Az érettségi bizonyítvány (érettségi tanúsítvány) másolata. Az érettségi bizonyítvány 
birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó érettségi 
tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez, amennyiben az 
abban szereplő érettségi vizsgaeredmény a felvételi eljárásban az adott szakon érettségi 
vizsgatárgyként figyelembe vehető és kedvezőbb érettségi pontszámot eredményez vagy 
egyéb pontszámítási jogcím alapja lehet (pl. nyelvvizsga-többletpont). Ha Magyarországon 
tanúsítványt szerzett valaki 2006. január 1. után, nem kell beküldenie a dokumentum 
másolatát.

•  Amennyiben esetedben felvételi eljárás kiegészítő díjra van szükség (ha három szaknál 
többet jelölsz vagy az intézménybe esetleg egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati 
vizsgát stb. kell tenni), akkor a befizetési bizonylatot. 

•  Az érettségi vizsgatárgy megfeleltetési kérelmet. Megfeleltetést csak az érettségi 
bizonyítványban szereplő vizsgatárgy esetében és a hatályos érettségi vizsgatárgyakra lehet 
kérni. A kérelmet a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg kell előterjeszteni, azaz 2021. 
február 15-ig. A késve benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal elutasítja.

Mikor érvényes a jelentkezés? 
A jelentkezés, a határidőre történő benyújtás mellett, akkor tekinthető érvényesnek, ha a 
jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket: 

• az általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított 
elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését; 

• a személyes adatain kívül megjelölt legalább 1 jelentkezési helyet; 

• a jelentkezési űrlapot hitelesítette az Ügyfélkapun keresztül vagy beküldte postai 
úton az Oktatási Hivatalhoz (a címet lásd fentebb). 

Fontos! A nem hitelesített elektronikus jelentkezés, illetve a hiányosan, hibásan 
kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap a felsőoktatási felvételi 
eljárás eredménytelenségéhez vezet! A határidő után benyújtott jelentkezés 
semmilyen indokkal nem fogadható el! Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési 
eljárásban nyújtható be. 

Eljárási díjak 
2021-ban sincs alapdíj, 3 jelentkezési hely megadása ingyenes. További hely(ek) megjelölése 
esetén 2000 Ft/jelentkezési hely kiegészítő díjat kell fizetni. Esetenként külön eljárási díjat kell 
befizetni, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben 
felvételi vizsgát tartanak. A kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt 
megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. 
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját 
is megjelölöd, azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely 
és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el, azt két sorban kell feltüntetned a jelentkezéskor, ám 
a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül. 

A pontszámításról 
Alap- és osztatlan képzés esetében a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási 
rendszerben számítják ki, tehát összesen 500 pontot lehet elérni az alábbiak szerint:

I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat 
II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat. 
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A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet 
kell alkalmazni. A felsőoktatási szakképzés esetében (pénzügy és számvitel, 
mérnökinformatikus, kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás stb.) a 
felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

I. a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy

II. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

III. az érettségi pontok kétszerezésével. 

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell 
alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható 
többletpontokat.  Jelenleg a felsőoktatási intézmények nem határozzák meg, hogy mely 
érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, ezért a jelentkező által igazolt, 
érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb 
eredményből történik az érettségi pontok megállapítása. 

Fontos!  Alap- és osztatlan képzésre  az  a  jelentkező  vehető fel,  akinek az emelt 
szintű érettségiért, nyelvvizsgáért  és jogszabályban meghatározott szakképesít-
ésért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül 
számított pontszáma eléri a 280 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), 
továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott 
kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2021 
júliusában megállapítandó ponthatárt. Felsőoktatási szakképzés esetén 240 pont 
a minimumpontszám, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más 
jogcímen adható többletpontok nélkül. 

Egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami 
ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges minimumpontszám eltér a fentiektől: 
www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_kiemelt_szakok.pdf . 

Nagyon fontos, hogy utánanézz az általad választott képzés terén milyen minimum 
ponthatár szükséges! 
Az ukrán eredmények átszámításával és dokumentumok elismerésével kapcsolatban az 
alábbi linken  találtok tájékoztatót: www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/
FFT_2021A/5_kulfoldi/52_pontszamitas/522_szomszedos_allamok?itemNo=7.

A 2021. évi általános eljárástól a Tájékoztató 1/A. táblázatában (www.felvi.hu/pub_bin/dload/
FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_1Asz_tablazat.pdf ) szerepelő szakképzettséggel rendelkező 
jelentkezők (amennyiben szakiránynak megfelelő alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek) 
érettségi pontját az alábbiak szerint is ki lehet számítani:  a jelentkezés feltételéül meghatáro-
zott egy érettségi vizsgatárgy eredményének és a szakmai vizsga eredményének, vagy csak a 
szakmai vizsga eredményének a figyelembevételével.

Bővebb tájékoztató: 
www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pontszamitas/22_alap_osztatlan, 
www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pontszamitas/22_alap_
osztatlan/223_szakkepzettseg_okj.

Többletpontok kaphatóak: 
A felvételinél szerezhető többletpontokat 2 kategóriába lehet sorolni: 

1. jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi 
vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért) 
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2. képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti 
versenyeredmények alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján). 

• Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért 
többletpont jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az emelt 
szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, 
osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen emelt szintű érettségi 
vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható (maximum 100 többletpont). 

• Nyelvtudásért: B2/középfokú komplex nyelvvizsga: 28 pont, C1/felsőfokú komplex 
nyelvvizsga: 40 pont (államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 
nyelvtudást igazoló dokumentum), max. 40 pont. Tehát, ha például két B2-es 
nyelvvizsgád van, a 28+28=56 pont helyett 40 pontot fogsz kapni. Ugyanez a 
helyzet, ha egy közép és egy felsőfokú nyelvvizsgád van. 

• Az esélyegyenlőség jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 
dokumentumok alapján adható többletpont. Az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében jogcímenként 40 többletpontra jogosult a hátrányos helyzetű, a 
fogyatékossággal élő, a gyermeke gondozásban részesülő jelentkező.

Szakképzés esetén: A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben 
a pontszámítás nem az oklevélből történik – azonos képzési terület szakjára történő 
továbbtanulás esetén –, 32 többletpont jár.  Nem kell beküldeni a 2013. január 1. után szerzett 
magyar felsőoktatási szakképzésről szóló oklevelet, mivel ezeket az adatokat az Oktatási 
Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. 

Tipp! A nyelvvizsgával és az idegen nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga 
dilemmájával kapcsolatosan: ha már van középfokú nyelvvizsgád az adott 
idegen nyelvből, mindenképp megéri emelt szintű érettségit is tenned belőle, 
hiszen míg előbbiért csak 28 többletpont jár, utóbbi 50 pontot ér (persze, ha az 
adott tárgy kötelező az általad választott szakhoz).  Valamint, ha ugyanabból a 
nyelvből emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, utóbbi 50 pontot ér, ha 
abból kerül kiszámításra az érettségi pontod. Ha ugyanabból a nyelvből emelt 
szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, akkor a többletpontokat csak egyszer, a 
kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapod meg.

Tipp! A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél felsőfokú nyelvvizsgaként való elismertetése magyar 
tannyelvű intézmény esetében is lehetséges, amennyiben a tanuló két év 
alatt legalább egy közismert tantárgyat ukrán nyelven tanult és ezt az intézmény 
vezetője által kiállított igazolással hitelesen igazolja. 

Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási 
intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex 
típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. 

Fontos! Amennyiben Ukrajnában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
vagy az Ungvári Nemzeti Egyetem ECL Nyelvvizsga Központjában szerzel 
nyelvvizsga bizonyítványt, ahhoz, hogy a magyarországi felvételi eljárásodhoz 
be tudd számítani, mindenképpen szükséges annak a Magyarországon történő 
honosítása. Csak a honosítást követően fogsz rendelkezni olyan anyakönyvi 
számmal, amelyet a felvi.hu is érvényesnek minősít és beszámol. Részletes 
információ: https://ecl.hu/honositas/ 
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A költségvetés formái: 

• magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató,  

• önköltséges hallgató. 

A finanszírozási formákról bővebben:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/1_teendok_hata-
ridok/13_efelveteli/133_helyek

Kivéve a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálti Egyetemen, erről külön fe-
jezetek szólnak a magyarországi tájékoztatóban: 
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/6_egyes_kepze-
sekrol/64_bce

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/6_egyes_kepze-
sekrol/65_nke

Tipp! Jelentkezhet határon túli magyar, ukrán állampolgárságú fiatal is állami 
ösztöndíjas képzésre. Erről a felsőoktatási törvény, illetve a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezik. Ennek a 
feltétele, hogy jelentkezéskor a jelentkezők büntetőjogi felelősségük tudatában 
nyilatkozzanak határon túli magyar nemzetiségükről.  

A megfelelő felsőoktatási intézmény megválasztása az egyik legfontosabb kérdés a 
továbbtanulás szempontjából. Így nem árt, ha alaposan körüljárod a témát és a lehető legtöbb 
információ tudatában hozod meg ezt a kiemelten fontos döntést. Egy nívós felsőoktatási 
intézménynél szerzett diploma, amely rangos oktatói gárdával rendelkezik és a mai kornak 
minden szempontból megfelelő szakmai ismereteket nyújt, nagyban hozzájárulhat és 
megkönnyítheti az elhelyezkedést a választott szakmában. 

Tipp! A Magyarországon működő felsőoktatási intézményekről a www.felvi.hu 
oldalon, illetve az Oktatási Hivatal honlapján www.oktatas.hu kaphattok bővebb 
információt
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Ha már túl vagy a sikeres felvételin és megvan az is, hol fogod nyugovóra hajtani a fejed az 
áttanult esték után, egy-két megkerülhetetlen adminisztrációs teendő még vár rád. Az alábbi 
információk főleg a Magyarországon továbbtanuló diákok számára lehetnek hasznosak. Jó, 
ha tudod, hogy a felsoroltak nagyon fontosak, hisz nélkülük nem tudsz majd továbblépni a 
későbbi ügyintézés során. Ezeket kell elsősorban elintézned/ beszerezned. 

Bankszámla 

Magyarországon a kollégiumi díjak befizetése, az ösztöndíjak folyósítása gyakorlatilag már 
csak bankszámla megléte mellett intézhető. De más fontos ügyintézéshez is szükséged 
lesz egy bankszámlára. Ezért, ha még nem rendelkezel magyarországi banknál számlával, 
válaszd ki a számodra legszimpatikusabb bankot, és igényelj egy diákszámlát (ezek nyitása 
és számlavezetése általában ingyenes). A bankszámládhoz egy bankkártyát is kapsz majd, 
amellyel egyszerűbben vásárolhatsz, nem kell mindig készpénzt magadnál tartanod. 

