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Nemrég kellett kiválasztanod a jeled az oviban, és tes-
sék, ismét egy nagyon fontos döntés előtt állsz. Vagyis, 
ha jobban belegondolunk, akkor ezúttal egyszerre több 
előtt is. Most azonban a leglényegesebb mégiscsak az, 
hogy nemsokára vége a sulinak, és egy merőben más, 
izgalmas fejezet kezdődik az életedben. Varázspálca nem 
jár hozzá, de kapsz egy sokkal jobb dolgot: szabadságot 
a döntéseidhez. Azt azért hozzátennénk, hogy ez „kettő 
az egyben” akció, hisz a csomaghoz hozzátartozik a fele-
lősség is döntéseidért (és a Google ebben nem tud segí-
teni, sajnos). De ettől egyáltalán nem kell megijedni, mi 
már néhány éve gyakoroljuk, és még élünk, sőt, általában 
tök jól elvagyunk ezzel. Mi is folyamatosan tanulunk 
még, ha nem is mindig az egyetemi professzorainktól, 
akkor magától az élettől, és pont emiatt tartjuk fontos-
nak, hogy tapasztalatainkat megosszuk Veletek, illetve 
támpontot adjunk Nektek a nagy kérdések megválaszo-
lásához. Immár hetedik alkalommal. 

Lehet, hogy már annál a bizonyos jelválasztásnál el-
döntötted, hogy mi lesz a hivatásod, mivel fogsz foglal-
kozni felnőttként. Ez már félsiker, és gratulálunk! De nem 
vagy hátrányban akkor sem, ha még a mai napig nem 
világos számodra, mi is az a szakma, amelyben a legjob-
ban megvalósítod majd önmagad. Van egy jó hírünk: ez 
nem azonnal egyértelmű, néha több idő szükséges a 
válaszhoz. Bármit is választasz, ha esetleg időközben úgy 
tűnik majd, hogy más érdekel, akkor van lehetőséged 
módosítani. De a saját helyzetedet könnyíted, ha már 
most komolyan elgondolkodsz a következő lépéseken, 
és ha felelősségteljesen próbálod a lépések eredményeit 
is mérlegelni: valóban a hozzád illő szakmát, szakot vá-
lasztod? Odaadással fogod majd végezni? Van-e kereslet 
arra a szakmára? Szerencsére, ma már elég széles válasz-
ték tárul eléd a különböző felsőoktatási és szakképző 
intézmények jobbnál jobb képzéseiből, akár Ukrajnában, 
akár Magyarországon vagy — még nagyobbat lépve — 
külföldön tanulsz majd. Kiadványunkban igyekeztünk a 
legalapvetőbb tudnivalókat, újdonságokat összegyűjteni 
a képzésekről, de találhatsz benne információt a kollégi-
umokról, ifjúsági szervezetekről, ösztöndíjakról, ügyinté-
zési folyamatokról is, amelyeknek hasznát veheted már 
most, a tervezés során. Ha további kérdéseid lennének, 
akkor pedig lapozz a kérdezz-felelek részhez: ott találsz 
minket, elérhetőségeinket, és keress csak bátran, együtt 
kitaláljuk a megoldást! Addig is: kéz- és lábtörést a dol-
gozatokhoz, vizsgákhoz, felvételi eljáráshoz! 
 
Üdv, 
A Momentum Doctorandus csapata 

Kedves érettségi előtt 
álló Diák! 



A Momentum Doctorandus a kárpátaljai magyar doktorandu-
szokat tömörítő szervezet, amely 2011-ben jött létre. Tagjaink a 
magyarországi és ukrajnai egyetemek doktori iskoláiban, kutató-
műhelyeiben tevékenykednek különböző tudományterületeken. 
A Momentum Doctorandus célja, hogy segítse a kárpátaljai ma-
gyar doktoranduszokat fokozatszerzésük során különböző szak-
mai programok szervezésével, információk átadásával, továbbá 
olyan események létrehozásával, amelyek egy közösséggé ková-
csolják 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 

Az a terved, hogy továbbtanulj? Szeretnél emelt szintű érettségit tenni, de 
nem tudod, hogyan is kezdj hozzá? Ezer és ezer kérdésre keresed még a 
válaszokat? Ebben a fejezetben igyekeztünk összegyűjteni számodra min-
den olyan hasznos információt, amely segíthet eligazodni a felvételivel 
járó adminisztrációs útvesztőben.  
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A 2019. évi változásokról bővebben a  
www.testportal.gov.ua oldalon tájékozód-

hatsz. Az oldal folyamatosan frissül, érdemes gyakran látogatni. Ami biztos: 
1. 2019-ben minden szakra kötelező vizsgatárgy az ukrán nyelv és irodalom, második 
tárgyként pedig Ukrajna története, matematika, biológia vagy idegen nyelv. A harmadik 
tárgyat a jelentkező választja.  
2. A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is 100-tól 200 pontig terjedő skálán  
értékelik.  
3. Idén sem csak az adott évben, tehát a 2019-ben kiadott tanúsítványok 
(szertifikátok=сертифікат) érvényesek, hanem a korábban, 2017-ben és 2018-ban szer-
zett tanúsítványok is, az idegen nyelvi érettségik kivételével.  

Idegen nyelvből a felsőoktatási intézmények a 2018-as és 2019-es 
szertifikátokat fogadják el: angol, német, francia, és spanyol nyelvekből. Az 

idegen nyelv vizsga esetén arra is figyelni kell, hogy egy új résszel bővült a teszt, ami 
azt jelenti, hogy a vizsgázók hallás utáni szövegértési feladatokkal is fognak találkozni. 
4. 2019-ben is rangsorolnod kell a benyújtott kérelmeidet, vagyis meg kell jelölnöd az 
általad választott intézmények/szakok közül, melyiket részesíted előnyben sikeres felvé-
teli esetén. Később ezen a sorrenden már nem módosíthatsz.  
5. A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2019. február 5-től  
március 25-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor.  

Fontos tények és változások!  

Fontos újdonsága a felvételi szabályzatnak, hogy azok számára, akiket 
korábban eltanácsoltak a felsőoktatási intézmények bármilyen szintű 

képzéséről, 2019-ben lehetővé válik számukra, hogy megújítsák hallgatói jogviszonyu-
kat. Ezen személyek abban a felsőoktatási intézményben folytathatják a tanulmányaikat 
szakjuknak és képzési szintjüknek megfelelően, ahol megszakították azt, de lehetséges 
a más intézményekben való továbbtanulás is. 

Változás! 

Az első és legfontosabb tennivalód, hogy ki kell választanod azt a szakirányt, amelyen 
tovább kívánod folytatni tanulmányaidat. 2019-ben a korábbi években megszokott 
molodsij specialist (ifjú szakember), bakalavr (baccalaureus), valamint magiszteri 
(mester) képzések közül választhatsz.  

2019-ben is számos dologra kell odafigyelniük azoknak, akik a felsőokta-
tásban szeretnének továbbtanulni. A külső független tesztvizsgák a közép-

iskola befejezésének folyamatát és a felvételi egészét érintik.  
Alapképzésre (bakalavr, BSc, BA) 2019-ben alapvetően kétféleképpen lehet jelentkezni:  
1) Az első a korábbi évek tapasztalatát követi: a jelentkező a külső független értékelé-
sen (ZNO) tett eredményes vizsgákkal szerez szertifikátokat és azokkal jelentkezik vala-
mely szakra.  
2) 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 jelentkezhetnek, nem csak 
rokon szakokra).  

Fontos!  

Mit kell tenned, ha itthon szeretnél továbbtanulni?  

Fontos! 
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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 beje-
lentkezz, azaz regisztráld magad az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ nyilván-
tartásába! 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.  

Amire figyelned kell!  

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 Kárpátal-
ján 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 2019-es felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló, emellett a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján (www.kmf.uz.ua) is tájékozódhatsz.  
A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz a tanáraidtól, valamint a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában, illetve Tanulmányi Osztá-
lyán, továbbá az Ungvári Nemzeti Egyetem Felvételi Bizottságánál (Приймальна 
Комісія). Bátran fordulhatsz hozzájuk!  

Hasznos infó!  

2019-ben az alapképzés első évfolyamára, nappali és levelező 
tagozatra csak elektronikus úton lehet jelentkezni.  Fontos tudni!  

2019-ben egy jelentkező ukrajnai államilag finanszírozott intézményben összesen 7 
jelentkezési kérelmet nyújthat be 4 különböző szakirányban. A nem államilag finanszí-
rozott 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.  

A www.osvita.ua/test/program_zno weblapon elérheted a 
2019-ben választható 11 központi érettségi vizsgatantárgy tema-
tikáját, követelményét. A www.osvita.ua/test/zno_online web-
lapon a 2019-es követelményeknek megfelelő online teszteket 
gyakorolhatsz ukrán nyelven. A www.osvita.ua/test/answers 
portálon megnézheted az elmúlt évek tesztkérdéseinek válaszait.  

Hány szakra jelentkezhetsz egyszerre?  
Hogyan és hol jelentkezhetsz független tesztelésre?  

Tipp! 



Minden olyan személy, aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (атеcтат про повну 
загальну середню освіту) vagy egy középfokú oktatási intézmény (középiskola, gim-
názium, líceum vagy szakközépiskola) végzős, kibocsátó osztályának bejegyzett diákja.  

A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2019. február 5 -  
március 25. A ZNO tesztvizsgák időpontjai 2019-ben május 21. és június 13. között 
lesznek. Az időpontokról részletesen itt tájékozódhatsz: www.testportal.gov.ua.  

Ki jelentkezhet a független érettségi tesztekre? 

Meddig jelentkezhetsz?  
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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. 

 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 (középeurópai 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, valamint matematikából vagy Ukrajna történetéből is 
vizsgát kell tenned. 
A jelentkezés során 11 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. 

Mit kell tenned a sikeres regisztrációhoz?  

Hol kaphatsz segítséget a regisztrációhoz? 

Miből kell vizsgáznod, ha jelentkezel a tesztelésre? Milyen 
tantárgyakból választhatsz?  

A magyar nyelv idén sem választható tantárgy, azonban jó hír, hogy az Uk-
rán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben és a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola minden pedagógiai irányultságú szakjára magyar 
nyelv belső felvételi vizsgát tehetnek a jelentkezők. Ennek köszönhetően, 
ha legalább két független tesztvizsgán sikeresen szerepeltek a felvételizők, 
a két intézményben anyanyelvükből tehetnek vizsgát harmadik tárgyként.  

Tipp! 
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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 felsőoktatá-
si intézmény felvételi tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az adott szakra milyen tesz-
teket (szertifikátokat) fogadnak el a jelentkezés során, hiszen előfordulhat, hogy 
ugyanarra a szakra más-más tesztekkel juthatsz be a különböző intézményekbe! Az 
egyes intézmények felvételi tájékoztatóját azok honlapján találod meg.  
A kárpátaljai felsőoktatási intézmények elérhetőségeit megtalálhatod a folyamatosan 
frissülő www.osvita.ua/vnz/entrance címen.  

2019-ben is meg kell jelölni a benyújtott kérelmek prioritását, vagyis azt, melyik felső-
oktatási intézmény melyik szakját részesíted előnyben sikeres felvételi esetén. Ha az 
általad első helyen megjelölt szakra felvételt nyersz és beiratkozol, akkor az alacso-
nyabb prioritással megjelölt szakokra már nem iratkozhatsz be, azok automatikusan 
törlődnek. Ha nem vesznek fel az általad első helyen megjelölt szakra, akkor csak a 
másodikra nyerhetsz felvételt, amire ha beiratkozol, a sorrendben alább megjelöltek 
törlődnek. Ha a másodikra sem nyersz felvételt, akkor a harmadikra nyerhetsz, és így 
tovább. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a jelentkezés pillanatában megjelöld a 
választani kívánt szakok és/vagy intézmények prioritását – azaz a fontossági sorrendet, 
mivel a felvételi eljárás során ezen a sorrenden már nem tudsz változtatni!  

Ha nem jelentkezel független tesztelésre csak az 
iskolában teszel érettségit, nem jelentkezhetsz főis-

kolára és egyetemre sem! A jelenleg hatályos ukrán törvények szerint 
felsőoktatási intézménybe csak az jelentkezhet, aki részt vesz a függet-
len tesztelésen. Tehát ne hagyd ki, ne foszd meg magad a lehetőségtől!  

Fontos tudni!  

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 határozhat-
ják meg, hogy milyen minimumpontszámú szertifikáttal szükséges a felvételizőnek 
jelentkeznie. Ez akár 100 pont is lehet. A főiskolák és egyetemek abban is dönthetnek, 
hogy a jelentkező mely eredményei, milyen mértékben számítanak bele a felvételi 
összpontszámába. A felvételi összpontszáma a következő részekből tevődik össze: a 
felvételi tárgyaidra kapott pontszámok (ezek kerülnek rá a szertifikátra), 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 tár-
gyanként 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 eredmé-
nyekért kaphat egy-egy jelentkező. A hozott eredményeid súlyozásáról tájékozódj a 
választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatójában!  

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

Mire figyelj még?  

A pontszámításról  



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

 Matematika: 2019. május 21.  
 Ukrán nyelv és irodalom: 2019. május 23. 
 Spanyol nyelv: 2019. május 27. 
 Német nyelv: 2019. május 27.  
 Francia nyelv: 2019. május 27. 
 Angol nyelv: 2019. május 28. 
 Fizika: 2019. május 30. 
 Ukrajna története: 2019. június 4. 
 Biológia: 2019. június 6. 
 Földrajz: 2019. június 11. 
 Kémia: 2019. június 13.  
 
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés (BA / BSc)  
1. évfolyamára: 2019. július 1. 
Jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek: 2019.  
július 10 - 22. 
Azok számára, akik felvételi vizsgát tesznek 2019. július 16-án lejár a jelentkezés  
határideje. 
Felvételi elbeszélgetés alapján: 2019. július 17-19. 
Felvételi vizsgák időpontjai: 2019. július 17-22.  

