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Immár az utolsó iskolai tanévedet taposva – 
vagy éppen ahhoz közeledve – számos olyan 
döntést kell meghoznod, amely befolyásolni 
fogja a következő éveidet, a pályaválasztásod 
pedig az egész életedet. Tudjuk, hogy 
rengeteg kérdés, kétely foglalkoztat. Merre 
tovább? Menni vagy maradni? Szakképzés, 
főiskola vagy egyetem? Magyarul avagy az 
államnyelven? Hogyan válhat a hobbyd 
hivatásoddá? Néhány éve mi is ugyanezekre 
a kérdésekre kerestük a válaszokat… A 
kezedben lévő kiadványban éppen ezért 
olyan hasznos információkat gyűjtöttünk 
össze, amelyek segítséget nyújthatnak 
számodra az érettségi és a felvételi eljárás 
során vagy épp azt követően.  
Jelen felvételi tájékoztató füzet immár ötödik 
éve jelenik meg; olyan információkat 
tartalmaz egy kiadványban, amelyek 
segítséget nyújthatnak Számodra a 
döntésben,  tám pontot és  egyéb 
elérhetőségeket sorakoztat fel ahhoz, hogy 
megtaláld az éppen aktuális válaszokat a 
kérdéseidre. 
Mi, a Momentum Doctorandus tagjai, már 
tanultunk (tanulunk) valamelyik kárpátaljai 
és/vagy magyarországi felsőoktatási 
tanintézmény falai között – szívesen 
megosztjuk Veled tapasztalatainkat, fordulj 
hozzánk bizalommal! Elérhetőségeinket 
megtalálod a Felvételi kérdezz–felelek! című 
fejezetben. 
A Momentum Doctorandus teljes csapata 
arra biztat, hogy semmiképp se rettenj meg a 
jelen pillanatban útvesztőnek tűnő 
ügyintézési teendőktől, mert a továbbtanulás 
évei olyan élményekkel és emlékekkel 
gazdagítanak majd – külföldi tanulmányutak, 
ösz töndí jak,  tud ományos s ikere k, 
konferenciák, utazások, szerelem, barátok és 
számos más tapasztalat révén –, amelyekre 
örömteli szívvel fogsz majd visszatekinteni! 
Sok sikert kívánunk mindehhez! 

 
 

A Momentum Doctorandus csapata 

Kedves érettségizni és 
felvételizni készülő diák! 



A Momentum Doctorandus a kárpátaljai magyar 
doktoranduszokat tömörítő szervezet, amely 2011-ben jött létre. 
Tagjaink a magyarországi és ukrajnai egyetemek doktori 
iskoláiban, kutatóműhelyeiben tevékenykednek különböző 
tudományterületeken. A Momentum Doctorandus célja, hogy 
segítse a kárpátaljai magyar doktoranduszokat fokozatszerzésük 
során különböző szakmai programok szervezésével, információk 
átadásával, továbbá olyan események létrehozásával, amelyek 
egy közösséggé kovácsolják a kárpátaljai magyar értelmiségi 
fiatalokat. Fontosnak tartjuk emellett a kárpátaljai 
tehetséggondozást is, így kiemelt céljaink között szerepel a 
továbbtanulás ösztönzése, aminek eredményeként tarthatod 
most kezedben ezt a kiadványt. 

Kik vagyunk mi? 
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Az ukrajnai felvételi rendszer 

Szeretnél továbbtanulni? Szeretnél emelt szintű érettségit tenni, de 
nem tudod, hogyan is kezdj hozzá? Kíváncsi vagy a teendőkre? 
Reméljük, itt megtalálod kérdéseidre a választ! Ebben a fejezetben 
igyekeztünk összegyűjteni minden olyan hasznos információt, ami 
segíthet eligazodni a felvételivel járó adminisztrációs útvesztőben. 
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A 2017. évi változásokról bővebben 
a www.testportal.gov.ua oldalon 
tájékozódhatsz.  

Tipp!  

F
Fontos tények 
és változások!  

1. 2017-ben három tárgyból kell érettségi vizsgát tenniük a végzősöknek. Ukrán 
nyelvből és irodalomból, valamint matematikából vagy Ukrajna történetéből minden 
érettségizőnek kötelező vizsgáznia. Az itt szerzett eredmények a vizsgázó érettségi 
bizonyítványában is szerepelni fognak.  
2. A harmadik vizsga szabadon választható: földrajz, biológia, matematika, fizika, 
kémia, Ukrajna története, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv és 
orosz nyelv. 
3. A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is 100-tól 200 pontig terjedő skálán 
értékelik.  
4. Idén a korábbi évtől eltérően nemcsak az adott évben, tehát a 2017-ben kiadott 
tanúsítványok (szertifikátok) érvényesek, hanem a tavalyi, 2016-ban szerzett 
tanúsítványok is. 
5. 2017-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. 
6. A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2017. február 6-tól 
március 17-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor.  

Mi is változott az előző évi 
követelményekhez képest?  

Mit kell tennem, ha 
itthon szeretnék 
továbbtanulni?  

Az első és legfontosabb tennivalód, hogy ki 
kell választanod azt a szakirányt, amelyen 
tovább kívánod folytatni tanulmányaidat. 
2017-ben a korábbi években megszokott 
molodsij specialist (ifjú szakember), bakalavr 
(baccalaureus), valamint magiszteri (mester) 
képzések közül választhatsz.  

2017-ben is számos változásra kell odafigyelniük azoknak, akik a 
felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. Ezek a változások a 
középiskola befejezésének folyamatát és a felvételi egészét érintik. 

Fontos!  

 Az első a korábbi évek tapasztalatát követi: a jelentkező a külső független 
értékelésen tett eredményes vizsgákkal szerez szertifikátokat és azokkal 
jelentkezik valamely szakra.  

 Azok a személyek, akik felsőfokú szakképzést végeztek (pl. molodsij specialist) 
vagy rendelkeznek már valamilyen egyéb felsőfokú végzettséggel, második 
vagy harmadik évfolyamra nyerhetnek felvételt (szakiránytól függetlenül 
jelentkezheznek, nem csak rokon szakokra).  

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. 
A következő fontos teendőd, hogy bejelentkezz, azaz regisztráld magad az Ukrán 
Oktatásminőségi Értékelő Központ nyilvántartásába!  
Ha sikeresen részt vettél a tesztvizsgákon és megkaptad a szertifikátjaidat, 
jelentkezhetsz valamelyik felsőoktatási intézménybe.  
Jelentkezni elektronikus úton a tesztközpont, az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő 
Központ (Український центр оцінювання якості освіти) honlapján lehet.  

Alapképzésre (bakalavr, 
BSc, BA) 2017-ben 

alapvetően kétféleképpen 
lehet jelentkezni:  
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Itt az emelt szintű érettségivel kapcsolatban minden információt megtalálsz. 
www.testportal.gov.ua 
Az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ (Український центр оцінювання 
якості освіти), továbbá 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  
2017-es felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló, emellett a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján (www.kmf.uz.ua) is tájékozódhatsz.  
A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz a tanáraidtól, valamint a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában, illetve Tanulmányi Osztályán. 
Továbbá az Ungvári Nemzeti Egyetem Felvételi Bizottságától (Приймальна Комісія).  
 Bátran fordulhatsz hozzájuk!  

Hasznos infó!  

2017-ben az alapképzés első évfolyamára, nappali és 
levelező tagozatra csak elektronikus úton lehet jelentkezni. 

Fontos!  

Tipp! 
Élj vele!  

2017-ben egy jelentkező ukrajnai államilag finanszírozott intézményben 
összesen 9 jelentkezési kérelmet nyújthat be. 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 finanszírozott képzésen egyidejűleg 
egy nappali tagozatos szakon tanulhat a hallgató. 

Hány szakra 
jelentkezhetek 

egyszerre?  

Hogyan és hol jelentkezhetek 
független tesztelésre?  

A www.osvita.ua/test/program_zno weblapon elérheted a 2017-ben 
választható 12 központi érettségi vizsgatantárgy tematikáját, 
követelményét.  
A www.osvita.ua/test/zno_online weblapon a 2017-es követelményeknek 
megfelelő online teszteket gyakorolhatsz ukrán nyelven.  
A www.osvita.ua/test/answers portálon megnézheted az elmúlt évek 
tesztkérdéseinek válaszait.  

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.  

Ki jelentkezhet a független 
érettségi tesztekre? 

Meddig jelentkezhetek? 

A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2017. február 6-tól 
március 17-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor. Az 
időpontokról részletesen itt tájékozódhatsz: www.testportal.gov.ua. 
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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. 

Mit kell tennem a sikeres regisztrációhoz?  

Hol kaphatok segítséget a regisztrációhoz? 
Kárpátalján segítséget kaphatsz:  
– 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 (közép-
európai idő szerint).  
Weboldal: www.kmf.uz.ua  
– Az Ungvári Nemzeti Egyetem Felvételi Bizottságától (Приймальна Комісія)  
Cím: 88000 Ungvár, Universitetska u. 14.  
Tel.: 0312-643084, 066-5716240  
E-mail: admission@uzhnu.edu.ua  
Weboldal: www.uzhnu.edu.ua, www.magyarkar-une.org  

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! 

Miből kell vizsgáznom, ha 
jelentkezem a tesztelésre?  

Milyen tantárgyakból 
választhatok?  

A jelentkezés során 12 vizsgatárgyból 
tudsz választani:  

1. ukrán nyelv és irodalom (kötelező);  
2. matematika;  
3. Ukrajna története;  
4. fizika;  
5. kémia;  
6. biológia;  
7. földrajz;  
8. angol nyelv;  
9. német nyelv;  
10. francia nyelv;  
11. spanyol nyelv;  
12. orosz nyelv.  

A magyar nyelv idén sem választható 
tantárgy, azonban jó hír, hogy a  
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola  minden pedagógiai 
irányultságú szakjára magyar nyelv 
belső felvételi vizsgát tehetnek a 
jelentkezők. Ennek köszönhetően a 
felvételizők, ha legalább két független 
tesztvizsgán sikeresen szerepeltek, 
anyanyelvükből tehetnek vizsgát 
harmadik tárgyként a Rákóczi-
főiskolán. 

Nem! Egyáltalán nem mindegy. 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 
felsőoktatás i intézmény felvétel i 
tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az 
adot t  s zakra  mi lye n  te sz te ket 
(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 
www.osvita.ua/vnz/entrance/11737 
címen.  

Mindegy, hogy az ukrán 
nyelv és irodalom mellé 

milyen tárgyat 
választok?  
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Ebben az évben is meg kell jelölni a benyújtott kérelmek prioritását, vagyis azt, melyik 
felsőoktatási intézmény melyik szakját részesíti előnyben a felvételiző sikeres felvételi 
esetén. Ha a felvételiző az általa első helyen megjelölt szakra felvételt nyer és beiratkozik, 
akkor az alacsonyabb prioritással megjelölt szakokra már nem iratkozhat be, azok 
automatikusan törlődnek. Ha a jelentkezőt nem veszik fel az általa első helyen megjelölt 
szakra, akkor csak a másodikra nyerhet felvételt, amire ha beiratkozik, a sorrendben 
alább megjelöltek törlődnek. Ha a másodikra sem nyer felvételt, akkor a harmadikra 
nyerhet, és így tovább. 
Nagyon fontos a felvételizőknek odafigyelni arra, hogy jelentkezésük pillanatában 
megjelöljék a választani kívánt szakok és/vagy intézmények prioritását – azaz a 
fontossági sorrendet, mivel a felvételi eljárás során ezen a sorrenden már nem 
változtathatnak!  

Fontos tudni!  

Nem! A jelenleg hatályos ukrán törvények szerint felsőoktatási 
intézménybe csak az jelentkezhet, aki részt vesz a független tesztelésen. 
Tehát ne hagyd ki, ne foszd meg magad a lehetőségtől!  

Ha nem jelentkezem független tesztelésre 
csak az iskolában teszek érettségit, attól még 

jelentkezhetek főiskolára, egyetemre?  

Hány pontot kell elérnem 
ahhoz, hogy felvegyenek?  

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 szertifikáttal 
szükséges a felvételizőnek jelentkeznie. Ez akár 100 pont is lehet. A főiskolák és 
egyetemek tavaly óta 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), az érettségi 
bizonyítvány átlagából kiszámolt pontszámok, illetve esetleges többletpontok.  
A felvételi összpontszám arányai a következőképpen alakulnak:  
 A felvételi vizsgatárgyakból a külső független értékelésen szerzett pontszám 

tárgyanként nem képezheti kevesebb mint 20%-át a felvételi összpontszámnak.  
 Az érettségi bizonyítvány átlaga 0–10%-a lehet az összpontszámnak.  
 Többletpontot ukrajnai országos szintű tantárgyi vetélkedőkön való részvételért 

és egyéb, a felvételit szabályozó rendelkezésekben meghatározott kiemelkedő 
eredményekért kaphat egy-egy jelentkező. A hozott eredményeid súlyozásáról 
tájékozódj a választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatójában!  

Fontos!  

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, a spanyol és az orosz 
nyelv vizsgafeladataiból nem készül fordítás.  
A tesztvizsga nyelvét az elektronikus jelentkezésnél kell kiválasztanod!  

Melyik tesztet írhatom 
magyar nyelven?  
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A vizsgák időpontjai:  

A felvételi időszak határidőit 
mindig érdemes fokozott 
figyelemmel kísérni. A vizsgák 
i d ő p o n t j a i t  f i g y e l d  a 
www.testportal.gov.ua oldalon!  

Tipp!  

 Ukrán nyelv és irodalom: 2017. május 23. (kedd)  
 Matematika: 2017. május 31. (szerda)  
 Ukrajna története: 2017.  június 2. (péntek)  
 Orosz nyelv: 2017. június 6. (kedd)  
 Spanyol nyelv: 2017. május 25. (csütörtök)  
 Angol nyelv: 2017. május 29. (hétfő)  
 Német nyelv: 2017. május 25. (csütörtök)  
 Francia nyelv: 2017. május 25. (csütörtök)  
 Biológia: 2017. június 8. (csütörtök)  
 Fizika: 2017. június 14. (szerda)  
 Földrajz: 2017. június 12. (hétfő)  
 Kémia: 2017. június 16. (péntek)  

2017-ben nappali és levelező tagozatra is csak elektronikus 
úton lehet jelentkezni. Kivételt képeznek ezek közül azok, 
akik valamilyen kedvezményre jogosultak. Jelentkezés ezen 
a honlapon: www.ez.osvitavsim.org.u 

A felvételi eljárás megkezdése előtt, június 29-től július 25-ig a felvételizők 
regisztrálhatják saját elektronikus ablakukat, ahová feltölthetik érettségi 
bizonyítványaikat, a kérelmeket pedig július 12-től lehet majd elektronikusan 
benyújtani. Ennek kapcsán a Rákóczi-főiskola felvételi irodája konzultációs 
lehetőséget biztosít és segítséget nyújt a felvételizők számára. 

Hasznos infó!  

Mikortól jelentkezhetek a 
felsőoktatási intézményekbe? 

Azok számára, akik felvételi vizsgát tesznek, július 20-án lejár a jelentkezés 
határideje, a felvételi vizsgák pedig július 21. és július 26. 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 olvassátok el és figyeljétek a 
választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatóját! A levelező tagozaton, 
illetve speciális esetekben szakonként az időpontok eltérőek lehetnek! 

Fontos!  
Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2017-ben 
május 23. és június 16. között lesznek 
a vizsgák a független tesztközpontokban. 

Mikor lesznek a 
tesztvizsgák?  

Fontos!  
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Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú 
szakember” (молодший спеціаліст, molodsij specialist), szintű végzettséget Ukrajnában, 
szertifikát benyújtása nélkül, a választott intézményben tett felvételi vizsga alapján is 
felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, szakiránytól függetlenül. Az egyes felsőoktatási 
intézmények felvételi szabályzatuk mellékletében felsorolják, hogy az intézmény milyen 
szakjaira milyen „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) diplomával nyerhetnek felvételt 
a diákok anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.  
A BSc képzés második évfolyamára jelentkezhet mindenki, aki már rendelkezik 
valamilyen felsőfokú végzettséggel (Molodsij specialist, BSc, Specialist vagy MSc 
oklevéllel), szakiránytól függetlenül, felvételi vizsga útján. Második évfolyamra 
jelentkezhetnek továbbá azok a személyek, akiknek van aktív hallgatói  
jogviszonyuk (Pl: egy BSc 3. évfolyamos nappali tagozatos hallgató felvételizhet  
2. évfolyamra, egy bizonyos szak levelező tagozatára). 

Mi a teendő, ha már van ifjú szakember (молодший 
спеціаліст) végzettségem, de még szeretnék továbbtanulni?  

Ki jelentkezhet magiszteri képzésre? 
Magiszteri képzésre azok jelentkezhetnek, akik már szereztek bakalavr, vagy 
specialist diplomát vagy magiszteri diplomát (itt sem számít a szakirány). A 
jelentkezés után a választott intézményben tehető felvételi vizsga, ily módon 
nyerhető felvétel a kiválasztott szakra. Magiszteri képzésre szaktárgyi vizsga 
és idegennyelv-vizsga teljesítésével lehet felvételt nyerni. 

A felvételi versenyben speciális jogokat élveznek a középfokú végzettség 
alapján jelentkező, alábbi kategóriákba tartozó személyek: 
 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); 

 akik törvény szerint harci cselekmények résztvevőinek számítanak és 
Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét védték, 
részt vettek a terrorelhárító műveletben; 

 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 olyan betegségben szenvednek, amelyek nem 

teszik lehetővé a független külső értékelésen való részvételt (a 
betegségek listáját Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, 
valamint Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma határozta meg 
2008.02.25-én 124/95. sz., az Igazságügyi Minisztériumban 2008.03.7-
én 189/14880. számmal bejegyzett rendeletében); 

 azok a személyek, akik 2016. november 30-át követően szereltek le a 
katonai szolgálatból (ide értve a demobilizáltakat is); 

 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 2016-ban vagy 2017-ben szerzett szertifikátok alapján. 

Speciális jogok és kedvezmények 
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Továbbtanulás Kárpátalján  
magyar nyelven 

Ha sikeresen vetted a független tesztelés akadályát, vagy az 
általános iskola 9. osztálya elvégzése után szakképzésen 
gondolkodsz, rengeteg továbbtanulási lehetőség közül 
választhatsz. Ebben a fejezetben igyekeztünk összegyűjteni 
azokat a színvonalas kárpátaljai intézmények által kínált 
szakokat, amelyeket részben, vagy teljes egészében magyarul 
végezhetsz el anélkül, hogy el kellene költöznöd Kárpátaljáról. 
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Milyen egyetemi vagy főiskolai magyar 
nyelvű képzések közül választhatsz? 

A főiskoláról bővebben a 
www.kmf.uz.ua honlapon 
tájékozódhatsz. 

Tipp!  

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

 Anyanyelveden tanulhatsz, de lehetőséged van megtanulni az államnyelvet, az ukránt is. 
 Államilag elismert diplomát szerezhetsz, de emellett magyarországi egyetemek 

kihelyezett képzéseit is igénybe veheted. 
 Számos olyan szakirány közül választhatsz, amit csak magyarországi egyetemeken 

tanulhatnál, viszont így nem kell elköltöznöd Kárpátaljáról. 
 Párhuzamosan akár több diplomát is szerezhetsz. 
 Nappali tagozaton tandíjmentesen tanulhatsz. 
 Ösztöndíjban részesülhetsz, amelyet a Főiskola 2016. őszétől indított el. 
 A bakalavr diploma birtokában más szakokra is jelentkezhetsz mesterképzésre, így 

az  egyetemi időszak alatt akár két teljesen különböző diplomád is lehet. 
 Színvonalas oktatásban részesülhetsz, jól felszerelt tantermekben, laborokban 

sajátíthatod el a tananyagot. 
 Külföldi tanulmányutakon, magyarországi részképzéseken, különböző ösztöndíjakban 

vehetsz részt. 2016-tól lehetőség van bekapcsolódni az Erasmus+ és a  Makovecz 
programok (lásd bővebben kötetünk ösztöndíjakról szóló fejezetében) valamelyikébe is. 