Adóazonosító jel 
Az adóazonosító jel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a magánszemély részére 
megállapított tíz számjegyű azonosító, amelyről hatósági igazolványt (adóigazolványt) 
állítanak ki (pl. Budapesten jelenleg a Dózsa György út 128-132., Debrecenben a Faraktár u. 
29/C., Pécsett a Rákóczi út 52-56., Szegeden a Bocskai u. 14., Nyíregyházán a Szabadság tér 
7-8. címeken találhatóak a kirendeltségek). Az igazolványt a 0534-es adatlap kitöltésével lehet 
igényelni, amely ingyenesen beszerezhető a NAV irodáiban.  Első igénylés esetén szükséged 
lesz a személyi igazolványodra (ukrán útlevélre, ha nincs magyarországi személyid) és 
lakcímkártyádra (vagy lakcímbejelentőre). Az igénylés illetékmentes. 

Lakcímbejelentő lap 
Amennyiben csak ukrán állampolgársággal rendelkezel, akkor jelentkezned kell a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal (BÁH) illetékes kirendeltségén (pl. Budapesten jelenleg a Szegedi 
út 35-37., Debrecenben a Sámsoni út 149., Pécsett a Csend u. 3., Szegeden a Londoni krt. 15., 
Nyíregyházán a Szent István út 9. címeken található kirendeltségek foglalkoznak a hallgatók 
ügyeivel), hogy tartózkodási engedélyt kapj.  Ehhez egy kérvényt kell leadnod. Az igényléshez 
már rendelkezned kell bankszámlával, bizonyos összegű megtakarítással és hallgatói 
jogviszony igazolással (az egyetem állítja ki a részedre). Amennyiben ösztöndíjas hallgató 
vagy, az illetékbélyeg árát (10 000 HUF) nem kell kifizetned. Az igénylőlap kitöltésekor kapsz 
majd egy nyomtatványt, amelyet az aktuális szállásadódnak – a kollégium – kell majd aláírnia, 
lepecsételnie. Ebben szerepel majd az aktuális tartózkodási címed. Miután a szállásadó 
hitelesítette, vissza kell vinned a BÁH-ba, ők is hitelesítik. Az egyik részét odaadják majd neked 
– ezentúl ezzel igazolhatod majd a tartózkodási címedet.  

TAJ-szám és TAJ-kártya 

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) az állami egészségbiztosítási számot jelöli.  Ezt 
az Országos Egészségügyi Pénztárnál (OEP) igényelheted. Amennyiben ösztöndíjas hallgató 
vagy, akkor a társadalombiztosításodat az egyetemed fizeti majd. Ahhoz, hogy megkapd ezt 
a számot, illetve a hozzá tartozó TAJ-kártyát, az OEP-ben (pl. Budapesten ez a Teve u. 1/A.-C., 
Debrecenben a Darabos u. 9-11., Pécsett a Nagy Lajos király u. 3., Szegeden a Rákóczi tér 1., 
Nyíregyházán a Vörösmarty tér 7. számú kirendeltség) kell igényedet benyújtani. A kitöltött 
űrlaphoz mellékelned kell a hallgatói jogviszony igazolásodat, illetve egy nyilatkozatot is, 
amelyet az egyetem állít ki, amelyben meghatalmaz, hogy eljárj ebben az ügyben. Ha nem 
vagy jogosult ösztöndíjra, akkor saját költségen kell fizetned a társadalombiztosításodat. A TAJ 
intézésével érdemes megvárni az ösztöndíj szerződésed megkötését, hiszen ezt is kérik majd 
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az OEP-nél. Az élő és érvényes TAJ azért fontos, mert betegség esetén csakis ennek meglétével 
látnak el az állami kórházak. Hiányában kizárólag sürgősségi ellátásban részesülhetsz. 

Tipp! Ahogy láthattad, általában mindenhová szükséges a hallgatói jogviszony igazolás.  
Javasolt, hogy a tanulmányi osztályodon egyszerre 4-5 ilyen igazolást is kérj, így nem kell majd 
minden ügyintézésnél külön igényelned. 

Diákigazolvány 
A magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók számára diákigazolványt állítanak ki, 
amelyet minden félévben matricával kell érvényesíteni. Az első félévi matrica a következő 
tanév március 31-ig, a második félévi matrica pedig a következő tanév október 31-ig érvényes. 
Érvényes diákigazolvánnyal, nappali tanrendben 50%-os kedvezményt kapsz bármely belföldi 
busz-, és vonatjáratra. Illetve az adott városban a havi felsőoktatási bérlet ára is jelentősen 
csökken. 26 éves korodig, amennyiben előre bejelentett, csoportos látogatás keretén belül 
érkezel, díjtalanul tekintheted meg az állami fenntartású muzeális intézmények állandó 
kiállításait. Nyilvános könyvtárban pedig szintén 50%-os kedvezménnyel kapod meg az 
olvasójegyet. De ezeken kívül több mozi és étterem is ad kedvezményt a diákigazolványra.  
Bővebben: www.diakkedvezmeny.hu 

Neptun
A Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszert mindenki csak Neptunként emlegeti. 
A Neptunban tárolják személyes adataidat, itt tartják nyilván elvégzett tárgyaidat, itt 
jelentkezhetsz a tantárgyakra és adhatod be a különböző kérvényeket. A Neptunon keresztül 
bonyolítják a hallgatói kifizetéseket, és szintén itt teljesítheted a térítési kötelezettségeid (pl. 
itt kell majd befizetned a kollégiumi díjadat is). 

Figyelem!  A járványügyi helyzetre való tekintettel valamennyi magyarországi 
intézmény lehetővé tette a könnyebb ügyintézést a keretein belül. Ha rendelkezel 
ügyfélkapuval, akkor számos hivatalos dokumentumot azon keresztül is 
aláírhatsz, és online küldhetsz el (pl. szerződések). Amennyiben lehetséges, és 
amit lehet, ne személyesen intézd!
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Amennyiben sem az ukrajnai, sem a magyarországi továbbtanulási lehetőségek között nem 
találtad meg „az igazit”, a Kárpát-medence más országaiban működő magyar nyelvű oktatási 
intézményhálózat lehetőségei közül is válogathatsz.

Külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézmények 
Románia (Erdély)

Intézmény Elérhetőség

Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
(Universitatea Babeș-Bolyai) 

Kolozsvár (Cluj-Napoca) 
www.ubbcluj.ro/hu

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(Universitatea Sapientia)

Kolozsvár (Cluj Napoca)
www.sapientia.ro/hu

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
(Institutul Teologic Protestant)

Kolozsvár (Cluj Napoca)
www.proteo.hu

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti,
 Tudomány- és Technológiai Egyetem 

(Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinte și 
Tehnologie din Târgu-Mureș) 

Marosvásárhely (Târgu-Mureș)
www.umfst.ro/hu

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
(Universitatea de Arte din Târgu-Mures) 

Marosvásárhely (Târgu-Mureș)
www.szini.ro/hu/folodal

Partiumi Keresztény Egyetem 
(Universitea Creștină Partium) 

Nagyvárad (Oradea)
www.partium.ro/hu

Intézmény Elérhetőség

Selye János Egyetem (Univerzita J. Selyeho) Révkomárom (Komárno)
www.ujs.sk

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 
Közép-európai Tanulmányok Kara 
(Univerzita Konštantína Filozofa,

 Fakulta Stredoeurópskych študií)

Nyitra (Nitra)
www.fss.ukf.sk/hu

Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 
(Filosovická Fákulta Univerzity Komenského v 

Bratislave)

Pozsony (Bratislava)
www.fphil.uniba.sk

Eperjesi Egyetem, Nemzeti Kisebbségek Nyelve és 
Kultúrája Központ, Magyar Nyelv és Kultúra Intézete 

(Ústav maďarského jazyka a kultúry, Centrum 
jazykov a kultúr národnostných menšín

Prešovskej univerzity v Prešove)

Eperjes (Prešov)
https://www.unipo.sk/cjknm/hlav-

ne-sekcie/umjk/

Szlovákia (Felvidék)
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Intézmény Elérhetőség

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 
(Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija Subotica) 

Szabadka (Subotica)
www.vts.su.ac.rs/hu

Szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola 
(Visoka Škola Strukovnih Studija za obrazovanje 

vaspitača i trenera u Subotici)

Szabadka (Subotica)
www.vsovsu.rs/

Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar
 (Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski Facultet) 

Újvidék (Novi Sad)
www.uns.ac.rs

Újvidéki Művészeti Akadémia
 (Akademija Umetnosztu) 

Újvidék (Novi Sad)
www.akademija.uns.ac.rs

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
(Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski Fakultet na 

Madarskom Nastavnom Jeziku) 

Újvidék (Novi Sad)
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-clanice/

fakulteti/uciteljski-fakultet-na-madarskom-c

Szerbia (Vajdaság)

Ausztria (Burgenland)

Intézmény Elérhetőség

Bécsi Egyetem, Finnugor Tanszék 
(Universität Wien, Abteilung für Finnougristik) 

Bécs (Wien)
https://finno-ugristik.univie.ac.at/hu/

Szlovénia (Muravidék)

Intézmény Elérhetőség

Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

(Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta, 
Oddelek za madžarski jezik in književnost) 

Maribor (Maribor)
www.ff.um.si/oddelki/madzarski-

jezik-in-knjizevnost

Horvátország

Intézmény Elérhetőség

Zágrábi Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Tanszék 

(Sveučilište u Zagrebu, Filozofski Fakultet, 
Katedra za Hungarologiju) 

Zágráb (Zagreb)
www.ffzg.unizg.hr/hungaro
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Akár Ukrajnában, akár Magyarországon végzed felsőfokú 
tanulmányaidat, az alábbi ösztöndíjakat megpályázhatod

ELTE Márton Áron Szakkollégiumi Program

• Célja a külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozása szakkollégiumi 
keretek között.

• Pályázhatnak azon magyar nemzetiségű, külhoni hallgatók a Kárpát-medence 
területéről, akik felsőfokú tanulmányaikat szülőföldjükön vagy Magyarországon 
bármely képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint 
osztatlan képzésén nappali munkarendben folytatják.

Jelentkezési határidő: augusztus vége.

Felvételi időpontja (szóbeli vizsga): szeptember eleje.

További részletek: www.martonaron.elte.hu/palyazatok

Balassi Bálint − ösztöndíjprogram − Klebelsberg Kuno Tehetséggondozó Ösztöndíj

• Célja a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni 
magyar fiatalok tehetséggondozása.

• A nyertes pályázók részére vezetőtanár által segített tudományos-kutatási hátteret 
biztosít, tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja.

• Pályázhat minden olyan hallgató, aki az aktuális tanévben valamely magyarországi 
vagy ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai, 
illetve ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista 
képzésben folytatja tanulmányait.

Jelentkezési határidő: február eleje.

További részletek: http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok

Nemzeti Tehetség Program
• Célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken való tehetségsegítés 

fejlesztése.

• Pályázhatnak a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban 
részt vevő, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, 
illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő 
Tanácsok.

Jelentkezési határidő: a pályázatok meghirdetését követően 1-2 hónap.

További részletek: www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzeti_tehetseg_program

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány
• Célja a Kárpát-medencében élő 14-30 év közötti diákok mentorálása, tehetségük 

kibontakoztatása, képességeik fejlesztése, kapcsolataik építése. A sikeresen 
pályázó diákok részére az üzleti- és tudományos élet megbecsült tagjait kérik fel 
a mentor szerepére.