A vizsgák pontos időpontjait kövesd a www.testportal.gov.ua oldalon!  
A felvételi időszak határidőit mindig érdemes fokozott figyelemmel kísérni.  

Melyik tesztet írhatod magyar nyelven? 
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Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2019-ben  
május 21. és június 13. között a vizsgák a független 

tesztközpontokban: 

Mikor lesznek a tesztvizsgák?  
Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2019-ben május 21. és június 13. között lesz-
nek a vizsgák a független tesztközpontokban.  

Tipp! 
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A felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés 
- 2019-ben nappali és levelező tagozatra is csak elektronikus úton lehet jelentkezni. 
Kivétel ez alól azok számára van, akik valamilyen kedvezményre jogosultak.  
- Jelentkezni ezen a honlapon lehet: www.ez.osvitavsim.org.ua  
- A felvételi eljárás megkezdése előtt, július 1-től a felvételizők regisztrálhatják saját 
elektronikus ablakukat, ahová feltölthetik érettségi bizonyítványaikat, a kérelmeket az 
alapképzés 1. évfolyamára pedig július 10-től július 20-ig lehet majd elektronikusan 
benyújtani. Ennek kapcsán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi 
irodája konzultációs lehetőséget biztosít és segítséget nyújt a felvételizők számára.  

Mikortól jelentkezhetsz a felsőoktatási intézményekbe? 
(BA/BSc képzési szint) 

Azok számára, akik felvételi vizsgát tesznek, július 16-án lejár a jelentkezés határideje, 
a felvételi vizsgák pedig július 17. és július 22. 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 időpon-
tok eltérőek lehetnek!  

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

Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú szakem-
ber” (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 mi-
lyen 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 valami-
lyen 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).  

Ki jelentkezhet magiszteri (MA/MSc) 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 kiválasz-
tott szakra. Magiszteri képzésre szaktárgyi vizsga és idegennyelv-vizsga teljesítésével 
lehet felvételt nyerni. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszaknak megfelelő mester-
képzésre jelentkeznek, egy további különbözeti felvételi vizsgát is tenniük kell.   



Speciális jogok és kedvezmények 
A felvételi versenyben speciális jogokat élveznek a középfokú végzettség alapján je-
lentkező, alábbi kategóriákba tartozó személyek (a lista nem teljes, a választott intéz-
mény felvételi szabályzatából ajánlott tájékozódni):  
- Ukrajna háborús veteránokról, azok szociális védelmének garanciáiról szóló törvény 
7. cikkelyének 10–14. pontja alapján háborús rokkantaknak nyilvánított személyek;  
- akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól szóló ukrajnai törvény ezt lehetővé 
teszi;  
- azok a személyek, akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az okta-
tási intézményt (az egészségügyi szervek ajánlása alapján);  
- azok, akik katonai szolgálatot teljesítenek (kivéve a sorkatonai szolgálatot teljesítők) 
Ukrajna állampolgárainak katonai szolgálaton történő részvételét szabályozó rendel-
kezéseknek megfelelően;  
- árvák, szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek;  
- azok a személyek, akik 2019-ben nem vettek részt a külső független tesztelésen 
olyan betegség vagy kóros állapot miatt, amely a betegségek és kóros állapotok nyil-
vántartásában szerepel, és Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, valamint 
Ukrajna egészségügyi Minisztériuma 2016. augusztus 29. kiadott 1027/900 számú 
rendelete alapján azok olyannak vannak minősítve, mint amelyek akadályozhatják a 
külső független értékelésen való részvételt; 
- azok a személyek, akik 2018. december 1-ét követően szereltek le a katonai szolgá-
latból;  
- azok, akik a 2–4. bekezdésekben megnevezett kategóriákba tartoznak felvételi elbe-
szélgetés alapján nyerhetnek felvételt;  
- azok, akik az 5–8. bekezdésekben megnevezett kategóriákba tartoznak, felvételt 
nyerhetnek a felvételi vizsgák vagy a külső független tesztelésen szerzett szertifikátok 
eredménye alapján (bármilyen kombinációban). 
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Ha sikeresen vetted a független tesztelés akadályát, vagy az általános iskola 
9. osztálya elvégzése után szakképzésen gondolkodsz, rengeteg továbbta-
nulási lehetőség közül választhatsz. Ebben a fejezetben igyekeztünk össze-
gyűjteni azokat a kárpátaljai intézmények által kínált szakokat, melyeket 
részben vagy teljes egészében magyarul végezhetsz el anélkül, hogy el kel-
lene költöznöd Kárpátaljáról. 

Továbbtanulás  
Kárpátalján magyar nyelven 
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Milyen egyetemi vagy főiskolai magyar nyelvű  
képzések közül választhatsz? 

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

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

 Anyanyelveden tanulhatsz, ami a főiskola állandó gyakorlata szerint tandíjmentes. 
 Lehetőséged van tanfolyamok keretében elsajátítani az államnyelvet. 
 Államilag elismert diplomát szerezhetsz, de emellett magyarországi egyetemek 

kihelyezett képzéseit is igénybe veheted. 
 Számos olyan szakirány közül is választhatsz, amelyeket csak magyarországi egye-

temeken tanulhatnál, viszont így nem kell elköltöznöd Kárpátaljáról. 
 Ösztöndíjban részesülhetsz, ami függ a tanulmányi átlagtól is. 
 A bakalavr diploma birtokában más szakokra is jelentkezhetsz mesterképzésre.  

Így akár két teljesen különböző diplomád is lehet. 
 Színvonalas oktatásban részesülhetsz, korszerű tantermekben, laborokban sajátít-

hatod el a tananyagot. 
 Külföldi tanulmányutakon, magyarországi részképzéseken, nyári egyetemen, és 

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

 Év végén a legjobb átlaggal rendelkező hallgatók brüsszeli tanulmányúton vehet-
nek részt. 

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

 A távolabbról érkezőknek a Főiskola összkomfortos kollégium elhelyezést biztosít. 

Miért érdemes a II. RF KMF-et választanod? 

Tipp! 
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A másik ilyen intézmény az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-
Tudományos Intézete (a továbbiakban UMOTI), amely 2008 szeptemberében nyílt 
meg (2017. március 1-ig Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar). 
Jelenleg három tanszék működik az intézeten belül (Magyar nyelv és irodalom, Ma-
gyar Történelem és Európai Integráció, Fizika és Matematika), amelyek közül mind-
egyik IV. akkreditációs szinttel rendelkezik. E három tanszéken belül pedig a következő 
szakokra lehet felvételizni: 
1. Magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat) 
2. Történelem (nappali és levelező tagozat) 
3. Matematika és informatika (nappali és levelező tagozat) 
4. Fizika és informatika (nappali tagozat) 
5. Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok 
(nappali és levelező tagozat) 

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

egyidejűleg két diplomát is szerezhetsz.  
 Az UMOTI-n megszerzett (bakalavr, BSc) diploma birtokában 1-2 évig a budapesti 

ELTE-n folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet diplomáját megkaphatod.  
  Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelveden tanulhatod, a karon indított 

ukrán nyelvtanfolyamok segítségével elsajátíthatod az államnyelvet is. 
  Állami ösztöndíjban részesülhetsz (tanulmányi átlagtól függően 1300-2500 hrivnya/

hó). Emellett külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat nyerhetsz, magyarországi részkép-
zéseken, nyári egyetemeken és ingyenes tanulmányi utakon (pl. Svájc (Cern), Milánó, 
Velence, Európai Parlament, Lendva, Trieszt (Elettra), Graz, Krakkó) vehetsz részt. 

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

 Korszerű technikai eszközökkel felszerelt tantermekben és laborokban tanulhatsz.  
 Ha a tanulás mellett közelebbről szeretnél megismerkedni a tudománnyal, lehetősé-

ged van bekapcsolódni karunk tudományos kutatásaiba is. 
 Felújított kollégiumi részlegben kaphatsz elhelyezést. 
 Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban. 

Az UMOTI-ról bővebben a www.magyarkar-une.org honlapon tájékozódhatsz!  

Miért érdemes az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos 
Intézetét választanod? 

Tipp! 



 

Neked ajánljuk, ha: 
 érdekelnek a bolygónkat alkotó 

kémiai elemek tulajdonságai 
 érdekelnek a szerves és szer-

vetlen vegyületek  
 szereted a kémiai kísérleteket 

 érdeklődsz korunk biokémiai és 
vegyipari újdonságai iránt 
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Kémia szak a II. 
RF KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
matematika 

 kémia vagy magyar nyelv  

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 kémia tanár 

 kutató egy kémiai laboratóriumban 
 feltaláló 

Tandíj egy tanévre 
(BSc): 

 nappali: 6750 UAH 

Keretszámok: 
 12 hely nappali tagozaton (BSc) Megjegyzés! 

Az érettségi átlag és az egyes vizsgatár-
gyak pontszámításkor történő súlyozásá-
ról az adott intézményben érdeklődhetsz, 
mivel ezeket az egyes intézmények önál-

lóan határozhatják meg.  

Hasznos infó! 
2017-től lehetőség van magyar 
nyelvből is belső vizsgát tenni. 

Főbb tantárgyak: 
 kristálykémia 

 elemek kémiája 
 szerves kémia 

 szervetlen kémia 
 fizikai és kolloid kémia 

 kvantum kémia,  
bioszerves kémia 

 analitikai kémia 

 

Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a körülöttünk lévő világ  
 szeretnéd megismerni az univer-

zum részecskéit  
 képletekben gondolkodsz  

 szeretnéd látni a fizika mélyebb 
összefüggéseit  

 szeretnél fizikai kísérleteket ma-
gad is kipróbálni  

 szeretnél kísérleti berendezése-
ket tervezni, építeni, üzemeltetni  

  szeretnéd mindezeket egy kor-
szerű, jól  felszerelt laboratóri-

umban megvalósítani 

Fizika és informatika 
szak az UMOTI-n!  

Megjegyzés! 
Amennyiben az UMOTI-t válasz-

tod, az államilag támogatott keret 
egyben ösztöndíjas helyet is jelent.   

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 matematika 

 idegen nyelv vagy fizika 
vagy magyar nyelv (UMOTI) 

Főbb tantárgyak: 
 a mechanika fizikai alapjai  

  molekuláris fizika és termodinamika  
  elektromosság- és mágnesességtan 

  optika  
 atomfizika  
  magfizika  
 csillagászat 

  elméleti mechanika 
 a matematikai fizika módszerei  

 programozás 
  kvantummechanika  

 a fizika oktatásának módszertana  

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 fizika tanár  

 laboráns fizikai laboratóriumokban 
 elhelyezkedhetsz természettudo-

mányi kutatóintézetekben 
 kutató-fejlesztő ipari vállalatoknál  

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH  

  nappali: 9310 UAH  

Keretszámok: 
  10 hely nappali tagozaton (BSc) 
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Matematika szak a II. RF KMF-en és  

matematika és informatika szak az UMOTI-n! 

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 progra-
mozási nyelveket 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 matematika 

 idegen nyelv vagy fizika vagy ma-
gyar nyelv (UMOTI) / angol nyelv 

vagy magyar nyelv (II. RF KMF) 

Főbb tantárgyak a II. RF KMF-en: 
 diszkrét matematika 
 analitikus geometria 

 gráfelmélet 
 matematikai analízis 

 algebra 
 számrendszerek 

 számítógépes alapismeretek 
 programozási nyelvek 
 numerikus módszerek 

Főbb tantárgyak az UMOTI-n: 
 matematikai analízis 

 felső matematika 
 analitikus mértan 

 differenciális összehasonlítás 
 differenciális mértan 

 informatika és programozás 
 a matematikai fizika módszerei 

 valószínűség elmélet 
 a matematika oktatásának  

módszertana 

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 II. RF KMF-en (BSc): 
 Nappali: 5000 UAH 
 Levelező: 5000 UAH 

Tandíj egy tanévre az UMOTI-n (BSc): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 

 Nappali: 9310 UAH 
 Levelező: 6900 UAH 

Keretszámok a II. RF KMF-en: 
 20 hely nappali és 10 hely 

levelező tagozaton (BSc) 

Keretszámok az UMOTI-n: 
 15 hely nappali tagozaton (BSc), 

10 hely levelező tagozaton  

Megjegyzés! 
 A II. RF KMF állandó gyakorlata szerint a 

tandíjakat a nappali és a levelező tagozatos 
hallgatók számára egyaránt elengedik! 
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Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a világ országainak termé-

szetvilága 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  

 

Biológia szak a 
II. RF KMF-en! 

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 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 matematika 

 biológia / magyar nyelv 

Főbb tantárgyak: 
 botanika 
 anatómia 
 genetika 
 zoológia 

 mikrobiológia 
 növényfiziológia 

 citológia 
 természetvédelem 

 ökológia 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 biológia tanár 

 kutató egy biológiai intézetben vagy 
laboratóriumban 

 foglalkozhatsz természetvédelemmel 
 kikísérletezhetsz új gyógyszereket, 

eljárásokat 

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 Nappali: 6200 UAH 
 Levelező: 6200 UAH 

Keretszámok: 
 15-15 hely nappali és leve-

lező tagozaton (BSc) 

 

Földrajz szak  
a II. RF KMF-en! 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 

 földrajz / magyar nyelv 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 földrajz tanár 

 felfedező 
 kutató egy földrajzi intézetnél 

 foglalkozhatsz természetvédelem-
mel, turisztikával, idegenvezetéssel 

 meteorológiai mérőállomás  
munkatársa 

Főbb tantárgyak: 
 meteorológia 

 geológia 
 geomorfológia 

 vízföldrajz 
 népességföldrajz 

 csillagászat 
 talajtan 

 a világ országainak gazdaságföldrajza 
 a világ országainak természetföldrajza 

 Kárpátalja földrajza 
 térképtan 

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 Nappali: 5600 UAH 
 Levelező: 5600 UAH 

Keretszámok: 
 15 hely nappali és 10 levelező 

tagozaton (BSc) 
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Óvodapedagógia szak 
a II. RF KMF-en! 