 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 
produkciók formájában. 

 A távolabbról érkezőknek a főiskola közelében összkomfortos kollégium is 
rendelkezésre áll. 

Miért érdemes a KMF-et 
választanod? 
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A másik ilyen intézmény az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és 
Természettudományi Kara (a továbbiakban UNE), amely 2008 szeptemberében nyílt 
meg. Jelenleg három tanszék működik a karon belül, amelyek közül mindegyik IV. 
akkreditációs szinttel rendelkezik: 
1. Magyar Nyelv és Irodalom 
2. Magyar Történelem és Európai Integráció 
3. Fizika és Matematika 

Az UNE-ről bővebben a 
www.magyarkar-une.org 
honlapon tájékozódhatsz 

Tipp!  Miért érdemes az UNE Magyar 
Tannyelvű Humán- és 

Természettudományi Karát 
választanod? 

 Államilag elismert diplomát szerezhetsz. 
 A választott szakkal párhuzamosan lehetőséged van más szakokon is tanulni, így 

egyidejűleg két diplomát is szerezhetsz. 
 Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelveden tanulhatod, a karon indított ukrán 

nyelvtanfolyamok segítségével elsajátíthatod az államnyelvet is. 
 Állami ösztöndíjban részesülhetsz (tanulmányi átlagtól függően 1100-2036 hrivnya/hó). 

Emellett külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat nyerhetsz, magyarországi részképzéseken, 
nyári egyetemeken és ingyenes tanulmányi utakon (pl. Cern, Milánó, Velence, Európai 
Parlament, Lendva) vehetsz részt. 

 Lehetőséged van kettős diplomát szerezni. Az UNE-n megszerzett (bakalavr) diploma 
birtokában 1-2 évig a budapesti ELTE-n folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet 
diplomáját megkaphatod. 

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

 Mesterképzés után lehetőséged van tanulmányaidat aspirantúrán (PhD-képzés) folytatni. 
 Korszerű technikai eszközökkel felszerelt tantermekben tanulhatsz. 
 Felújított kollégiumi részlegben kaphatsz elhelyezést. 
 Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban. 
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Neked ajánljuk, ha: 
 érdekelnek a bolygónkat alkotó 

kémiai elemek tulajdonságai 
 érdekelnek a szerves és 

szervetlen vegyületek  
 szereted a kémiai kísérleteket 
 érdeklődsz korunk biokémiai és 

vegyipari újdonságai iránt 

Kémia szak 
a KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom  
 matematika 
 kémia vagy magyar 

nyelv és irodalom 

Főbb tantárgyak: 
 kristálykémia 
 elemek kémiája 
 szerves kémia 
 szervetlen kémia 
 fizikai és kolloid kémia 
 kvantum kémia, 

bioszerves kémia 
 analitikai kémia 

Mi lehetsz, ha nagy 
leszel? 
 kémia tanár 
 kutató egy kémiai 

laboratóriumban 
 feltaláló 

Tandíj egy tanévre 
(BSc):  
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 6750  UAH 

Keretszámok: 
 12 hely nappali 

tagozaton (BSc) 

Amennyiben az UNE-t 
választod, az államilag 
támogatott keret egyben 
ösztöndíjas helyet is jelent.  

Megjegyzés!  

Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a körülöttünk lévő világ 
 szeretnéd megismerni az univerzum részecskéit 
 képletekben gondolkodsz 
 szeretnéd látni a fizika mélyebb összefüggéseit 
 szeretnél fizikai kísérleteket magad is kipróbálni 
 szeretnél kísérleti berendezéseket tervezni, 

építeni, üzemeltetni 
 szeretnéd mindezeket egy korszerű, jól felszerelt 

laboratóriumban megvalósítani 

Fizika szak az UNE 
magyar karán! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és 

irodalom 
 matematika 
 fizika vagy kémia vagy 

magyar nyelv és 
irodalom 

Főbb tantárgyak: 
 a mechanika fizikai alapjai 
 molekuláris fizika és 

termodinamika 
 elektromosság és 

mágnesesség 
 optika 
 atomfizika 
 magfizika 
 elméleti mechanika 
 a matematikai fizika 

módszerei 
 kvantummechanika 
 a fizika oktatásának 

módszertana 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 fizika tanár 
 laboráns fizikai 

laboratóriumokban 
 elhelyezkedhetsz 

természettudományi 
kutatóintézetekben 

 kutató-fejlesztő ipari 
vállalatoknál 

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 
 nappali: 6750 UAH 
Tandíj egy tanévre (Magiszter): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 
 nappali: 8500 UAH 

Keretszámok: 
 10 hely nappali 

tagozaton (BSc) 
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Neked ajánljuk, ha: 
 képletekben gondolkodsz 
 szeretnéd matematikai 

ismereteidet elmélyíteni 
 szeretnéd megismerni a 

matematika törvényeit s 
ezek bizonyításait 

 érdekel a számítógépes 
hálózatok kiépítése, 
üzemeltetése, karbantartása 

 elsajátítanád az alapvetőbb 
programozási nyelveket 

Matematika szak a KMF-en és 
az UNE magyar karán! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom 
 matematika 
 biológia vagy magyar nyelv 

és irodalom (KMF)  / földrajz 
vagy magyar nyelv és 
irodalom vagy idegen nyelv  

Főbb tantárgyak a KMF-en: 
 diszkrét matematika 
 analitikus geometria 
 gráfelmélet 
 matematikai analízis 
 algebra 
 számrendszerek 
 számítógépes alapismeretek 
 programozási nyelvek 
 numerikus módszerek 
Főbb tantárgyak az UNE-en: 
 matematikai analízis 
 felső matematika 
 analitikus mértan 
 differenciális 

összehasonlítás 
 differenciális mértan 
 informatika és programozás 
 a matematikai fizika 

módszerei 
 valószínűség elmélet 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 matematika vagy 

informatika tanár 
 rendszergazda bármely 

vállalatnál 
 programozó (több 

programozási nyelvből) 
 hálózati szakértő 
 laboratóriumi-, kutató-

intézeti munkatárs 
 kutató, elméleti tudós 

Tandíj egy tanévre a KMF-en 
(BSc): 
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 5000 UAH  
Tandíj egy tanévre az UNE-en 
(BSc): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 
 nappali: 6750 UAH 
 levelező: 5000 UAH 
Tandíj egy tanévre a KMF-en 
(Magiszter): 
 nappali: 7800 UAH  
 levelező: 7800 UAH 
Tandíj egy tanévre az UNE-en 
(Magiszter): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 
 nappali: 8500 UAH 
 levelező: 6300 UAH 

Keretszámok a KMF-en: 
 25 hely nappali és 20 hely 

levelező tagozaton (BSc) 
 10-10 hely nappali és levelező 

tagozaton  (Magiszter) 
Keretszámok az UNE-en: 
 15 hely nappali tagozaton (BSc), 

10 hely levelező tagozaton 
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Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a téged körülvevő élővilág 
 szereted a növényeket és az állatokat 
 kíváncsi vagy az emberi szervezet 

működésére, felépítésére 
 szívesen tanulmányozod az élő környezetet 
 szeretsz a gyakorlatban bizonyítékot 

szerezni a világ dolgainak működésére 

Biológia szak 
a KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom 
 biológia 
 matematika vagy 

magyar  nyelv és irodalom 

Főbb tantárgyak: 
 botanika 
 anatómia 
 genetika 
 zoológia 
 mikrobiológia 
 növényfiziológia 
 citológia 
 természetvédelem 
 ökológia 

Földrajz szak 
a KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát  tenned? 
 ukrán nyelv és 

irodalom 
 matematika 
 földrajz vagy magyar 

nyelv és irodalom 

Neked ajánljuk, ha:  
 érdekel a világ országainak 

természetvilága és gazdasága 
 szívesen böngészed a Világatlaszt 
 lelkesedsz a természetjárásért 
 szeretnéd megismerni bolygódat– 
a Földet, illetve a mellette keringő 
csillagokat és egyéb bolygókat 
 érdekel a meteorológia, szeretnéd 

tudni a másnapi időjárást 

Tandíj egy tanévre (BSc):  
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 6200  UAH 

Keretszámok: 
 25-25 hely nappali 

és levelező 
tagozaton (BSc) 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 biológia tanár 
 kutató egy biológiai intézetben 

vagy laboratóriumban 
 foglalkozhatsz 

természetvédelemmel 
 kikísérletezhetsz új gyógyszereket, 

eljárásokat 

Főbb tantárgyak: 
 meteorológia 
 geológia 
 geomorfológia 
 vízföldrajz 
 népességföldrajz 
 csillagászat 
 talajtan 
 a világ országainak 

gazdaságföldrajza 
 a világ országainak 

természetföldrajza 
 Kárpátalja földrajza 
 térképtan 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 földrajz tanár 
 felfedező 
 kutató egy földrajzi intézetnél 
 foglalkozhatsz természetvédelemmel, 

turisztikával, idegenvezetéssel 
 meteorológiai mérőállomás munkatársa 

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 5600  UAH 

Keretszámok: 
 25-25 hely nappali és 

levelező tagozaton (BSc) 
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Neked ajánljuk, ha: 
 szereted a gyerekeket 
 a játékos gondolkodás nem áll 

messze tőled 
 van érzéked a neveléshez 
 kreatív vagy 
 szeretsz rajzolni, énekelni, játszani 
 felelősségtudó, türelmes és 

elhivatott vagy 

Óvodapedagógia szak 
a KMF-en! 

Milyen tárgyakból 
kell  vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 
 biológia vagy magyar nyelv 

és irodalom 

Főbb tantárgyak: 
 pszichológia 
 pedagógia 
 gyermekirodalom 
 anyanyelv és annak 

tantárgypedagógiája 
 ének-zene és annak 

tantárgypedagógiája 
 természetismeret tantárgy-

pedagógia 
 matematikai 

készségfejlesztés 
 rajz és annak tantárgy-

pedagógiája 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 Óvónő, óvoda vezető, 

óvodaigazgató 
 bébiszitter 
 sőt! a saját gyermekedet is 

jobban tudod fejleszteni 

Tandíj egy tanévre (BA):  
 nappali: 0 UAH  
 levelező: 6000 UAH 

Keretszámok: 
 25 hely nappali és 20 hely 

levelező tagozaton (BA) 

Tanítói szak 
a KMF-en!  

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán  nyelv és irodalom 
 matematika 
 biológia vagy magyar 

nyelv és irodalom 

Neked ajánljuk, ha: 
 szereted a gyerekeket 
 szereted a matematikát, a nyelveket 

és az irodalmat is 
 érthető formában el tudod 

magyarázni a világ bonyolult dolgait 
 örömmel vezetnél be kisdiákokat az 

írás, olvasás és a számtan világába 

Főbb tantárgyak:  
 pszichológia 
 pedagógia 
 gyermekirodalom 
 anyanyelv és tantárgy-

pedagógiája 
 ének-zene és tantárgy-

pedagógiája 
 természetismeret és 

tantárgypedagógiája 
 matematika és tantárgy-

pedagógiája 
 rajz és tantárgy-

pedagógiája 
 magyar irodalom 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 tanító elemi osztályokban 
 szervező tanár 
 napközis nevelő 
 szakkörvezető 

Tandíj egy tanévre (BA): 
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 6000 UAH 

Keretszámok: 
 20 hely nappali és 40 

hely levelező 
tagozaton (BA) 
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Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a múlt, a különböző 

történelmi korok 
 könnyen tájékozódsz az időben 
 van érzéked az összefüggések 

meglátásához 
 szeretnéd megérteni a múlt és 

jelen történéseit, összefüggéseit 

Történelem szak a 
KMF-en vagy az UNE 

magyar karán! 

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom   
 Ukrajna története 
 idegen nyelv vagy magyar nyelv és 

irodalom vagy földrajz (UNE) 

Főbb tantárgyak a KMF-en: 
 régészet 
 világtörténelem az 

ősközösségi rendszerektől 
az ókoron át napjainkig 

 Ukrajna története 
 Magyarország története 
 történelem és tantárgy-

pedagógia 
 historiográfia 
 politológia 
 szociológia 
 antropológia 
 néprajz 
Főbb tantárgyak az UNE-en: 
 világtörténelem az 

ősközösségi rendszerektől 
az ókoron át napjainkig 

 archeológia 
 Magyarország történelme 

és kultúrája 
 Oroszország történelme 
 forrástan 
 történelmi honismeret 
 a történelem oktatásának 

módszertana 
 kulturológia 
 a jogismeret alapjainak 

oktatási módszertana 
 a történelem elmélete és 

módszertana 
 a demokrácia alapjai 

Tandíj egy tanévre a 
KMF-en (BA): 
 Nappali: 0 UAH 
 Levelező: 5400  UAH 
Tandíj egy tanévre az 
UNE-n (BA): 
 államilag támogatott 

keret: 0 UAH 
 lappali: 7800 UAH 
 levelező: 5400 UAH 
Tandíj egy tanévre az 
UNE-en (Magiszter): 
 államilag támogatott 

keret: 0 UAH 
 nappali: 9900 UAH 
 levelező: 6800 UAH 

Keretszámok a 
KMF-en: 
 25 hely nappali és 

20 hely levelező 
tagozaton (BA) 

Keretszámok az 
UNE-n: 
 10-10 hely 

nappali és 
levelező 
tagozaton (BA) 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 történelem tanár 
 múzeumvezető 
 régész 
 kutató 
 levéltáros 
 idegenvezető 
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Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a kultúra, a nyelv és az 

irodalom 
 tudományos ismeretekre vágysz 

anyanyelvedről 
 szeretsz olvasni, s ezt az élményt 

másokkal is megismertetnéd 
 nem csak művelni, de tanítani is 

szeretnéd anyanyelvedet 
 hozzá akarsz járulni a kárpátaljai 

magyarság nemzeti identitásának 
megőrzéséhez 

Magyar filológia szak 
a KMF-en és az UNE 

magyar Karán! 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 magyar nyelv és irodalom tanár 
 újságíró, sajtómunkatárs 
 nyelvi lektor 
 kiadványszerkesztő 
 nyelvész kutató 
 fordító, tolmács 
 hivatali ügyintéző 
 könyvtári dolgozó 

Főbb tantárgyak a KMF-en: 
 mai magyar nyelv 
 gyermekirodalom 
 világirodalom ókortól a 

kortársig 
 magyar irodalom a 

kezdetektől napjainkig 
 kárpátaljai magyar irodalom 
 általános nyelvészet 
 szociolingvisztika 
 nyelvtörténet 
 nyelvjárástan 
 nyelvpolitika 
 néprajz 
 a magyar nyelv, a magyar 

irodalom és a világirodalom 
tanításának módszertana 

 más modern nyelv- és 
irodalomtudományi tárgyak 

Főbb tantárgyak az UNE-en: 
 mai magyar nyelv 
 magyar irodalomtörténet 
 bevezetés a 

nyelvtudományba 
 bevezetés az 

irodalomtudományba 
 bevezetés a 

finnugorisztikába 
 helyesírási gyakorlat 
 magyar nyelvtörténet 
 nyelvjárástan 
 anyanyelvi és irodalmi 

tantárgy-pedagógia 
 stilisztika és nyelvművelés 
 észt nyelv 
 a retorika alapjai 
 szociolingvisztika 
 irodalomelmélet 
 a kortárs irodalom aktuális 

kérdései 
 a világirodalom története 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom  
 Ukrajna története 
 idegen nyelv vagy magyar 

nyelv és irodalom 

Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA): 
 nappali: 0 UAH  
 levelező: 5900 UAH 
Tandíj egy tanévre az UNE-en (BA): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 
 nappali: 6500 UAH 
 levelező: 5900 UAH 
Tandíj egy tanévre az UNE-en 
(Magiszter): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 
 nappali: 8200 UAH 
 levelező: 7500 UAH 

Keretszámok a KMF-en: 
 25 hely nappali és 45 

hely  levelező tagozaton (BA) 
Keretszámok az UNE-en: 
 30-30 hely nappali és 

levelező tagozaton (BA) 
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Neked ajánljuk, ha: 
 szereted az angol nyelvet és 

kultúrát 
 érdeklődsz az angol és 

amerikai irodalom iránt 
 szívesen utazol, társalogsz 

idegen nyelven 
 nem csak művelni, de tanítani 

is szeretnéd ezt a nyelvet 

Angol szak 
a KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és  irodalom 
 Ukrajna története 
 angol nyelv vagy magyar 

nyelv és irodalom 

Főbb tantárgyak: 
 angol nyelvtan 
 világirodalom 
 angol és amerikai 

irodalom 
 az ideg nyelv 

tanításának 
tantárgy-
pedagógiája 

 általános 
nyelvészet 

 fonetika 
 stilisztika 
 országismeret 
 beszédgyakorlat 

Mi lehetsz, ha nagy 
leszel? 
 angol tanár iskolákban, 

de adhatsz 
magánórákat is 

 nyelvész-kutató 
 tolmács vagy fordító 
 nyelviskolai tanár 
 idegenvezető 

Tandíj egy tanévre (BA):  
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 8100 UAH 

Keretszámok: 
 40 hely nappali és 75 hely 

levelező  tagozaton (BA) 

Ukrán szak a 
KMF-en! 

Milyen tárgyakból 
kell vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv  és 

irodalom 
 Ukrajna története 
 idegen nyelv vagy 

magyar nyelv és 
irodalom 

Neked ajánljuk, ha: 
 jó alapokkal rendelkezel ukrán 

nyelvből 
 szereted az ukrán irodalmat és kultúrát 
 hozzá szeretnél járulni ahhoz, hogy 

jobban oktassák az államnyelvet a 
magyar iskolákban 

Főbb tantárgyak: 
 mai ukrán nyelv 
 gyermekirodalom 
 világirodalom ókortól 

a kortársig 
 ukrán irodalom a 

kezdetektől napjainkig 
 kárpátaljai ukrán 

irodalom 
 általános nyelvészet 
 szociolingvisztika 
 nyelvtörténet 
 nyelvjárástan 
 az ukrán nyelv 

tanításának 
módszertana magyar 
anyanyelvűeknek 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 ukrán nyelv és irodalom tanár, tarthatsz 

magánórákat 
 tolmács vagy fordító 
 nyelviskolai tanár 
 részt vehetsz különböző határ menti 

együttműködésekben vagy konzulátusi 
munkakörökben 

Tandíj egy tanévre (BA):  
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 5900 UAH 

Keretszámok: 
 10 hely nappali és 

20 hely  levelező 
tagozaton (BA) 
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Az UNE esetében az államilag támogatott helyek száma, 
illetve a tandíjak összege változhat az egyetem felvételi 
bizottságának a döntése értelmében. Pontos információ a 
későbbiekben várható, melyről az intézményben és annak 
honlapján tájékozódhatsz! 

Országismeret (Nemzetközi 
kapcsolatok–Politológia–Szakfordító/
Tolmács) szak az UNE magyar karán! 