• Pályázhatnak a 14-30 év közötti nappali tagozatos, kimagasló tanulmányi 



eredménnyel rendelkező, tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vevő diákok.
További részletek: https://kmta.hu/aktualis-palyazatok

Bognár Család Magyar Ösztöndíj Alap
• Célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson olyan képzett magyar származású 

egyetemi hallgatók számára, akik Magyarországon, Romániában, Ukrajnában, 
Szlovákiában, Szerbiában és az Egyesült Államokban folytatják tanulmányaikat.

• A szemeszterenként folyósított ösztöndíj pontos összegét az Alap 
Ösztöndíjbizottsága határozza meg, az ösztöndíjasoknak pedig rendszeresen 
beszámolót kell küldeniük tanulmányi előmenetelükről.

Jelentkezési határidő: minden évben július 1.

További részletek:
http://www.hacusa.org/hu/osztondijak-gyakornokok/bognar-csalad-magyar-osztondij-alap

Rákóczi Ösztöndíj
• Pályázhatnak azon tehetséges Kárpát-medencei fiatalok, akik részt vettek a Rákóczi 

Magyarságismereti Mozgótáborban, tagjai a Rákóczi Családi Körnek és az előző 
tanévben felsőfokú tanulmányokat folytattak, amelyet az őszi tanévtől folytatni 
kívánnak.

• Az Alapítvány csak egyetemi alapképzésre járókat támogat (BA/BSc) ösztöndíjjal, 
és csak a Rákóczi Családi Kör tagjai pályázhatnak.

Jelentkezési határidő minden évben március 1. és október 1.

További részletek: http://www.rakoczialapitvany.hu/alapitvany/osztondij
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További ösztöndíjlehetőségek

A Tudás Hatalom! ösztöndíjprogram
• Pályázhatnak azon magyar anyanyelvű felsőoktatási intézmények hallgatói, akik 

Kanadában, Ontario tartományban végeznek rövid távú szakmai gyakorlatot.

Részletek: http://hcba-canada.org/en_CA/a-tudas-hatalom-osztondij-program

Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére
A pályázattal kapcsolatos infók ezen az oldalon kerülnek megosztásra: 
http://www.nski.hu/home_hu.html

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázata
• Pályázati lehetőség külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak 

(jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és 
kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak.

Részletek: http://www.kji.hu/esszepalyazat

Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban
• A pályázatra a magyarországi vagy külhoni felsőoktatási intézmények alap-, 

mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő, 30 évnél fiatalabb, nappali vagy 
levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek. Pályázni magyar 
nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál.

További részletek: https://www.parlament.hu/palyazati-kiirasok-tvig
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Szülőföldön továbbtanulóknak

Ha Ukrajnában kezded el a felsőfokú tanulmányaidat, akkor mind a helyi, mind pedig számos 
magyarországi ösztöndíjra is pályázhatsz.

Ukrán államilag támogatott ösztöndíj
• Ösztöndíjlehetőség azok számára, akik felvételt nyertek az államilag támogatott 

felsőoktatási intézményekbe, valamint a felvételin elérték az egyes szakok 
ösztöndíjához meghatározott pontszámot.

• Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi idő alatt változhat a tanulmányi átlagod 
függvényében.

• Jelenleg a felsőfokú oktatási intézményekben államilag támogatott képzéseken 
résztvevők 40%-a kap ösztöndíjat.

• Figyelembe veszik a hallgató tudományos-, sport-, és társadalmi aktivitását is.

Ukrajna Elnökének Ösztöndíja
• Az ukrajnai szakképző és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló kitűnő 

hallgatók és aspiránsok számára alapított ösztöndíj.

• Az ösztöndíjasokat az adott intézmény kari tanácsa kiváló tanulmányi eredményeik 
alapján jelöli; a szakképzésben, alap- és mesterképzésben résztvevők esetében 
évente kétszer, a vizsgaidőszakot következő hónap folyamán, az aspiránsokból 
pedig évente egyszer jelölnek hallgatót. Az ösztöndíjat a minisztérium adott 
területi képviselete döntése alapján ítélik oda.

Ukrajna Miniszteri Kabinetének Ösztöndíja
• Az Ukrajna Elnökének Ösztöndíjához hasonló céllal alapították ezt az ösztöndíjat, 

amelynek a kiválasztási folyamata is megegyezik. Azok a fiatalok, akik nemzetközi 
versenyeken vesznek részt, valamint dobogós helyezést érnek el – emelt 
ösztöndíjban részesülnek.

Szociális támogatás
• Jogosult minden olyan államilag támogatott képzésben tanuló hallgató, aki 

szociális helyzete alapján rászorul a támogatásra. A támogatásért alapvetően az 
árvák, a fogyatékkal élők, a csernobili katasztrófa révén közvetlenül károsultak, a 
háborús veteránok- és bányászok gyermekei folyamodhatnak.

• Az igényeket minden év január-áprilisa folyamán kell benyújtani.

A Viktor Pincsuk Alapítvány ösztöndíja: Zavtra UA (Fond Viktora Pinchuka)
• Célja az ösztöndíjasok számára a pénzügyi támogatás mellett különböző 

projektekben és nemzetközi fórumokon való részvétel biztosítása.

• Pályázhatják Ukrajna IV. akkreditációs szinttel rendelkező felsőoktatási 
intézményeinek 3–6. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatói, akik még nem 
töltötték be 35. életévüket.

• Az ösztöndíjasok kiválasztása évente egy nyílt összukrajnai versenyen történik.

Ö
sz

tö
n

d
íj

a
k



Ö
sz

tö
n

d
íja

k

54

• Az ösztöndíjprogram nyertesei anyagi támogatásban részesülnek egy évig, illetve 
több szakmai programra, tréningre és továbbképzésre kapnak meghívást.

Jelentkezési határidő: október közepétől – november végéig.

További részletek: www.zavtra.in.ua/competition

A Yatsik Peter nemzetközi ukrán nyelvű-, és a Tarasz Sevcsenko nemzetközi nyelv- és 
irodalmi verseny nyerteseinek ösztöndíja

Tipp! Az alábbi hivatalos honlapokon számos pályázati lehetőségről olvashattok 
még: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/studentski-stipendiyi
www.studway.com.ua/category/diem/grants-awards

 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (GENIUS JA)

• Célja a kárpátaljai magyar anyanyelvű iskolások, egyetemi és/vagy főiskolai 
hallgatók, fiatal kutatók tehetséggondozása és fejlesztése. 

• Az Alapítvány honlapján különböző tanulmányi, kutatói, művészeti ösztöndíjak, 
valamint konferencia- és publikációs felhívások is nyomon követhetőek. 

Bővebb információkért forduljatok bizalommal az Alapítvány munkatársaihoz:

Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Tel.: 00314142968/149-es mellék

E-mail: agora@kmf.uz.ua

Web: www.genius-ja.uz.ua

Szülőföldi tanulmányi támogatás (ELTE-ITM)
• Célja a tanulmányi támogatás biztosítása szülőföldi felsőoktatási alap (felsőbb 

évesek számára), magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Jelentkezési határidő: minden év decembere.

További részletek: www.kormany.hu, www.elte.hu/palyazatok-felhivasok, 

www.genius-ja.uz.ua

Hunyadi János Ösztöndíj teljes szemeszteres és részképzős tanulmányútra
• Célja a külhoni magyarok kapcsolattartásának elősegítése az anyaországgal, illetve 

a hazai értelmiség utánpótlása.

• Pályázhatják a szülőföldi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, aktív, 
bakalavr vagy magiszteri/specialista képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező diákjai.

• A pályázók a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási 
intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű, alap-, 
egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján tanulmányút keretein belül 
vagy teljes szemeszteres részképzésben folytathatják tanulmányaikat.

Jelentkezési határidő: évente kétszer lehet pályázni, télen és nyáron (általában december, 
valamint július-augusztus).

További részletek: www.martonaronurlap.elte.hu, www.elte.hu/palyazatok-felhivasok
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Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
• Célja a kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben 3–5. évfolyamokon, 

nappali tagozaton folytató hallgatók és vezetőtanáraik támogatása, tudományos, 
kutatási program biztosítása. 

• A szakkollégium 10 hónapos kutatási időszakra nyújt támogatást mind a diákok, 
mind pedig tutoraik (vezetőtanáraik) számára.

Jelentkezési határidő: szeptember első hete.

További részletek: www.genius-ja.uz.ua

Makovecz Hallgatói Mobilitási Program
• Pályázhatják a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói.

• A program keretében a nyertes hallgatók részképzésre utazhatnak a Főiskola egyik 
partnerintézményébe.

Jelentkezési határidő: október eleje.

További részletek: a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában.

Egyéb ösztöndíjlehetőségek

Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogram
• Célja azon magyar iskolát végzett tehetséges, katolikus fiatalok támogatása, akik 

ukrajnai felsőoktatási intézményben, szakmunkásképző iskolában, koledzsben, 
művészeti szakiskolában végzik tanulmányaikat, és anyagi lehetőségeik szűkösek.

Jelentkezési határidő: szeptember és február; évente kétszer lehet pályázni.

További részletek: http://www.caritas-transcarpathia.com/hu

Lakos ösztöndíj
• Célja a kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok támogatása.

Pályázhatnak a magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett, 
nappali tagozatos (főiskolán vagy egyetemen) vagy, első diplomás képzésben résztvevő 
(a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga legalább 4-es), szociálisan rászoruló, illetve a 
társadalmi közéletben (kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében) aktív szerepet 
vállaló hallgatók.

Jelentkezési határidő: október és február; évente kétszer lehet pályázni.

További részletek: http://www.caritas-transcarpathia.com/hu

Fodó Sándor ösztöndíj
• Pályázhatnak azok a magyarság érdekében jelentős közösségi szervező munkát 

kifejtő, kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló diákok, akik Fodó Sándor 
szellemi hagyatékának méltó örökösei.

• A pályázatokat a KMKSZ központi vagy középszintű irodáiban lehet benyújtani. 

• A díjra javasolt személynek két ajánlással kell rendelkeznie.

További részletek: a KMKSZ központi irodájában (Ungvár, Zsupanát tér 12.), valamint 
a középszintű szervezetek irodáiban, illetve a https://kmksz.com.ua/category/hirek/
palyazatok honlapon találhatók.

Ö
sz

tö
n

d
íj

a
k



Ö
sz

tö
n

d
íja

k

56

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj
• Célja, hogy jól képzett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt 

ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a 
közösségek.

• Lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműkö-
désre. 

További részletek: www.bgazrt.hu, www.nemzetiregiszter.hu,
https://www.kulhonimagyarok.hu/kategoria/palyazatok

Amennyiben magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója 
vagy, akkor az alábbi pályázati és ösztöndíj lehetőségeket ajánljuk 

figyelmedbe

Tanulmányi ösztöndíj (egyetemeden)
• Az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók féléves tanulmányi eredményeik, 

átlagaik alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek.

• Tanulmányi ösztöndíjat a második félévtől lehet kapni.

• Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói 
önkormányzat honlapját követni.

Hunyadi János Ösztöndíj (Miniszteri ösztöndíj)
• Az ösztöndíjra magyarországi nappali tagozatos (alap-, osztatlan, mester és PhD) 

államilag támogatott képzésben tanuló fiatalok pályázhatnak a felvételük évében.

Jelentkezési határidő: október közepe.