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 elhiva-

tott vagy 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 

 biológia / magyar nyelv 

Főbb tantárgyak: 
 pszichológia 
 pedagógia 

 gyermekirodalom 
 anyanyelv és annak  

 tantárgy-pedagógiája 
 ének-zene és annak  
tantárgy-pedagógiája 

 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 (BSc): 
 Nappali: 6000 UAH 
 Levelező: 6000 UAH 

Keretszámok: 
 20 hely nappali és 20 hely 

levelező tagozaton (BA)  

 

Tanítói szak  
a II. RF KMF-en!  

Neked ajánljuk, ha: 
 szereted a gyerekeket 

 szereted a matematikát, a nyelveket 
és az irodalmat is 

 érthető formában el tudod magya-
rázni 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  
 természetismeret  

 matematika  
 rajz  

 magyar irodalom 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 matematika 

 biológia / magyar nyelv 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 tanító elemi osztályokban 

 szervező tanár 
 napközis nevelő 
 szakkörvezető 

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 Nappali: 6000 UAH 
 Levelező: 6000 UAH 

Keretszámok: 
 20 hely nappali és 20 hely 

levelező tagozaton (BA) 



 

Történelem szak a II. RF KMF-en és 
az UMOTI-n! 

Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a múlt, a különböző törté-

nelmi korok 
 könnyen tájékozódsz az időben 
 van érzéked az összefüggések  

meglátásához 
 szeretnéd megérteni a múlt és jelen  

történéseit, összefüggéseit 
 szeretnél archeológiai ásatásokon  

részt venni 

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom  

 Ukrajna történelme 
  idegen nyelv vagy földrajz vagy ma-
gyar nyelv (UMOTI) /idegen nyelv vagy 

magyar nyelv (II. RF KMF)  

Főbb tantárgyak a II. RF KMF-en: 
 régészet 

 világtörténelem az ősközösségi rend-
szerektől az ókoron át napjainkig 

 Ukrajna története 
 Magyarország története 

 historiográfia 
 politológia 
 szociológia 

 antropológia 
 néprajz 

Főbb tantárgyak az UMOTI-n: 
 világtörténelem az ősközösségi rend-

szerektől az ókoron át napjainkig 
 archeológia 

 Magyarország történelme és kultúrája 
 Oroszország történelme 

 forrástan 
 történelmi honismeret 

 a történelem oktatásának módszertana 
 kulturológia 

 a jogismeret alapjainak oktatási mód-
szertana 

 a történelem elmélete és módszertana 
 a demokrácia alapjai 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 történelem tanár 
 múzeumvezető 

 régész 
 kutató 

 levéltáros 
 idegenvezető 

Tandíj egy tanévre  
a II. RF KMF-en (BSc): 
 Nappali: 5400 UAH 
 Levelező: 5400 UAH 

Tandíj egy tanévre az UMOTI-n (BA): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 

 Nappali: 10760 UAH 
 Levelező: 7450 UAH 
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Keretszámok a II. RF KMF-en: 
  15 hely nappali és 15 hely le-

velező tagozaton (BA) Keretszámok az UMOTI-n: 
  10-10 hely nappali és levelező  

tagozaton (BA) 
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Tandíj egy tanévre a II. RF KMF-en (BSc): 
 Nappali: 5900 UAH 
 Levelező: 5900 UAH 

 

Magyar filológia szak a  
II. RF KMF-en és az 

UMOTI-n! 

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 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned az UMOTI-n? 

 ukrán nyelv és irodalom  
 idegen nyelv 

 Ukrajna történelme vagy földrajz 
vagy magyar nyelv  

Főbb tantárgyak a II. RF 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 

Főbb tantárgyak az UMOTI-n: 
 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 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 magyar nyelv és irodalom tanár 

 újságíró, sajtómunkatárs 
 nyelvi lektor 

 könyvtári dolgozó 
 kiadványszerkesztő 

 nyelvész kutató 
 fordító, tolmács 

 hivatali ügyintéző 

Tandíj egy tanévre az UNE-en (BA): 
 államilag támogatott keret: 0 UAH 

 Nappali: 8970 UAH 
 Levelező: 8140 UAH 

Keretszámok a II. RF KMF-en: 
 20 hely nappali és 15 hely le-

velező tagozaton (BA) 

Keretszámok az UMOTI-n: 
 30-30 hely nappali és levelező 

tagozaton (BA) 

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned 
a II. RF KMF-en? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 

 idegen nyelv vagy magyar nyelv  



20 

Tandíj egy tanévre (BA): 
 Nappali: 5900 UAH 
 Levelező: 5900 UAH 

 

Angol szak  
a II. RF KMF-en! 

Neked ajánljuk, ha: 
 szereted az angol nyelvet és kultúrát 
 érdeklődsz az angol és amerikai iro-

dalom iránt 
 szívesen utazol, társalogsz idegen 

nyelven 
 nemcsak művelni, de tanítani is sze-

retnéd ezt a nyelvet 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 

 angol nyelv / magyar nyelv 

Főbb tantárgyak: 
 angol nyelvtan 
 világirodalom 

 angol és amerikai irodalom 
 általános nyelvészet 

 fonetika 
 stilisztika 

 országismeret 
 beszédgyakorlat 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 angol tanár iskolákban, de 

adhatsz magánórákat is 
 nyelvész-kutató 

 tolmács vagy fordító 
 lehetsz idegenvezető Tandíj egy tanévre (BSc): 

 Nappali: 8100 UAH 
 Levelező: 8100 UAH Keretszámok: 

 40 hely nappali és 15 hely 
levelező tagozaton (BA) 

 

Ukrán szak  
a II. RF KMF-en! Neked ajánljuk, ha: 

 érdekel a nyelvészet 
 szereted az ukrán irodalmat és kultúrát 

 hozzá szeretnél járulni ahhoz, hogy 
jobban oktassák az államnyelvet a ma-

gyar iskolákban 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 Ukrajna története 

 idegen nyelv / magyar nyelv 
Főbb tantárgyak: 
 mai ukrán nyelv 

 gyermekirodalom 
 világirodalom ókortól a kortársig 

 ukrán irodalom a kezdetektől  
napjainkig 

 kárpátaljai ukrán irodalom 
 általános nyelvészet 

 szociolingvisztika 
 nyelvtörténet 
 nyelvjárástan 

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

tarthatsz magánórákat 
 tolmács vagy fordító 

 nyelviskolai tanár 
 lehetsz idegenvezető 

 részt vehetsz különböző határ 
menti együttműködésekben vagy 

konzulátusi munkakörökben 

Keretszámok: 
 15 hely nappali és 15 hely 

levelező tagozaton (BA) 



21 

 

Nemzetközi kapcsolatok,  
társadalmi kommunikációs és  

regionális stúdiumok az UMOTI-n! 

Neked ajánljuk, ha: 
 érdekel a politika  

  jól beszélsz idegen nyelveket 
 meglátod a mélyebb összefüggé-

seket, van érzéked az elemzéshez 
 jó a diplomáciai készséged 

Milyen tárgyakból kell  
vizsgát tenned? 

 ukrán nyelv és irodalom  
 idegen nyelv 

 Ukrajna történelme vagy matematika 

Főbb tantárgyak: 
 nemzetközi kapcsolatok  

 jog 
 szakfordítás 
 szociológia  
 politológia  

 idegen nyelv  
 diplomáciai etikett és protokoll  

 kulturológia  
 geopolitika  

 nemzetbiztonság  
 nemzetközi turizmus  

 számítástechnikai és informatikai  
ismeretek 

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 (BSc): 

 államilag támogatott keret: 0 UAH  
 nappali: 14760 UAH  
 levelező: 11040 UAH  

Keretszámok: 
 15 hely nappali és 15 hely 

levelező tagozaton (BSc) 

Megjegyzés! 
Az UMOTI esetében az államilag támo-
gatott helyek száma, illetve a tandíjak 
összege változhat az egyetem felvételi 

bizottságának döntése értelmében. 
Pontos információ a későbbiekben 

várható, melyről az intézményben és 
annak honlapján tájékozódhatsz! 

 

Turizmus szak  
a II. RF KMF-en! Neked ajánljuk, ha: 

 szereted a természetet 
 érdeklődsz az országok földrajzi elhe-

lyezkedése iránt 
 szeretsz utazni 

 belföldön és külföldön minden múzeum, 
emlékmű és egyéb látványosság érdekel 

 sokat olvasol a különböző tájakról, látni-
valókról Főbb tantárgyak: 

 turizmusszervezés 
 turizmusföldrajz 
 idegenvezetés 
 falusi turizmus 

 turizmus management 
 utazásszervezés 

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned? 
 ukrán nyelv és irodalom 

 Ukrajna története  
 Földrajz/ idegen nyelv 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 idegenvezető 

 foglalkozhatsz természetvédelemmel 
 oktathatsz 

 lehetsz utazásszervező  

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 Nappali: 7800 UAH 
 Levelező: 7800 UAH 

Keretszámok: 
 25-25 hely nappali és 
levelező tagozaton (BSc) 



Valamennyi intézménybe és szakra külső független értéke-
lésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. Min-

den szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. Jövő 
nyáron a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2019-as tanúsítványok mellett a 2018-ban és 
2017-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen 
nyelvekből szerzett szertifikátok. Idegen nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2019-
es szertifikátokat fogadhatják el a következő nyelvekből: angol, német, francia és spanyol. 
További újdonsága a felvételi szabályzatnak, hogy azok számára, akiket korábban eltaná-
csoltak a felsőoktatási intézmények bármilyen szintű képzéséről, jövőre lehetővé válik, 
hogy megújítsák hallgatói jogviszonyukat, folytassák tanulmányaikat szakjuknak és képzési 
szintjüknek megfelelően abban a felsőoktatási intézményben, ahol megszakították tanul-
mányaikat vagy más felsőoktatási intézményben. 
Ha valakinek csak 2 (kettő) emelt szintű vizsgája volt sikeres az idei vagy múlt évi függet-
len tesztelések során, az is jelentkezhet az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe 
és próbát tehet a magyar nyelvi belső vizsgával. 
Aki már rendelkezik „molodséj specialist” diplomával, belső felvételi útján jelentkezhet 
bármelyik szak 2. évfolyamára. 
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Hasznos információ!  

Számvitel és adóügy  
a II. RF KMF-en! 

Neked ajánljuk, ha: 
 képletekben gondolkodsz 

 szeretnéd matematikai ismereteidet  
elmélyíteni 

 érdekel a cégek, vállalkozások könyvelése 
 tudni szeretnéd, hogy működik az adózás 

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned 
a független tesztközpontokban? 

 ukrán nyelv és irodalom 
 matematika  

 Földrajz/ idegen nyelv 

Főbb tantárgyak: 
 pénzügy 
 számvitel 

 adórendszer 
 kincstártan 

 vállalati pénzügyek 

Mi lehetsz, ha nagy leszel? 
 adószakértő 

 könyvelő 
 adótanácsadó 

 dolgozhatsz bankban 
 adóhatóságnál is vállalhatsz munkát 

Keretszámok: 
 25 hely nappali és 25 hely 

levelező tagozaton (BSc) 

Tandíj egy tanévre (BSc): 
 Nappali: 7200 UAH 
 Levelező: 7200 UAH 

Színészképzés a II. RF KMF-en  
A megállapodás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kapos-
vári Egyetem és a Nemzeti Színház között létre. A tervek szerint a képzés a 
2019/2020-as tanévben kezdődik meg és tíz féléves lesz. A diplomát a Ka-
posvári Egyetemtől kapják majd a végzős hallgatók. Az oktatás legfeljebb 
tíz hallgatóval indul majd el, akiket kaposvári tanárok a beregszászi főiskola 
bázisán, de részben Kaposváron és a Nemzeti Színházban tanítanak majd. 
Bővebb információ: www.kmf.uz.ua 

Újdonság 

Új szakok az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében! 
További új szakok indulhatnak 2019 szeptemberében az UMOTI-n. A bő-
vebb információért érdeklődjetek az intézményben és annak honlapján: 
www.magyarkar-une.org  

Újdonság 
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A továbbtanulás hasznossága vitathatatlan, ám nem csupán 
egyetemen vagy főiskolán valósítható meg, hiszen választhat-

játok 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. A jelentkezés felté-
tele: 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 füg-
getlen értékelésen szerzett szertifikáttal (сертифікат). 

Milyen végzettséget szerezhetsz?  
Az érettségi után legalább két éves képzés elvégzésével az I. fokozatú intézményekben 
ifjú szakember (molodsij specialiszt) képesítés szerezhető. 
Az érettségire épülő legalább négy éves képzés után azon intézményekben, amelyek 
II. fokozatúak (koledzsek) baccalaureus (bakalavr) képesítés kapható. 

Mely intézményekbe jelentkezhetsz?  
Ukrajnában a szakképző intézményeket is felsőoktatási intézményekként tartják szá-
mon, csak alacsonyabb (I-II.) fokozatú akkreditációval rendelkeznek, szemben az egye-
temekkel vagy akadémiákkal (III-IV. fokozat). Általában I. fokozatú felsőoktatási intéz-
ménynek számítanak a technikumok, a különböző képzők és az érettségit is biztosító 
szakiskolák. Ez utóbbi intézményekbe a 9. osztályt követően lehet felvételizni. II. foko-
zatú intézményeknek a koledzsek és más hasonló szintű intézmények minősülnek 

Kárpátaljai szakképző intézmények,  
ahol magyar nyelven tanulhatsz! 

Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs  
I. és II. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény  
Elérhetőség: 88015, Ungvár, Minaji u. 38/80., tel.: (0312) 66-21-80, 
uzhgorodkkm@gmail.com 
Bővebb információk: www.college-kulturi.uz.ua 
Ének-karmesteri, koreográfusi, népi hangszerek, fúvós- és esztrád hangszerek, rende-
zői, könyvtárosi szak működik. Itt magyar tagozat is van. A diploma mellé minden vég-
zős megkapja a művelődés-szervezői képesítést is. Kollégiumi szállás igény esetén 
biztosított. 
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Munkácsi Humán-Pedagógiai Koledzs 
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény 
Elérhetőség: 89600 Munkács, Komenszjkoho u. 59., tel.: (03131) 2-24-43, 2-11-89, 
gpk@msu.edu.ua 
Bővebb információk: www.msu.edu.ua/gpk 
Magyar csoport a tanítóképzésen belül indul kellő számú jelentkező esetén. 2018-ban 
a jelentkezők hiánya miatt nem indult magyar csoport 

Beregszászi Egészségügyi Koledzs  
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény  
Elérhetőség: 90200 Beregszász, Munkács u. 3., tel.: (03141) 2-33-54, 
02010735@mail.gov.ua 
Bővebb információk: www.bmk.uz.ua 
Magyar csoport ápoló tagozaton indul. 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  
E szakokra az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkezők egyaránt 
jelentkezhetnek. Az intézmény elsősorban az általános iskolai végzettséggel rendelke-
zőket várja, tehát azokat, akik befejezték a kilencedik osztályt. Az érettségivel, vagyis a 
11. osztály befejezése után jelentkezők a második évfolyam megüresedett helyein 
kezdhetik meg tanulmányaikat.  Nekik a 2019-es külső független értékelésen (ZNO) 
szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával lehet jelentkezni. Valamennyi szak 
esetében kötelező jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanú-
sítvány. A másik szertifikátot az intézmény által az adott szakra meghatározott közis-
mereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek.  
A 2019-es felvételi szabályzat értelmében a második szertifikát esetében három tanú-
sítvány közül is lehet választani a jelentkezőnek az intézmény határozata szerint. Intéz-
ményünk ezt a lehetőséget a szociális munka, valamint a turizmus szak esetében hatá-
rozta meg.  
Ezeknek a szertifikátoknak az alapján történik a jelentkezés Molodsij specialist 2. évfo-
lyam megüresedett helyeire! 
Tehát a szociális munka esetében lehetséges a választás Ukrajna történetéből, mate-
matikából vagy idegen nyelvből szerzett szertifikátok közül. A turizmusnál választani 
lehet a földrajz, Ukrajna története vagy idegen nyelv közül. A számvitel és auditálás, 
valamint az alkalmazott matematika esetében csak egy szertifikát van meghatározva 
második szertifikátként, ez a tárgy mindkét szak esetében a matematika. 
Jelentkezési időszak a felsőfokú szakképzésre 2019. július 1-13. A felvételi vizsgák 
időpontja 2019. július 14-21.  

Munkácsi Agráripari Koledzs  
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény 
Elérhetőség: 89600 Munkács, Maszarik u. 32., tel.: (03131) 2-20-20,  
makollege@gmail.com  
Magyar csoport kellő létszám esetén, az állategészségügyi szakon indulhat. Bővebb 
információ: www.new.makinfo.org.ua  



„Ifjú szakember" szintű szak  Felvételi tárgyak  

Óvodapedagógia  
1. Ukrán nyelv 

2. Irodalom (magyar és világirodalom) 

Szociális munka  
1. Ukrán nyelv 

2. Irodalom (magyar és világirodalom) 

Számvitel és adóügy 
1. Ukrán nyelv 

2. Matematika 

Alkalmazott matematika  
1. Ukrán nyelv 

2. Matematika 

Turizmus 
1. Ukrán nyelv 

2. Földrajz 

Újdonság hogy az ifjú szakember képzési szintre középfokú végzett-
ség alapján jelentkezőktől a 2019-es tanúsítványok mellett elfogadják 
a 2018-ban és 2017-ben szerzett szertifikátokat is. Kivételt képeznek e 
tekintetben az idegen nyelvekből szerzett tanúsítványok. Idegen 
nyelvből a felsőfokú szakképzési intézetbe jelentkezőktől  a 2019-
eseken kívül csak a 2018-es szertifikátokat fogadják el, mégpedig 
angol, német, francia és spanyol nyelvből. 
Továbbá azoknak, akik 2019. május 1-jéig betöltik 14. életévüket, je-
lentkezéskor kötelezően be kell mutatniuk a személyi igazolványukat. 
Azoktól, akik csak május 1-je után lesznek 14 évesek, a születési bizo-
nyítványukat (keresztlevelüket) is elfogadják a személyazonosság iga-
zolására. Akik érettségi után jelentkeznek, de nincs nincs külső füg-
getlen értékelésen szerzett szertifikátjuk, felvételi vizsgát kell tenniük 
és csak az első évfolyamra tudnak felvételt nyerni. 

Bővebb információt nyújt a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi tájékoztatója: 
Felvételi – 2019: www.kmf.uz.ua/hu 

Újdonság!  

Tipp!  
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Általános iskolai végzettséggel „ifjú szakember"  
szintű képzésre jelentkezők számára előírt felvételi vizsgák 



Jegyzetek 



A továbbtanulás fontossága egyértelmű, de ha a magyar nyelvű egyetemi 
képzések között nincs számodra megfelelő, Kárpátalja egyéb felsőoktatási 
intézményeit is érdemes végigböngészned, hátha épp ezek között találod 
meg a Neked valót. Ebben az esetben az sem árt, ha jóban vagy az ukrán 
nyelvvel, mert az itt felsorolt szakokon ez a képzés nyelve. 

Továbbtanulás  
Kárpátalján ukrán nyelven 
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Az Ukrajnában működő felsőoktatási tanintézményekről 
bővebb információ a következő honlapokon található: 
www.osvita.com.ua; www.education.ua 

Általában csak korlátozott számban állnak rendelkezésre a 
kollégiumi férőhelyek, ezért a felvételi előtt érdemes érdek-
lődni, hogy kik azok, akik jogosultak ezekre a férőhelyekre. 

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 tan-

nyelvű szakokból. 

Szakok 
Felsőoktatási 

intézmény 

Kollé-

gium 

Levelezői 

tagozat 

Ösztöndíj 

lehetőség 

Biológia és mezőgazdaságtan UNE ✔ ✔ ✔ 

Földrajz és geológia UNE ✔ ✔ ✔ 

Turizmus 
UNE ✔ ✔ ✔ 

KAU ✔ ✔   

Menedzsment 

KNTEU   ✔ ✔ 

MDU   ✔   

KVF ✔ ✔ ✔ 

Orvostudomány UNE ✔   ✔ 

Fogászat UNE ✔ ✔ ✔ 

Testnevelés (rehabilitáció) UNE ✔ ✔ ✔ 

Matematika UNE ✔ ✔ ✔ 

Mérnöki (építész-,  

elektromérnöki) 
UNE ✔ ✔ ✔ 

Informatika és számítógépes 

technológiák 

UNE ✔   ✔ 

KaU ✔ ✔   

Szoftverfejlesztés KaU ✔ ✔   

Fizika UNE ✔ ✔ ✔ 

Kémia (ökológia) UNE ✔ ✔ ✔ 

Ipar MDU   ✔   

Élelmiszeripar KNTEU   ✔ ✔ 

Közgazdaságtan és marketing/

vállalkozás 

UNE ✔ ✔ ✔ 

KNTEU   ✔ ✔ 

MDU   ✔   

KSzE ✔ ✔   

KaU ✔ ✔   

Infó!  

Tipp! 
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Kereskedelem 
KNTEU   ✔ ✔ 

KVF ✔ ✔ ✔ 

Hotel- és étterem menedzsment KNTEU   ✔ ✔ 

Nemzetközi kapcsolatok 

UNE ✔ ✔ ✔ 

KSzE   ✔   

MDU   ✔   

Szociológia 

UNE ✔ ✔ ✔ 

KaU ✔ ✔   

KVF ✔ ✔ ✔ 

Politológia 

UNE ✔ ✔ ✔ 

KSzE   ✔   

KaU ✔ ✔   

Filozófia és vallástudomány 
UNE ✔ ✔ ✔ 

KaU ✔ ✔   

Pszichológia 

UNE ✔ ✔ ✔ 

KSzE ✔ ✔   

KaU ✔ ✔   

MDU   ✔   

KVF ✔ ✔ ✔ 

Jogtudomány 

KaU ✔ ✔   

UNE ✔ ✔ ✔ 

KVF ✔ ✔ ✔ 

Történelem UNE ✔ ✔ ✔ 

Pedagógia 
MDU   ✔   

UNE ✔ ✔ ✔ 

Filológia (ukrán, orosz, szlovák 

nyelv és irodalom) 

KSzE   ✔   

UNE ✔ ✔ ✔ 

Újságírás és szerkesztő képzés UNE ✔ ✔ ✔ 

Germán- és neolatin filológia 

(angol, német, román, francia 

nyelv és irodalom) 

UNE   ✔   

MDU   ✔   

KSzE  ✔   

Zeneművészet 
Art ✔ ✔ ✔ 

KNM ✔ ✔ ✔ 

Képző- és iparművészet (festő-, 

kerámia- és ötvösművészet) 
Art ✔ ✔ ✔ 
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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 

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 
magán 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, Minaj u. 38/80. 

Tel.: (0312) 663737 

Munkácsi Állami  
Egyetem (MDU)  

III. akkreditációs szinttel rendelkező 
állami felsőoktatási tanintézmény  

Web: www.msu.edu.ua 
Cím: Munkács, Uzsgorodszka u. 26.  

Tel.: (03131) 2-11-09 

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)  

Augusztin Volosin Kárpáti 
Egyetem, magánintézmény 

(KaU) 

III. akkreditációs szinttel rendelkező 
magán felsőoktatási tanintézmény 

Web: www.kau.com.ua 
Cím: Ungvár, Hojdi u. 4. 

Tel.: (031) 261-29-45  
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A munkaerőpiacon egyre nagyobb a kereslet a SZAKEMBEREK iránt. Ezért, ha 
egyetem helyett inkább gyakorlati tudásra tennél szert, akkor az alábbi ukrán tan-

nyelvű szakközépiskolák, koledzsek, technikumok, szakmunkásképzők egyikében 
tanulhatsz mesterséget.  

Szakképző intézmények és szakok 
Kárpátalján (ukrán nyelven) 

Intézmény megnevezése Szakirányok Elérhetőség 

Ungvári Zádor Dezső  
Állami Zenei  

Szakközépiskola  

Népi hangszerek 
Karmester 
Zongora 

Zenekari vonósok 
Zenekari ütőhangszerek 

Zeneelmélet  

88000 Ungvár, Volosin u. 13.  
tel.: (03122) 3-42-09 

www.muzdepartament.uz.ua  

Kárpátaljai Erdélyi Béla 
Művészeti Koledzs 

Festőművész 
Grafikus 

Keramikus 
Ötvösművész 

Dekoratőr  

88015 Ungvár,  
Minaji u. 38/80.,  

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

www.artedu.uz.ua/
koledg.html  

„Monada” Ungvári  
Egészségügyi Koledzs 

(Lembergi Koledzs  
fiókintézete) 

„Medik” Egészségügyi 
Szakközépiskola  

fiókintézete  

Ápoló 
Fogászati asszisztens  

Fogtechnikus 
Gyógyszerész  

88000 Ungvár,  
Munkács u. 44.,  

tel.: (03122) 2-06-33 
www.medik.in.ua 

Ungvári Művészeti és  
Közművelődési Koledzs  

Fúvós- és színpadi  
hangszerek 

Ének-karmester 
Koreográfus 
Könyvtáros 

Népi hangszerek 
Rendező  

88015 Ungvár,  
Minaji u. 38/80.,  

tel.: (0312) 663-737  

Ungvári Szakmunkásképző 
Központ  

Építőipari szakmunkás 
Földmérnök 

Kereskedelmi szakember 
Menedzsment,  
adminisztráció 

Szállítás, logisztika 
Számítógép-kezelő  

Villanyszerelő  
Villamosmérnök  

88000 Ungvár, Prizkoji 
Komuni u. 3., 

 tel.: (03122) 3-73-89 
www.umpl.uz.ua 

Ungvári Humán-és  
Természettudományi 
Koledzs (az Ungvári  
Nemzeti Egyetem 

alintézménye)  

Építőipari szakmunkás 
Földmérés és  

talajgazdálkodás 
Informatikus 
Jogtudomány  

Pénzügy és biztosítás  
Számvitel 
Turizmus  

88000 Ungvár,  
Ukrajinszka u. 19.,  

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

Ungvári Felsőfokú  
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari  
Szakközépiskola  

Bolti eladó 
Cukrász 

Élelmiszeripari szakmun-
kás 

Felszolgáló 
Hentes 

Kereskedelem 
Pék 

Szakács  

88015 Ungvár, Kapos u. 142. 
tel.: (03122) 2-56-95 

www.vputth.uzhgorod.ua  



Ungvári Kereskedelmi 
Technikum  

Gazdaság 
Élelmiszeripari szakmunkás  

Kereskedelem 
Pénzügy 
Turizmus 

Vállalkozás 
Vendéglátóipari  

szakmunkás  

88000 Ungvár,  
Káptalan u. 1/3., 

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

Ungvári  
Szakmunkásképző  

Líceum  

Autószerelő 
Asztalos 

Építőipari szakmunkás 
Irodavezető, adminisztrátor 

Könyvelő 
Számítógép-kezelő  

88000 Ungvár, Gagarin u. 8.,  
tel.: (03122) 3-55-27 

www.upl.uzhgorod.ua 

Ungvári Felsőfokú  
Kereskedelmi Technikum 
(a Kijevi Nemzeti Kereske-

delmi és Közgazdasági 
Egyetem fiókintézete) 

Fodrász Manikűr-
pedikűrös 

 Logisztikai ügynök  
Könyvelő 
Pénztáros  

Szállodai adminisztrátor 
Szabó-varró 

Számítógép-kezelő  

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

www.uvku.uz.ua  

Perecsenyi  
Szakmunkásképző  

Líceum  

Adminisztrátor 
Asztalos 

Autószerelő 
Hegesztő 
Könyvelő 

Szabó-varró 

Szimer (Perecsenyi járás), 
Budivelnyikiv u. 8.  