Milyen tárgyakból kell vizsgát 
tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 
 idegen nyelv vagy földrajz 

Főbb tantárgyak: 
 nemzetközi kapcsolatok 
 jog 
 szakfordítás 
 szociológia 
 politológia 
 idegen nyelv 
 diplomáciai etikett és 

protokoll 
 kulturológia 
 geopolitika 
 nemzetbiztonság 
 nemzetközi turizmus 
 számítástechnikai és 

informatikai ismeretek 

Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a politika 
 jól beszélsz idegen nyelveket 
 meglátod a mélyebb 

összefüggéseket, van érzéked 
az elemzéshez 

 jó a diplomáciai készséged 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 politológus, politikai elemző 
 idegenvezető 
 szakfordító 
 külföldi turisztikai ügynökség vezetője 
 nemzetközi elemző 
 diplomáciai ügynökség titkára 
 diplomáciai ügynök 
 diplomáciai futár 
 attasé 

Tandíj egy tanévre (BA): 
 államilag támogatott 

keret: 0 UAH 
 nappali: 10700 UAH 
 levelező: 8000 UAH 
Tandíj egy tanévre 
(Magiszter): 
 államilag támogatott 

keret: 0 UAH 
 nappali: 13600 UAH 
 levelező: 10100 UAH 

Keretszámok: 
 5 hely nappali és 5 hely 

levelező tagozaton (BA) 

Újdonság!  

Neked ajánljuk, ha: 
 szereted a természetet 
 érdeklődsz az országok 

földrajzi elhelyezkedése iránt 
 szeretsz utazni 
 belföldön és külföldön 

minden múzeum, emlékmű és 
egyéb látványosság érdekel 

 sokat olvasol a különböző 
tájakról, látnivalókról 

Turizmus szak 
a  KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned?  
 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 
 földrajz vagy idegen nyelv 

Főbb tantárgyak: 
 turizmusszervezés 
 turizmusföldrajz 
 idegenvezetés 
 falusi turizmus 
 turizmus 

management 
 utazásszervezés 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 idegenvezető 
 foglalkozhatsz 

természetvédelemmel 
 oktathatsz 

Tandíj egy tanévre (BSc):  
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 7800 UAH 

Keretszámok: 
 25 hely nappali és 

25 hely levelező 
tagozaton (BSc) 

    Megjegyzés!         
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Neked ajánljuk, ha: 
 képletekben gondolkodsz 
 szeretnéd matematikai 

ismereteidet elmélyíteni 
 érdekel a cégek, 

vállalkozások könyvelése 
 tudni szeretnéd, hogy 

működik az adózás 
mechanizmusa 

Milyen tárgyakból kell 
vizsgát tenned?  
 ukrán nyelv és irodalom 
 földrajz vagy idegen nyelv 

Főbb tantárgyak: 
 pénzügyi számvitel 
 számvitel 
 adórendszer  
 kincstártan 
 vállalati pénzügyek 

Mi lehetsz, ha nagy 
leszel? 
 adószakértő 
 könyvelő 
 adótanácsadó 
 dolgozhatsz bankban 
 adóhatóságnál is 

vállalhatsz munkát 

Tandíj egy tanévre (BSc):  
 nappali: 0 UAH 
 levelező: 7200 UAH 

Keretszámok: 
 25 hely nappali és 25 hely 

levelező tagozaton (BSc) 

A BA/BSc képzés 1. évfolyamára érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek, 
független tesztközpontban 2016-ban és 2017-ben szerzett szertifikátok 
benyújtásával.  
A BA/BSc képzés 2. évfolyamára jelentkezhetnek felsőfokú oklevéllel már 
rendelkező személyek, illetve azok is, akik alapképzésben már legalább egy 
lezárt évvel rendelkeznek. Az alapképzés második évfolyamára komplex 
szaktárgyi vizsga teljesítésével lehet felvételt nyerni.      
Fontos!  

Újdonság!  

Számvitel és adóügy 
szak a KMF-en! 

A felvételihez kapcsolódó súlyozás esetében hatalmas 
változás, hogy lehetőség van magyar nyelvből is belső vizsgát 
tenni, mind a KMF-en, mind az UNE Magyar Karán. 
Tehát a magyar nyelv és irodalom vizsga a KMF és az UNE 
esetében is belső vizsgát jelent. Vagyis a magyar nyelv és 
irodalom vizsgát adott intézmény falain belül tudod letenni.  

Újdonság!  

Az érettségi átlag és az egyes vizsgatárgyak pontszámításkor történő 
súlyozásáról az adott intézményben érdeklődhetsz, mivel ezeket az 
intézmények önállóan határozhatják meg.  

Megjegyzés!  
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A továbbtanulás hasznossága vitathatatlan, ám nem csupán 
egyetemen vagy főiskolán valósítható meg, hiszen 

választhatjátok a szakképzést is! 

Hogyan jelentkezhetsz? 

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

Milyen végzettséget szerezhetsz? 

Az érettségi után legalább kétéves képzés elvégzésével az I. fokozatú 
intézményekben ifjú szakember (molodsij specialiszt) képesítés szerezhető. 
Az érettségire épülő legalább négyéves képzés után azon intézményekben, 
amelyek II. fokozatúak (koledzsek) baccalaureus (bakalavr) képesítés kapható. 

Mely intézményekbe jelentkezhetsz? 

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. 

Kárpátaljai szakképző intézmények, 
ahol magyar nyelven tanulhatsz! 

I. és II. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény  
Elérhetőség: 88009 Ungvár, Minaji u. 38/80., tel.: (0312) 66-21-80, 
uzhgorodkkm@gmail.com 
www.college-kulturi.uz.ua. 
Ének-karmesteri, koreográfusi, népi hangszerek, fúvós- és esztrád 
hangszerek, rendezői, valamint könyvtárosi szakok működnek, amelyeken 
magyar tagozat is van. A diploma mellé minden végzős megkapja a 
művelődés-szervezői képesítést is. Kollégiumi szállás igény esetén biztosított. 

Ungvári Művészeti és 
Közművelődési Koledzs 



Bővebb információt nyújt a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi tájékoztatója: 

Felvételi – 2017 www.kmf.uz.ua/hu/          Tipp!  

„Ifjú szakember" szintű szak Felvételi tárgyak 

Óvodapedagógia 
1. Ukrán nyelv 

2. Irodalom (magyar és világ) 

Szociálpedagógia 
1. Ukrán nyelv 

2. Irodalom (magyar és világ) 

Könyvvitel és auditálás 
1. Ukrán nyelv 

2. Matematika 

Alkalmazott matematika 
1. Ukrán nyelv 

2. Matematika 

Turisztikai szolgáltatások 
1. Ukrán nyelv 

2. Földrajz 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 

Nagydobronyi kihelyezett 
tagozatok: 
A Felsőfokú Szakképzési 
Intézet előreláthatólag 
bővíteni fogja képzési 
k í n á l a t á t  2 0 1 7 
szeptemberétől. A tervek 
szerint a következő szakok 
közül indul majd néhány: 
erdész, vadgazdálkodás, 
mezőgazdasági gépszerelő, 
farmergazda, gazdasszony, 
pék és cukrász.                                             

Újdonság! 

Általános iskolai végzettséggel „ifjú szakember" szintű 
képzésre jelentkezők számára előírt felvételi vizsgák: 
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Munkácsi Agráripari Koledzs 

I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény 
Elérhetőség: 89600 Munkács, Matroszova u. 32., tel.: (03131) 2-20-20, 
mdat@yandex.ru 
Magyar csoport megfelelő létszámú jelentkező esetén, az 
állategészségügyi szakon indul. 

Megfelelő számú jelentkező esetén a 
képzés folytatható főiskolai szinten is 

magyarul.                  Megjegyzés 

I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény 
Elérhetőség: 89600 Munkács, Komenszjkoho u. 59., tel.: (03131) 3-93-55, 
pedinstitut@ukrpost.ua 
Magyar csoport a tanítóképzésen belül indul kellő számú jelentkező esetén. 

Munkácsi Humán-Pedagógiai Koledzs 

Beregszászi Egészségügyi Koledzs  

I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény  
Elérhetőség: 90200 Beregszász, Munkács u. 3., tel.: (03141) 2-33-53, 
www.bmk.beregovo.net 
Magyar csoport ápoló tagozaton indul. 



Továbbtanulás Kárpátalján 
ukrán nyelven 

Ha a magyar nyelvű képzések között nem találtál számodra 
megfelelőt, Kárpátalja más felsőoktatási intézményeinek kínálatával 
is érdemes megismerkedned, hátha itt megtalálod az igazit. A 
következő fejezetben a Kárpátalján ukrán nyelven elérhető képzési 
lehetőségeket mutatjuk be. 
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Az Ukrajnában működő felsőoktatási 
tanintézményekről bővebb információ 
a következő honlapon található: 
www.education.ua/ua 

Infó! 

Általában korlátozott számban állnak 
rendelkezésre  a  kol lég iumi 
férőhelyek, ezért a felvételi előtt 
érdemes érdeklődni, hogy kik azok, 
akik ezekre a férőhelyekre jogosultak.  

Tipp!  

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 elérhető ukrán tannyelvű szakokból. 

Szakirány 
Felsőoktatási 

intézmény 
Kollégium 

Levelező 

tagozat 

Ösztöndíj-

lehetőség 

Biológia és mezőgazdaságtan UNE + + + 

Földrajz és geológia UNE + + + 

Turizmus 

UNE 

MDU 

KNM 

+ 

  

  

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

Turisztikai menedzsment 
KNTEU 

KNM 
  

+ 

+ 

+ 

+ 

Orvostudomány UNE +   + 

Fogászat UNE + + + 

Testnevelés (rehabilitáció) UNE + + + 

Matematika UNE + + + 

Mérnöki (építész-, 

elektromérnöki) 
UNE + + + 

Informatika és számítógépes 

technológiák 

UNE 

KaU 

KSzE 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

  

Szoftverfejlesztés KaU + +   

Fizika UNE + + + 

Kémia (ökológia) UNE + + + 

Ipar MDU   +   

Élelmiszeripar KNTEU   + + 

Közgazdaságtan és 

marketing/vállalkozás 

UNE 

KNTEU 

MDU 

KSzE 

KVF 

KNM 

KaU 

+ 

  

  

  

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

  

+ 

+ 
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Kereskedelem 
KNTEU 

KVF 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Szálloda- és étterem-

menedzsment 
KNTEU   + + 

Nemzetközi kapcsolatok 
UNE 

KSzE 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

  

Szociológia 

UNE 

KaU 

KVF 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

Politológia 

UNE 

KSzE 

KaU 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

  

Filozófia és vallástudomány 
UNE 

KaU 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Pszichológia 

UNE 

KSzE 

KaU 

MDU 

+ 

  

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Jogtudomány 

KaU 

UNE 

KVF 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

Történelem UNE + + + 

Pedagógia 
MDU 

UNE 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

Filológia (ukrán, orosz, szlovák 

nyelv és irodalom) 

KSzE 

UNE 

  

+ 

+ 

+ 

  

+ 

Újságírói és szerkesztői képzés UNE + + + 

Germán- és újlatin filológia 

(angol, német, román, francia 

nyelv és irodalom) 

UNE 

MDU 

KNM 

  

+ 

+ 

+ 

  

  

+ 

Zeneművészet 
Art 

KNM 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

Képző- és iparművészet  

(festő-, kerámia- és 

ötvösművészet) 

Art 

KNM 

  

  

  

+ 

  

+ 

Design (grafikai, 

belsőépítészeti- és tértervezés) 

KNM 

Art 
  + + 

Koreográfia, színművészet, 

filmművészet 
KNM   + + 

Mesterfodrász és kozmetikus 

mester 
KNM   + + 
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A felsőoktatási intézmények 
elérhetőségei és minősítése: 

Ungvári Nemzeti 
Egyetem (UNE)  

IV. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.uzhnu.edu.ua/uk  
Cím: Ungvár, Universzitetszka u. 14.  
Tel.: (031) 264-30-84 

Augusztin Volosin 
Kárpáti Egyetem (KAU) 

III. akkreditációs szinttel rendelkező 
magántulajdonú felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.kau.com.ua  
Cím: Ungvár, Teatralna tér 5–7.  
Tel.: (031) 261-29-45 

Ungvári Kereskedelmi és 
Közgazdasági Főiskola 

(KNTEU)  

III. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.utei-knteu.org.ua  
Cím: Ungvár, Koritnjanszka 4. 
Tel.: (0312) 66-12-95 

Kelet-európai Szlavisztikai 
Egyetem (KSzE)  

II. akkreditációs szinttel rendelkező 
magántulajdonú felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.eesu.uz.ua  
Cím: Ungvár, Gagarin u. 42/1.  
Tel.: (0312) 66-06-99 

Kárpátaljai Művészeti 
Akadémia (Art)  

III. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.artedu.uz.ua  
Cím: Ungvár, Volosin u. 37. 
Tel.: (031) 261-30-33 

Munkácsi Állami 
Egyetem (MDU)  

III. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.msu.edu.ua  
Cím: Munkács, Uzsgorodszka u. 26.  
Tel.: (03131) 2-40-20  

IV. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.kip.uz.ua  
Cím: Huszt, Zavodszka u. 1-a.  
Tel.: (03142) 5-31-60, (03142) 5-31-31 

Kárpáti Vállalkozói Főiskola 
(„Ukrajna” Nemzetközi Egyetem 

Fiókintézete) (KVF)  

IV. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  
Web: www.artedu.uz.ua  
Cím: Ungvár, Minaj u. 38/80.  
Tel.: (031) 266-44-55, (063) 449-34-18 

Kijevi Nemzeti Művészeti és 
Kulturális Egyetem Ungvári 

Fiókintézete (KNM)  
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Ha egyetem helyett inkább gyakorlati tudásra tennél szert, akkor az alábbi ukrán 
tannyelvű szakközépiskolák, koledzsek, technikumok, szakmunkásképzők egyikében 
tanulhatsz mesterséget. 

Intézmény megnevezése Szakirányok Elérhetőség 

Ungvári Zádor Dezső 
Állami Zenei 

Szakközépiskola 

Zongora 
Zenekari vonósok 

Zenekari ütőhangszerek 
Népi hangszerek 

Karmester 
Zeneelmélet 

88000 Ungvár, 
Volosin u. 13., 

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

e-mail: muz.zador@i.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 

„Monada” Ungvári 
Egészségügyi Koledzs (a 

Lembergi Koledzs 
fiókintézete) 

Ápoló 
Fogászati asszisztens 

Fogtechnikus 
Gyógyszerész 

88000 Ungvár, 
Munkács u. 44., 

tel.: (03122) 2-06-33 
www.monada.lviv.ua 

e-mail: monada_uzhgorod@ukr.net 

Ungvári Művészeti és 
Közművelődési Koledzs 

Ének-karmester 
Koreográfus 

Népi hangszerek 
Fúvós és színpadi hangszerek 

Rendező 
Könyvtáros 

88015 Ungvár, 
Minaji u. 38/80., 

tel.: (0312) 663-737 

Ungvári Szakképző 
Központ 

Építészet 
Építőipari szakmunkás 

Földmérnök 
Villanyszerelő 

Villamosmérnök 
Számítógép-kezelő 

Menedzsment/Adminisztráció 
Kereskedelmi szakember 

Szállítás, logisztika 

88000 Ungvár, 
Parizkoji Komuni u. 3., 
tel.: (03122) 3-73-89 

Ungvári Humán- és 
Természettudományi 
Koledzs (az Ungvári 
Nemzeti Egyetem 

alintézménye) 

Számvitel 
Pénzügy és biztosítás 

Jogtudomány 
Programozás, Informatika 

Építészet 
Turizmus 

Földmérés és 
talajgazdálkodás 

88000 Ungvár, 
Ukrajinszka u. 19., 

tel.: (0312) 61-33-45 
www.college.uzhnu.edu.ua 

Ungvári Felsőfokú 
Kereskedelmi és 

Élelmiszertechnológiai 
Szakközépiskola 

Pincér, pultos 
Cukrász, szakács 

Bolti eladó 

88015 Ungvár, 
Kapos u. 142. 

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

Szakképző intézmények és szakok 
Kárpátalján (ukrán nyelven) 

http://www.muzdepartament.uz.ua
http://www.monada.lviv.ua
mailto:monada_uzhgorod@ukr.net
http://www.college.uzhnu.edu.ua
http://www.vputth.uzhgorod.ua
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Ungvári Kereskedelmi 
Technikum 

Gazdaság 
Pénzügy 

Vállalkozás 
Kereskedelem 

Turizmus 
Vendéglátás 

Élelmiszeripar 

88000 Ungvár, 
Káptalan u. 1/3., 

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

Ungvári 
Szakmunkásképző 

Líceum 

Számítógép-kezelő 
Irodavezető (titkárnő) 

Könyvelő 
Autószerelő 

Asztalos 
Építőipari szakmunkás 

88000 Ungvár, 
Gagarin u. 8., 

tel.: (03122) 3-55-27 

Ungvári Felsőfokú 
Kereskedelmi Technikum 

(a Kijevi Nemzeti 
Kereskedelmi és 

Közgazdasági Egyetem 
fiókintézete) 

Varrónő 
Szabó 

Fodrász 
Manikűrös/Pedikűrös 
Könyvelő/Pénztáros 

Szállodai adminisztrátor 
Számítógép-kezelő 
Logisztikai ügynök 

88000 Ungvár, 
Pravoszláv part 21., 
tel.: (03122) 3-41-24 

www.uvku.uz.ua 

Perecsenyi 
Szakmunkásképző 

Líceum 

Autószerelő 
Hegesztő 
Asztalos 

Szabó, varrónő 
Könyvelő, irodavezető 

Perecsenyi járás, Szimer, 
Budivelnyikiv u. 8., 

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

litsej.webnode.com.ua 

Munkácsi M. Dankánics 
Agráripari Líceum 

Elektrotechnikus 
Traktorvezető és szerelő 

Autószerelő 
Pincér, pultos 

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

www.agrolicey.mk.uz.ua 

Munkácsi Agráripari 
Koledzs 

Turisztika 
Közgazdaság és vállalkozás 

Számvitel 
Jog 

Agráripar 
Gazdálkodás 

Állatorvos 
Testnevelés 

89600 Munkács, 
Matroszova u. 32., 

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

Munkácsi 
Szakmunkásképző 

Központ 

Kereskedelem 
Könnyűipar 

Fodrász 
Élelmiszeripar 

89600 Munkács, 
I. Franko u. 7., 

tel.: (03131) 2-14-54 

Munkácsi Szövetkezeti 
Közgazdasági és 

Kereskedelmi Koledzs 

Számvitel és adóügy 
Bank- és pénzügy 

Vállalkozás 
Kereskedelem 
Vendéglátás 

Vámügyi termékszakértő 

89600 Munkács, 
Jaroszlav Mudroho u. 40. 

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

www.mktek.com.ua 

Munkácsi Állami Egyetem 
Humán-pedagógiai 

Koledzs 

Óvónő 
Nevelőtanár 

Elemi iskolai tanító 
Zenetanár 
Karmester 

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

www.msu.edu.ua/humanities-
teacher-college 

Munkácsi Szolgáltatói 
Szakmunkásképző 

Líceum 

Fodrász 
Bolti eladó-kereskedő 

Könnyűipari szakmunkás 
Élelmiszeripari szakmunkás 

Szakács 
Cukrász 

Szabó-varró 

89600 Munkács, 
Piszareva u. 71., 

tel.: (03131) 2-10-66 

http://www.uzhcomtech.narod.ru
http://www.uvku.uz.ua
http://perechinskij-profesijnij-litsej.webnode.com.ua/
http://perechinskij-profesijnij-litsej.webnode.com.ua/
http://www.agrolicey.mk.uz.ua
http://www.new.makinfo.org.ua
http://www.mktek.com.ua
http://www.msu.edu.ua/humanities-teacher-college
http://www.msu.edu.ua/humanities-teacher-college
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Munkácsi 3. Számú 
Szakközépiskola 