További részletek: https://martonaron.elte.hu/palyazatok, www.genius-ja.uz.ua

Rendszeres szociális támogatás (egyetemeden)
• Pályázhatják fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapotuk miatt rászoruló, 

halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva 
hallgatók, a hátrányos helyzetű, félárva diákok, illetve azok, akik gyámsága 
nagykorúságuk miatt megszűnt.

• Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói 
önkormányzat honlapját követni.

Jelentkezési határidő: minden félév eleje, amelyek a különböző egyetemeken, karokon el-
térőek lehetnek.

Rendkívüli szociális támogatás (egyetemeden)
• Célja, hogy segítséget nyújtson egyszeri jelleggel a hallgató szociális helyzetében 

történt változás esetén. Rendkívüli körülménynek számít az egy háztartásban élők 
számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek megváltozása, illetve 
minden körülmény, ami a hallgató szociális életében, anyagi körülményeiben 
változást eredményez (jogszabály is rögzíti az indokló körülményeket). Egyszeri, 
nagyobb összegű szociális támogatási forma.
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• Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói 
önkormányzat honlapját követni.

Jelentkezési határidő: a pályázat benyújtására folyamatosan van lehetőség, félévente négy 
alkalommal (szeptember, október, november, december, illetve február, március, április, május 
hónapokban).

Iskolakezdő alaptámogatás
• Pályázhatnak azon hallgatók, akik első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt 

magyar állami ösztöndíjas, nappali tagozatos alapképzésen, felsőoktatási 
szakképzésen, osztatlan vagy mesterképzésen.

• Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói 
önkormányzat honlapját követni.

Benyújtási határidő: szeptember eleje.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
• A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a 

felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján. A pályázás további feltétele, 
hogy legalább két félévre már bejelentkezett a hallgató és legalább 55 kreditet 
már összegyűjtött.

• A pályázatra való felhívást az egyetem írja ki, legalább 30 napos beadási határidőt 
biztosítva.

• Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói 
önkormányzat honlapját követni.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
• Célja azon aktív, példamutató hallgatók támogatása, akik plusz kutatási feladatokat 

vállalnak.

• Ez a támogatás meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított 
nem kötelező juttatás.

• Érdemes a kar tanulmányi osztályán érdeklődnöd, hogy milyen feltételeket kell 
teljesíteni egy ilyen típusú ösztöndíjhoz.

Erasmus+
• Célja a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben való 

tanulmányaiknak az ösztönzése.

• A pályázati határidők és követelmények intézményenként változnak, ezekről az 
egyes partnerintézmények weboldalán lehet tájékozódni.

További részletek: www.eplusifjusag.hu, www.tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

Campus Mundi
• Célja a hallgatói mobilitás elősegítése, illetve a felsőoktatási intézmények nemzet-

közi szerepének megerősítése.

• A Campus Mundi program keretein belül a világ gyakorlatilag bámely országába 
kínál ösztöndíjat 3 kategóriában: részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút.

• A programban alapvetően 3-5 hónapos időszakokra lehet pályázni, és általában 
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kötelező legalább középfokú szinten ismerni a fogadó intézményben általánosan 
használt nyelvet.

További részletek: www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

CEEPUS
• Célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partnerintézmények között 

lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai 
kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa 
hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben.

Jelentkezési határidő: június, október–november.

További részletek: www.tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa

Új Nemzeti Kiválóság Program
• Célja a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejező, magyarországi felsőoktatási 

alapképzésben részt vevő tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és 
szakmai fejlődésének a támogatása, amelynek eredménye színvonalas publikáció 
(tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat) vagy egyéb tudományos, 
műszaki, művészi alkotás, továbbá a mesterszakos tanulmányok megkezdésére 
való felkészülés.

Jelentkezési határidő: június vége.

További részletekért fordulj a kar tanulmányi osztályához, illetve keresd fel az UNKP 
weboldalát: www.unkp.gov.hu/palyazatok

Ha már idősebb leszel, akkor a további ösztöndíj 
lehetőségek közül is válogathatsz:

Collegium Talentum: www.sha.hu
Kőrösi Csoma Sándor Program: www.korosiprogram.hu
Petőfi  Sándor Program: www.petofiprogram.hu
Nemzetközi Visegrádi Alap ösztöndíjai: www.visegradfund.org
Domus Ösztöndíj: www.mta.hu/domus-osztondij
Fulbright ösztöndíjak: www.fulbright.hu
Ludovika Collegium: www.udovikacollegium.hu
Fúzió Ösztöndíj Program: www.palyazat.fuziokozosseg.hu
Soós Kálmán ösztöndíjprogram: www.genius-ja.uz.ua
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Beregszászi kollégiumok 

Kölcsey Ferenc Szakkollégium
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára otthont biztosít a Kölcsey 
Ferenc Szakkollégium, 130 férőhellyel. A kollégium igazgatója Hudák Attila. Bővebb 
információt a következő elérhetőségeken kaphatsz:

 kollegium@kmf.org.ua 

 3-16-94 (kollégiumi porta)

 Beregszász, Kossuth tér 2, 90202.

 http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/kolcsey-ferenc-szakkollegium/

 kolcsey.koli

 Kölcsey Ferenc Szakkollégiumi HÖK

Kálvin János Református Szakkollégium

A szakkollégium elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, illetve 
Szakkollégiumában tanuló magyar ajkú diákok számára ad lakhatási lehetőséget. Átlagosan 
60-70 diák számára biztosít állandó lakóhelyet. A kollégium vezetője Margitics János. Bővebb 
információt a következő elérhetőségeken kaphatsz: 

 kalvinkollegium@gmail.com

 +380502679657 (Margitics János)

 http://refua.tirek.hu/lap/refkalvinkoli/hir/lista/hirek/

Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium

A Szakkollégium a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatási egységeiben tanuló 
diákok (és az Egészségügyi Koledzs diákjai) számára biztosít szállást. 36 férőhellyel rendelkezik. 
A kollégium igazgatója Marosi István. Bővebb információt a következő elérhetőségeken 
kaphatsz: 

 gorogkor.kmf@gmail.com

 +380664082338 / +380984395938

 https://www.ortutaykozpont.info/

Pásztor Ferenc Fiú és Lány Szakkollégium
A Pásztor Ferenc Szakkollégiumba olyan főiskolások és szakközépiskolások jelentkezését 
várják, akik keresztény értékrendű közösségben szeretnék tanulmányi idejüket eltölteni. A 
kollégium 40 főt tud elszállásolni. A lánykollégiumi részleg vezetője Butella Éva, a fiúkollégiumi 
részlegé Pohilecz Szilveszter. Bővebb információt a következő elérhetőségeken kaphatsz: 

 pasztorferenchaz@gmail.com

 +380959146657 (Butella Éva)

 +380956326412 (Pohilecz Szilveszter)

 Beregszasz, Bethlen Gàbor ùt 2.

 beregszaszplebania@gmail.com
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Ungvári kollégiumok

Ungvári Szent Gellért Szakkollégium
Az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium az Ungváron tanuló – elsősorban 
katolikus – de mindenképp keresztény – magyar, illetve magyarul tudó felsőoktatási 
hallgatóknak kínál szálláslehetőséget. 55 férőhely várja a hallgatókat. Az intézmény megbízott 
vezetője Béres Attila. Bővebb információt a következő elérhetőségeken kaphatsz:

 ajanuar26@freemail.hu, ajanuar26@gmail.com

 +380951888203, +380677502512, +380661467659, +380501547738

 88000 Ungvár, Ukrajinszka u. 81.

Ungvári Szent György Fiúkollégium
A kollégium olyan Ungváron tanuló, elsősorban katolikus, de mindenképp keresztény magyar, 
illetve magyarul tudó egyetemista és főiskolás fiúknak kínál szálláslehetőséget, akik szívesen 
élnének keresztény közösségben. 22 férőhely várja a hallgatókat. Az intézmény megbízott 
vezetője Béres Attila. Bővebb információt a következő elérhetőségeken kaphatsz: 

 ajanuar26@freemail.hu, ajanuar26@gmail.com

 +380951888203, +380677502512

 88000 Ungvár, Korzó u. 22.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem 4-es számú kollégiuma
Az Unyiverszitetszka (Egyetemi) úton elhelyezkedő 4-es Kollégium a magyar nemzetiségű 
diákoknak biztosít komfortos szálláslehetőséget. Kepics Vaszilj a kollégium igazgatója. Bővebb 
információt a következő elérhetőségeken kaphatsz: 

 (03122) 64 – 13 -14. 

 uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient-dormitories 

Magyarországi kollégiumok

Amennyiben jó tanulmányi eredményekkel sikerült felvételt nyerned valamely magyarországi 
felsőoktatási intézménybe és miniszteri ösztöndíjat kaptál, úgy az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem által fenntartott Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) hálózatának valamelyik 
kollégiumában is lakhatsz. Jelenleg négy egyetemi városban (Budapest, Debrecen, Pécs és 
Szeged) van ilyen kollégium. Bővebb információt a következő elérhetőségeken kaphatsz:

ELTE Márton Áron Szakkollégium
 https://martonaron.elte.hu

Budapesti MÁSZ 

 https://martonaron.elte.hu/kollegium/budapest

 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. 

A kollégium várhatóan a 2021-22. tanévben tud hallgatókat fogadni.
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Megjegyzés! A budapesti Márton Áron Szakkollégium 2018. szeptember 1-től 
felújítás miatt zárva van. A Budapesten tanuló miniszteri ösztöndíjas hallgatók 
jelenleg az ELTE más kollégiumaiban – általában a Nagytétényi Úti Kollégiumban 
– kapnak szállást. Itt a kollégiumi díj két férőhelyes szobákban 17 475 Ft, a három 
férőhelyes szobákban pedig 15 320 Ft. A fejlesztési hozzájárulás még további 
1000 Ft/fő/hó.

Debreceni MÁSZ 
 https://martonaron.elte.hu/kollegium/debrecen

 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13.

Férőhelyek száma: 107 fő

Kollégiumi díjak: kétágyas szobákban 15 000 Ft, háromágyasokban 13 000 Ft.

Pécsi MÁSZ 
 https://martonaron.elte.hu/kollegium/pecs

 7634 Pécs, Rácvárosi út 70.

Férőhelyek száma: 95 fő

Kollégiumi díjak: háromágyas szobákban 13 320 Ft/hó.

Szegedi MÁSZ 
 https://martonaron.elte.hu/kollegium/szeged

 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.

Férőhelyek száma: 169 fő

Kollégiumi díjak: négyágyas szobákban 10.820 Ft.

Tipp! A kollégiumi díj befizetése utalással történik. A díjat az ún. gyűjtőszámlára 
kell utalni, a befizetés jóváhagyása pedig a Neptun fiókon belül történik, 
valamennyi magyarországi kollégium esetében. 

Tipp! Ha más városba nyertél felvételt, esetleg nem vagy miniszteri ösztöndíjas, 
de államilag támogatott helyen tanulsz, úgy az adott intézmény bármely 
kollégiumában elhelyezést nyerhetsz. Ezekről a lehetőségekről a különböző 
egyetemek honlapjain találsz bővebb információt.