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

litsej.webnode.com.ua  

Munkácsi M. Dankanics 
Agráripari Líceum  

Autószerelő, 
karosszéria-lakatos 

Elektrotechnikus  
Felszolgáló 

Traktorvezető és 
 -karbantartó  

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

www.agrolicey.mk.uz.ua 

Munkácsi Agráripari 
Koledzs  

Élelmiszeripari szakmunkás 
Agráripari szakmunkás 

Gazdálkodás 
Állatorvos 

Jog 
Közgazdaság és vállalkozás 

Számvitel 
Testnevelés 

Turizmus  

89600 Munkács,  
Maszarik u. 32.,  

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

Munkácsi  
Szakmunkásképző  

Központ  

Élelmiszeripari szakmunkás 
Fodrász 

Kereskedelem 
Könnyűipari szakmunkás  

89600 Munkács,  
I. Franko u. 7.,  

tel.: (03131) 2-14-54 
www.mpbl.at.ua  

Munkácsi Állami Egyetem 
Humán-pedagógiai 

Koledzs  

Elemi iskolai idegennyelv-
tanár (angol és német) 
Gyermekpszichológus 

Nevelőtanár 
Óvónő 

Óvodapedagógia  
Zenetanár 

Szervezőtanár  

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

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

Munkácsi Szolgáltatói 
Szakmunkásképző Líceum  

Bolti eladó 
Cukrász 

Élelmiszeripari szakmunkás 
Fodrász 

Kereskedelem 
Könnyűipari szakmunkás 

Szakács 
Szabó-varró  

89600 Munkács,  
Piszareva u. 71., 

 tel.: (03131) 2-10-66 
www.mplsp.mk.uz.ua  
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Munkácsi 3. Számú  
Szakközépiskola  

Dekoratőr 
Elektronikus 
Informatika 

Könyvelő, adminisztrátor 
Művészet és kultúra 

Rádió-technikus Számító-
gép-kezelő 

Ügyvitel  

89600 Munkács, 
Kooperativka u. 2. 

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

Munkácsi Szövetkezeti 
Közgazdasági és  

Kereskedelmi Koledzs  

Bank- és pénzügy  
Számvitel és adóügy 

Kereskedelem 
Turizmus 

Vendéglátás 
Vállalkozás 

Vámügyi termékszakértő  

89600 Munkács,  
Jaroszlav Mudroho u. 40. 

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

www.mktek.com.ua 

Beregszászi Egészségügyi 
Koledzs  

Ápoló 
Gyógyszerészet 

Felcser 
Fogtechnikus 

Szülész  

90200 Beregszász,  
Munkács u. 3.,  

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

Nagyszőlősi Állami 
Koledzs (a Munkácsi  

Állami Egyetem 
alintézménye)  

Automatizált rendszerek és 
számítógépes technológia 

Közgazdászat és vállalkozás 
Könnyűipar 
Turizmus  

90300 Szőlős, Sztancijna 28.,  
tel.: (03243) 2-15-89 

www.msu.edu.ua/vynohradiv
-state-college  

Nagyszőlősi 34. Számú 
Szakmunkásképző  
Szakközépiskola 

Agráripari szakmunkás 
Autószerelő 

Erdész 
Építkezési segédmunkás 

Fodrász 
Gépkocsivezető 
Villanyszerelő 

Könyvelő/adminisztrátor 
Számítógép-kezelő  

90300 Szőlős,  
I. Franko u. 113.,  

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

Kárpátaljai Gépészeti 
Technikum  

Automatizált rendszerek és 
számítógépes technológia 

Elektromérnök 
Gépsor-kezelő 

Szoftverfejlesztő 

90531 Dombó (Dubove), 
Gagarin u. 1.,  

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

Técsői Szakmunkásképző 
Líceum  

Adminisztrátor 
Asztalos 

Autószerelő 
Elektromérnök 

Felszolgáló 
Szakács 

90500 Técső, Zsovtneva u. 7.,  
tel.: (03134) 2-15-83 
www.tpl.uzhgorod.ua 

„Monada” Huszti  
Egészségügyi Koledzs 

(Lembergi Koledzs  
fiókintézete)  

Ápoló 
Felcser 

Fogtechnikus 
Gyógyszerész  

90400 Huszt,  
Sevcsenko u. 31., 

www.monada.lviv.ua/?
page=hustska  

tel.: (03222) 9-79-41  

Huszti Szakmunkásképző 
Líceum  

Autószerelő 
Építőipari szakmunkás 

Szobafestő, burkoló Ka-
rosszéria-lakatos Vízveze-

ték-szerelő, hegesztő  

90400 Huszt, Szvobodi u. 1.,  
tel.: (03142) 2-37-70 

www.khustlicey.ucoz.ua  

Huszti Műszaki Koledzs  
Autószerelő 

Számítógépes hálózati  
karbantartó 

90400 Huszt, Lvivszka u. 239., 
tel.: (03142) 5-23-60,  

(03142) 4-40-96 
www.khustek.at.ua 

Huszti Szolgáltatóipari 
Szakmunkásképző Líceum  

Divattervező 
Felszolgáló 

Fodrász 
Könyvelő 

Szabó-varró  

90400 Huszt, Puskin u. 11., 
tel.: (03142) 2-30-16 

www.liceim.in.ua 
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Kárpátaljai Alapszintű 
Egészségügyi Koledzs 

Ápoló 
Gyógyszerész 

Szülész 

90400 Huszt, Lvivszka u. 143. 
tel.: (03142) 4-23-87,  

(03142) 4-23-80 
www.zbdmk.com.ua 

  

Kárpátaljai Erdőipari 
Koledzs  

Agráripari szakmunkás 
Erdőgazdálkodó 

Közgazdász 
Környezetvédelem 

90400 Huszt, Volosina u. 66.,  
tel.: (03142) 5-30-93, (03142) 

4-54-61 
www.woody.at.ua  

Szolyvai Építészeti  
Szakmunkásképző Líceum  

Autószerelő 
Hegesztő 

Irodavezető 
Könyvelő 

Szállodai adminisztrátor 
Szabó-varró 

Számítógép-kezelő  
Szobafestő 

Villanyszerelő  

89300 Szolyva,  
Sevcsenko u. 22a.,  

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

Szolyvai Technikai Koledzs 
(az Élelmiszeripari  
Nemzeti Egyetem 

alintézménye)  

Borász 
Cukrász 

Élelmiszeripari szakmunkás 
Gépészeti és  

élelmiszeripari karbantartó 
Közgazdaságtan és  

vállalkozás 
Mérnök-informatikus  

Szállodai adminisztrátor 
Turizmus 

Villamosmérnök 

89300 Szolyva,  
Duhnovicsa u. 6.,  

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

Ökörmezői Egészségügyi 
Koledzs  

Ápoló 
Gyógyszerész 

Felcser 

90000 Ökörmező (Mizshirja), 
Sevcsenko u. 82. 

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

Ökörmezői Szakképző 
Líceum  

Dekoratőr 
Asztalos 

Autószerelő,  
karosszéria- lakatos 

Felszolgáló 
Erdész 

Szállodai adminisztrátor 
Szobafestő, burkoló  

Szakács 
Szabó-varró 

Turizmus 
Villanyszerelő  

90000 Ökörmező (Mizshirja), 
Sevcsenko u. 18. 

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

33. Számú Szakképző 
Koledzs  

Autószerelő,  
karosszéri-lakatos 

Könnyűipari szakmunkás 
Könyvelő 

Közgazdaságtan és  
vállalkozás  

89000 Nagyberezna, 
Korolenka u. 10. 

tel.: (03135) 2-17-46  



A Kárpát-medencében 
magyarul 

Ha a kárpátaljai vagy ukrajnai továbbtanulás mellett más terven is gondol-
kodsz, esetleg itthon nem találod a számodra legmegfelelőbb szakot, akkor 
Magyarországon vagy más országok, magyarul is tanulható szakirányain 
való továbbtanulás eshetőségét is megfontolhatod. Az alábbiakban igye-
keztünk összefoglalni a legalapvetőbb információkat, amelyek ebben segít-
ségedre lehetnek. 
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Hogyan válassz 
Ha Magyarországon szeretnél tovább tanulni, figyelembe kell venned néhány szempontot:  
 az egyéni, szakmai érdeklődésedet; 
 lehet-e az adott szakot magyarul tanulni Kárpátalján; 
 a szak hiánypótló szerepét Kárpátalján; 
 a szak keresettségét a munkaerőpiacon; 
 az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit; 
 ösztöndíj-lehetőségeket; 
 bekerülési lehetőségeket. 

Amire elsősorban figyelj  
 a felsőoktatási intézmények egyes szakjaira történő felvételhez meghatározott tantár-

gyakból kell érettségi vizsgát tenni (az érettségi vizsga lehet ukrajnai is, amennyiben azt 
elfogadtatod Magyarországon);  

 egyes szakoknál kötelező az emelt szintű érettségi megléte (bővebb információ elérhe-
tő az adott egyetem honlapján vagy a magyarországi Felvételi tájékoztató elektroni-
kus kiadványában, amelyet a www.felvi.hu oldalon találsz meg); 

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

kesekhez.  

A felvételi eljárás menete, határidők 
 Jelentkezési határidő (kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben): 2019.  

február 15. 
 A jelentkezés hitelesítésének határideje (ügyfélkapun keresztül, vagy a kinyomtatott, 

aláírt hitelesítő adatlap postára adásával): 2019. február 20. 
 Dokumentumpótlási, adatmódosítási határidő: 2019. június 26. 
 A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú 

oklevél másolata) és az egyszeri sorrendmódosítás határideje: 2019. július 10. 
 2019-ben külföldi oktatási intézményben érettségi bizonyítványt szerzett jelentkezők 

dokumentum benyújtási határideje 2019. július 10. 
 A ponthatárok várható kihirdetése: 2019. július 24. 

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

Hitelesítés nélkül a jelentkezés érvénytelen! Tehát, arra különösen 
figyelj oda, hogy 2019. február 20-ig megtörténjen a jelentkezés 
hitelesítése is! A hitelesítést akkor kell megtenni, amikor már biztos 
vagy abban, hogy nem szeretnél változtatni az adataidon, a válasz-
tott jelentkezési helyeken vagy a feltöltött dokumentumaidon.  

Nagyon fontos!  



Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben Magyaror-
szágon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned, és azok megfe-
lelnek-e az ukrajnai érettségi vizsgakövetelményeknek, illetve tantárgyak-
nak. Emelt szintű érettségit, még ha nem is kötelező, érdemes legalább 
egy tantárgyból tenned, így megnövelheted a bekerülési esélyeidet. 

Tipp!  

Milyen tantárgyakból lehet emelt szintű érettségit tenni 
A 2019-es felvételi évben nem minden tantárgyból lehet emelt szintű érettségit tenni! 
Azonban továbbra is lehet magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, 
idegen nyelvekből (meghatározott), illetve nemzetiségi nyelvekként meghatározott nyel-
vekből és irodalomból, biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, informatikából, gazda-
sági ismeretekből, testnevelésből, valamint számos más szakmai vizsgatárgyból emelt 
szintű érettségit tenni. A teljes felsorolást az alábbi linken találod:  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2019tavasz/
emelt_vizsgatargyak_2019.pdf 

Több olyan alap- és osztatlan szak lesz a 2019-es évben is, amelyekre csak 
akkor lehet bekerülni, ha két tárgyból emelt szintű érettségit teszel. A második 
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. Vannak olyan szakok is (főleg a 
művészeti képzés területein), ahol nem szükséges emelt szintű érettségit ten-
ned, általában gyakorlati vizsgával lehet bejutni. Az egyes szakirányok vizsga-
követelményeit és a többletpontokról szóló információkat itt találod: 
www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_2sz_tablazat.pdf 

Infó!  

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

Fontos!  

Hogyan tudsz jelentkezni? 
A felvételizők az előző évekhez hasonlóan, 2019-ben is kizárólag elektronikusan, a 
www.felvi.hu honlapon keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. A www.felvi.hu oldalon 
található elektronikus, azaz E-felvételit regisztráció után lehet használni, mely a februári 
jelentkezési határidőig folyamatosan a felvételizők rendelkezésére áll. A rendszerben az 
adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden információt megadni, az űrla-
pok kitöltése bármikor folytatható. Az E-felvételi használata egyszerű és gyors, a hibázási 
lehetőség pedig minimális, mert a rendszer kiszűri az informatikailag értelmezhető hibákat.  

A regisztráció során meg kell adnod egy felhasználónevet és egy jel-
szót, valamint egy e-mail címet. Fontos, hogy az E-felvételi használa-
tához olyan e-mail címet adj meg, amelyet folyamatosan figyelni 
tudsz, mert az eljárással kapcsolatos értesítések, tájékoztatások oda 
érkeznek majd (szükség esetén ez az e-mail cím az eljárás folyamán 
megváltoztatható). 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 felső-
oktatási felvételi eljárás folyamán az ügyintézés vagy tájékozódás so-
rán erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznod minden esetben. 

Amire nagyon 
figyelj!  

Amit jelentkezéskor meg kell adni: 
 személyes adatok; 
 a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben;  
 a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb eredményeket:  
pl. középiskolai eredmények, érettségi vizsgaeredmények, többletpontokra vonatkozó 
információk. 
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Amennyiben több helyre is jelentkezel, azokat rangsorolnod kell. A jelentke-
zési helyeket az elektronikus jelentkezési felületen, a legördülő menüből 
választhatod ki. Figyelj arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkaren-
det, finanszírozási formát válaszd ki, amelyre jelentkezni szeretnél. A jelent-
kezési sorrend kialakításának lényege, hogy az a jelentkezési hely (képzés) 
kerüljön az első helyre, ahová a leginkább szeretnél bekerülni, és az utol-
só helyre pedig az, ahová a megjelöltek közül a legkevésbé szeretnél beke-
rülni. Összesen legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. Egy jelentke-
zési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási 
formáját megjelölöd, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a 
munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma 
tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentke-
zéskor maximum tizenkét sor tölthető ki. 