Művészet és kultúra 
Rádiótechnika 

Elektronika 
Gépészet 

Elektromechanika 
Számvitel 

89600 Munkács, 
Kooperativna u. 2. 

tel.: (03131) 3-70-81 
www.vpu3.org.ua 

Beregszászi Egészségügyi 
Koledzs 

Ápoló 
Szülész 

Gyógyszerész 

90200 Beregszász, 
Munkácsi u. 3., 

tel.: (03141) 2-33-53 
www.bmk.beregovo.net 

Nagyszőlősi Állami 
Koledzs (a Munkácsi 

Állami Egyetem 
alintézménye) 

Elektrotechnika 
Távvezetékek építése, 

telepítése és üzemeltetése 
Automatizált rendszerek és 
számítógépes technológia 

Varróipar/bőripar 
Textil- és könnyűipari 

felszerelések javítása és 
karbantartása 

Pénzügy és hitelezés 
Turisztikai szolgáltatás 

Vendéglátóipari szolgáltatás 

90300 Nagyszőlős, 
Sztancijna 28., 

tel.: (03243) 2-15-89 
www.msu.edu.ua/vynohradiv-state

-college 

Nagyszőlősi 34. Számú 
Szakmunkásképző 
Szakközépiskola 

Traktorvezető és szerelő 
Autószerelő 

Gépkocsiszerelő 
Szobafestő-mázoló 

Villanyszerelő 
Hegesztő 

Könyvelő/adminisztrátor 
Számítógép-kezelő 

Fodrász 
Gépkocsivezető 

90300 Nagyszőlős, 
I. Franko u. 116., 

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

Kárpátaljai Műszaki 
Technikum 

Szoftverfejlesztő 
Épületkezelő 

Elektromos berendezések 
üzembe helyezése és 

karbantartása 
Automatizált rendszerek és 
számítógépes technológia 

90531 Dombó (Dubove) 
Gagarin u. 1., 

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

Técsői Szakmunkásképző 
Líceum 

Titkár(nő) 
Számítógép-kezelő 

Autószerelő 
Elektromérnök 

Asztalos 
Felszolgáló, pultos 

Szakács 

90500 Técső, 
Zsovtneva u. 7., 

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

Huszti „Monada” 
Egészségügyi Koledzs 

(Lembergi Koledzs 
fiókintézete) 

Felcser 
Gyógyszerész 
Fogtechnikus 

90400 Huszt, 
Sevcsenko u. 31., 

tel.: (03142) 4-50-37 
www.monadahust.at.ua 

Huszti Szakmunkásképző 
Líceum 

Szobafestő, burkoló 
Vízvezeték-szerelő, hegesztő 

Építőipari szakmunkás 
Autószerelő 

Karosszéria-lakatos 

90400 Huszt, 
Szvobodi u. 1., 

tel.: (03142) 2-37-70 
www.khustlicey.ucoz.ua 

http://www.vpu3.org.ua
http://www.zmt.com.ua
http://www.tpl.uzhgorod.ua
http://www.monadahust.at.ua
http://www.khustlicey.ucoz.ua
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Huszti Műszaki Koledzs 

Számítógépes hálózati 
karbantartó 

Gépjármű- és motorkerékpár-
szerelő és karbantartó 

90400 Huszt, 
Lvivszka u. 239., 

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

www.khustek.at.ua 

Huszti Szolgáltatóipari 
Szakmunkásképző 

Líceum 

Fodrász 
Varró 
Szabó 

Divattervező 
Felszolgáló, pultos 

Könyvelő 

90400 Huszt, 
Puskin u. 11., 

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

Kárpátaljai Alapszintű 
Egészségügyi Koledzs 

Ápoló 
Szülész 

Gyógyszerész 

90400 Huszt, 
Lvivszka u. 143. 

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

Kárpátaljai Erdőipari 
Koledzs 

Erdőgazdálkodás 
Fafeldolgozás 

Közgazdaságtan 
Agrármérnök 

Környezetvédelem 

90400 Huszt, 
Volosina u. 66., 

tel.: (03142) 5-30-93, 
(03142) 4- 54-61 
www.woody.at.ua 

Szolyvai Építészeti 
Szakmunkásképző 

Líceum 

Autószerelő, karosszéria-
lakatos 

Szállodai adminisztrátor 
Szabó, varró 

Könyvelő 
Irodavezető 

Számítógép-kezelő 
Szobafestő 

Ács 
Hegesztő 

Villanyszerelő 

89300 Szolyva, 
Sevcsenko u. 22a., 

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

Szolyvai Technikai 
Koledzs (az 

Élelmiszeripari Nemzeti 
Egyetem alintézménye) 

Turizmus 
Szállodavezetés 

Borászat 
Élelmiszergyártás 

Cukrászat, tésztaipar 
Közgazdaságtan és vállalkozás 

Gépészet – élelmiszeripari 
karbantartó 

Villamosmérnök 
Mérnök-informatikus 

89300 Szolyva, 
Duhnovicsa u. 6., 

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

Ökörmezői Egészségügyi 
Koledzs 

Ápoló 
Felcser 

Ökörmező, 
Sevcsenko u. 82. 

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

Ökörmezői Szakképző 
Líceum 

Asztalos, fafaragó 
Szobafestő, burkoló 

Szakács, pincér 
Autószerelő, karosszéria-

lakatos 
Villanyszerelő 
Asztalos, ács 

Erdész 
Szállodai adminisztrátor 

Szobalány 

Ökörmező, 
Sevcsenko u. 18. 

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

http://www.khustek.at.ua
http://www.liceum.in.ua
http://woody.at.ua/
http://www.liceumsv.at.ua
http://www.stknuft.com.ua
http://www.mizmedcoledg.at.ua
http://www.mpl.com.ua


A Kárpát-medencében magyarul 

Ha a kárpátaljai vagy ukrajnai továbbtanulás mellett más terven is 
gondolkodsz, esetleg itthon nem találod a számodra legmegfelelőbb 
szakirányt, lehetőséget, akkor más országokban való továbbtanulás 
eshetőségét is megfontolhatod. Az alábbiakban igyekeztünk 
összefoglalni a legalapvetőbb információkat, amelyek segítségedre 
lehetnek, ha magyarországi, esetleg más Kárpát-medencei magyar 
felsőoktatási intézménybe felvételizel. 
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Ha Magyarországon szeretnél továbbtanulni, nem EU-s 
állampolgárként, figyelembe kell venned néhány 
további szempontot:  
 az egyéni, szakmai érdeklődésedet  
 a szak keresettségét a munkaerőpiacon 
 az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit  
 a szak hiánypótló szerepét Kárpátalján  
 lehet-e az adott szakot magyarul tanulni Kárpátalján  
 ösztöndíj-lehetőségeket  
 bekerülési lehetőségeket 

Mielőtt választanál 

Amire elsősorban 
figyelj 

 a felsőoktatási intézmények egyes szakjaira történő felvételhez meghatározott 
tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenni (az érettségi vizsga lehet ukrajnai is, 
amennyiben elfogadtatod Magyarországon);  

 egyes szakoknál kötelező az emelt szintű érettségi megléte (bővebb információ 
elérhető az adott egyetem honlapján vagy a magyarországi Felvételi tájékoztató 
elektronikus kiadványában, amelyet a www.felvi.hu oldalon találsz meg; 

 jelentkezési adatlap megfelelő fel-, illetve kitöltése;  
 csatolandó dokumentumok megfelelő időpontban való eljuttatása (feltöltése) az 

illetékesekhez (csatolandó dokumentumok: érettségi bizonyítvány másolata, 
középiskolai bizonyítványok összes év végi eredményeinek/oldalainak másolata, 
nyelvvizsga bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány másolata) valamint a kiegészítő díj 
befizetésének igazolása (amennyiben kellett fizetni). 

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, hangzatos három betűt: „BSc” (teljes becses 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. Bár egy lépcsőfok, de jókora lélegzetvétel és szaktól függően 6–8 félév 
szükséges hozzá. Lássuk hát, hogyan tedd meg az első lépéseket! 

Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben Magyarországon 
milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned a választott szakhoz, és azok 
megfelelnek-e az ukrajnai érettségi vizsgakövetelményeknek, illetve tantárgyaknak. 
Emelt szintű érettségit, még ha nem is kötelező, érdemes legalább egy tantárgyból 
tenned, így megnövelheted a bekerülési esélyeidet. Az előző évek magyarországi 
közép- és emelt szintű érettségi írásbeli feladatsorait megnézve, megoldva, 
tesztelheted jelenlegi tudásodat. Feladatsorokat a www.oktatas.hu/kozneveles/
erettsegi/feladatsorok oldalon találsz. 

Több olyan alap- és osztatlan szak lesz a 2017-es évben is, amelyekre csak akkor 
lehet bekerülni, ha két tárgyból teszel emelt szintű érettségit. Pl.: általános orvosi, 
fogorvosi és gyógyszerész szak (biológia+kémia vagy fizika), állatorvosi szak 
(biológia + kémia). A 2 emelt szintű érettségiért ilyenkor jár az 50 + 50 többletpont, 
azonban további többletpontokat már nem lehet szerezni, hiszen a többletpontok 
maximális összege nem haladhatja meg a 100 pontot. Azonban vannak olyan 
szakok is, főleg a művészeti képzés területein belül, ahol nem szükséges emelt 
szintű érettségit tenned, általában gyakorlati vizsgával lehet bejutni.  
Az egyes szakirányok vizsgakövetelményeit itt találod: www.felvi.hu/pub_bin/dload/
FFT_2017A/FFT_2017A_1sz_tablazat.pdf 

    Tipp!                                                    

Infó!  
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Mivel külföldi állampolgárként külföldi állandó lakcímmel jelentkezel, ezért az 
emelt szintű érettségit csak Magyarországon tudod teljesíteni. A bejelentkezéssel 
és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod. 
Bővebb információ: www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés\Érettségi menüpontban 

 Jelentkezési határidő: 2017. február 15. 
 A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2017. február 20. 
 Dokumentumpótlási, adat- és sorrendmódosítási határidő: 2017. július 12. 
 2017-ben külföldi középiskolában érettségi bizonyítványt szerzett 

jelentkezők dokumentum benyújtási határideje legkésőbb: 2017. július 18. 
 A ponthatárok várható kihirdetése: 2017. július 26. 

A felvételi eljárás menete, 
határidők 

Hogyan tudsz jelentkezni?  

A felvételizők kizárólag elektronikusan a www.felvi.hu honlapon keresztül nyújthatják 
be jelentkezéseiket. 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. Az e-felvételi használata egyszerű és 
gyors, a hibázási lehetőség pedig minimális, mert a rendszer kiszűri az informatikailag 
értelmezhető hibákat. 

Rendkívül fontos, hogy létező e-mail címet adj meg, amit rendszeresen nézel is, 
hiszen a hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd; 
 nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, 

ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával, a felületre feltöltve vagy postai 
úton benyújtva igazolni is szükséges! Amennyiben postázod, akkor az alábbi címre 
kell küldened a dokumentumokat: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.; 

 az eljárási kiegészítő díj befizetése: a jelentkezési határidő lejártáig lehet teljesíteni 
(kétféle módon történhet: folyószámláról banki átutalással, illetve dombornyomott 
vagy virtuális bankkártyás fizetéssel); 

 elektronikus úton 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, határidőre kell 
postáznod az Oktatási Hivatal fentebb megadott címére). 

Mire figyelj még? 

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. 
Amennyiben több helyre is jelentkezel, azokat rangsorolnod kell. A jelentkezési 
helyeket a legördülő menüből választhatod ki. Figyelj arra, hogy pontosan azt a 
szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válaszd ki, amelyre jelentkezni 
szeretnél. Összesen legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. 
Fontos!  

Fontos! 
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 személyes adatok (köztük a magyar nemzetiség bejelölése is); 
 a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben;  
 a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb 

eredményeket, pl. középiskolai eredmények, érettségi 
vizsgaeredmények, többletpontokra vonatkozó információk. 

Amit jelentkezéskor meg kell adni: 

Kötelezően beküldendő dokumentumok: 

A jelentkezéshez a dokumentumok 
szkennelt változatát töltsd fel. A 
jelentkezési helyek számától 
függetlenül egy példányban 
szükséges az adott dokumentumot 
feltölteni. Amennyiben postai úton 
küldöd be a dokumentumot, sose 
az eredeti példányt küldd, 
másolatot kell küldeni (az egyes 
lapokat különállóan,  nem 
összetűzve kell küldeni). A 
dokumentum oldalakon mindig 
tüntesd fel a felvételi azonosítódat! 

Hasznos infó!  

 a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolása, amennyiben háromnál több helyet jelölsz 
meg (az általános felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésének igazolása a 
jelentkezéssel egyidejűleg kötelező); 

 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). 

A csatolandó dokumentumoknál figyelj arra, 
hogy hiteles magyar nyelvű fordítást kell 
feltöltened és eljuttatnod az illetékesekhez! 
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 (www.offi.hu); 

 magyar külképviseleti szerv (pl. konzulátus) 
vagy magyar közjegyző hitelesítési 
záradékával ellátott fordítás; 

 az Európai Unió valamely tagállamának belső 
joga szerint hitelesnek minősülő fordítás. 

Hiteles fordításról elegendő a másolatot 
csatolni, illetve be kell küldeni annak az iratnak 
a másolatát is, amelyről a fordítás készült.  
Az ukrán tannyelvű iskolák érettségi 
bizonyítványának fordítása a Beregszászi Agora 
Információs Központ hitelesítésével (aláírás, 
pecsét) is elfogadható. 

 Tipp!  

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 
Kifejezetten a külföldön működő – pl. ukrajnai – oktatási intézményekben végzetteknek 
szóló információk a www.felvi.hu\2017-es felvételi tájékoztató 5. menüpontja: 
www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2017A/5_kulfoldi" 

Amire érdemes 
figyelned az e-felvételi 
űrlapok kitöltésekor: 
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2017-ben nincs 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. 

Eljárási díjak 

A pontszámításról 
A felvételi összpontszámot 400 + 100 pontos pontszámítási rendszerben számítják ki, 
tehát összesen 500 pontot lehet elérni. A 400 pont a tanulmányi pontok (max. 200 pont), 
valamint az érettségi pontok (max. 200 pont) összege. Ezen kívül 100 többletpontot is 
lehet szerezni. 

Az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért és OKJ-s 
bizonyítványért 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 2017 júliusában megállapítandó ponthatárt. Azonban nagyon sok 
szakirányon eltérő a minimum ponthatár, és általában sokkal magasabb a 
minimumhatár: agrár képzési területen (300–400, szakiránytól függően), gazdaság- 
(420–468) és társadalomtudományi szakirányokon (320–455), több 
bölcsésztudománynál (310–340), orvosi (380–385) szakokon stb. Nagyon fontos, hogy 
utánanézz az általad választott szakirány terén milyen minimum ponthatár szükséges!  
Ehhez irányzék lehet a korábbi évek felvételi ponthatárai (www.felvi.hu oldalon 
keresve), illetve a 2017-es felvételiben a kiemelt 41 db szak minimum ponthatárairól a 
www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2017A/FFT_2017A_41kiemelt_szak.pdf oldalon 
találsz információt. Utóbbiak sem az idei pontos bekerülési pontszámot jelentik, 
hanem a minimumot. 

Fontos infó!  

Eredmények rögzítése 

A külföldieknek 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. 



Többletpontok adhatók 
A felvételinél szerezhető többletpontokat 2 kategóriába lehet sorolni: 
1. jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi 
vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért) 
2. képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti 
versenyeredmények alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján). 
- az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi eredményeiből 
számítják), max. 100 pont adható;  
- nyelvtudásért: középfokú (B2) komplex nyelvvizsga: 28 pont, felsőfokú (C1) 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; 
- hátrányos helyzetű (20p.), halmozottan hátrányos helyzetű (40p.), fogyatékossággal 
élő (40p.), gyermekét gondozó (40p.); max. 40 pont. (A hátrányos helyzetet csak 
magyarországi hatóság által kiállított igazolás alapján lehet érvényesíteni.) 

A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél magyar tannyelvű intézmény esetében is felsőfokú 
nyelvvizsgaként való elismertetése is lehetséges, amennyiben a tanuló 
legalább két éven keresztül legalább egy közismert tantárgyat ukrán 
nyelven tanult és ezt az intézmény vezetője által kiállított igazolással 
hitelesen igazolja. Ha ezt nem tudja igazolni, akkor az Ukrajnában szerzett 
érettségi bizonyítvány alapján középfokú nyelvvizsgának járó pontot 
számítanak. Bővebben: www.felvi.hu 2017-es Felvételi tájékoztató \ 3.3.1 
menüpontja (www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/
FFT_2017A/3_dokumentumok/33_tobbletpont/331_nyelvtudas). 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.                                                   
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 beiratkozást megelőzően kell megkötni a hallgatói szerződést (állami ösztöndíjas 
képzés esetén). A szerződés szerint a képzési időnek megfelelő időt kell majd 
magyar joghatóság alatt ledolgozni;  

 a kedvezménytörvény hatálya alá eső határon túli magyar egyetemisták esetében 
a képzési időnek megfelelő idő a szülőföldön is ledolgozható 20 éven belül;  

 folytonos lesz a jogviszony a BA (BSc) és az MA (MSc) képzések között. 

Jogviszony 

A finanszírozás formái: 
 magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató,  
 önköltséges hallgató. 

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 
j e l e ntke ző k  bü nte tő j og i 
f e l e l ő s sé g ü k  t u d a t á b a n 
nyilatkozzanak határon túli 
magyar nemzetiségükről. 

Tipp!  

Tipp!  



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; 
 jelentkezéskor megadta a kötelezőként megjelölt adatokat és az 

azonosításhoz nélkülözhetetlen személyes adatait; 
 legalább egy, a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban 

meghirdetett képzést (jelentkezési helyet) megjelölt; 
 a jelentkezési határidőig igazolhatóan befizette a 2017. évi általános 

felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek 
megfelelő összegű eljárási díjat (0–6000 Ft); 

 a jelentkezési űrlapot hitelesítette az Ügyfélkapun keresztül vagy 
beküldte postai úton az Oktatási Hivatalhoz (1443 Budapest, Pf. 220). 

Mikor érvényes a jelentkezés? 

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.  
Fontos!  

A magyarországi egyetemek rangsora (2016) 

A megfelelő felsőoktatási intézmény kiválasztása 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, 
esetleg nemzetközi szinten is elismert 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. A következő táblázat a legjobb magyarországi 
egyetemek rangsorának top 10-es listáját mutatja be, az egyetemek címével és 
elérhetőségével. A rangsor összeállításakor figyelembe vették, többek között, a nappali 
alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a 
középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elérő elsőévesek számát, a 
tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTA-
címekkel rendelkező oktatók arányát is. 
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A Magyarországon működő felsőoktatási intézményekről a 
www.felvi.hu/ oldalon, illetve az Oktatási Hivatal honlapján 
www.oktatas.hu/ kaphattok bővebb információt. 

 Tipp!  