Megjegyzés! A fentebb felsorolt kollégiumokon kívül természetesen működnek 
más kollégiumok, diákszállók is. A fejezetben, a teljesség igénye nélkül, 
leginkább a magyar (Kárpátalja esetében), illetve a határon túli közösségekhez 
(Magyarország esetében) kötődőket igyekeztünk bemutatni.
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Kihelyezett képzések a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán

Azok számára, akiknek nem sikerült az ukrajnai külső független érettségi, vagy akik szeretnék 
tanulmányaikat Kárpátalján magyar nyelven, magyarországi diplomát nyújtó képzésen 
végezni, a következő lehetőségek vannak:

Szak Melyik kihelyezett felsőfokú intézmény 
szakja?

Ápolás és betegellátás szak Debreceni Egyetem

Gazdaságinformatikus szak Debreceni Egyetem

Szociálpedagógia szak Debreceni Egyetem

Mérnökinformatikus szak Debreceni Egyetem

Gazdálkodás és menedzsment szak Nyíregyházi Főiskola

Élelmiszeripari mérnök szak Szent István Egyetem

Mezőgazdasági mérnök szak Szent István Egyetem

Kertészmérnök szak Szent István Egyetem

Mentálhigiénés segítő szakember
 (a szakra csak meglévő BSc diplomával lehet 

jelentkezni)
Károli Gáspár Református Egyetem

Katekéta-lelkipásztori munkatárs-képzés Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Katekéta képzés Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola

Színművész Kaposvári Egyetem

Infó! A fent említett képzések Ukrajnában nem akkreditáltak, az Európai Unióban 
elfogadott és Magyarországon akkreditált diplomát adnak.  
További friss infók a témában az alábbi linken: 
http://kmf.uz.ua/hu/hivatalos-dokumentumok/felveteli-2020/

Fontos! Mivel számos újonnan induló szak közül választhatsz, mindenképp 
érdeklődj a II. RF KMF Tanulmányi Osztályán az aktuálisan benyújtandó 
dokumentumokról! 
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Nyelvtanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja több mint 10 éve 
minden tanévben nyelvtanfolyamokat hirdet. A tanfolyamon való részvétel nincs feltételhez 
kötve, bárki jelentkezhet. A 2020/21-es tanévben a következő nyelvtanfolyamokat indította el 
alap- és középfokon 80 órában:  

−     angol nyelv;

−     ukrán nyelv;

−     német nyelv;

−     orosz nyelv;

−     magyar, mint idegen nyelv.

Nyelvtanfolyamok csoportbeosztása: az egyes csoportokat (minimum 12 fő) a tanfolyam 
megkezdésének napján a jelentkezők tudását felmérve alakítják ki.  

Nyelvtanfolyamok időbeosztása: az órákat a hallgatók időbeosztásához alkalmazkodva 
szervezik meg, akár szombati napokon is.  

Oktatók, tananyag: az órákat a II. RF KMF Filológiai tanszékének munkatársai tartják. 

Az oktatás tartalma: az oktatás kiterjed a beszédkészség fejlesztésére, nyelvtani ismeretek 
bővítésére, hallás utáni szövegértés fejlesztésére, íráskészség fejlesztésére stb. A legfontosabb 
nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés, kifejezések, mondattani ismeretek képezik a tananyag 
gerincét.  

Képesítés formája: minden tanfolyam elvégzése után a II. RF KMF Felnőttképzési Központja 
által kiadott kétnyelvű (magyar–ukrán) tanúsítványt kapnak a hallgatók. A tanfolyamot 
végzettek közül sok diák nyelvvizsgát tehet a Főiskolán ugyancsak elérhető ECL 
nyelvvizsgaközpontban is.  

Infó! Az ECL nyelvvizsga részleteiről a Főiskola Felnőttképzési Központjában 
kaphatsz további, részletes információkat!

Felnőttképzési Központ
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Tel.: (+3803141)4-29-68 (158-as mellék)

Web: www.kmf.uz.ua

E-mail: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com

Idegenvezetői képzés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja és a Kárpátaljai 
Magyar Turisztikai Tanács közös szervezésében a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási 
Hivatal szakmai támogatásával idegenvezető képzést indított 2019. október 4-től, 360 órában 
péntek-szombatonként. A tanfolyam vizsgával zárul és hivatalos idegenvezetői engedélyt ad.

A képzés díja: 1 500 hrivnya.

A tanfolyam keretszáma: 30 fő.
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Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)-Balassi magyarországi 
érettségi-felvételi előkészítő képzése

Ha még nem sikerült eldöntened, hogy milyen szakirányon szeretnél továbbtanulni, vagy nem 
érzed elegendőnek a meglévő tudásod, jelentkezz a KKM-Balassi érettségi-felvételi előkészítő 
kurzusaira, hogy egy színvonalas képzés keretein belül, magas heti óraszámban készülhess 
fel a 2022. évi tavaszi emelt vagy középszintű érettségi vizsgákra. Az előkészítő képzés célja a 
szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása mellett a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi 
eljárásban meghatározott, az adott alap- vagy osztatlan képzési szakhoz szükséges 2 felvételi/
érettségi tantárgyból emelt vagy középszinten történő magyarországi érettségi vizsga sikeres 
letétele.

Miért érdemes ide jelentkezni? 

• a választott szakhoz szükséges két tantárgyat tanulhatod;
• nagy tapasztalattal rendelkező oktatók tanítanak;
• ösztöndíjat, ingyenes kollégiumi elhelyezést és diákigazolványt kaphatsz;
• részt vehetsz a tanórán kívüli szakmai programokon, rendezvényeken;
• támogatást, tanácsadást kaphatsz a szakválasztásban, a felvételi stratégia 

kidolgozásában, illetve a felvételi ügyintézésben.

Milyen tantárgyak közül választhatsz?
• Angol nyelv;
• Biológia;
• Fizika;
• Földrajz;
• Informatika;
• Kémia;
• Magyar nyelv és irodalom;
• Matematika;
• Történelem

Heti óraszám: 12–20 tanóra/tantárgy.

Mindegy, milyen tantárgyat választasz?
Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő hallgatók a KKM-Balassi előkészítőjén 2 felvételi/
érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből 
is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat. Ezért mindenképp azt a 2 tárgyat érdemes 
választani, amiből felvételizel és emelt szintű vizsgát szeretnél tenni.

Meddig tart a képzés? 
A képzés 10 hónapig tart.

Képzési díjak 
Ha nem sikerülne az ösztöndíjpályázatod, lehetőséged van önköltséges formában részt venni a 
képzésen, melynek díjairól Puskás Cecília ad tájékoztatást (e-mail: htmelokeszito@mdakft.hu). 

Tipp! Lehetőséged van ösztöndíjasként részt venni a KKM-Balassi emelt szintű 
érettségire felkészítő képzésein. Ehhez pályázatot kell benyújtanod. A pályázatot 
megtalálod:https://balassischolarship.kormany.hu/kulhoni-magyarok-
felsooktatasi-elokeszito-palyazatok oldalon. Amennyiben pályázatod pozitív 



A
lt

e
rn

a
tí

v
 l

e
h

e
tő

sé
g

e
k

67

elbírálásban részesül, ingyen vehetsz részt a képzésen, továbbá ingyen kollégiumi 
férőhelyet biztosítanak, valamint havi 45 000 forint ösztöndíjra számíthatsz.

Milyen mellékleteket szükséges csatolnod a pályázathoz?
• pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
• az útlevél és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata;
• a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata;
• a szülőföldi érettségi bizonyítvány és mellékletének egyszerű másolata;
• amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű és/vagy emelt szintű 

érettségi oklevelének, bizonyítványának egyszerű másolata;
• a magyar nemzetiség igazolása (bármely dokumentum, amelyből a nemzetiség 

hitelt érdemlően megállapítható);
• ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv 

másolata.

Amire figyelned kell: 
Amennyiben a KKM-Balassi előkészítő képzésére és valamely magyarországi vagy kárpátaljai 
felsőoktatási intézmény képzésére egyidejűleg felvételt nyertél, akkor el kell döntened, hogy 
melyiket választod! A kettőn egyszerre nem vehetsz részt. A kettős állampolgárság nem kizáró 
ok az ösztöndíjpályázatnál, azonban állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkezhetsz. 

Mire figyelj még? 
A felsőoktatási felvételi eljárásra, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő 
jelentkezést az Oktatási Hivatal által megadott határidőig (www.felvi.hu és www.oktatas.hu 
honlapokon) az előkészítő képzésben részt vevő hallgatóknak önállóan, saját felelősségükre 
(fiatalkorú hallgatók esetében szülői felelősségre) kell benyújtaniuk. A felvételi eljárásra, illetve 
az érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei a hallgatókat terhelik, így a jelentkezési 
díjakat is önállóan kell befizetniük majd.

Hogyan tudsz jelentkezni? 
A pályázatról és a jelentkezés feltételeiről információt Puskás Cecília ad. 
Elérhetőségek: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57, III. épület 101-es iroda; 
Tel.: +36 1-800-9483; 
E-mail: htmelokeszito@mdakft.hu

Meddig jelentkezhetsz? 
A pályázat megjelenése 2021 tavaszán várható.

Tipp! Ha tanácsra van szükséged a jelentkezéssel kapcsolatban, keresd a 
Momentum Doctorandus Felvételi kérdezz–felelek! programjában részt vevőket 
(lapozz az 70. oldalra), vagy az Agora Információs Központ munkatársait (lapozz 
az 72. oldalra). 
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              molnar.attila@kmf.org.ua
Molnár Attila, biológia

              bencenorbert007@gmail.com

Bence Norbert, fizika

              kriszta.dancs@gmail.com

Bakó Krisztina, történelem, néprajz

              kemfiser@uni-miskolc.hu

Dr. Fiser Béla, kémia
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Milyen kérdésekkel fordulhatsz hozzánk?

• Nem tudod, hogyan válassz helyesen a továbbtanulási lehetőségek közül, hogy 
megvalósítsd önmagad?

• Továbbtanulnál, de félsz az adminisztráció útvesztőitől?

• Nem tudod, hogy melyik felsőoktatási intézmény lenne a legjobb döntés?

• Tisztában vagy vele, milyen tantárgyakból vagy jó, de nem tudod, milyen szakokra 
készülj és hogyan?

• Jók az eredményeid, de nem tudod hogyan pályázz ösztöndíjakra?

• Érdekel a tudomány, de nem tudod, mire számíthatsz majd az egyetemi szakokon?

• Vonz az aktív diákélet, de nem tudod milyen lehetőségeid vannak az 
intézményekben?

• Elvesztél a kollégiumválasztás és adminisztráció rengetegében?

Fordulj hozzánk, mi szívesen segítünk!

Ebben a fejezetben arra törekedtünk, hogy számodra minden tudományterületről a 
legmegfelelőbb és legszimpatikusabb szakemberhez fordulhass a felmerült kérdéseiddel 
kapcsolatban. Legyen szó adminisztrációs, tudományos, lakhatási, pályázati vagy egyéb 
továbbtanulással kapcsolatos kérdésekről, keress minket bátran! A továbbiakban a Felvételi 
kérdezz–felelek! programunkban résztvevő doktoranduszok rövid bemutatkozását találod meg.