Fontos!  
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Csatolandó dokumentumok:  
 érettségi bizonyítvány másolata; 
 középiskolai bizonyítvány utolsó két évének másolata; 
 nyelvvizsga bizonyítvány; 
 OKJ-s bizonyítvány másolata (ha van). 
A csatolandó dokumentumoknál figyelned kell, hogy hiteles magyar nyelvű fordítást tölts 
fel! Nem latin betűvel írt dokumentumok esetén (tehát az ukrán esetében is) a magyar 
nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező. Hiteles fordításnak minősül: 
 az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítása vagy hitelesítési 

záradékával ellátott fordítás; 
 magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott for-

dítás; 
 az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás; 
 az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás. 

Amire érdemes figyelned az E-felvételi űrlapok kitöltésekor: 
A középiskolai adatok kitöltésénél különösen figyelj erre: ha Ukrajnában működő iskolá-
ban 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 vizsgaeredmé-
nyek alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik. Bővebb infor-
máció:  
www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak 

Mire figyelj még az E-felvételi során? 
 Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, eze-

ket a megfelelő dokumentumok másolatával, a felületre feltöltve vagy postai úton be-
nyújtva igazolni is szükséges! Amennyiben postázod, akkor az alábbi címre kell külde-
ned a dokumentumokat: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. 

A jelentkezéshez a dokumentumok szkennelt változatát töltsd fel jpg vagy 
pdf formátumban. A jelentkezési helyek számától függetlenül egy pél-
dányban szükséges az adott dokumentumot feltölteni. Amennyiben postai 
úton küldöd be a dokumentumot, sosem az eredeti példányt küldd, ha-
nem a másolatot (az egyes lapokat különállóan, nem összetűzve kell kül-
deni). A dokumentumokon mindig tüntesd fel a felvételi azonosító szá-
mod! A postai úton benyújtott dokumentumokat ajánlott küldeményként 
add fel, hogy annak elküldése később bizonyítható legyen. 

Hasznos 
infó!  



Ha már legeneráltad és beküldted a hitelesítő adatlapot, de még nem járt le a 
jelentkezési határidő és bármit változtattál az E-felvételiben (adatmódosítás, 
befizetési igazolást vagy bármilyen más dokumentumot töltesz fel), ismét le 
kell generálnod a hitelesítő adatlapot, és újra be kell küldened azt, különben 
érvénytelen lesz a jelentkezésed! Ha Ügyfélkapun keresztül történt a hitelesí-
tés, akkor meg kell ismételni az egész felvételi folyamatot. 

Fontos!  

Kötelezően beküldendő dokumentumok: 
 Az érettségi bizonyítvány (érettségi tanúsítvány - "tábel") másolata. Az érettségi bizo-

nyítvány birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó 
érettségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez, ameny-
nyiben az abban szereplő érettségi vizsgaeredmény a felvételi eljárásban az adott sza-
kon érettségi vizsgatárgyként figyelembe vehető és kedvezőbb érettségi pontszámot 
eredményez vagy egyéb pontszámítási jogcím alapja lehet (pl. nyelvvizsga-többletpont). 

 Felsőfokú oklevél; 
 Amennyiben esetedben felvételi eljárás kiegészítő díjra van szükség (ha három szaknál 

többet jelölsz vagy az intézménybe esetleg egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakor-
lati vizsgát stb. kell tenni), akkor a befizetési bizonylat. 

Eredmények rögzítése 
A külföldi (tehát a kárpátaljai is) vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában vég-
zetteknek nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az érettségi 
vizsgaeredményeiket feltüntetniük. Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbö-
zik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is. Ehelyett a megfelelő doku-
mentumok másolatait kell a jelentkezéshez (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-
benyújtási határidőig) csatolni. 
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 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 ér-
vénytelen! 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, cél-
szerűen ajánlott küldeményként, postáznod kell az Oktatási Hivatal fentebb megadott 
címére.) 

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok: 
 a középiskolai bizonyítvány, 
 a felsőfokú tanulmányok igazolása. 

A többletpontok számításához szükséges lehet: 
 a nyelvtudás igazolása, 
 a tanulmányi és művészeti versenyeredmények igazolása, 
 a felsőoktatási szakképzés igazolása, 
 a szakképesítés igazolása, 
 a sporteredmény igazolása, 
 a hátrányos helyzet igazolása, 
 a fogyatékosság igazolása, 
 a gyermekgondozás igazolása. 



Eljárási díjak 
2019-ben sincs alapdíj, 3 jelentkezési hely megadása ingyenes. További legfeljebb 3 hely
(ek) megjelölése esetén 2000 Ft./jelentkezési hely kiegészítő díjat kell fizetni. Esetenként 
külön eljárási díjat kell befizetni, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakor-
lati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak. A kiegészítő díjat az Oktatási Hiva-
talhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. 
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges for-
máját is megjelölöd, azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, 
képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el, azt két sorban kell feltüntetned a 
jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési 
helynek minősül. 

A pontszámításról 
Egy felsőoktatási felvételi eljárásban minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, 
mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi 
összpontszáma eléri vagy meghaladja az adott jelentkezési helyre megállapított felvételi 
ponthatárt. Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén 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), vala-
mint az érettségi pontok (max. 200 pont) összege. Ezen kívül 100 többletpontot is lehet 
szerezni. 
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A nyelvvizsgával és az idegen nyelvből tett emelt szintű 
érettségi vizsga dilemmájával kapcsolatosan: ha már van 
középfokú nyelvvizsgád az adott idegen nyelvből, min-
denképp megéri emelt szintű érettségit is tenned belőle, 
hiszen míg előbbiért csak 28 többletpont jár, utóbbi 50 
pontot ér (persze, ha az adott tárgy kötelező az általad 
választott szakhoz). Valamint, ha ugyanabból a nyelvből 
emelt szintű érettségit és nyelvvizsgát is teszel, csak az 
egyiket számítják be, mégpedig az érettségit. 

Tipp!  

Az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért 
és OKJ-s bizonyítványért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen ad-
ható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot (ez az ún. 
jogszabályi minimumpontszám); felsőoktatási szakképzés esetén a 240 pon-
tot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen ad-
ható többletpontok nélkül; mesterképzés esetén pedig – 100 pontos rend-
szerben – az 50 pontot. Továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen 
az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának 
függvényében várhatóan 2019 júliusában megállapítandó ponthatárt. Azon-
ban nagyon sok szakirányon eltérő a minimum ponthatár, és általában sokkal 
magasabb a minimumhatár. Nagyon fontos, hogy utánanézz az általad vá-
lasztott szakirány terén milyen minimum ponthatár szükséges!  

Fontos!  

Az ukrán érettségi bizonyítvány (Атестат és Додаток до атестата) mellett, ha 
a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett 
vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az інформаційна 
картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és 
tanulmányi pontot. A ZNO-n letett vizsga magyarországi megfeleltetéséről 
bővebben lásd:  
www.f e lv i .hu/ fe l v et e l i / j e l e nt kez es / f e lvet e l i _ t a j eko z t at o /
FFT_2019A/5_kulfoldi/52_pontszamitas/522_szomszedos_allamok?
itemNo=5 

Fontos!  



Többletpontok kaphatóak: 
A felvételinél szerezhető többletpontokat 2 kategóriába lehet sorolni: 
1. jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsga-
eredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért) 
2. képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmé-
nyek alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján). 
 az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi eredményeiből számítják), 

vizsgatárgyanként 50, így max. 100 pont adható;  
 nyelvtudásért: B2/középfokú komplex nyelvvizsga: 28 pont, C1/felsőfokú komplex 

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

 hátrányos helyzetű (40p.); fogyatékossággal élő (40p.); gyermekét gondozó (40p.); max. 
40 pont. (A hátrányos helyzetet csak magyarországi hatóság által kiállított igazolás alap-
ján lehet érvényesíteni). 

 további többletpontok szerezhetőek művészeti és tanulmányi versenyeredmények, 
sporteredmények, stb. révén is. Ezekről bővebben a www.felvi.hu oldalán tájékozód-
hatsz.  
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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. En-
nek a feltétele, hogy jelentkezéskor a jelentkezők büntetőjogi felelősségük 
tudatában nyilatkozzanak határon túli magyar nemzetiségükről. 

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

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 ke-
resztül legalább egy közismert tantárgyat ukrán nyelven tanult és ezt az in-
tézmény vezetője által kiállított igazolással hitelesen igazolja. Nem magyar 
állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási intéz-
ményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint idegen 
nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. 

Tipp!  

Tipp! 

Jogviszony: 
 a beiratkozást megelőzően kell megkötni a hallgatói szerződést (állami ösztöndíjas kép-

zés esetén). A szerződés szerint a képzési időnek megfelelő időt kell majd magyar jog-
hatóság alatt ledolgozni;  

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

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

Az Oktatási Hivatal által közzétett hallgatói szerződés ezekről a köteles-
ségekről részletesen beszámol, melyet az alábbi linken tekinthetsz meg: 
w w w . o k t a t a s . h u / p u b _ b i n / d l o a d / f e l s o o k t a t a s /
hallgatoi_szerzodes_0731_osztondijas.pdf 

Tipp!  



Fontos! 

Mikor érvényes a jelentkezés? 
A jelentkezés, a határidőre történő benyújtás mellett, akkor tekinthető érvényesnek, ha a 
jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket: 
 az általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított elektroni-

kus felületen nyújtotta be jelentkezését; 
 a jelentkezési űrlapot hitelesítette az Ügyfélkapun keresztül vagy beküldte postai úton 

az Oktatási hivatalhoz (a címet lásd fent). 

A magyarországi egyetemek rangsora (2018) 
A megfelelő felsőoktatási intézmény kiválasztása az egyik legfontosabb kérdés a tovább-
tanulás szempontjából. Így nem árt, ha alaposan körüljárod a témát és a lehető legtöbb 
információ tudatában hozod meg ezt a kiemelten fontos döntést. Egy nívós felsőoktatási 
intézménynél szerzett diploma, amely rangos oktatói gárdával rendelkezik és a mai kor-
nak minden szempontból megfelelő szakmai ismereteket nyújt, nagyban megkönnyítheti 
az elhelyezkedést a választott szakmában. A következő táblázat a legjobb magyarországi 
egyetemek rangsorának listáját mutatja be, benne az egyetemek elérhetőségével. A rang-
sor összeállításakor figyelembe vették az elsőhelyes jelentkezők számát, a felvettek pont-
átlagát, a nyelvvizsgával felvettek arányát, a tanulmányi versenyen helyezetteket elérők 
számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy - tudomá-
nyos fokozattal rendelkező - oktatóra jutó hallgatók számát, valamint az MTA-címmel 
rendelkező oktatók arányát. 

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

Rang Intézmény 
Hallgatói 
kiválóság 

Oktatói 
kiválóság  

Honlap 

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 1. 1. www.elte.hu 

2. Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 5. 2. www.u-szeged.hu 

3. Debreceni Egyetem (DE)  5. 4 www.unideb.hu  

4. 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem (BME)  
3. 10 www.bme.hu  

5. Semmelweis Egyetem (SE)  4. 9 www.semmelweis.hu  

6. Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)  8. 6 www.ppke.hu  

6. Pécsi Tudományegyetem (PTE) 10. 4 www.pte.hu 

8. Pannon Egyetem (PE) 16. 2 www.uni-pannon.hu 

9. Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 1. 18 www.uni-corvinus.hu 

10. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)  5. 14 www.uni-nke.hu  
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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!  

forrás: HVG Diploma2019 



Bankszámla 
Magyarországon a kollégiumi díjak befizetése, az ösztöndíjak folyósítása gyakorlatilag 
már csak bankszámla megléte mellett intézhető. De más fontos ügyintézéshez is szüksé-
ged lesz egy bankszámlára. Ezért, ha még nem rendelkezel magyarországi banknál szám-
lával, 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. 

Ha már túl vagy a sikeres felvételin és megvan az is, hol fogod nyugovóra hajtani a fejed 
az áttanult esték után, egy-két megkerülhetetlen adminisztrációs teendő még vár rád. Az 
alábbi információk főleg a Magyarországon továbbtanuló diákok számára lehetnek hasz-
nosak. Jó, ha tudod, hogy a felsoroltak nagyon fontosak, hisz nélkülük nem tudsz majd 
továbblépni a későbbi ügyintézés során. Ezeket kell elsősorban elintézned/beszerezned. 

Adóazonosító jel 
Az adóazonosító jel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a magánszemély részére 
megállapított tíz számjegyű azonosító, amelyről hatósági igazolványt (adóigazolványt) 
állítanak ki (pl. Budapesten jelenleg a Dózsa György út 128-132, Debrecenben a Faraktár 
u. 29/C., Pécsett a Rákóczi út 52-56., Szegeden a Bocskai u. 14., Nyíregyházán a Szabadság 
tér 7-8. címeken találhatóak a kirendeltségek). Az igazolványt a 0534-es adatlap kitöltésé-
vel lehet igényelni, amely ingyenesen beszerezhető a NAV irodáiban vagy letölthető a 
www.apeh.hu internetes címről. Első igénylés esetén szükséged lesz a személyi igazolvá-
nyodra (ukrán útlevélre, ha nincs magyarországi személyid) és lakcímkártyádra (vagy lak-
címbejelentőre). Az igénylés illetékmentes. 
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Lakcímbejelentő lap 
Amennyiben csak ukrán állampolgársággal rendelkezel, akkor jelentkezned kell a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) illetékes kirendeltségén (pl. Budapesten jelenleg 
a Szegedi út 35-37., Debrecenben a Sámsoni út 149., Pécsett a Csend u. 3., Szegeden a 
Londoni krt. 15., Nyíregyházán a Szent István út 9. címeken található kirendeltségek fog-
lalkoznak a hallgatók ügyeivel), hogy tartózkodási engedélyt kapj. Ehhez egy kérvényt kell 
leadnod. Az igényléshez már rendelkezned kell bankszámlával, bizonyos összegű megta-
karítással és hallgatói jogviszony igazolással (az egyetem állítja ki a részedre). Amennyiben 
ösztöndíjas hallgató vagy, az illetékbélyeg árát (10 000 HUF) nem kell kifizetned. Az igény-
lőlap kitöltésekor kapsz majd egy nyomtatványt, amelyet az aktuális szállásadódnak – a 
kollégium – kell majd aláírnia, lepecsételnie. Ebben szerepel majd az aktuális tartózkodási 
címed. Miután a szállásadó hitelesítette, vissza kell vinned a BÁH-ba, ők is hitelesítik. Az 
egyik részét odaadják majd neked – ezentúl ezzel igazolhatod majd a tartózkodási címe-
det.  