Rang Intézmény 
Hallgatói 

kiválóság (rang) 
Honlap 

1. Semmelweis Egyetem (SE) 4. www.semmelweis.hu 
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(ELTE) 
3. www.elte.hu 

3. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) 

5. www.uni-nke.hu 

4. Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 7. www.u-szeged.hu 
5. Pécsi Tudományegyetem (PTE) 11. www.pte.hu 
6. Pannon Egyetem (PE) 17. www.uni-pannon.hu 
7. Testnevelési Egyetem (TE) 13. www.tf.hu 
8. Debreceni Egyetem (DE) 8. www.unideb.hu 
8. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(PPKE) 
5. www.ppke.hu 

10. Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 1. www.uni-corvinus.hu 
10. Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
1. www.bme.hu 



Ha úgy döntesz, hogy valamelyik magyarországi egyetemen tanulsz tovább és már túl 
vagy a sikeres felvételin, illetve megvan az is, hol fogod nyugovóra hajtani a fejed az 
áttanult esték után, egy-két megkerülhetetlen adminisztrációs teendő még vár Rád. Az 
alábbiakban összegyűjtöttük Számodra, hogy mit kell elsősorban elintézned/beszerezned. 
Jó, ha tudod, hogy a felsoroltak nagyon fontosak, hisz nélkülük nem tudsz majd 
továbblépni a későbbi ügyintézés során.  

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. 

Bankszámla 
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Az adóazonosító jel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a 
magánszemély részére megállapított tíz számjegyű azonosító, amelyről 
hatósági igazolványt (adóigazolványt) állítanak ki. Az igazolványt adatlap 
kitöltésével lehet igényelni, mely ingyenesen beszerezhető a NAV irodáiban 
(elérhetőségek: www.nav.gov.hu oldalon). Első igénylés esetén szükséged lesz 
a személyi igazolványodra (ukrán útlevél, ha nincs magyarországi személyid), 
valamint a lakcímkártyádra (vagy lakcímbejelentő). Az igénylés díjmentes. 

Adóazonosító jel 

Amennyiben csak ukrán állampolgársággal rendelkezel, akkor jelentkezned kell a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) illetékes kirendeltségén (Budapesten 
jelenleg a Szegedi úti kirendeltség foglalkozik 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 miniszteri ösztöndíjas hallgató vagy, az 
illetékbélyeg árát (10 000 HUF) nem kell kifizetned. Az igénylőlap kitöltésekor kapsz majd 
egy nyomtatványt, amelyet az aktuális szállásadódnak (pl. a kollégiumodnak) 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. 

Lakcímbejelentő lap 

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 kirendeltségein 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 határon túli magyarként külföldi állandó 
lakcímmel csak önköltséges képzésre fettek fel, akkor saját költségen tudsz valamilyen 
egészségbiztosítást fizetni. Ha viszont miniszteri ösztöndíjas is vagy az állami 
ösztöndíjas képzéséden, akkor a TAJ intézésével érdemes megvárni az 
ösztöndíjszerződésed megkötését, hiszen ennek igazolását is kérik majd 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. 



Szlovákia 

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 igényelni. 

 Tipp!  

Ha sem az ukrajnai, sem a magyarországi továbbtanulási lehetőségek között nem találtad 
meg a „biztos befutót”, a környező országokban működő magyar nyelvű oktatási 
intézményhálózat lehetőségei közül is válogathatsz. 

Intézmény Elérhetőség 

Bél Mátyás Tudományegyetem Finnugor Nyelvek Tanszéke 
(Univerzita Mateja Bela, Katedra Ugrofínskych Jazykov) 

Besztercebánya 
(Banská Bystrica) 
www.fif.umb.sk 

Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Univerzita Konštantína Filozofa, 
Fakulta stredoeurópskych študií, Katedra Madarského jazyka a 
literatúry) 

Nyitra (Nitra) 
www.fss.ukf.sk 

Selye János Egyetem (Univerzita J. Selyeho) 
Révkomárom 

(Komárno) 
www.ujs.sk 

Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelv és 
Kultúra Intézete (Preąovská Univerzita v Presove Filozofická Fakulta 
Institut Histórie) 

Eperjes (Prešove) 
www.unipo.sk/

pracoviska/umjk 

Románia 
Intézmény Elérhetőség 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Universitatea Babeș-Bolyai) 
Kolozsvár (Cluj-Napoca) 
admitere.ubbcluj.ro/hu 

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Universitatea 
Sapientia) 

Kolozsvár (Cluj Napoca) 
www.sapientia.ro 

Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet (Institutul 
Teologic Protestant) 

Kolozsvár (Cluj Napoca) 
www.proteo.hu 

Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem, 
Általános Orvostudományi Kar (Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Târgu-Mureș, Facultatea de Medicină) 

Marosvásárhely (Târgu-
Mureș) 

www.umftgm.ro/hu 

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

Marosvásárhely (Târgu-
Mureș) 

www.uat.ro 

Partiumi Keresztény Egyetem (Universitea Creștină Partium) 
Nagyvárad (Oradea) 

www.partium.ro 

Nagyváradi Egyetem (Universitatea din Oradea) 
Nagyvárad (Oradea) 

www.uoradea.ro 

Bukeresti Egyetem (Universitatea din Bucureşti) 
Bukerest (Bukarest) 

www. admitere.unibuc.ro 
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Szlovénia 

Intézmény Elérhetőség 

Maribori Egyetem Pedagógia Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék (Univerza v Mariboru Pedagoska 
fakulteta Oddelek za madzarski jezik in knjizevnost) 

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

madzarski-jezik-in-knjizevnost 



Szerbia 
Intézmény Elérhetőség 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola (Visoka Tehnička Škola 
Strukovnih Studija) 

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

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
(Univerzitet u Novom Sadu, UčiteljskiFakultet na Ma arskom 
Nastavnom Jeziku u Subotici) 

Szabadka (Subotica) 
www.vsovsu.rs 

Újvidéki Egyetem (Univerzitet u Novom Sadu) 
Újvidék (Novi Sad) 

www.uns.ac.rs 

Újvidéki Művészeti Akadémia (Akademija Umetnaszti) 
Újvidék (Novi Sad) 

www.akademija.uns.ac.rs 
Belgrádi Egyetem Filológia Kar Hungarológiai Tanszék 
(Univerzitet u Beogradu, Filološki Fakultet, Katedra za 
Hungarologiju) 

Belgrád (Beograd) 
www.bg.ac.rs 
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Részletesebb magyar nyelvű tájékoztatást a Kárpát-medencei 
magyar nyelven indított képzésekről az alábbi linken olvashatsz, 
ahol országonkénti bontásban találhatod az információt: 
www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_el j_archivum/
felveteli_tajekoztatok/ht_felveteli_16A  

Tipp!  

Horvátország 

Intézmény Elérhetőség 

Strossmayer Egyetem Pedagógiai Kar Idegen Nyelvi Tanszék 
(Svečuilište J.J.Stossmayera u Osijeku, Pedagoški Fakultet, 
Katedra Stranih Jezika) 

Eszék (Osijek) 
www.katedra.hr 

Zágrábi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar 
Hungarológia Tanszék (Sveučilište u Zagrebu Filozofski 
Fakultet Odsjek za Hungarologiju) 

Zágráb (Zagreb) 
www.ffzg.unizg.hr 

Ausztria 
Intézmény Elérhetőség 

Bécsi Egyetem Filológiai-Kultúratudományi Kar Európai 
Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
Finnugor Osztály (Universität Wien Philologisch-
Kulturwissenschaftliche Fakultät Institut für Europäische 
und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft 
Abteilung für Finnougristik)  

Bécs (Wien) 
www.finno-ugristik.univie.ac.at 



Ösztöndíjak 

Miután sikeres felvételt nyertél valamely felsőoktatási intézménybe, 
ne szalaszd el a különböző ösztöndíjak kínálta lehetőségeket sem, 
amelyek által nemcsak kiegészítő zsebpénzhez juthatsz, hanem a 
szakterületed kiemelkedő egyéniségeivel is találkozhatsz, új barátokat 
szerezhetsz, tanulmányutakon és képzéseken vehetsz részt gyarapítva 
ezáltal tudásod és egyben tapasztalataid is. Ebben a fejezetben 
összegyűjtöttük számodra a kárpátaljai és a magyarországi ösztöndíj 
lehetőségeket. 
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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 

Ukrajna azok számára biztosítja ezt az ösztöndíjat, akik felvételt nyertek az államilag 
támogatott felsőoktatási intézményekbe, valamint a felvételin elérték az egyes szakok 
ösztöndíjához meghatározott pontszámot. Az ösztöndíj mértéke a tanulmány ideje alatt 
változhat a tanulmányi átlagod függvényében (jobb féléves átlag esetén magasabb 
ösztöndíjat („sztipit”) kaphatsz, rossz átlag esetén pedig el is veszítheted azt).  
Az Ukrán Miniszteri Kabinet döntése alapján 2017-től megemelik az ösztöndíjakat: a 
technikumokban és szakiskolákban 415 UAH/hó, az I–II. akkreditációs szinttel rendelkező 
intézményekben 830 UAH/hó, a III–IV. akkreditációs szintű intézményekben 1100 UAH/
hó (a legjobb előmenetelű diákok ösztöndíja pedig akár 1600 UAH/hó is lehet). A reál- 
és természettudományi (tanári) szakokon pedig – mint a kémia, fizika, biológia, 
matematika, mérnöki – az I–II. akkreditációs szintű intézményekben 1536 UAH/hó, a III–
IV. akkreditációs szintű intézményekben pedig 2036 UAH/hó az ösztöndíj. 
 
Az Ungvári Nemzeti Egyetem ösztöndíjairól bővebben itt olvashatsz:  
www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/irelations-ir_grants. 
Az UNE felvételizőknek szóló felhívását a határidőkkel és követelményekkel itt találod:  
www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient. 

Zavtra UA (Fond Viktoria Pinchuka) 

Az egyik legnagyobb, Ukrajnában működő tehetségtámogató program, 
amely az ösztöndíjasok számára a pénzügyi támogatás mellett különböző 
projektekben és nemzetközi fórumokon való részvételi lehetőséget biztosít. 
Pályázhatják Ukrajna IV. akkreditációs szinttel rendelkező felsőoktatási 
intézményeinek 3–6. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatói. Az 
ösztöndíjasok kiválasztása évente egy nyílt összukrajnai versenyen történik. 
Jelentkezési határidő: október–november. 
Részletek: www.zavtra.in.ua és www.pinchukfund.org 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány (GENIUS JA) honlapján számos pályázati 
lehetőségről szerezhettek tudomást. A GENIUS-t a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség hozta létre. Fő célja 
Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásainak, egyetemi és/vagy főiskolai hallgatóinak, 
fiatal kutatóinak tehetséggondozása, fejlesztése. A honlapon különböző tanulmányi, 
kutatói, művészeti ösztöndíjak, konferencia-felhívások nyomon követhetőek. Bővebb 
információkért forduljatok bizalommal az alapítvány munkatársaihoz. 

Hasznos infó!  

Elérhetőségek: 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. 
Tel.: 00314142968/149-es mellék 
E-mail: agora@kmf.uz.ua 
Web: www.genius-ja.uz.ua 
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Szülőföldi tanulmányi támogatás (EMMI-ELTE) 

Az ösztöndíj célja: tanulmányi támogatás biztosítása szülőföldi felsőoktatási magiszteri/
specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű 
személyek számára. (Az elmúlt években ez az ösztöndíj Soós Kálmán ösztöndíjként lett 
meghirdetve.) 
Két kategóriában pályázható: 
1. Magiszteri/specialista képzés támogatása (azok számára, akik a képzés utolsó vagy utolsó 
előtti évében vesznek részt). 
2. Doktori (PhD, DLA) képzés támogatása. 
Jelentkezési határidő: kb. november–december. 
Részletek: www.kormany.hu, www.elte.hu/palyazatok-felhivasok, www.genius-ja.uz.ua 

Miniszteri ösztöndíj teljes szemeszteres 
és részképzős tanulmányútra 

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok kapcsolattartását az 
anyaországgal, illetve támogassa a hazai értelmiség utánpótlását. Pályázhatják: a 
szülőföldi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, aktív, bakalavr 
(baccalaureus, bachelor) 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 vagy teljes szemeszteres részképzésben folytathatják tanulmányaikat.  
Részletek: www.kormany.hu, www.elte.hu/palyazatok-felhivasok 
Jelentkezési határidő: évente kétszer lehet pályázni, ősszel és tavasszal (kb. 
november, valamint július-augusztus). 
Érdemes figyelni a Genius JA honlapját (www.genius-ja.uz.ua). 

Makovecz Hallgatói Mobilitási Program 

Az ösztöndíjat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói 
pályázhatják. A program keretében a nyertes hallgatók részképzésre 
utazhatnak a Főiskola egyik partnerintézményébe. A külföldi egyetem a 
hallgatót a saját hallgatóival megegyező státusban fogadja és teljes 
szemeszteres részképzés esetén a fogadó intézményben teljesített tantárgyak 
beszámíthatóak a főiskolai tanulmányi kötelezettségbe tanszéki engedéllyel. 
Jelentkezési határidő: 2016-ban december volt. 
Részletek: www.kmf.uz.ua/hu/palyazati-felhivas-2/ 

Zrínyi Ilona Szakkollégium 

A program 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: augusztus–szeptember. 
Részletek: www.genius-ja.uz.ua 
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Szent Márton Karitász 
Ösztöndíjprogram 

A Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szociális és 
tanulmányi ösztöndíjprogram célja: olyan magyar iskolát végzett tehetséges, 
katolikus fiatalok támogatása, akik ukrajnai felsőoktatási intézményben végzik 
tanulmányaikat, és anyagi lehetőségeik szűkösek. 
Jelentkezési határidő: szeptember és február; évente kétszer lehet pályázni. 
Részletek: www.caritas-transcarpathia.com és www.genius-ja.uz.ua honlapján. 

Lakos ösztöndíj 

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata 
kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére szól. 
Pályázhatnak: a magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/
gimnáziumot végzett, nappali tagozatos (főiskolán vagy egyetemen), 
szociálisan rászoruló, a társadalmi közéletben (kárpátaljai magyar ifjúsági 
szervezet tevékenységében) aktív szerepet vállaló hallgatók. 
Jelentkezési határidő: november–december és április–május; évente 
kétszer lehet pályázni. 
Részletek: www.cserkesz.com.ua/lakos 

Márton Áron Tehetséggondozó 
Program (KKM) 

Szülőföldi és magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat 
folytató határon túli magyar, alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben 
részt vevő hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére meghirdetett ösztöndíj. 
A program lehetőséget nyújt a hallgatóknak módszertani ismeretek 
elsajátítására, prezentációs, kommunikációs készségük fejlesztésére. Felkészülést 
jelenthet a Márton Áron Kutatói Programban való részvételhez.  
Jelentkezési határidő: november–december. 
Részletek: www.balassiintezet.hu (a honlap címe a közeljövőben megváltozhat) 

Az alábbi honlapon számos pályázati lehetőségről olvashattok még: 
www.studway.com.ua/category/diem/grants-awards/  

Márton Áron Kutatói 
Program (KKM) 

Szülőföldi és magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató 
határon túli magyar, alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben 
részt vevő hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) számára meghirdetett ösztöndíj. A 
nyertes pályázók részére a program során három konferenciát szerveznek a kiírók 
Budapesten, illetve lehetőséget nyújtanak különböző magyarországi vagy határon 
túli kutatóműhelyekkel való megismerkedésre. A kiválasztott kutatóintézetben az 
ösztöndíjasok 5 munkanapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt. 
Jelentkezési határidő: november–december. 
Részletek: www.balassiintezet.hu (a honlap címe a közeljövőben megváltozhat) 

Tipp!  
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Magyarországon 
továbbtanulóknak 

Ha valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe sikeres felvételt nyersz, 
akkor különböző egyetemi és/vagy külföldi ösztöndíjakat is megpályázhatsz. 

Miniszteri ösztöndíj nappali tagozatos alap- és 
egységes (osztatlan), valamint mesterképzésben 

résztvevő hallgatók számára (EMMI–ELTE) 
Az ösztöndíjra magyarországi nappali tagozatos államilag finanszírozott képzésben 
tanuló fiatalok pályázhatnak a felvételük évében. A támogatott szakok listáját 
megtalálhatod a pályázati kiírásban.  
Jelentkezési határidő: július–augusztus. 
Részletek: www.kormany.hu, www.elte.hu/palyazatok-felhivasok, genius-ja.uz.ua 

Rendszeres szociális támogatás
(egyetemeden)    

Ez a támogatás a szociális helyzet alapján félévente, pályázás útján nyerhető el. 
A rendszeres szociális ösztöndíjra (vagyis a „szoctámra”) olyan nappali 
tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik állami ösztöndíjas helyre kerültek be. A 
szociális ösztöndíj megállapításakor többek között a pályázóval egy lakcímre 
bejelentett eltartottak számát, a képzési hely és lakóhely közötti távolságot, 
valamint a pályázó és hozzátartozói egészségügyi állapotát veszik figyelembe. 
Jelentkezési határidő: minden félév eleje, amelyek a különböző egyetemeken, 
karokon eltérőek lehetnek. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/
karod honlapját követni. 

Rendkívüli szociális támogatás (egyetemeden) 

A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű szociális 
támogatási forma. A támogatás célja, hogy egyszeri jelleggel a hallgató életében, 
szociális helyzetében történt változás esetén segítséget nyújtson. 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). 
Jelentkezési határidő: a pályázat benyújtására folyamatosan van lehetőség, 
félévente négy alkalommal (szeptember, október, november, december, illetve 
február, március, április, május hónapokban). 

Erasmus+ 

Az Európai Unió új, 2014-ben indult programja, amely az oktatást, a képzést, az ifjúsági 
területet és a sportot támogatja. A program célja, hogy a hallgatók valamely külföldi 
felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytassanak, képzésben vegyenek részt, 
önkéntes munkát végezzenek a saját felsőoktatási intézmény valamely – a világ bármely 
területén lévő – partnerintézményében. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló 
lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a 
diplomát követően jelentősen növelheti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit. 
A pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak, ezekről az egyes 
partnerintézmények weboldalán lehet tájékozódni. 
Részletek: www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info; www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/discover/index_hu.htm; www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus 
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CEEPUS 
Ennek a csereprogramnak az a 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. 
Részletek: www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus 

Új Nemzeti Kiválóság Program 

A program célja a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejező, 
magyarországi felsőoktatási alapképzésben (mester- vagy 
doktorképzésben) 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. 
Részletek: www.kormany.hu 

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

Tipp!  

Magyar Templeton Program 

A program a kognitív (gondolkodási, megismerési) területen kiemelkedő 
képességű tehetségeknek biztosít személyre szabott tehetségfejlesztő 
képzéseket két korosztályban (10–19 és 20–29 évesek számára). Ez a 
program Magyarországon először 2016 márciusában indult.  
Részletek: www.templetonprogram.hu 



Kollégiumok 

Miután az egyik legfontosabb kérdés megválaszolásra került – mit 
és hol fogsz tanulni – következik talán az egyik legalapvetőbb: „hol 
fogok lakni?” Szerencsére, több lehetőség közül is választhatsz. 
Akár Beregszászba, akár Ungvárra, akár Magyarországra mész 
továbbtanulni, mindegyik városban vannak kollégiumok, amelyeket 
többnyire magyar ajkú diákok laknak. Lássuk hát őket! 
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A kollégium igazgatója: Kohut Attila 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 2. 
Tel.: (241) 4-24-35 (igazgató); (241) 3-16-94 (porta) 
E-mail: kollegium@kmf.uz.ua 
Kollégiumi díj: 400 UAH/hó 

Infó!  