Tipp! Ha úgy érzed, itt mégsem találtad meg a számodra legmegfelelőbb személyt, 
kérj segítséget a momentum.doktorandus@gmail.com email címen, vagy keress 
minket a Facebookon. 



              szilviabatyi7@gmail.com

Dr. Bátyi Szilvia, nyelvtudomány

              kosztur.judit@science.unideb.hu

Kosztur Judit, matematika

              szolosi.nora@gmail.com

Dr. Szőlősi Nóra, történelem

              andrea.fazekas11@gmail.com

Fazekas Andrea, irodalomtudomány
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              istvan.szanyi@cern.ch

Szanyi István, fizika

              viktoriabenedek1@gmail.com

Benedek Viktória, földrajz

              demeterlaszlo7@gmail.com

Demeter László, biológia

              andras.kosztur@gmail.com

Kosztur András, történelem
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              polin.lenard@gmail.com

Pólin Lénárd, földrajz

              kovaly.katalin@gmail.com

Kolozsvári (Kovály) Katalin, földrajz

              lincannamary@gmail.com

Linc Annamária, földrajz

             demes.sandor@atomki.mta.hu

Dr. Demes Sándor, fizika
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Ha mástól is szeretnél tudomást szerezni 
a felvételivel, képzésekkel, ösztöndíjakkal 

kapcsolatos információkról, ismerkedj meg az 
Agora Információs Központtal!

Miért van az AGORA? 
Az Agora Információs Központ (AIK) hivatott segítséget nyújtani azok számára, akik 
Magyarországon szeretnék tovább folytatni tanulmányaikat az érettségit követően. Így 
az AIK főbb tevékenységi körébe tartozik a magyarországi továbbtanulással kapcsolatos 
információszolgáltatás. Ezen kívül az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem által közösen kiírt Hunyadi János (korábban miniszteri ösztöndíj) 
ösztöndíj pályázatok szülőföldi lebonyolítása is a fő profil részét képezi. Az AIK a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítványnak alárendelve működik és szervesen összekapcsolódik vele. 

Miben tudnak segíteni? 
Az évről évre változó magyarországi felsőoktatási törvény, valamint a felsőoktatásba 
és kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezés feltételeinek folyamatos módosulása 
szükségessé tette egy olyan iroda működését, ahová betérve az érettségi előtt állók választ 
kaphatnak a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre, hogy ezen információk birtokában 
magabiztosan válasszák ki jövőbeli szakmájukat. Az irodánkba betérő érdeklődőt igyekszünk 
minden esetben széleskörűen tájékoztatni a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással 
kapcsolatban, valamint a magyarországi kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezéssel és 
az ahhoz szükséges tudnivalókkal kapcsolatban. Ezen kívül lépést tartunk az éppen aktuális, 
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              szilviabatyi7@gmail.com

Dr. Bátyi Szilvia, nyelvtudomány

              kosztur.judit@science.unideb.hu

Kosztur Judit, matematika

              szolosi.nora@gmail.com

Dr. Szőlősi Nóra, történelem

              andrea.fazekas11@gmail.com

Fazekas Andrea, irodalomtudomány
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hatályban lévő magyarországi továbbtanuláshoz kapcsolódó törvényrendeletekkel. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a továbbtanulni vágyó helyett választunk szakmát, 
vagy éppenséggel helyette jelentkezünk a felvételi eljárásra, illetve érettségi vizsgára, hanem 
azt, hogy a felmerülő részletkérdésekre választ adunk. Ehhez az szükséges, hogy az AIK-ba való 
informálódás előtt mindenki tájékozódjon a magyarországi tanulással kapcsolatos internetes 
felületeken (lásd a bemutatkozás végén), hogy a további segítségkérés már meglévő informá-
ciókra épülhessen, illetve kiegészítésként szolgálhasson.

Milyen konkrét pályázatok lebonyolítását végzi az AGORA? 
Az AIK az alábbi pályázatok szülőföldi (kárpátaljai) lebonyolítását végzi:

• A magyarországi alap-, egységes/osztatlan képzésben való részvételt támogató 
Hunyadi János (korábban miniszteri) ösztöndíj;

• A magyarországi mesterképzésben való részvételt Hunyadi János (korábban 
miniszteri) támogató ösztöndíj;

• Magyarországi PhD/DLA képzésben való részvételt támogató ösztöndíj;

• Tavaszi és őszi szemeszterre kiírt részképzésben való részvételt támogató Hunyadi 
János (korábban miniszteri) ösztöndíj;

• ELTE-ITM által kiírt szülőföldi tanulmányi támogatás alap- és osztatlan képzésben 
résztvevők számára;

• ELTE-ITM által kiírt szülőföldi tanulmányi támogatás mester/specialist képzésben 
résztvevők számára;

• ELTE-ITM által kiírt szülőföldi tanulmányi támogatás PhD/DLA képzésben 
résztvevők számára;

• Szülőföldi fiatal oktatókat támogató ösztöndíj;

• Zrínyi Ilona Szakkollégiumi ösztöndíj;

• Diplomahonosítási ösztöndíj.

A fentiekből láthatod tehát, hogy a lehetőségek tárháza széles azok számára, akik 
Magyarországon kívánják tanulmányaikat tovább folytatni. Az ehhez szükséges információkat 
is több forrásból szerezhetitek be: egyrészt internetes felületekről, másrészt az AIK-ból. 
Ezen forrásokból hozzájutott információk ismeretében pedig mindenki önállóan dönthet 
továbbtanulásával kapcsolatban. Ezen felül a kárpátaljai felvételt nyert hallgatók Hunyadi 
János (korábban miniszteri) ösztöndíjban is részesülhetnek, amennyiben a feltételeknek eleget 
tesznek. 

Az érdeklődők számára ajánlott internetes honlapok: www.felvi.hu, www.oktatas.hu

Infó! Az Agora Információs Központ elérhetősége: 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola főbejárata, 110. terem) 
Tel.: 003141-4-29-68/159-es mellék 
E-mail: agora@kmf.uz.ua 
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
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Akik által sokat fejlődhetsz – ismerd meg 
a Mathias Corvinus Collegiumot (MCC)!

Küldetésünk:
A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye 
alapvető fontosságú közérdek, ami meghatározó egy 
ország versenyképességére nézve. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) negyed évszázada 
foglalkozik tehetséggondozással. Az előkészítő munkát követően 1996-ban mindössze 
néhány diákkal indult útjára a tehetséggondozási tevékenységünk, ami 2001-ben bentlakásos 
kollégiumi szolgáltatással egészült ki. A MCC kezdetben a tehetséges középiskolás és 

egyetemista tanulók felkarolására összpontosított, 
a 2000-es évektől kezdődően azonban fokozatosan 
bővült képzési kínálatunk, és Magyarország határain 
kívül, a Kárpát-medence több pontján is megjelent az 
MCC. Ma már minden korosztálynak kínálunk fejlődési 
lehetőséget: az általános iskolában, a középiskolában, 
a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak, de 
a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek is 
nyújtunk térítésmentes képzési lehetőséget.

Az ingyenes oktatási kurzusokat szerteágazó szellemi műhelymunka egészíti ki. Az MCC többek 
között könyveket ad ki; konferenciákat, szakmai fórumokat szervez; kutatásokat, elemzéseket 
készít; nemzetközi mobilitási- és ösztöndíj programokat koordinál. Ezeknek köszönhetően az 
MCC nemzetközileg is jegyzett tudásközponttá vált Magyarországon. 

Újult erővel és lelkesedéssel folytatjuk a megkezdett munkát. A ’90-es évek közepén indult 
maroknyi és a jelenleg számlált 2500 diák helyett a következő öt évben mintegy 10 ezer 
gyermek képzését vállalja az MCC különböző programjain keresztül. A mostani 10 helyszín 
helyett összesen 35 magyarlakta városban lesz jelen Kárpát-medence-szerte a Mathias 
Corvinus Collegium, illetve nyugat-európai, például bécsi, berlini és londoni jelenlétet is 
tervez. Szakmai programjaink folyamatos fejlesztése érdekében a legjobb tanárokat vonjuk be 
és a legismertebb vendégelőadókat kérjük fel, miközben oktatási központjainkat is felújítjuk.    

Az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, honfitársaikért és a 
környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget 
– anyagi, társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt saját 
maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. Az MCC nem versenytársa, 
és nem is alternatívája a közoktatási és a felsőoktatási intézményeknek, független azoktól, 
ugyanakkor képzéseinek köszönhetően a diákok a hagyományos oktatási rendszerben is jobban 
tudnak teljesíteni. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, 
nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamatokat, ezzel egyidőben legyenek 
patrióták, és olyan értékeket, szemléletmódot képviseljenek, amelyek a kárpát-medencei 
magyarság sorsára és egész Európa jövőjére nézve előremutatóak egyben meghatározóak.

Infó! A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány elérhetősége:
Cím: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.
Tel.: +36 1 372 0191
E-mail: inf@mcc.hu
Honlap: www.mcc.hu
Felsőoktatási kiadvány: 
https://mcc.hu/uploads/default/0001/12/2b89cc2530539d5c499f58a1d5db3bb1c5a0025a.pdf
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Egyetemistaként az időd legnagyobb részét a „tudomány oltárán” áldozod majd fel, kicsit keve-
sebbet alvásra fordítasz, de marad még némi szabadidő egyébre is. Az egyetemi környezetben 
általában található egy-két vagy akár több hallgatói szervezet, diákönkormányzat, amelyek 
társaságában izgalmasan, eseménydúsan töltheted a szabadidődet. Ezen kívül a művészetek 
vagy a tollforgatás iránt fogékony, esetleg az egyház mellett elkötelezett diákok számára is 
működnek szövetségek, egyesületek. Eljárhatsz a programjaikra, de akár aktivistaként ki is 
veheted a részedet a közösségért való munkájukból, de egy valami biztosan garantált – az 
itt szerzett élmények és tapasztalatok maradandó, színes emlékeivé válnak majd egyetemi 
éveidnek. Életre szóló barátságokat nyerhetsz, de még a jövőbeli hivatásod szempontjából is 
hasznos kapcsolatrendszerre tehetsz szert. Az alábbiakban bemutatkozik néhány ifjúsági szer-
vezet. Bátran látogass majd el a programjaikra, ismerd meg őket személyesen is, és ha kedved 
támad, csatlakozz hozzájuk: szívesen látnak majd!
 
  

Diákszervezetek

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 1999-ben alakult. 
Fennállásának eddigi 20 éve alatt számos felejthetetlen emléket nyújtott a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak és minden kedves érdeklődőnek. A Hallgatói 
Önkormányzat fő tevékenységét a hallgatói érdekképviselet alkotja a főiskola vezetőségével 
és minden olyan szervezettel, amely a hallgatók érdekeit szolgálja. Fontosnak tartjuk, hogy 
a felsőoktatásban töltött évek alatt minél több eseményen részt vegyenek a hallgatók. A 
Hallgatói Önkormányzat sikere a hallgatókban rejlik, hiszen a szervezet tagjai is egytől egyig a 
főiskola különböző szakjairól összegyűlt diákok.