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

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

Tipp! 
Ahogy láthattad, általában mindenhová szükséges a hallgatói jogviszony 
igazolás. Javasolt, hogy a tanulmányi osztályodon egyszerre 4-5 ilyen iga-
zolást is kérj, így nem kell majd minden ügyintézésnél külön igényelned.  
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Amennyiben sem az ukrajnai, sem a magyarországi továbbtanulási lehetőségek között 
nem találtad meg „az igazit”, a Kárpát-medence más országaiban működő magyar nyelvű 

oktatási intézményhálózat lehetőségei közül is válogathatsz. 

Tipp! 

Részletesebb magyar nyelvű tájékoztatást a Kárpát-medencei magyar nyelven 
indított képzésekről az alábbi linken olvashatsz, ahol országonkénti bontásban 
találhatod az információkat: www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/
korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/ht_felveteli_17A 

Külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézmények  

Intézmény Elérhetőség 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem  
(Universitatea Babeș-Bolyai) 

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

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(Universitatea Sapientia) 

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

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet  
(Institutul Teologic Protestant) 

Kolozsvár (Cluj Napoca) 
www.proteo.hu 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti, Tudomány
- és Technológiai Egyetem (Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Ştiinte și Tehnologie din Târgu-Mureș) 

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

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

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

Partiumi Keresztény Egyetem  
(Universitea Creștină Partium) 

Nagyvárad (Oradea) 
www.partium.ro/hu 

Intézmény Elérhetőség 

Selye János Egyetem (Univerzita J. Selyeho) 
Révkomárom (Komárno) 

www.ujs.sk 

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

kulta Stredoeurópskych študií) 

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

Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar  
(Filosovická Fákulta Univerzity Komenského v Bratislave) 

Pozsony (Bratislava) 
www.fphil.uniba.sk 

Eperjesi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar 
Nyelv és Kultúra Intézete  

(Ústav maďarského jazyka a kultúry) 

Eperjes (Prešove) 
www.unipo.sk/cjknm/hlavne-

sekcie/umjk/o-ustave 
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Románia (Erdély) 

Szlovákia (Felvidék) 



Intézmény Elérhetőség 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola (Visoka Tehnička Škola 
Strukovnih Studija Subotica) 

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

Szabadkai Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola (Visoka Škola 
Strukovnih Studija za obrazovanje vaspitača i trenera u 

Subotici) 

Szabadka (Subotica) 
www.vsovsu.rs/ 

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

Újvidék (Novi Sad) 
www.uns.ac.rs 

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

www.akademija.uns.ac.rs 

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

Nastavnom Jeziku u Subotici) 

Újvidék (Novi Sad) 
www.magister.uns.ac.rs/

index.php/hu 

Belgrádi Egyetem Filológia Kar Hungarológiai Tanszék 
(Univerzitet u Beogradu, Filološki Fakultet, Katedra za 

Hungarologiju) 

Belgrád (Beograd) 
www.bg.ac.rs 

Intézmény Elérhetőség 

Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék (Univerza v Mariboru 

Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in 
književnost) 

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

jezik-in-knjizevnost 

Intézmény Elérhetőség 

Zágrábi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Hungarológia Tanszék (Sveučilište u Zagrebu, 

Filozofski Fakultet, Katedra za Hungarologiju) 

Zágráb (Zagreb) 
www.ffzg.unizg.hr/hungaro 

Szerbia (Vajdaság) 

Intézmény Elérhetőség 

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

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

Ausztria (Burgenland) 

Szlovénia (Muravidék) 

Horvátország 
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Ösztöndíjak 

Miután sikeres felvételt nyertél valamely felsőoktatási tanintézménybe, ne 
szalaszd el a különböző ösztöndíjak kínálta lehetőségeket sem, amelyek 
által nemcsak kiegészítő zsebpénzhez juthatsz, hanem a szakterületed ki-
emelkedő egyéniségeivel is találkozhatsz, új barátokat szerezhetsz, tanul-
mányutakon és képzéseken vehetsz részt. Ezáltal gyarapíthatod tudásod és 
tapasztalataidat egyaránt. Ebben a fejezetben összegyűjtöttük számodra a 
kárpátaljai és a magyarországi ösztöndíj lehetőségeket. 
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Márton Áron Tehetséggondozó Program 
Szülőföldi és magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon 
túli magyar, alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben részt vevő hallgatók és vezető-
tanáraik (tutoraik) részére meghirdetett ösztöndíj. A program lehetőséget nyújt a hallga-
tóknak módszertani ismeretek elsajátítására, prezentációs, kommunikációs készségük fej-
lesztésére. Felkészülést jelenthet a Márton Áron Kutatói Programban való részvételhez. 
Jelentkezési határidő: november–december. 
További részletek: www.balassiintezet.hu 

Márton Áron Kutatói Program 
Szülőföldi és magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hatá-
ron 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 lehe-
tőséget nyújtanak különböző magyarországi vagy határon túli kutatóműhelyekkel való 
megismerkedésre. A kiválasztott kutatóintézetben az ösztöndíjasok 5 munkanapos szak-
mai gyakorlaton vehetnek részt. 
Jelentkezési határidő: november–december. 
További részletek: www.balassiintezet.hu 

 ELTE Márton Áron Szakkollégiumi Program 
A program elsődleges célja az, hogy a külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetség-
gondozását valósítsa meg szakkollégiumi keretek között, továbbá a program révén sze-
retnék segíteni a hallgatók szülőföldön maradását, illetve külföldi tanulmányaik befejezé-
sét követően szülőföldjükre való visszatérését. A Szakkollégium működésével szeretné 
erősíteni a hallgatók nemzeti identitástudatát és a magyar kulturális örökséghez való kö-
tődését. 
Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon bár-
mely képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan kép-
zésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-
medence területéről. 
A program keretén belül 100 hallgatónak biztosítanak ösztöndíjat. Az ösztöndíj mértéke 
egységesen 50 000 HUF/hó, 10 hónapig. A szakkollégium 10 szakmai műhelyében tevé-
kenykedhetnek a hallgatók. 
Jelentkezési határidő: augusztus vége. 
További részletek: www.martonaron.elte.hu/content/palyazati-kiiras-2018-2019-es-
tanevre.t.3819 

Akár Ukrajnában, akár Magyarországon végzed felsőfokú tanulmányaidat,  
az alábbi ösztöndíjakat megpályázhatod 

 Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (KMTA) célja, hogy a Kárpát-medencében 
élő diákok olyan programokban vegyenek részt, amelyek segítik őket tehetségük kibonta-
koztatásában, képességeik fejlesztésében, kapcsolataik kiépítésében. A támogatott tehet-
séges diákok részére egyénre szabott támogatást kínál az alapítvány, amelynek központi 
eleme a mentorprogram. A sikeresen pályázó diákok részére az üzleti és tudományos élet 
megbecsült tagjait kérik fel a mentor szerepére. Olyan 14-30 év közötti nappali tagozatos 
diákok jelentkezhetnek, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, publikál-
nak, részt vesznek országos versenyeken.  
További részletek: www.kmta.hu/ 
www.facebook.com/KMTA.hu  
Kérdéseiteket az erdeklodes@kmta.hu email-címen tehetitek fel. 
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 Nemzeti Tehetség Program 
A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta 
területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az 
Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok 
hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére. 
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának és a tehetségek segítésére szolgáló prog-
ramok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére hozta létre a Kormány a Nemzeti 
Tehetségügyi Koordinációs Fórumot. 
További részletek: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzeti_tehetseg_program/ 

 Bognár Család Magyar Ösztöndíj Alap  
A Bognár Család Magyar Ösztöndíj Alap célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson olyan 
képzett magyar származású egyetemi hallgatók számára, akik Magyarországon, Romániá-
ban, Ukrajnában, Szlovákiában, Szerbiában és az Egyesült Államokban folytatják tanulmá-
nyaikat.  
A szemeszterenként folyósított ösztöndíj segítségével a diákok fedezni tudják tandíjukat, 
vagy egyéb, a tanulmányaikkal felmerülő költségeiket.  Az ösztöndíj pontos összegét az 
Alap Ösztöndíjbizottsága határozza meg. 
További részletek: www.hacusa.org 
Szekeres János: 202-296-9505 (Washington, D.C.) 
Bánhidi Noémi +36-1-920-2490 (Budapest) 

Ha már néhány sikeres tanulmányi félév van mögötted, 
akkor ajánljuk figyelmedbe: 

 Collegium Talentum 
A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-
nevelés és utánpótlás támogatása. A program a hallgatók és fiatal kutatók szakmai mun-
káját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segíti. A pályázaton sikeresen szereplők 
egyénenként ösztöndíjban, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban 
(költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosítá-
sában, tutoraik pedig honoráriumban részesülnek. 
Pályázhat minden külhoni magyar fiatal, aki a tudomány elkötelezett művelője és belső 
késztetése van arra, hogy a Kárpát-medencében hasonló helyzetben tanuló, dolgozó kor- 
és szaktársait megismerje, velük kapcsolatokat építsen 
A hallgatók ösztöndíja legkevesebb 72 000 HUF/hó, legtöbb pedig 100 000 HUF/hó. A 
tutorok honoráriuma 41 000–50 000 HUF/hó. Az ösztöndíjasok maximális száma: 80 fő. 
Jelentkezési határidő: augusztus vége. 
Részletek: www.sha.hu/download/CT_paly_FELHIVAS_2018osz_0723_V.pdf 
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Ukrán államilag támogatott ösztöndíj 
Ukrajna azok számára biztosítja ezt az ösztöndíjat, akik felvételt nyertek az államilag támo-
gatott felsőoktatási intézményekbe, valamint a felvételin elérték az egyes szakok ösztöndí-
jához meghatározott pontszámot. A második félévtől kezdődően az adott intézmény hall-
gatói rangsora alapján dől el, hogy kaphatsz-e ösztöndíjat. A rangsor kialakításának feltét-
eleit az egyes intézmények állítják össze, azonban legalább 90 %-os arányban a hallgató 
tanulmányi átlagát, míg legfeljebb 10 %-os súllyal a hallgató társadalmi aktivitását, tudo-
mányos és sportversenyeken elért eredményeit veszik figyelembe. A legjobb eredményt 
elérő diákok – az összes hallgató legfeljebb 3 %-a – emelt ösztöndíjban részesülhetnek. 
Az Ukrán Miniszteri Kabinet döntése alapján 2017. november 1-jétől az érvényben lévő 
ösztöndíjak a következők: a technikumokban és szakiskolákban 490 UAH/hó, az I–II. akkre-
ditációs szintű intézmények fiatal szakember vagy bakalavr képzésében tanulók számára az 
alapösztöndíj 980-1250 UAH/hó, a III–IV. akkreditációs szintű intézményekben bakalavr 
vagy magisztr képzésben tanulóké pedig 1300-1660 UAH/hó. A legjobb előmenetelű diá-
kok ösztöndíja pedig az I-II. akkreditációs szintű intézményekben akár 1426-1819 UAH/hó, 
a III.-IV. akkreditációs szintű intézményekben pedig 1892-2416 UAH/hó is lehet. Az eltérést 
az összegekben az okozza, hogy Ukrajna egyes szakok – a mérnöki, illetve a természettu-
dományos-matematikai irányultságú tanári szakok (pl. fizika, matematika) – hallgatóinak 
magasabb ösztöndíjat biztosít.  

Ukrajna Elnökének Ösztöndíja 
Az ukrajnai szakképző és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló kitűnő hallgatók és 
aspiránsok számára alapított ösztöndíj. Az ösztöndíjasokat az adott intézmény kari taná-
csa kiváló tanulmányi eredményeik alapján jelöli; a szakképzésben, alap- és mesterképzés-
ben résztvevők esetében évente kétszer, a vizsgaidőszakot következő hónap folyamán, az 
aspiránsokból pedig évente egyszer jelölnek hallgatót. Az ösztöndíjat a minisztérium 
adott területi képviselete döntése alapján ítélik oda. 
2017. november 1-jétől a szakképzésben résztvevő hallgatók számára ez az ösztöndíj 
1420 UAH/hó, az I-II. szintű akkreditációval rendelkező intézmények hallgatói számára 
2130 UAH/hó, a III-IV. szintű akkreditációjú felsőoktatási intézmények hallgató esetében 
pedig 2720 UAH/hó. 

Szülőföldön továbbtanulóknak 
Ha Ukrajnában kezded el a felsőfokú tanulmányaidat, akkor mind a helyi,  

mind pedig számos magyarországi ösztöndíjra is pályázhatsz. 