Kölcsey Ferenc Szakkollégium 

A Kölcsey Ferenc Szakkollégium 2002-ben nyitotta meg kapuit a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Fősikola hallgatói előtt. A főiskola szomszédságában elhelyezkedő 
épület jelenleg 90 fő befogadására képes. A diákok két- és háromágyas, saját 
fürdőszobával ellátott, kényelmes szobákban tölthetik el mindennapjaikat. A közös 
konyha és étkező, mosoda, illetve TV szoba még komfortosabbá teszik a kollégiumi 
életet. Ezeken kívül a kollégiumban billiárdasztal és informatika terem is található.  

A kollégiumi helyek betöltésére augusztus hónap elején írják ki a jelentkezést. 
Ehhez motivációs levél, önéletrajz és lelkészi ajánlás is szükséges.  
A leadandó dokumentumokról, jelentkezési határidőkről a szakkollégium 
honlapján www.ortutaykoli.uz.ua érdeklődhetsz.  
Email: gorogkor.kmf@gmail.com 
Kollégiumi díj: 400 UAH/hó 

Ortutay Elemér 
Görögkatolikus 
Szakkollégium 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 2015-ben kezdte el működését, a  
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatási egységeiben tanuló diákjai 
számára biztosít szállást. A szakkollégiumot a Munkácsi Görögkatolikus Megyéspüspök 
alapította a GörögKör (a II. RFKMF Görögkatolikus Főiskolai Lelkészsége) munkájának 
folytatása és kibővítése céljából. A kollégiumnak fiú és leány részlege is működik. A 
részegységeket egy-egy nevelő felügyeli, és a szakkollégium munkáját további 4 
személy egészíti ki. A kollégium kifejezett célja, hogy a görögkatolikusok jobban 
megismerjék önmagukat, hitüket és lelkiségüket, s ugyanezt minél jobban 
megismertessék és bemutassák a nem görögkatolikusok számára is. A szakkollégium 
nyitott más felekezetűek számára is. 
A diákok heti rendszerességgel vesznek részt görögkatolikus Szent Liturgián, illetve 
GörögKörön. Utóbbi alkalmával a GörögKör vezetője, Marosi István főiskolai lelkész vagy 
Gajdos Attila parochus tart elmélkedést, beszélgetést vallási témákról, illetve több 
alkalommal érkeznek vendégelőadók is. Havonta egy filmklubot, egy filmezéssel, közös 
főzéssel, beszélgetéssel eltöltött “bennmaradós” hétvégét, félévente egy kirándulást is 
szerveznek a lakók számára. A kollégisták a GörögKör más rendezvényein, így az Ortutay 
Elemér Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián, az évente megrendezésre kerülő 
tudományos konferencián, a GörögKör által szervezett egyéb programokon 
(megemlékezéseken, kiállításokon, bemutatókon) is részt vesznek. 

Bár az albérlet igencsak kényelmes lehetőség és megoldás lehet, a kollégiumi élet is 
sok pozitívummal kecsegtet. Valószínűleg nem lesz egyszemélyes szobád, de jófej 
szobatársaid igen. Ha mégsem, kérhetsz cserét. Ha esetleg az egyik dolgozatodhoz 
szükséged van egy könyvre, jegyzetre, a kollégiumban általában mindig találhatsz 
olyat, aki hasonló szakon tanul és kölcsönadja neked ezeket. De ha csak egy tojás és 
két szelet kenyér híján vagy a vacsorádnak – itt könnyen akad, aki kisegít. Mindezek 
mellett, a kollégiumokban általában izgalmas, pörgős közösségi élet folyik, ami nem 
hagy unatkozni.  

Beregszász 

Infó!  
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A szakkollégium lelkészigazgatója: Maksai Attila 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 4. 
E-mail: kalvinkollegium@gmail.com 
Weboldal: www.reformatus.com.ua/lap/refkalvinkoli 
Tel.: +380-99-36-20-171; +380-63-49-84-464  

Infó!  

Kálvin János Református Szakkollégium  
A szakkollégium a Beregszászban felsőoktatásban, elsősorban a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanuló magyar ajkú diákok számára lett létrehozva. A 
bentlakásos szakkollégium szakmai és tárgyi kialakítása egyrészt szolgálja a diákok 
tanulmányaik ideje alatt való elhelyezését, másrészt a szakkollégiumi munka révén 
speciális képzésben részesíti őket, különös tekintettel az interdiszciplináris és a térség 
felsőoktatásában periférikusnak számító tárgyakra, az államnyelv elsajátítására, a 
magyar identitástudat, illetve a református világnézet és értékrend megerősödésére, 
valamint az önálló gondolkodás és cselekvés képességének kialakítására és 
elsajátítására. A szakkollégium lehetőséget ad arra a diákoknak, hogy szülőföldjükön, 
keresztyén szellemiségű intézményi keretek között készülhessenek hivatásukra.  

Ungvár 

Kollégiumi vezető: Béres Attila 
Tel:. 095-188-8203, 067-750-2512 
Cím: 88000 Ungvár, Ukrainszka u. 81. 
Kollégiumi díj: 330 UAH/hó 

A felvételi időpont kapcsán figyeld 
a www.ujhajtas.net.ua híreit. 

Tipp!  

Ungvári Szent Gellért Kollégium 
Az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium az Ungváron tanuló – 
elsősorban katolikus, de mindenképp keresztény – magyar, illetve magyarul tudó 
egyetemistáknak és főiskolásoknak kínál szálláslehetőséget. A kollégium lehetővé teszi 
lakói számára, hogy aktív szerepet vállaljanak a kollégiumi életben, hitüket mélyítsék, 
magyarságukat megéljék. A kollégium közös és kötelező programjai a következők: 
21.00-kor esti ima, hetente egy hittanóra, valamint havonta egy “bennmaradós” 
hétvége, amikor kulturális és lelki programokon vehetnek részt a kollégisták. 
A jelentkezéshez szükséges: saját kézzel írt önéletrajz, 1 db igazolványkép, 
plébánosi/lelkészi ajánlás (zárt borítékban). A kollégiumi felvételi a kollégium 
vezetőjével történő személyes beszélgetésből áll egy előre meghirdetett időpontban.  

Infó!  

Kollégiumi vezető: Béres Attila 
Tel.: 095-188-8203, 067-750-2512 
Cím: 88000 Ungvár, Volosin u. 9. 
Kollégiumi díj: 330 UAH/hó 

Infó!  

A felvételi időpont kapcsán figyeld 
a www.ujhajtas.net.ua híreit. 
Tipp!  

Ungvári Szent György 
Fiúkollégium 

Az Ungvár belvárosában található kollégiumba olyan ungvári egyetemen/főiskolán 
tanuló, magyar nemzetiségű fiúk jelentkezhetnek, akik szívesen élnének keresztény 
közösségben. A kollégium közös és kötelező programjai a következők: 21.30-kor esti 
ima, heti egy hittan a kollégiumban, legalább heti egy szentmise a vasárnapin kívül, 
havonta egy “bennmaradós” hétvége kulturális és egyházi programokkal közösen a 
Szent Gellért Kollégium lakóival. 
A jelentkezéshez szükséges: saját kézzel írt önéletrajz, 1 db igazolványkép, 
plébánosi/lelkészi ajánlás (zárt borítékban). A kollégiumi felvételi a kollégium 
vezetőjével történő személyes beszélgetésből áll egy előre meghirdetett időpontban.  
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Ungvár más egyetemi 
kollégiumába történő 
j e l e n t k e z é s  i s 
hasonlóképp történik.  
Tipp!  

Minden évben augusztus 20-a után a 
kollégium vezetősége egy tájékoztató 
keretében ismerteti a kollégium 
házirendjét. Akár év közben is be lehet 
költözni, ha van üresedés a kollégiumban. 
Cím: 88000 Ungvár, Universzitetszka u. 10. 
Kollégiumi díj: 300 UAH/hó Infó!  

Ungvári 4-es Kollégium 

Az Universzitetszka (Egyetemi) úton elhelyezkedő 4-es Kollégium teljesen felújított 6. 
emelete a magyar nemzetiségű diákoknak biztosít komfortos szálláslehetőséget. A diákok 
itt három- és négyszemélyes szobákban tölthetik mindennapjaikat. A szobák korszerű 
bútorokkal és fürdőszobával vannak ellátva, emellett minden emeleten közös konyha és 
közösségi szoba található. A szálláshely igénylését kérvényben kell jelezni az UNE Magyar 
Tannyelvű Humán és Természettudományi Kar dékánjánál, Spenik Sándornál. A dékán 
által aláírt kérvénnyel a kollégium igazgatóját kell felkeresni, ezt követően pedig az ún. 
„обхідний лист” papírt kell kitöltetni és aláíratni a kollégium alkalmazottai segítségével. 

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

Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) 

Amennyiben miniszteri ösztöndíjasként kerülsz valamelyik magyarországi egyetemre, 
négy egyetemi városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged) van lehetőséged az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem által fenntartott Márton Áron Szakkollégium 
(MÁSZ) hálózatának valamelyik kollégiumában laknod tanulmányaid évei során.  

Tipp!  

Magyarország 

A budapesti MÁSZ épülete jelenleg 
felújítás alatt áll, lakói várhatóan a 
2017. tavaszi szemeszterben 
költözhetnek majd vissza. Infó!  

Budapesti MÁSZ 
Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. 
Kollégiumi díjak:  
kétágyas szobákban 14 300 Ft/hó, 
háromágyasokban 10 500 Ft/hó. 

Debreceni MÁSZ 

Cím: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. 
Kollégiumi díjak: 
kétágyas szobákban 11 650 Ft/hó, 
háromágyasokban 10 650 Ft/hó. 

Pécsi MÁSZ 
Cím: 7634 Pécs, Rácvárosi út 70. 
Kollégiumi díjak: háromágyas 
szobákban 13 000 Ft/hó 

Szegedi MÁSZ 

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87. 
Kollégiumi díjak: négyágyas 
szobákban 9 500 Ft/hó 

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) kötődőeket 
igyekeztünk bemutatni. Megjegyzés!  



Alternatív lehetőségek 
sikertelen felvételi esetén 

Nem sikerült elsőre a felvételi? Csüggedésre semmi okod, hiszen 
számos lehetőség közül választhatsz a gyakorlásra és az 
önfejlesztésre, hogy a következő megmérettetésen már sikerrel 
vedd az akadályokat! Ha átlapozod a következő fejezetet, láthatod, 
hogy melyek ezek! 
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Mivel számos újonnan induló szak 
közül választhatsz, mindenképp 
érdeklődj a II. RFKMF Tanulmányi 
Osz tá l yán az aktuá l i san 
benyújtandó dokumentumokról! 

Fontos!  

A fent említett képzések 
Ukrajnában nem akkreditált, az 
Európai Unióban elfogadott és 
Magyarországon akkreditált 
diplomát adnak.  Infó! 

Akinek nem sikerült az ukrajnai külső független érettségi, vagy szeretne 
magyarországi képzésre jelentkezni, úgy, hogy tanulmányait Kárpátalján folytatná 
magyar nyelven, a következő lehetőségek közül választhat: 
a) Gazdálkodás és menedzsment szak (a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett 

képzése) – marketing és vállalkozás szakirány 
b) Mezőgazdasági mérnök szak (a Szent István Egyetem kihelyezett képzése)  
c) Élelmiszeripari mérnök szak (a Szent István Egyetem kihelyezett képzése) 
d) Kertészmérnök Szak (A Szent István Egyetem kihelyezett képzése). 
e) Ápolás és betegápolás szak (a Debreceni Egyetem képzése) 
f) Mérnökinformatikus szak (a Debreceni Egyetem képzése) 
g) Gazdaságinformatikus szak (a Debreceni Egyetem képzése) 
h) Szociálpedagógia szak (a Debreceni Egyetem képzése) 
i) Katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés (a Sárospataki Református 

Teológiai Akadémia kihelyezett képzése) 
Az adott képzés két szakirányon belül biztosít tanulási lehetőséget: a katekéta 
szakirányon református hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon 
egyházi munkatársakat képeznek. Ezen a szakirányon a következő specializációk 
választhatók: gyermek és ifjúsági munkaszervező; gyülekezeti missziói munkatárs, 
gyülekezeti szeretetszolgálati munkatárs. 
i) Katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés (Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola kihelyezett képzése) 
j) Mentálhigiénés szakember szak (Károli Gáspár Református Egyetem) – a 
szakra csak BSc szintű oklevéllel lehet jelentkezni! 
k) Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus (Károli Gáspár Református 
Egyetem) – a szakra csak BSc szintű oklevéllel lehet jelentkezni! 

1. Kihelyezett képzések a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

2. Előkészítő tanfolyamok a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Hasznos 
infó! 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjában az 
érettségi vizsgákat megelőzően – a 2016/2017-es tanévtől – előkészítő 
tanfolyamokat szerveznek, valamennyi tantárgyból.  
Mire jók ezek a tanfolyamok?  
 Tájékozódhatsz az érettségi vizsgák feltételeiről, követelményeiről.  
 Felmérheted tudásod.  
 Típusfeladatokat gyakorolhatsz, próbateszteket oldhatsz.  
 Specifikus és tematikus ismereteket nyújtó, korábbi ismereteket rendszerező 

konzultációkon vehetsz részt.  
 Tantárgyaknak megfelelő készségeket és képességeket fejleszthetsz.  
 Szóbeli és írásbeli szituációkat gyakorolhatsz, kommunikációs feladatokon vehetsz 

részt.  
 Vizsgarutint szerezhetsz.  
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A főiskola előkészítő tanfolyamai licenzáltak, 
így az intézménybe történő jelentkezés során 
kedvezményben részesül az, aki sikeresen 
elvégezte ezen tanfolyamok egyikét.  

 Angol nyelv  
 Ukrán nyelv és irodalom  
 Matematika  
 Történelem  
 Földrajz  
 Biológia  
 Nyelvtanfolyamok  

A főiskolán a következő előkészítő 
tanfolyamokon vehetsz részt:  

 Hasznos infó! 

3. Nyelvtanfolyamok a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Az ECL nyelvvizsga részleteiről a Főiskola Felnőttképzési 
Központjában kaphatsz további, részletes információkat, melynek  
elérhetősége: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
tel.: 2-43-43  
email: felnottkepz@kmf.uz.ua Infó! 

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 2016/2017-es tanévben a következő nyelvtanfolyamokat indította el alap- és 
középfokon:  
 Angol nyelv  
 Ukrán nyelv  
 Német nyelv  
 Magyar nyelv (nem magyar anyanyelvűek számára) 
Nyelvtanfolyamok csoportbeosztása: az egyes csoportokat (maximum 10 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 Főiskola 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 Főiskola által kiadott kétnyelvű 
(magyar–ukrán) oklevelet kapnak a hallgatók. A tanfolyamot végzettek közül sok diák 
nyelvvizsgát tehet a Főiskolán ugyancsak elérhető ECL nyelvvizsgaközpontban is.  
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Ha még nem sikerült eldöntened, hogy milyen szakirányon szeretnél továbbtanulni, 
vagy nem érzed elegendőnek a meglévő tudásod, jelentkezz a KKM felsőoktatási 
előkészítő kurzusaira, hogy egy színvonalas képzés keretein belül, magas heti 
óraszámban készülhess fel a 2018. évi tavaszi emelt- vagy középszintű érettségi 
vizsgákra. Az előkészítő képzés célja a szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása 
mellett a 2018. 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.  

4. Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 
magyarországi felsőoktatási előkészítő képzése 

Miért érdemes ide 
jelentkezni? 

 a választott szakhoz szükséges két 
tantárgyat tanulhatod 

 nagy tapasztalattal rendelkező oktatók 
tanítanak 

 kollégiumi elhelyezést kaphatsz 
 diákigazolványt kaphatsz 
 lehetőséged van a sportolásra is 
 részt vehetsz a tanórán kívüli szakmai 

programokon, rendezvényeken 
 támogatást, tanácsadást kaphatsz a 

szakválasztásban, a felvételi stratégia 
kidolgozásában, illetve a felvételi 
ügyintézésben 

Milyen tantárgyakból 
választhatsz? 

 Angol nyelv 
 Biológia 
 Fizika 
 Földrajz 
 Informatika 
 Kémia 
 Magyar nyelv és irodalom 
 Matematika 
 Testnevelés 
 Történelem 
Heti óraszám: 12–20 tanóra/tantárgy. 

Mindegy, milyen 
tantárgyat választasz? 

Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő hallgatók a KKM 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 emelt szintű vizsgát szeretnél tenni. 

A képzés 10 hónapig tart. Meddig tart a képzés? 



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 
 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték 
 a magyar nemzetiség igazolása  

Amire figyelned kell: 

Amennyiben a KKM 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 ösztöndíj pályázatnál, amennyiben 
nem rendelkezel állandó magyarországi lakcímmel.  

Képzési díjak 

Ha nem sikerülne az ösztöndíj pályázatod, lehetőséged van 
önköltséges formában részt venni a képzésen, melynek díjairól 
Biró Mónika ad tájékoztatást (e-mail: monika.biro@mfa.gov.hu). 

Tipp! 

Lehetőséged van ösztöndíjasként részt venni a KKM emelt szintű érettségire 
felkészítő képzésein. Ehhez pályázatot kell benyújtanod. Amennyiben 
pályázatod pozitív elbírálásban részesül, ingyen vehetsz részt a képzésen, a 
Márton Áron Szakkollégiumban ingyen kollégiumi férőhelyet biztosítanak, 
valamint havi 25 000 forint ösztöndíjra számíthatsz.  

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? 
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A pályázatról és a jelentkezés feltételeiről információt ad:  
Biró Mónika  
ELTE Márton Áron Kollégiuma,  
1037 Budapest, Kunigunda útja 35. C épület 28-as iroda  
Tel.: +36 1 766 5791  
E-mail: monika.biro@mfa.gov.hu 
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Ha tanácsra van szükséged a 
jelentkezéssel kapcsolatban, keresd a 
Momentum Doctorandus  Felvételi 
kérdezz–felelek! programjában részt 
vevőket (lapozz az 59. oldalra), vagy az 
Agora Informác iós  Központ 
munkatársait (lapozz a 63. oldalra ). 

Tipp! 

A pályázat megjelenése 2017 tavaszán várható Meddig jelentkezhetek? 



Felvételi kérdezz–felelek! 

Ezer kérdésed van a felvételivel és a vele járó adminisztrációval 
kapcsolatban? Felvételiznél, de nem tudod hova? Választanál 
szakot, de nem tudod milyet? Lennél diplomás, de nem tudod hol? 
Talán mi segíthetünk! A következő fejezetben a Momentum 
Doctorandus Felvételi kérdezz–felelek! programjáról és az Agora 
Információs Központról tudhatsz meg többet! 
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Milyen kérdésekkel fordulhatsz hozzánk?  

 Nem tudod pontosan mit is jelentenek a molodsij szpecialiszt, BA/BSc, szpecialiszt, 
MA/MSc, magiszter kifejezések, és melyik lenne számodra az igazi? 

 Szeretnél továbbtanulni, de elvesztél az adminisztráció tengerében? 
 Bizonytalan vagy abban, milyen szakmát érdemes választanod? 
 Nem tudod melyik felsőoktatási intézmény lenne a legmegfelelőbb számodra? 
 Tisztában vagy vele, milyen tárgyakból vagy jó, de nem tudod, milyen szakokra 

jelentkezhetsz tudásoddal? 
 Érdekel a bölcsészet vagy a természettudomány, de nem tudod mire számíthatsz 

majd az egyes szakokon? 
 Nem tudod milyen lehetőségek nyílnak meg előtted diákként az egyes 

intézményekben? 
 Fogalmad sincs róla, hogy milyen kollégiumba jelentkezhetsz és mi ennek a menete? 