Elérhetőségeink:
Cím: 90202 Ukrajna, Kárpátalja, 

Beregszász, Kossuth tér 6.
E-mail: hok@kmf.uz.ua

Tel: +380989613927

A Kölcsey Ferenc Szakkollégium 2001-ben nyitotta meg kapuit a főiskola hallgatói előtt. 
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II. RF KMF HÖK jelenlegi elnöke
Kozub Gergely,

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Hallgatói Önkormányzata - II. RF KMF HÖK

a KSZF HÖK jelenlegi elnöke
Kelemen Dominika,

Kölcsey Ferenc Szakkollégium 
Hallgatói Önkormányzata – KSZF HÖK
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az akkori kollégisták sikeresen véghez is vittek. A kollégiumi HÖK megalakulásának fő oka az 
volt, hogy a hallgatók is beleszólhassanak az őket érintő fontos döntésekbe, és különböző 
programokkal feldobják a kollégiumi életet, kapcsolatot tartsanak más szervezetekkel. 
Találkozókon és kirándulásokon vehessenek részt, illetve szervezhessék is ezeket. 
Az önkormányzat egy elnökből és két alelnökből áll, akiket a hallgatók választanak. Továbbá 
jelentkezhet bárki aktív tag tisztségre. A szervezetnek sikerült elérnie azt, hogy az elnökségi- 
és aktív tagok a következő évi kollégiumi felvételi során plusz pontokat kapjanak.
Jelenleg 19 fős aktív csapat munkálkodik azon, hogy jobbá tegyék a hallgatók mindennapjait. 
A csapat nagyrészt visszatérő tagokból áll, viszont sok új tagot is mondhat magáénak. 

Elérhetőségeink:
Cím: 90202, Beregszász, Kossuth tér 2.

Facebook: https://www.facebook.com/kfszhok
Instagram: @kolcsey.koli

E-mail: kolcseykollegium@gmail.com

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1998 tavaszán alakult meg 
Ungváron prof. dr. Lizanec Péter kezdeményezésének köszönhetően. 1999 áprilisában 
az akkori magyar ajkú hallgatók hivatalosan is bejegyezték a nonprofit civil szervezetet. 
Szövetségünk tevékenységi köre elsősorban a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar 
hallgatóira, másodsorban a kárpátaljai magyar középiskolások, gimnazisták és líceumisták 
diákjaira terjed ki, de programjainkon részt vesznek a képzésüket Magyarországon, illetve a 
többi szomszédos országban végző magyar ajkú hallgatók, doktoranduszok és fiatal kutatók 
is. Főbb programjaink: Kárpátaljai Magyar Diáktábor, Gólyabál, tematikus közösségi bulik, 
Diáknapok, Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), Karrier tanácsadás, Kárpátaljai Nyári 
Egyetem (közös rendezvényünk a Momentum Doctorandus-szal), KMDFKSZ Alumni Találkozó, 
KMDFKSZ Mentorprogramok.

Elérhetőségeink: 
Cím: 88 000, Ungvár, Egyetemi út 21, 307.

E-mail: kmdfksz@gmail.com
Honlap: www.kmdfksz.net

Facebook: www.facebook.com/kmdfksz/
Instagram: www.instagram.com/kmdfksz_1999/

You tube: www.youtube.com/user/kmdfksz/videos
Tel.: +380507693790 (Lőrinc Ingrid)

a KMDFKSZ jelenlegi elnöke
Lőrinc Ingrid,

Kárpátaljai Magyar Diákok és 
Fiatal Kutatók Szövetsége - KMDFKSZ
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a HÖOK jelenlegi elnöke
Murai László,

Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája - HÖOK

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a magyarországi felsőoktatási 
intézmények hallgatói önkormányzatainak, így a magyar felsőoktatási hallgatóknak a 
demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete. Tagjai az 
ország felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok, tiszteletbeli tagjai a 
határon túli magyar hallgatók képviseletét ellátó hallgatói önkormányzatok, hallgatói szervezetek. 
A HÖOK a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében regionális, és országos szintű 
felsőoktatási- és ifjúságpolitikai feladatokat végez, és biztosít hallgatói szolgáltatásokat. A 
HÖOK felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért is, valamint elősegíti a magyar 
hallgatóság érdekeinek érvényesítését mind hazai, mind nemzetközi téren, különös tekintettel 
az Európai Unió tagállamaira. E területeken jogszabályok alkotását kezdeményezi, véleményt 
nyilvánít a jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, szervezi és 
segíti a tagjai közötti információáramlást. Mindezek mellett a HÖOK több országos és határon 
átívelő projektet is működtet. 

Elérhetőségeink: 
Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.

Telefon: +36703399462
E-mail: info@hook.hu

Honlap: www.hook.hu
Facebook: www.facebook.com/hallgatok/

Instagram: www.instagram.com/hook_for_you/

Megjegyzés! Minden magyarországi felsőoktatási intézményben működik hallgatói 
önkormányzat (HÖK), amely a diákok érdekképviseletét látja el. Amennyiben 
Magyarországon fogsz tovább tanulni, te is automatikusan tagja leszel az adott HÖK-
nek, így részt vehetsz a képviselők választásában mind szavazóként, mind jelöltként.

Az ArtTisza művészeti egyesület 2011 tavaszán alakult meg kárpátaljai művészekből. 
Célja elsősorban a helyi magyar képző- és iparművészet népszerűsítése, az alkotók közötti 
kapcsolatteremtés, tapasztalatcsere elősegítése, valamint az, hogy lehetőséget adjon az ifjú 
művészeknek a bemutatkozásra. Egyesületünk tagjai elsősorban képzett művészek, fiatalok 
és érettek egyaránt, azonban szívesen várjuk a kezdő, fejlődni és tanulni vágyó alkotókat is. 

Ifjúsági szervezetek

ArtTisza Művészeti Egyesület
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Rendezvényeink során gyakran vendégművészek is csatlakoznak hozzánk, emellett számos 
kárpátaljai és anyaországi szervezettel működünk együtt.
A művészeti egyesület jelenlegi elnöke Szilágyi Sándor.

Elérhetőségeink:
E-mail: arttisza@gmail.com
Web: facebook.com/arttisza

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság – Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók Közössége (KVIT) 
egy 2014-ben alakult nonprofit civil szervezet. Székhelye Beregszászon, az Európa–Magyar 
Házban található. Elnöke: Csordás László. Alelnöke: Marcsák Gergely. Fő célkitűzése a fiatal 
tehetségek felkarolása és érdekvédelme mellett a kortárs magyar irodalmi élet helyzetének 
javítása, illetve fellendítése Kárpátalján. 

Elérhetőségeink:
Honlap: www.kvit.hu

E-mail: kovacsvilmosit@gmail.com
Facebook: facebook.com/Kovács-Vilmos-Irodalmi-Társaság-KVIT-1557228521230764/

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) 2014 júniusában 
tartotta alakuló ülését, amelyen a jelenlévő fiatalok egyöntetűen kikiáltották a szervezet 
újjáalakulását. Jelenleg több mint 46 alapszervezettel rendelkezik, melyeknek nagy szerepe 
van a munka kiterjesztésében, valamint abban, hogy a fiatalok akár nagyobb távokon belül 
is kapcsolatot tarthassanak egymással, érezzék azt, hogy tartoznak valahová és azt is, hogy 
közös erővel lehetséges megbirkózniuk azokkal a nehézségekkel, amelyekkel nap mint nap 
szembe kell nézniük Kárpátalján. 

Elérhetőségeink:
Cím: 90202 Beregszász, Timoscsuk Mihály utca 6.

Web: www.kmkszisz.com
Email: kmkszisz@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kmkszisz/

a KVIT jelenlegi elnöke
Csordás László,

Kovács Vilmos Irodalmi Társaság – 
Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók Közössége – KVIT

a KMKSZ ISZ jelenlegi elnöke
Dobsa István,

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
Ifjúsági Szervezete – KMKSZ ISZ
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a KMCSSZ jelenlegi elnöke
Popovics Pál,

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség – 
KMCSSZ

Kárpátalja legrégebbi és egyik legnagyobb és legaktívabb magyar ifjúsági, ifjúságnevelő 
szervezete, az összmagyar cserkészcsalád aktív tagja, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
(KáMCSSZ) 1991. december 15-én, Munkácson alakult meg és azóta is itt van a központja. 
Legfontosabb céljai közt szerepel, hogy minden kárpátaljai magyar gyerekkel megismertessék 
ezt az önkéntes, politikamentes és vallásos ifjúságnevelő mozgalmat. Feladatuk olyan 
életrevaló, elkötelezett, felelős polgárok kinevelése, akiknek fontos, hogy önmaguk 
folyamatos nevelése által az Isten felé minél jobban közeledjenek. Életrevaló, vidám, vonzó, 
értékeket közvetítő gyerek- és ifjúsági kisközösségek, cserkészőrsök és csapatok létrehozását 
tervezik Kárpátalja minél több, magyarok által is lakott településén. Meggyőződésük, hogy 
ezek a közösségek fogják itthon tartani a magyarokat, és minőségi, nemzetükre büszke és 
törvénytisztelő magyar szakembereket, szülőket, vezetőket adnak közösségük számára.

Elérhetőségek:
Cím: 89600 Munkács, Ivan Franko u. 20.
Tel.: +380509791137, +380503271508

E-mail: kamcssz@gmail.com, iroda.kamcssz@gmail.com
Honlap: cserkesz.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/KarpataljaiMagyarCsekeszszovetseg/

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) 2001-ben alakult. Célja, hogy összegyűjtse azokat a 
kárpátaljai magyar görögkatolikus fiatalokat, akik számára fontos a hit, az egyház, a nemzet és a 
hagyományok, és szívesen tevékenykednek ezen értékek mentén mind a saját közösségükben, 
mind a GISZ-en belül. A szervezet minden olyan törekvést felkarol, ami egyházi értékeinket, 
nemzeti gazdagságunkat és a helyi hagyományokat ápolja.

Elérhetőségek:
Cím: Beregszász, Zrínyi Ilona utca 25. 

Telefonszám: +380964434906
E-mail: karpatalja.gisz@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gorogkatolikus.ifjusagiszervezet/

a GISZ jelenlegi elnöke
Lődár Jenő atya,

Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet – 
GISZ
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a KRISZ jelenlegi elnöke
Sipos József,

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet – 
KRISZ

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) 2002. február 14-én alakult meg. Ez a szervezet 
olyan emberek közössége, akik szeretik az ifjúságot és azt szeretnék, hogy megismerjék Istent, 
az Ő üdvözítő kegyelmét. És ezért persze tesznek is; ki-ki a maga lehetőségei szerint tettekben, 
anyagiakban, imádkozásban, ificsoport vezetésben. A KRISZ tehát a fiatalok közti missziói 
munkát, annak szervezését, vezetését tűzte ki céljául. 

Elérhetőségeink:
Cím: 90202 Ukrajna, Beregszász, Széchenyi út 48/1.

E-mail: kriszpont@gmail.com
Tel: +38 (0-99) 431-60-13

Facebook: https://www.facebook.com/kriszkriszkozosseg/

a SZME alapítója, elnöke
Megyesi László,

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület – 
SZME

A Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület (továbbiakban Egyesület) 2009 augusztusában 
alakult, státuszát tekintve jogi személy, részben a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye 
Ifjúsági és Szervező Irodájának jogi személyként bejegyzett utóda, részben pedig kárpátaljai 
animátorok által létrehozott egyesület. 