Ha úgy érzed, itt mégsem találtad meg 
a számodra legmegfelelőbb személyt, 
további segítségért fordulhatsz a 
momentum.doktorandusz@gmail.com 
email címen, vagy a facebookon is: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/131573453682321 Tipp! 

Fordulj hozzánk, hátha 
segíthetünk! 

Ebben a fejezetben igyekeztünk minden 
tudományterület képviselőjét felsorakoztatni, 
hogy a számodra legmegfelelőbb és 
legszimpatikusabb személyhez fordulhass 
kérdéseiddel. Legyen szó adminisztrációs, 
tudományos, lakhatási, pályázati vagy egyéb 
továbbtanulással kapcsolatos kérdésekről. A 
továbbiakban a Felvételi kérdezz–felelek! 
programunkban résztvevő doktoranduszok 
rövid bemutatkozását találod meg.  

Egyetemi tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
kezdtem a fizika karon. Bármilyen kérdéssel nyugodtan fordulj 
hozzám, ha ebbe az intézménybe szeretnél felvételizni. Abban 
az esetben, ha jók az eredményeid és motivált vagy, olyan 
tanároknak tudlak bemutatni, akikkel már az első naptól együtt 
tudsz dolgozni, olyan témában kutathatsz, ami megállja  helyét 
a nemzetközi porondon is. Van tapasztalatom a pályázatírásban 
is, így szívesen segítek a pályázati anyagod előkészítésében is. 
Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésekkel is bátran bombázhatsz. 
Ha érdekképviseletre van szükséged, vagy szívesen aktivizálnád 
magad a civil életben, akkor is bátran keress, szívesen mesélek 
a lehetőségekről!  

Név: Rigó István 
Középiskola: Ungvári Drugeth Gimnázium 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola  
E-mail: rygohanis@gmail.com  
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Ha érdekel a matematika, de még nem tudod 
melyik egyetemen és milyen szakon folytasd 
tovább a tanulmányaidat, esetleg a felvételi után 
lenne bármilyen kérdésed, bátran fordulj hozzám! 

Név: Kosztur Judit 
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Matematika- és 
Számítástudományok Doktori Iskola 
E-mail cím: kosztur.judit@science.unideb.hu  

Amennyiben tovább szeretnél tanulni és érdekel a 
kémia, akkor a kérdéseiddel nyugodtan keress meg, 
szívesen válaszolok. Legyen az egyetemválasztás, 
felvételi, egyetemi tanulmánnyal kapcsolatos kérdés, 
vagy csak sima tájékozódás, fordulj hozzám bátran! 

Név: Kohus-Nagy Viktória 
Középiskola: Salánki Mikes Kelemen Középiskola 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Természettudományi 
és Technológiai Kar, Kémiai Tudományok Doktori Iskola 
E-mail cím: nagy.viktoria@science.unideb.hu  

Továbbtanuláson gondolkodsz, de bizonytalan 
vagy milyen szakot vagy milyen tudományterületet 
válassz? Ha szereted a természetet, ha érdekel a 
táj, amiben élsz és annak élővilága, története, a 
benne élő emberek hatása annak sokszínűségére, 
vagy csak tennél valamit a megóvásáért – fordulj 
hozzám bátran és együtt kitaláljuk hol és hogyan 
szerezhetsz alapos tudást ezekről. 

Név: Demeter László 
Középiskola: Barkaszói Középiskola 
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
PhD tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Biológia 
és Sportbiológiai Doktori Iskola 
E-mail cím: demeterlaszlo7@gmail.com 

Ha érdekel a földrajz, a társadalom vagy a gazdaság, 
ha kíváncsi vagy miért érdemes ezt a szakirányt 
választanod, vagy szeretnél kiigazodni az érettségivel/
felvételivel járó adminisztrációs útvesztőben, írj nekem 
bátran! Ha arra keresed a választ, milyen pályázati 
lehetőségeid vannak, vagy szeretnél a diákközösség 
aktív részese lenni, de nem tudod pontosan hová is 
fordulhatsz, abban is segíthetek! 

Név: Kovály Katalin 
Középiskola: Jánosi Középiskola 
Egyetem: II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (BSc),  
Ungvári Nemzeti Egyetem (MSc) 
PhD tanulmányok: ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola 
E-mail cím: kovaly.katalin@gmail.com 
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Ha érdekel a magyar nyelvészet és bizonytalan 
vagy, hol is folytatnád tovább tanulmányaidat; 
esetleg egyéb továbbtanulással kapcsolatos 
kérdéseid vannak – ne habozz, fordulj hozzám 
bizalommal, szívesen megosztom a tapasztalataimat! 

Név: Görög Nikoletta 
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola 
E-mail: gorog.nikoletta@gmail.com 

Ha érdekel a történelem, ha a múlt megismerésével 
szeretnél foglalkozni, ha nem tudod, milyen 
lehetőségeid lennének történészként és általában 
bölcsészként, fordulj hozzám nyugodtan! 

Név: Kosztur András 
Középiskola: Ungvári Drugeth Gimnázium 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem BTK, Történelmi és 
Néprajzi Doktori Iskola  
E-mail cím: andras.kosztur@gmail.com 

Ha érdekel az angol nyelv, a nyelvészet, a 
nyelvtanulás, esetleg a jövőben nem csak 
tanulni, de tanítani is szeretnéd valamelyik 
idegen nyelvet, akkor fordulj hozzám bátran! 

Név: Szimkovics Okszána 
Középiskola: Beregszászi 5. sz. Középiskola  
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok 
Doktori Iskola  
E-mail: simkovich0811@gmail.com 

Ha szeretsz olvasni, szereted a verseket, regényeket, 
mindent, ami irodalom, ha elakadtál az egyetem- és 
szakválasztással, segítségre lenne szükséged a 
felvételivel vagy az érettségivel kapcsolatban, bátran 
keress engem! 

Név: Fazekas Andrea 
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: DE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola 
E-mail cím: andrea.fazekas11@gmail.com 
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Ha mindig is érdekelt, miért viselkednek az emberek 
úgy ahogy egy adott szituációban, csoportban, ha a 
nagyobb szintű társulások, akár egész társadalmak és 
országok viszonyainak miértjei vagy a másik véglet, az 
emberi lélek és tudatvilág mélyebb rétegei 
foglalkoztatnak: egy leendő politológus, szociológus 
vagy pszichológus rejtőzik benned. Amennyiben 
ebbe az irányba indulnál tovább és iránymutatásra 
lenne szükséged: kérdezz bátran! A felsőoktatási 
kérdéseken túl az általános ügyintézéssel, kollégiumi 
elhelyezéssel kapcsolatban is érdeklődhetsz! 

Név: Turányi Tatjána 
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 
PhD tanulmányok: ELTE Szociológia Doktori Iskola 
E-mail: turanyitatjana@gmail.com 

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 Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem által közösen kiírt miniszteri 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, 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 információkra épülhessen, illetve 
kiegészítésként szolgálhasson. 

Ha mástól is szeretnél tudomást szerezni a 
felvételivel, képzésekkel, ösztöndíjakkal 
kapcsolatos információkról, ismerkedj meg 
az Agora Információs Központtal! 
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A fentiekből láthatod tehát, hogy a lehetőségek tárháza 
széles azok számára, akik Magyarországon kívánják 
tanulmányaikat továbbfolytatni. 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 miniszteri ösztöndíjban is részesülhetnek, 
amennyiben a feltételeknek eleget tesznek. 
Az érdeklődők számára ajánlott internetes honlapok: 
www.felvi.hu, www.oktatas.hu  

Tipp! 

Milyen konkrét pályázatok 
lebonyolítását végzi az AGORA? 

Az AIK az alábbi pályázatok szülőföldi (kárpátaljai) lebonyolítását végzi: 
 A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) magyarországi 

felsőoktatási előkészítő évében való részvételt támogató ösztöndíj; 
 A magyarországi alap-, egységes/osztatlan képzésben való részvételt 

támogató ösztöndíj; 
 A magyarországi mesterképzésben való részvételt támogató ösztöndíj; 
 Magyarországi PhD/DLA képzésben való részvételt támogató ösztöndíj; 
 Tavaszi és őszi szemeszterre kiírt részképzésben való részvételt 

támogató ösztöndíj; 
 Szülőföldi mester/specialist képzést folytatók számára kiírt ösztöndíj; 
 Szülőföldi PhD/DLA képzést folytatók számára kiírt ösztöndíj; 
 Szülőföldi fiatal oktatókat támogató ösztöndíj; 
 Zrínyi Ilona Szakkollégiumi ösztöndíj; 
 Diplomahonosítási ösztöndíj. 

Az Agora Információs Központ elérhetősége: 
90202 Beregszász, Kossuth tér 6. (a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főbejárata, 
108. terem) 
Tel.: 00314124343/149-es mellék 
E-mail: agora@kmf.uz.ua 
Honlap: www.genius-ja.uz.ua Infó! 



Túl a felvételin 

A felvételi után sem áll meg az élet! Sőt, akkor kezdődik csak 
igazán! A következő fejezetben bemutatjuk a kárpátaljai magyar 
diákszervezeteket, valamint olyan diákokkal ismerkedhetsz meg, 
akik megosztják veled fősulis, egyetemista, vagy épp szakképzős 
élményeiket, tapasztalataikat. Azoktól is kaphatsz hasznos 
tanácsokat, akik a diploma megszerzése után immáron sikeresen 
hasznosítják tudásukat munkájuk során. 
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Hallgatói Önkormányzata (HÖK) 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 1999-ben 
alakult meg. Fő célkitűzésünk a hallgatóság megmozgatása, kizökkentése a mindennapi 
monotonitásból, a hallgatók érdeklődésének felkeltése saját szervezésű vagy más 
szervezetek által meghirdetett programok kapcsán. Továbbá segíteni szeretnénk a 
hallgatók közötti kapcsolatok fejlődését és jobbá tételét, tevékenységünkkel olyan 
biztos pontot létrehozni a diákéletben, amely nem hallgatókra osztja a diákok sokaságát, 
hanem valós és egymást támogató közösségé kovácsolja azt. Együttműködve más 
szervezetekkel fejleszteni kívánjuk a kárpátaljai magyarság összetartozásának 
valódiságát, a más nemzetiségű hallgatók és a magyar hallgatók közötti korlátok 
leküzdését egy életképes hallgatói közösség létrehozása érdekében. 

Elérhetőségek 
90202 Ukrajna, Beregszász, Kossuth tér 6. 
е-mail: hok@kmf.uz.ua;  
tel.: 00/ 380-31-41/2-30-80.  

Főbb programjaink  

 Hagyományőrző nap 
 Tanulj nyelvet kávé mellett 
 Irodalmi est 
 Zenész est 
 Gólyabál 
 Diáktábor 
 Hallgatói napok 
 Szépségverseny és szépségek bálja  
 Kirándulások 

Az egyetemi környezetben általában található egy-két vagy akár több hallgatói 
szervezet, diákönkormányzat, amelyek társaságában izgalmasan, eseménydúsan 
töltheted a szabadidődet. Eljárhatsz a programjaikra, de aktivistaként akár ki is 
veheted a részedet a közösségért való munkájukból. Egy valami biztosan garantált –
az itt szerzett élmények és tapasztalatok maradandó, színes emlékeivé válnak majd 
egyetemi éveidnek. Életre szóló barátságokat szerezhetsz, de a jövőbeli hivatásod 
szempontjából is hasznos kapcsolatrendszerre tehetsz szert. Az alábbiakban 
bemutatkozik néhány diákszervezet. Bátran látogass el a programjaikra, ismerd meg 
őket személyesen is, és ha kedved támad, csatlakozz hozzájuk, szívesen látnak majd! 

Beregszász 

Bodor Dominik, 
a HÖK jelenlegi 

elnöke 
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Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói 
Önkormányzata (KFSZHÖK) 

 
A Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata a kollégium alapítása óta 
(2002) működik a hallgatói élet minél színesebbé tételének, a kollégisták képviseletének 
és a főiskola, illetve a kollégium vezetőségével való kapcsolattartás érdekében. A 
szervezet jelenleg 1 elnökből, 2 alelnökből és 20 aktív tagból áll. Programjainkkal 
nemcsak az igényes szórakozási lehetőségeket szeretnénk megteremteni, hanem a 
hallgatók tudományos és kulturális fejlődéséhez is szeretnénk hozzájárulni. Aktív 
tagjaink belekóstolhatnak a szervezés mikéntjébe, és ezzel a felelősségteljes csapat-, 
illetve egyéni munkába is. Az ezzel járó kötelességeken túl rengeteg kedvezményt is 
kapnak a tagjaink (nyomtatás, utazások és közös kirándulások, csapatépítő hétvégék). 
Véleményem szerint a csapatunk tagjai élvezik a munkájukat, és ezt mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy évről évre visszatérnek hozzánk. 

Főbb programjaink  

 Kollégium gólyáinak avató ünnepsége 
 Játék- és karaoke estek 
 Mikulás-est 
 Kolis szilveszter 
 Különböző jótékonysági alkalmak 
 A kollégium sport- és kulturális 

életének szervezésében való részvétel Molnár Attila, 
a KFSZHÖK 

jelenlegi elnöke 

Elérhetőségek 
Amennyiben érdekel a szervezetünk munkája, keress meg minket a Kölcsey 
Ferenc Szakkollégiumban (90202 Beregszász, Kossuth tér 2.), a facebookon 
(www.facebook.com/kfszhok) vagy e-mailben (kolcseykollegium@gmail.com) 



Ungvár 

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók 
Szövetsége (KMDFKSZ) 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1998 tavaszán alakult 
Ungváron. Szövetségünk tevékenységi köre elsősorban a kárpátaljai felsőoktatási 
intézmények magyar hallgatóira terjed ki, de programjainkon részt vesznek a képzésüket 
Magyarországon, ill. a többi szomszédos országban végző magyar ajkú hallgatók, 
doktoranduszok és fiatal kutatók is. A szövetség működését tíztagú Elnökség irányítja, 
élén az elnökkel, akinek munkáját két alelnök segíti. Tevékenységünket egy háromtagú 
Etikai Bizottság is felügyeli. Ezen kívül a különböző programok lebonyolításánál 3–6 fős 
aktivista csoport kapcsolódik be a munkánkba. 
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A KMDFKSZ céljai és feladatai 

 a magyar hallgatók, diákok és fiatal kutatók segítése a 
tudásuk gyarapításában; 

 az erkölcsi, kulturális értékek és a szakmai elhivatottság 
tudatosítása; 

 a társadalmi kötelezettségek felismerésének elősegítése, az 
aktív társadalmi szerep vállalásának ösztönzése;  

 az Ukrajnában és a Kárpát-medencében tevékenykedő 
ifjúsági szövetségekkel való szoros együttműködés; 

 tudományos konferenciák, szimpóziumok, különböző 
képzések, tanfolyamok szervezése;  

 művészeti, kulturális és szórakoztató rendezvények 
szervezése;  

 tudományos szakfolyóiratban való publikálás elősegítése; 
 a kárpátaljai civil szervezetekkel és más szövetségekkel való 

szoros együttműködés; 
 a kárpátaljai magyar hallgatók érdekképviselete. 
Ha nemcsak programjainkon, de a háttérmunkában, a 
szervezésben is szívesen részt vennél, ne habozz, keress minket! 
Mindenkire szükség van, neked is van olyan tehetséged, amit 
nálunk kamatoztatni és fejleszteni tudsz!  

Elérhetőségek 

88 000, Ungvár, Egyetem út 21, 307. 
e-mail: kmdfksz@gmail.com 
weblap: www.kmdfksz.net/  
facebook: www.facebook.com/kmdfksz/  

Főbb programjaink  
 Gólyatábor 
 Gólyabál 
 Különböző bulik és partik 
 FilmszakadÁs 
 Tudománynépszerűsítő körút 
 Karaoke-est, Palacsinta est 
 IhletÉs 
 Egyetemi nyíltnapok 
 Fesztiválok 
 Műveltségi vetélkedő 
 Diáknapok/Sportnap 
 Tudományos Diákköri Konferencia 
 Táncház 
 Evezés, éjszakai túra 
 Nyári egyetemek 

Bogáthy Boglárka, 
a KMDFKSZ 

jelenlegi elnöke 

Kiadványaink 
 évente 

megjelenő 
Konferencia 
kötet a TDK-n 
előadott 
munkákból 

 félévente 
megjelenő 
Scientia Denique 
tudományos 
publikációs kötet 
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„Ne aggódjatok, csak 
tanuljatok. Nem olyan 
félelmetes a felvételi, 
mint amilyennek tűnik.” 

Érdekel, mi vár rád a felvételi után? Olvass tovább és 
ízelítőt kaphatsz az egyetemista/főiskolás életről! 

Név: Hidi Dávid 
Felsőoktatási intézmény: II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Szak: angol 

Miért választottad ezt az intézményt, ezt a szakot? Hová jártál 
korábban iskolába?  
Mindenféleképpen szerettem volna itthon, Kárpátalján, magyar nyelven 
továbbtanulni. Ez utóbbi volt az egyik fontos érv a végleges 
döntésemkor, mivel jó ideig Ungvár és Beregszász között hezitáltam. 
Nagy vágyam volt, hogy elsajátítsak egy idegen nyelvet, ezért 
döntöttem az angol szak mellett, erre pedig kiváló lehetőséget láttam a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.  
Hová jártál korábban iskolába? Milyen emlékeid vannak a 
felvételiről? Milyen volt? 
A Nagydobronyi Középiskolába jártam. A felvételi nem volt egyszerű. 
Először is sikeresen teljesítenem kellett a kötelező vizsgákat és utána a 
választott vizsgát. Az ezekre való felkészülés mellett a felvételi 
adminisztratív oldala sem volt egyszerű, hiszen az előző évektől 
eltérően először történt az itthoni eljárás is elektronikus úton. Nem 
könnyítette meg a dolgunkat, hogy az új felvételi rendszer az első 
napokban összeomlott. Miután minden helyreállt, a dolgok 
gördülékenyen mentek. A sikeres regisztráció és jelentkezés után már 
nem volt más dolgom, mint figyelemmel kísérni a jelentkezésemet. 
Hogy érzed magad most az intézményben? Milyen emlékeid, 
tapasztalataid vannak? 
Boldog vagyok, hogy itt tanulok. Az oktatás magas színvonalon folyik, 
bár nem könnyű hozzászokni, hogy a tempó és az elvárások jóval 
nagyobbak, mint az iskolában. De mindemellett lehetőség nyílik aktív 
diákéletet folytatni, bulizni és barátokat szerezni. Tehát, mindenkinek 
csak ajánlani tudom. 
Mivel szeretnél foglalkozni a tanulmányaid befejezését követően? 
Szeretnék munkába állni, és amennyiben a szabadidőm engedi, akkor 
sokat utazni. 
Mit üzensz az idén felvételizőknek és azoknak, akik ezt az 
intézményt választanák? 
Először is ne aggódjatok, csak tanuljatok. Nem olyan félelmetes a 
felvételi, mint amilyennek tűnik. Ha bármilyen kérdésük van vagy 
elakadnak a felvételi jelentkezéssel kapcsolatban, bátran forduljanak 
tanáraikhoz vagy a kiválasztott intézmény tanulmányi osztályához. De 
ajánlani tudom a Momentum Doctorandus mentorprogramját is, 
vegyetek részt benne bátran, sok segítséget kaphattok mentoraitoktól. 
Sikeres vizsgákat és felvételit kívánok! 
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„Az ember gyorsan belerázódik 
az egyetemi életbe, megtanulja 
beosztani az idejét, és utána 
már minden sokkal könnyebb.” 

Név: Ámorth Angelika 
Felsőoktatási intézmény: Ungvári Nemzeti 
Egyetem 
Szak: magyar nyelv és irodalom 

Miért választottad ezt az intézményt, ezt a szakot?  
Azért választottam ezt az intézményt, mert Kárpátalján szerettem 
volna továbbtanulni, és itt csak két lehetőségem volt: a Főiskola 
(Beregszász) és az UNE. Nagyrészt Ungvár miatt döntöttem az 
egyetem mellett, szeretem ezt a várost, és sok minden köt ide. A 
magyar filológia szakot pedig azért választottam, mert érdekel az 
irodalom, szeretek olvasni. Továbbá azért is, mert filológus 
diplomával több helyen is el tudok helyezkedni, nemcsak 
tanárként, hanem akár fordítóként, újságíróként stb. 
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? 
A felvételinél angol teszt helyett magyart tettem az egyetemen, 
készültem rá és nagyon jó eredményt értem el, nem okozott 
különösebb nehézséget. 
Végzősként mit mondanál az egyetemi éveidről, 
tapasztalataidról? Hogy érzed, érezted magad az UNE-n? 
Röviden talán úgy tudnám összefoglalni, hogy nem minden olyan 
nehéz, mint amilyennek eleinte gondoltam. Sőt, az ember 
gyorsan belerázódik az egyetemi életbe, megtanulja beosztani az 
idejét, és utána már minden sokkal könnyebb. Én pl. a harmadik 
évfolyam második felétől már munkát is tudtam vállalni, most 
pedig kisgyermek mellett fejezem az utolsó évet. És hogy hogy 
érzem magam most az intézményben? Kicsit furcsán, mert már 
szabad óralátogatáson vagyok, nem veszek részt a diákéletben. 
De eleinte viszonylag aktív tagja voltam a közösségnek, eljártam 
különböző rendezvényekre, amit a magyar diákszövetség 
szervezett. Érdekes és eseménydús volt ez az 5 év. 
Rövidesen tehát végzel. Mivel szeretnél foglalkozni ezután? 
Dolgozni. Szívesen lennék tanár, de ha nem sikerül tanárként 
elhelyezkedni, sok más munkalehetőség közül választhatok. A pár 
évvel ezelőtti helyzethez képest talán mondhatni felértékelődött 
egy magyar filológusi diploma, manapság elég nagy a kereslet 
Kárpátalján a magyarul és ukránul egyaránt jól tudókra.  
Mit üzensz az idén felvételizőknek és azoknak, akik ezt az 
intézményt választanák? 
Azt, hogy bátran válasszák az UNE-t, hisz sok lehetőséget nyújt, 
akár a későbbi továbbtanulás terén is. Sok ismerősöm és barátom 
is az UNE után Magyarországon fejezte be tanulmányait. Továbbá 
diákként sok érdekes programban lehet részt venni, új barátokat 
szerezni és sok hasznos dolgot tanulni. 
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Ha úgy döntesz, hogy szakképző intézménybe 
jelentkezel, az alábbi interjú érdekes lehet számodra! 

„Ami a legfontosabb, hogy időben 
kezdjenek el készülni a felvételi 
vizsgákra. Rengeteg lehetőség van, 
kérdezzenek és érdeklődjenek, hogy 
biztosak legyenek a döntésükben.” 

Név: Lőrinc Ingrid 
Felsőoktatási Intézmény: II. RFKMF Felsőfokú 
Szakképzési Intézete 
Szak: könyvvitel 

Miért választottad ezt az intézményt, ezt a szakot? Honnan értesültél a 
lehetőségről? 
A középiskola 9. osztálya után mindenképp szerettem volna valahol továbbtanulni. 
Gondolkodtam valamilyen líceumban vagy szakiskolában, de év közben a főiskoláról 
néhány tanár eljött az iskolánkba, s tájékoztatott minket arról, hogy 2014 
szeptemberében nyílik majd egy Felsőfokú Szakképzési Intézet Beregszászban. 
Elmondták, hogy erős képzést fog nyújtani, s ami a legfontosabb, magyar nyelven fog 
zajlani a tanítás. Ekkor döntöttem el, hogy ebbe az intézménybe jelentkezek. Két szak 
között kellett döntenem, mert mindkettő érdekelt: alkalmazott matematika és 
könyvvitel. Végül a könyvvitelt választottam.  
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt? 
Korábban a gáti középiskolában tanultam, de amikor eldöntöttem, hogy Beregszászban 
tanulok tovább, akkor a felvételi tantárgyakból különórákra kezdtem járni, és nagyon 
sokat készültem a vizsgákra. A főiskola honlapján a felvételivel kapcsolatban minden 
információ fel volt tüntetve, így tudtam milyen feladatokra számíthatok. Viszont féltem 
a mezőnytől. Nem tudtam, hogy elég-e a tudásom a bejutáshoz. Szerencsére elég volt.  
Hogy érzed magad az intézményben? Milyen a légkör? 
Változó. Nagyszerűek az osztálytársaim és az évfolyamtársaim, a tanárok is kedvesek és 
segítőkészek, így a légkör nagyon jó. Viszont nehéz, hisz tényleg erős oktatást kapunk, 
s szinte minden nap estig tartanak az órák. Emiatt vannak nehezebb napok, így sokszor 
fáradt vagyok. De maga az intézmény egy nagy élmény. Nagyon örülök, hogy ezt 
választottam.  
Mi a terved a későbbiekben? 
Mindenképp szeretnék továbbtanulni. A könyvvitellel ellentétben humán pályán 
képzelem el magam. A jövőben politológiát vagy nemzetközi kapcsolatokat szeretnék 
tanulni, s tervben van a magyar nyelv és irodalom szak elvégzése akár levelezői 
tagozaton is.  
El tudnád mesélni a legkedvesebb élményedet, ami az Intézethez köthető? 
Egy konkrét eseményt/élményt nem tudok kiemelni, mert élmények láncolata köthető 
az Intézményhez. A rengeteg barát mellett számos utazást köszönhetek az iskolának. Itt 
lettem tagja a Rákóczi Szövetségnek, aminek már több mint egy éve a diákelnöke 
vagyok. Szóval tényleg sokat köszönhetek annak, hogy itt lehetek. 
Mit tanácsolnál azoknak, akik a felvételi előtt állnak és a szakképzőbe szeretnének 
jelentkezni? 
Azt tanácsolom azoknak, akik a felvételi előtt állnak, hogy jól gondolják meg, milyen 
szakot választanak. Gondolják végig, hogy az adott szakmát hol tudják kamatoztatni. 
Fontos, hogy előre eldöntsék, milyen nyelven szeretnének továbbtanulni. S ami a 
legfontosabb, időben kezdjenek el készülni a felvételi vizsgákra. Rengeteg lehetőség 
van, kérdezzenek és érdeklődjenek, hogy biztosak legyenek a döntésükben.  
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„Kemény munkával mindent el lehet érni. A 
felvételizőknek azt tanácsolom, hogy sokat 
tanuljanak, használják ki az időt a lehető 
legjobban, mivel a befektetett energiák 
megtérülnek. Tekintsenek a képzésre úgy, 
mint egy hosszú távú befektetésre.” 

Név: Farkas-Kordonec Gabriella 
Diplomaszerzés helye: Ungvári Nemzeti Egyetem 
Szak: jog 
Jelenlegi foglalkozás: egyéni vállalkozó 

Azon töprengsz, mit kezdhetsz majd a diplomáddal? 
Az alábbiakban olyan sikeres diplomásokról olvashatsz, 

akik talán segíthetnek választ adni a kérdésre! 

Hol dolgozol jelenleg, s hogyan alakult az életed a középiskola után? 
Jelenleg saját vállalkozásom van, ahol jogi szolgáltatást nyújtok, illetve hivatalos 
okmányok fordítását vállalom. Természetesen, az ide vezető út hosszú volt. Már tíz 
éves koromban eldöntöttem, hogy jogot szeretnék tanulni. A középiskola után két 
lehetőségem volt: vagy Magyarországra megyek, vagy itthon, Kárpátalján tanulok 
tovább. Végül úgy döntöttem, hogy Ungváron kezdem el az egyetemet. A jogi karra 
sokan jelentkeztünk, így csak a fizetett szakra vettek fel, viszont már az első félév 
után kaptam ösztöndíjat, mert nagyon jók voltak a jegyeim. 
Hogyan választottad ki az egyetemet, s hogyan indultak az egyetemi éveid? 
Már a középiskola 7. osztályától kezdve különórákra jártam. Számos versenyen 
vettem részt, ahol nagyon sokszor első helyezést értem el. Mivel szerettem volna 
itthon tanulni, ezért választottam az Ungvári Egyetemet. A felvételit követően az 
egyetem első féléve nagyon nehéz volt, nagyon sokat tanultam, de utána már jól 
boldogultam. Az egyetemi éveim során rengeteg barátot szereztem, hamar 
beilleszkedtem. A második évfolyamot követően az egyetem végéig tiszta ötös 
bizonyítványom volt. Aki kihasználta az egyetemi oktatás adta lehetőségeket, 
kitartóan dolgozott, az a megszerzett tudást a gyakorlatban is sikeresen alkalmazta. 
Jó tanáraink voltak, sokat tanultunk tőlük. 
Hogyan helyezkedtél el az egyetem után? 
Az egyetem után több munkahelyem is volt, mielőtt saját vállalkozásba kezdtem. 
Először egy komoly ügyvédi irodánál helyezkedtem el, majd az Advance-hez 
(Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ) hívtak dolgozni. Az Advance-nél közel 
hat évet dolgoztam, s eközben már párhuzamosan a saját cégemet is működtettem.  
Milyen tanácsaid vannak a most felvételizni készülő diákok számára? 
Kemény munkával mindent el lehet érni. A felvételizőknek azt tanácsolom, hogy 
sokat tanuljanak, használják ki az időt a lehető legjobban, mivel a befektetett 
energiák megtérülnek. Tekintsenek a képzésre úgy, mint egy hosszútávú 
befektetésre. Akik itthon szeretnének maradni, azoknak fontos, hogy megtanuljanak 
ukránul. Az államnyelv mellett igyekezzenek minél több idegen nyelvet elsajátítani, 
mivel ez fontos lehet a jövőben a megfelelő állás megtalálásában. S tartsanak ki az 
egyetemen akkor is, ha a kezdeti nehézségek kedvüket szegik.  
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„Új kapuk nyílnak majd előttük, a tanulás a 
társadalom egy remek kiugrási lehetősége, 
amivel nagy butaság nem élni. Ezért csak 
biztatni tudok mindenkit, hogy érettségi 
után gondolkodjanak továbbtanulásban.” 

Név: Dobsa István 
Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 
Szak: biológia–földrajz 
Jelenlegi foglalkozás: polgármester 

Jelenleg hol dolgozol? Hol élsz?  
Jelenleg Tiszakeresztúron lakom és itt is dolgozom Tiszakeresztúr és a 
közigazgatásilag hozzá tartozó Karácsfalva települések polgármestereként. 
Hogyan sikerült eljutnod idáig? Hogyan kerültél ilyen munkakörbe, esetleg 
próbáltál valami mást is?  
2010-ben végeztem a II. RFKMF biológia–földrajz szakpárján. A diploma 
megszerzése után azonnal munkába is álltam a Tiszakeresztúri Általános Iskola és a 
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum biológia–földrajz tanáraként. 
Szerettem a munkám, de közben a közéleti szerepkörből is igyekeztem kivenni a 
részem. 2014-ben újraszerveztük a KMKSZ Ifjúsági Szervezetét, aminek jelenleg 
elnöki tisztségét töltöm be, majd 2015-ben indultam az önkormányzati 
választásokon, ahol polgármesternek választottak. 
Miért e mellett a pálya mellett döntöttél?  
Szeretek tenni a közösségemért, ezért ezt polgármesterként és ifjúsági aktivistaként 
meg is tehetem. Bár nem volt egyszerű döntés váltani, de sok sikerélmény van, ami 
megerősít abban, hogy jó úton járok.  
Mondanál pár ilyen sikerélményt?  
Sikerült a településeken fejlesztéseket elvégezni, Tiszakeresztúron megújulóban az 
önkormányzat épülete, Karácsfalván sikerült felújítani a bekötőutat, testvértelepülési 
kapcsolatokat létesítettünk. Ifjúsági szervezetünk magyarországi 
partnerszervezetével adománygyűjtést szervezett. A befolyt összegből a kárpátaljai 
magyar általános iskolák pályázhattak oktatási fejlesztéseket kivitelező projektekre. 
Úgy gondolom, ezek olyan eredmények, amiért érdemes tovább dolgozni.  
Szerinted nehéz ma boldogulni, elhelyezkedni Kárpátalján?  
Sajnos nem egyszerű elhelyezkedni sem, de boldogulni ilyen gazdasági válság 
mellett még nehezebb. Bízom benne, hamarosan javul a helyzet.  
Neked mégis sikerült… 
Szerintem mindenkinek sikerülhet, csak kellő akaratra és kitartásra van szükség.  
Mit gondolsz, mindehhez hozzájárult az, hogy a főiskolán végeztél?  
Természetesen igen. A legszebb öt évem tölthettem főiskolás éveim alatt. Ott nőtt 
be a fejem lágya, ott erősödött identitásom. A kiváló szakmai oktatás mellett nevelés 
is folyik ott, aminek örülök, hogy a részese lehettem.  
Te mit tanácsolnál egy most érettségizőnek?  
Azt, hogy mindenképp tanuljanak tovább, hiszen rengeteget fejlődhetnek a 
tanulmányaik elvégzése során. Új kapuk nyílnak majd előttük, a tanulás a társadalom 
egy remek kiugrási lehetősége, amivel nagy butaság nem élni. Ezért csak biztatni 
tudok mindenkit, hogy érettségi után gondolkodjanak továbbtanulásban.  



„Egyértelműen meghatározóak voltak az egyetem 
alatt szerzett kapcsolatok, és nagyon sok, az 
egyetem alatt tanult ismeret is fokozatosan 
értelmet nyer, ahogy egyre több területen sikerül 
tapasztalatot szereznem a munkám során.” 

Név: Nagy Flóra Boglárka 
Diplomaszerzés helye: Budapesti Corvinus Egyetem 
Szak: gazdaságinformatika 
Jelenlegi foglalkozás: a GE Digitális Technológiai Vezetőképző 
Programjának résztvevője 

Hogyan alakult az életed az érettségi után? 
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem 2012-ben. A 
gimnáziumi utolsó két évem alatt nagyon megszerettem az informatikát, így ez nagyjából 
meghatározta, hogy milyen irányban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Lehetőség 
szerint szerettem volna Magyarországon továbbtanulni. Féltem viszont, hogy nagyon fiús 
lesz a programtervező vagy a mérnökinformatika, így esett a választásom a 
gazdaságinformatikus képzésre. 2016-ban diplomáztam ezen a szakon a Budapesti 
Corvinus Egyetemen. 
Mivel foglalkozol jelenleg? 
A General Electricnél (GE) dolgozom, az általuk szervezett kétéves Digitális Technológiai 
Vezetőképző Program résztvevője vagyok, a 2016 nyarán kezdő évfolyam tagjaként. A 
program kifejezetten frissdiplomások, pályakezdők számára van meghirdetve. Négy félév 
alatt akár az informatika négy különböző területén is dolgozhatunk és szerezhetünk 
tapasztalatot. Ezen kívül szakmai tréningeken és kurzusokon is részt vehetünk online és 
személyesen is, amelyeket az amerikai Indiana University oktatói tartanak. A program 
keretén belül így minden résztvevőnek lehetősége nyílt egy hónapot az USA-ban tölteni, 
részben az egyetemen, részben pedig a GE különböző irodáiban és gyáraiban. 
Hogyan kerültél ide az egyetemről? 
Az egyetem és a cég közösen szervezte az egyik tárgy kurzusát, amelynek keretén belül 
egy háromfős csapatoknak szervezett esettanulmány-versenyt bonyolítottak le. A verseny 
során többször is lehetőségünk adódott beszélgetni a GE alkalmazottaival, és érdeklődni, 
hogy hogyan néz ki egy informatikus élete, mivel foglalkoznak és hogyan dolgoznak a 
mindennapokban. Itt sikerült kapcsolatot építenem egy-két emberrel, majd később 
felvettem velük a kapcsolatot, hogy van-e üres gyakornoki helyük, amit megpályázhatok. 
Így végül 2015 nyarán kezdhettem – még az egyetem mellett – a cégnél gyakornokként, 
részmunkaidőben dolgozni. 
Mit gondolsz, az egyetemen töltött évek, az ott szerzett ismeretek és kapcsolatok 
mennyire segítették a sikereidet? 
Egyértelműen meghatározóak voltak az egyetem alatt szerzett kapcsolatok, és nagyon 
sok, az egyetem alatt tanult ismeret is fokozatosan értelmet nyer, ahogy egyre több 
területen sikerül tapasztalatot szereznem a munkám során. Az órákon sokszor nem 
értettük, hogy igazából mit is tanulunk, időnként nagyon nehezen megfogható 
fogalmakat, ismereteket kellett feldolgoznunk a kontextus megléte nélkül. A megfelelő 
környezetben viszont ezek életszerűvé válnak és sokkal könnyebben megérthetővé és 
befogadhatóvá. 
Mit tudnál tanácsolni egy most felvételizni készülőnek? 
Pályaválasztás előtt nagyon fontos információt gyűjteni a kiszemelt szakról nemcsak az 
ugyanazon a szakon már elindult diáktársaktól, hanem lehetőleg olyasvalakitől is, aki már 
sikeresen el tudott helyezkedni a szakmában, és ismeri annak a pozitív és a negatív 
oldalait is. Nagyon fontos, hogy ne csak az döntsön, hogy mennyire hangzik jól a szak 
neve vagy leírása, hanem inkább az, hogy a diplomával a kézben milyen elhelyezkedési 
lehetőségek lesznek. Ha pedig sikerült bejutni az egyetemre, akkor ki kell használni a 
kötelezően teljesítendőn kívül adandó lehetőségeket, még ha plusz munkát igényelnek is. 
Nagyon fontos a kapcsolatok építése, valamint a vizibilitás is, hogy ismerjék az oktatók a 
nevedet, az arcodat, hogy tudják, hogy ha valaki, akkor Te jól teljesítesz, mert ők később 
akár a mentoraid lehetnek, vagy hozzásegíthetnek a következő lépéshez az életedben. 

74 



Jegyzetek 



Jegyzetek 





A kiadvány elkészítésében a Momentum Doctorandus Kárpátaljai 

Magyar Doktorandusz Szervezet tagjai működtek közre: 

Görög Nikoletta, Kolozsvári István, Kosztur András, Kovály Katalin,  

Nagy-Kolozsvári Enikő, Séra Magdolna, Szimkovics Okszána, Szőlősi Nóra, 

Turányi Tatjána 

Szakmai lektorok: Dancs Krisztina, 

Kosinsky-Kuhár Eszter Kata, Szakál Imre, Turóci Jolán 

Korrektúra: Görög Nikoletta, Turányi Tatjána 

Szerkesztés: Kovály Katalin 

Tördelés: Balog Kálmán 

Grafika: Fogarasi Hunor 

 

A kiadvány Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával készült. 