Elérhetőség: 
Cím: Ungvár, Korzó u.22/1. Pf.: A/44

Telefonszám: +3803122-3-45-94, +380666529411 (Megyesi László) 
E-mail: sztmartonegyesulet@gmail.com
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Ha tudományos pályafutáson töröd majd a fejed, 
elengedhetetlen tanulmányokat írnod, itt egy remek

 publikálási lehetőség:

Scientia Denique – Tudomány Dióhéjban

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének gondozásá-
ban kiadott tudományos folyóirat első száma 2011-ben jelent meg. A kiad-
vány azzal a céllal indult, hogy publikációs felületet biztosítson a magyar 
ajkú hallgatók számára, ahol szárnypróbálgatás gyanánt anyanyelvükön is 
publikálhatják tudományos törekvéseik eredményeit. A kötetbe minden 
tudományterületről várjuk a tanulmányokat. Az SD évente egy alkalom-
mal, az őszi időszakban jelenik meg.
A kiadói tevékenység mellett egyre nagyobb figyelmet 

fordítunk a tudományos közösséget érintő hírek – felfedezések, pályázatok, 
konferencialehetőségek – áramoltatására is, így érdemes Facebook oldalun-
kat, illetve honlapunkat követned, amennyiben szeretnél naprakész lenni a 
tudományt érintő kérdésekben.

Elérhetőségek:
Honlap: www.scientiadenique.net

Facebook: www.facebook.com/sdpublikacio
E-mail: info@scientiadenique.net
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nÉrdekel, hogy mi vár Rád a felvételi után? 
Az interjúkból kapsz egy kis ízelítőt!

„Az számít, hogy milyen tudást viszel magaddal, milyen em-
berré formálódsz, mire kilépsz az adott intézményből a diplo-
mával a kezedben.”

Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Szak: magyar-ukrán

Jelenlegi foglalkozás: újságíró és kulturális szervező (a Kárpátalja.ma főszerkesztője, a Pro 
Cultura Subcarpathica civil szervezet igazgatója).

Hol végezted a középiskolai tanulmányaidat, majd hova felvételiztél az érettségit kö-
vetően? 
A Kaszonyi Középiskolában (jelenleg Arany János Líceum – a szerk.) érettségiztem, majd a 
Rákóczi-főiskola óvodapedagógiai szakára, illetve magyar-ukrán szakpárjára felvételiztem. A 
beiratkozásnál utóbbit választottam. 

 Hogyan emlékszel vissza az egyetemi éveidre? 
A szakpár és az akkor még jócskán hiányos ukrán nyelvtudásom miatt nem indult egyszerűen 
a kezdés. Ez az eredményeken nem mutatkozott meg, de rengeteg befektetett munka és 
energia, magolós éjszaka kellett ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújtsak. A főiskolai évek alatt 
lettem visszavonhatatlanul a könyvek szerelmese, amiért nem lehetek elég hálás a tanáraimnak 
(különösen Beregszászi Anikónak). Kivételes helyzetben voltunk, hisz olyan oktatóink voltak, 
akik maguk is meghatározó szerepet töltenek be a kárpátaljai magyar irodalomban (Vári 
Fábián László, Penckófer János, Brenzovics Marianna).

Mivel foglalkozol jelenleg?
Ötödéves koromban, 2012-ben jelentkeztem a Kárpátalja.ma hírportált működtető Pro Cultura 
Subcarpathica (PCS) meghirdetett médiaképzésére, amelyet követően gyakornokként, majd 
főállású munkatársként csatlakoztam a Kárpátalja.ma szerkesztőségéhez és a PCS  szervezői 
csapatához. Ez azóta sem változott. A helyemen vagyok. A főiskola bázisán működünk, így az 
alma materemtől sem szakadtam el. 

Mikor döntötted el, hogy az újságírói pályát választod?
Sablonosan hangzik, de tényleg már gyerekkoromban is az újságírást hangoztattam 
álommunkaként (a Forma-1-es versenyzés mellett). Csak azért nem ezt a szakirányt 
választottam, mert nem volt anyanyelvi képzésre lehetőség Kárpátalján, így célravezetőbbnek 
láttam a magyar szakot. Ma sem döntenék másként. 

Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak a pályádat illetően?
Kétségkívül a programszervezés és az írás, a honlap működtetésének összehangolását. 
Minimum két fronton kell helytállnunk folyamatosan.  Nyártól késő őszig fesztiválszezonunk 
van. Szeptembertől a fesztiválokkal párhuzamosan megkezdődnek a beltéri programjaink – 
tárlatok, koncertek, vers- és mesemondó versenyek, tájházi foglalkozások. A honlapon pedig 

Pallagi Marianna
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soha nincs szünet. Hozzászoktunk a telefonos cikkíráshoz, szerkesztéshez. Többször előfordult, 
hogy éjfélkor még cikket időzítettünk másnap reggelre, hajnalban pedig már Huszt főterén 
vagy az ungvári várban építettük a fesztiválsátrakat. Újságíróként pedig a folyamatos fejlődés, 
az egyéni hang pallérozása az egyértelmű feladat.

Milyen tanácsot adnál a most felvételi előtt álló diákoknak?
Csak olyan szakirányt válasszanak, amit a sajátjuknak éreznek, vagy majd hozzásegítheti őket 
a vágyott szakmához. De ha nem érzik jól magukat a választott szakon, akkor ne féljenek 
váltani. És ne stresszeljenek rá a jegyekre. Ezt csak késve tanultam meg. Egyáltalán nem számít, 
mi van a leckekönyvekben. Az számít, hogy milyen tudást viszel magaddal, milyen emberré 
formálódsz, mire kilépsz az adott intézményből a diplomával a kezedben. 

„A továbbtanulás felkészít a fellépésekre, technikai fejlődést 
biztosít, megtanít másokkal együtt zenélni és egyben a fel-
nőtt életre is felkészít.”

Diplomaszerzés helye: Rivnei Nemzeti Egyetem

Szak: könnyűzene

Jelenlegi foglalkozás: basszusgitáros az Ullie zenekarban

Hol végezted a középiskolai tanulmányaidat?
A középiskolai tanulmányaimat az Ungvári Közművelődési és Művészeti Koledzsben végeztem, 
párhuzamosan a zenei képzésekkel.

Melyik egyetemet/szakképzést fejezted be?
Az Ungvári Közművelődési és Művészeti Koledzs után, ahol elektromos gitárral a kezemben 
könnyűzenei szakon végeztem, majd felvételt nyertem a Rivnei Nemzeti Egyetem ugyanezen 
szakára. Itt már a basszusgitárt választottam, ezzel is sokszínűsítve tudásomat. Tudtam, hogy 
ez a tapasztalat később hasznomra fog válni egy esetleges zenekar alapításakor, ami meg is 
történt.

Jelenleg mivel foglalkozol?
Jelenleg sikerült megalapítanunk az Ullie zenekart, amelybe nagyon sok időt és energiát 
fektetünk. Hisszük, hogy sikerül magyar könnyűzenei életet teremteni Kárpátalján, motiválni 
a fiatalokat zenekarok alapítására és reméljük, hogy itt is kifejlődik egy fesztivál, underground 
élet, ahol az itteni zenészek is kitudnak bontakozni.

Mesélj kicsit az együttes zenei pályafutásának a kezdetéről. Milyen eredményeket érte-
tek el eddig az Ullie együttessel?
Az Ullie zenekar (ejtsd: Ulli) 2020 nyarán alakult, tagjai: 
Ulyanna Donetska – Ének;
Blanár Dávid – Gitár, vokál;
Kudron József – Gitár;
Dudás Gergő – Zongora, billentyűs hangszerek, vokál;

Blanár Dávid
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Danku József – Basszusgitár;
Teigler Gábor – Dobok;
Jelenleg az első albumunkat készítjük, amelyhez már 3 
dalunk van felvéve, s amelyeket a Youtube csatornánkon 
meg is lehet hallgatni. Részt vettünk a Peron Music 
Alapítvány által szervezett tehetségkutató kárpátaljai 
fordulóján, ahol a koronavírus helyzet miatt online kellet 
megmérettetni magunkat. Mivel kevés jelentkező volt innen Kárpátaljáról, ezért egy elég erős 
mezőnybe kerültünk, ahol budapesti zenekarok is szerepeltek, de a sok munka meghozta 
gyümölcsét, és első helyen végeztünk. Ulyanna (az énekesnőnk) megkapta az Újfalusi Gábor 
díjat, melyet egy zenész kap a kiemelkedő zenei tehetségéért.
Ezután lehetőséget kaptunk részt venni a HANOSZ által szervezett Öröm a Zene tehetségkutató 
döntőjén, ahol a Kárpát-medence 26 legjobb zenekara mérte össze tudását. Itt nem sikerült 
első helyet elérni, de nem keseredtünk el. Nagyon sok tapasztalatot, kapcsolatot, barátokat 
és új lehetőségeket szereztünk. Ráadásul egy vágyunk teljesült, mivel az ismert A38 hajó 
színpadán zenélhettünk. Egy nagyon jó félévet zártunk.

Miért döntöttél a zenei pálya mellett?
Már gyerekkoromban szerettem volna zenélni, így nem volt nehéz döntés a későbbiekben. 
Akkor még maga a zene szeretete volt az, ami imponált, de ahogy felnőttem úgy kezdtem 
megérteni a zene csodálatos világát. Azt, hogy saját dolgokat alkothatok, érzéseket és 
hangulatokat válthatunk ki másokból, bevezethetünk embereket saját vagy akár általunk 
létrehozott világunkba. Azt hiszem ez az, ami végül erre a pályára terelt, az alkotás lehetősége.

Milyen emlékeid vannak az egyetemi/szakképzési időszakodról?
Nemcsak a szakmában, de az életben is sok tapasztalatot szereztem tanulmányaim során, 
természetesen sokat buliztunk akkoriban. Rengeteg barátság született, ebből sok a mai napig 
tart. Nagyon sok pozitív emlékem van, a késő estig tartó örömzenélésekről, beszélgetésekről 
egy pohár finom vörösbor mellett, a zenekari próbákról – megannyi szép emléket őrzök.

Mit tudnál üzenni a felvételi előtt álló zenész fiataloknak?
Azt üzenném, hogy mindenképp vágjanak bele! A továbbtanulás felkészít a fellépésekre, 
technikai fejlődést biztosít, megtanít másokkal együtt zenélni és egyben a felnőtt életre is 
felkészít. Na meg persze, nagyon sokat fogtok bulizni, amire egész életetekben emlékezni 
fogtok – viszont mindez csak rajtatok múlik!
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A kiadvány elkészítésében a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz 
szervezet tagjai működtek közre:

Bakó Krisztina, Benedek Viktória, Bence Norbert, Fazekas Andrea, Kosztur András,
Kolozsvári (Kovály) Katalin, Linc Annamária, Szőlősi Nóra, Varga Brigitta

Szakmai lektorok: Bakó Krisztina, Pethő Judit, Sztojka Miroszláv, Turóci Jolán
Szerkesztés: Fazekas Andrea, Kosztur András

Tördelés: Kovács Sándor
Grafika: Ráduly Csaba

A kiadvány Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma 
támogatásával készült.