 Szociális támogatás 
Szociális támogatáshoz folyamodhat minden olyan államilag támogatott képzésben tanu-
ló hallgató, aki szociális helyzete alapján rászorul a támogatásra. Az igényeket minden év 
január-áprilisa folyamán kell benyújtani. A támogatásért alapvetően az árvák, a fogyaték-
kal élők, a csernobili katasztrófa révén közvetlenül károsultak, a háborús veteránok és 
gyermekeik, a bányászok és gyermekeik folyamodhatnak. Az árvák (18-23 éves korig) ki-
vételével azonban egy hallgató nem részesülhet egyszerre tanulmányi és szociális ösztön-
díjban is, amennyiben mindkettőre jogosult, csak az egyiket fogja megkapni. 
A szociális ösztöndíjak aktuális mértéke: az árvák esetében 1180 UAH/hó a szakképzési 
intézményekben és 2360 UAH/hó a felsőoktatásban. Az egyéb alapokon jogosultak szoci-
ális támogatása a szakképzésben 450 UAH/hó, az I-II. szintű akkreditációval rendelkező 
felsőoktatási intézményekben 890 UAH/hó, a III-IV. szintű felsőoktatási intézményekben 
pedig 1180 UAH/hó. 



 Ukrajna Miniszteri Kabinetének Ösztöndíja 
Az Ukrajna Elnökének Ösztöndíjához hasonló céllal alapították, a kiválasztási folyamat is 
megegyezik. Az ösztöndíjak mértékei 2017 novemberétől: a szakképzésben résztvevő 
hallgatók számára ez az ösztöndíj 1180 UAH/hó, az I-II. szintű akkreditációval rendelkező 
intézmények hallgatói számára 1900 UAH/hó, a III-IV. szintű akkreditációjú felsőoktatási 
intézmények hallgató esetében pedig 2480 UAH/hó. 
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A Viktor Pincsuk Alapítvány ösztöndíja: Zavtra UA  
(Fond Viktora Pinchuka) 

Az egyik legnagyobb, magánadományokból működő tehetségtámogató program Ukraj-
nában, amely az ösztöndíjasok számára a pénzügyi támogatás mellett különböző projek-
tekben és nemzetközi fórumokon való részvételi lehetőséget biztosít. Pályázhatják Ukrajna 
IV. akkreditációs szinttel rendelkező felsőoktatási intézményeinek 3–6. évfolyamos, nappa-
li tagozatos hallgatói. Az ösztöndíjasok kiválasztása évente egy nyílt összukrajnai verse-
nyen történik. Az ösztöndíjprogram nyertesei többek között közel 2240 UAH mértékű 
ösztöndíjban részesülnek egy évig, illetve több szakmai programra, tréningre és tovább-
képzésre kapnak meghívást. 
Jelentkezési határidő: október–november. 
További részletek: www.zavtra.in.ua/competition 

 GENIUS Jótékonysági Alapítvány (GENIUS JA) 
A GENIUS-t a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Peda-
gógus Szövetség hozta létre. Fő célja Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásainak, egyete-
mi és/vagy főiskolai hallgatóinak, fiatal kutatóinak tehetséggondozása, fejlesztése. Az 
Alapítvány honlapján számos pályázati lehetőségről szerezhettek tudomást. A honlapon 
különböző tanulmányi, kutatói, művészeti ösztöndíjak, konferencia-felhívások nyomon 
követhetőek. Bővebb információkért forduljatok bizalommal az alapítvány munkatársai-
hoz.  
Elérhetőségek:  
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
Tel.: 00314142968/149-es mellék  
E-mail: agora@kmf.uz.ua  
Web: www.genius-ja.uz.ua 

 Szülőföldi tanulmányi támogatás (EMMI-ELTE) 
Az ösztöndíj célja: tanulmányi támogatás biztosítása szülőföldi felsőoktatási magiszteri/
specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetisé-
gű személyek számára. (Az elmúlt években ez az ösztöndíj Soós Kálmán ösztöndíjként lett 
meghirdetve.) Három kategóriában pályázható:  
1. az alapképzésben résztvevő hallgatók támogatása (szülőföldön szülőföldi vagy szülő-

földön magyarországi kihelyezett képzésben tanuló felsőévesek számára). Az ösztöndíj 
összege a 2018-2019-es tanév 10 hónapjára 200.000 HUF 

2. magiszteri/specialista képzésben résztvevők támogatása (azok számára, akik a képzés 
utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt). Az ösztöndíj összege a 2018-2019-es 
tanév 10 hónapjára 300.000 HUF 

3. Doktori (PhD, DLA) képzés támogatása. Az ösztöndíj összege a 2018-2019-es tanév 10 
hónapjára 500.000 HUF 

Jelentkezési határidő: minden év decembere 
További részletek: https://martonaron.elte.hu/palyazatok/maganszemelyeknek-
hallgatoknak/anyagok, www.genius-ja.uz.ua  

Az alábbi honlapon számos pályázati lehetőségről olvashattok még: 
https://diem.studway.com.ua/cat/stipendiya/ Tipp! 



Tipp!  
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Miniszteri ösztöndíj teljes szemeszteres  
és részképzős tanulmányútra 

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok kapcsolattartását az anyaország-
gal, illetve támogassa a hazai értelmiség utánpótlását. Pályázhatják: a szülőföldi felsőokta-
tási intézmények nappali tagozatos, aktív, bakalavr vagy magiszteri/ specialista képzésben 
részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákjai. A pályázók a megpályázott képzési 
idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támoga-
tott, nappali munkarendű, alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján tanul-
mányút keretein belül vagy teljes szemeszteres részképzésben folytathatják tanulmányai-
kat. Jelentkezési határidő: évente kétszer lehet pályázni, télen és nyáron (kb. december, 
valamint július-augusztus).  
További részletek: https://martonaron.elte.hu/palyazatok/maganszemelyeknek-
hallgatoknak/anyagok 

 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 partner-
intézményébe. A külföldi egyetem a hallgatót a saját hallgatóival megegyező státusban 
fogadja és teljes szemeszteres részképzés esetén a fogadó intézményben teljesített tan-
tárgyak beszámíthatóak a főiskolai tanulmányi kötelezettségbe tanszéki engedéllyel.  
Jelentkezési határidő: október eleje. 
További részletek: http://kmf.uz.ua/hu/category/hirdetmenyek/palyazatok/ 

Ezzel kapcsolatban érdemes figyelni a „Genius” JA honlapját: 
www.genius-ja.uz.ua.  

 Zrínyi Ilona Szakkollégium 
A program célja: a kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben, 3–5. évfolyamo-
kon, nappali tagozaton folytató hallgatók és vezetőtanáraik támogatása, tudományos, 
kutatási program biztosítása. A szakkollégium 10 hónapos kutatási időszakra nyújt támo-
gatást mind a diákok, mind pedig tutoraik (vezetőtanáraik) számára. 
Jelentkezési határidő: szeptember eleje. 
További részletek: www.genius-ja.uz.ua 

 Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogram 
A Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szociális és tanulmá-
nyi 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. 
További 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.  
További részletek: www.cserkesz.com.ua/lakos 
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 Tanulmányi ösztöndíj (egyetemeden) 
Az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók féléves tanulmányi eredményeik, átla-
gaik alapján tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. A szükséges átlagok, illetve az ösz-
töndíjak mértéke intézményenként és karonként, szakonként eltérő lehet. Az ösztöndíj 
maximális mértéke kb. 30 000 HUF/hó egy szemeszterre (de nem lehet kevesebb a hallga-
tói normatív 5%-nál — ami most kb. 6 000 HUF). Tanulmányi ösztöndíjat a második félév-
től lehet kapni. Jó hír a most felvételizőknek, hogy 2020-tól a tanulmányi ösztöndíjak Ma-
gyarországon 40 %-kal emelkednek majd.  
Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat 
honlapját követni. 

 Miniszteri ösztöndíj 
A nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan), mester- illetve doktori képzésben részt-
vevő hallgatók számára hirdeti meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem közösen. Az ösztöndíjra magyarországi nappali tagozatos álla-
milag támogatott képzésben tanuló fiatalok pályázhatnak a felvételük évében. A támoga-
tott szakok listáját megtalálhatod a pályázati kiírásban.  
Jelentkezési határidő: július–augusztus.  
További részletek: www.kormany.hu, www.elte.hu/palyazatok-felhivasok, 
www.genius-ja.uz.ua  

 Rendszeres szociális támogatás (egyetemeden) 
Ez a támogatás a szociális helyzet alapján félévente, pályázás útján nyerhető el. 
„Szoctámban” a fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapotuk miatt rászoruló, hal-
mozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatók kaphat-
ják meg, mellettük a hátrányos helyzetű, félárva diákok részesülhetnek benne, illetve azok, 
akik gyámsága nagykorúságuk miatt megszűnt. 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. A támogatás mértéke kb. 10 000–50 000 HUF között mozog, egyete-
menként változó. 
Jelentkezési határidő: minden félév eleje, amelyek a különböző egyetemeken, karokon 
eltérőek lehetnek. Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hall-
gatói önkormányzat honlapját követni. 

Magyarországon továbbtanulóknak 
Amennyiben magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója vagy, 

akkor az alábbi pályázati és ösztöndíj lehetőségeket ajánljuk  figyelmedbe  

 Rendkívüli szociális támogatás (egyetemeden) 
A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű szociális támogatási for-
ma. A támogatás célja, hogy egyszeri jelleggel a hallgató életében, szociális helyzetében 
történt változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli körülménynek számít az egy ház-
tartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek megváltozása, 
illetve minden körülmény, ami a hallgató szociális életében, anyagi körülményeiben válto-
zást 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). 
Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat 
honlapját követni. 
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Iskolakezdő alaptámogatás 
Erre a támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik első alkalommal létesítenek hall-
gatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, nappali tagozatos alapképzésen, felsőoktatá-
si szakképzésen, osztatlan vagy mesterképzésen. Az alaptámogatás összege megegyezik 
az éves hallgatói normatíva 50%-val (jelenleg 59.500 Ft). 
Benyújtási határidő: szeptember eleje. 
Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat 
honlapját követni. 

 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőok-
tatási intézmény által javasolt rangsor alapján. Egy intézményben az állami ösztöndíjas, 
teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hall-
gatók számának 0,8%‑a, de intézményenként legalább egy fő részesülhet nemzeti felső-
oktatási ösztöndíjban. A pályázás további feltétele, hogy legalább két félévre már beje-
lentkezett a hallgató és legalább 55 kreditet már összegyűjtött. 
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege pedig 40 000 HUF havonta. 
A pályázatra való felhívást az egyetem írja ki, legalább 30 napos beadási határidőt bizto-
sítva. 
Pontos információkért érdemes a saját egyetemed/karod, illetve a hallgatói önkormányzat 
honlapját követni. 

 Erasmus+ 
A program célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben tanulmá-
nyokat folytassanak, képzésben vegyenek részt, önkéntes munkát végezzenek a saját fel-
sőoktatási intézmény valamely — a világ bármely területén lévő — partnerintézményé-
ben. 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. 
További részletek: www.eplusifjusag.hu 

 Campus Mundi 
Ez az ösztöndíjprogram elsősorban a hallgatói mobilitást hivatott elősegíteni, illetve a 
felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének megerősítéséhez is hozzájárul. A Cam-
pus Mundi program keretein belül a világ gyakorlatilag bámely országába kínál ösztöndí-
jat 3 kategóriában: részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút. A programban alap-
vetően 3-5 hónapos időszakokra lehet pályázni, és általában kötelező legalább középfokú 
szinten ismerni a fogadó intézményben általánosan használt nyelvet.  
A pályázati lehetőségek folyamatosan kerülnek meghirdetésre, ezért érdemes figyelni a 
Tempus Közalapítvány oldalát: https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 

 CEEPUS 
Ennek a csereprogramnak az a célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner-
intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- 
és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, hosszú 
távú szakmai együttműködések kialakulását támogassa a térségben. 
Jelentkezési határidő: június, október–november. 
További részletek: www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus 
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 Új Nemzeti Kiválóság Program 
A program célja a középiskolai tanulmányukat sikeresen befejező, magyarországi felsőok-
tatási 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 megkezdé-
sére való felkészülés. 
Az ösztöndíj időtartama lehet 5 vagy 10 havi. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-
kutatók — támogatott célcsoporttól függően — 50.000–300.000 forint/hó nettó támoga-
tásban részesülnek. 
Jelentkezési határidő: június. 
További részletekért fordulj a kar tanulmányi osztályához. 

Kőrösi Csoma Sándor Program: www.korosiprogram.hu 
Petőfi Sándor Program: www.petofiprogram.hu 
Nemzetközi Visegrádi Alap ösztöndíjai: www.visegradfund.org 
Domus Ösztöndíj: www.mta.hu/domus-osztondij 
Fulbright ösztöndíjak: http://www.fulbright.hu/ 

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



Jegyzetek 



Miután döntöttél – mit és hol fogsz tanulni – következhet talán az egyik 
legalapvetőbb kérdés: „hol fogok lakni?” Szerencsédre, számos lehetőség 
közül is választhatsz! Akár Kárpátalján, akár Magyarországon folytatod 
tanulmányaidat, mindenhol vannak kollégiumok, melyekben többnyire 
magyar ajkú diákokkal lakhatsz. Tekintsük át együtt őket! 

Kollégiumok 
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Bár az albérlet igencsak előnyös, azért a kollégiumi élet is sok lehetőséget tartogat. Való-
színűleg nem lesz saját szobád, de barátokra lelhetsz a szobatársaidban. Ha mégsem, cse-
rélhetsz. Ha esetleg az egyik dolgozatodhoz szükséged van egy könyvre, jegyzetre, a kol-
légiumban szinte mindig találhatsz segítséget, hiszen a diákok között bizonyosan találsz 
olyat, aki kölcsönadja majd számodra. Ha csak egy tojás és két szelet kenyér híján vagy a 
reggelinek – itt könnyen akadhat, aki kisegíthet. A kollégiumokban általában izgalmas, 
pörgős közösségi élet folyik, ami sohasem hagy majd unatkozni.  

Kölcsey Ferenc Szakkollégium 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára 2001 óta biztosít ott-
hont a Kölcsey Ferenc Szakkollégium. Számos bővítés és felújítást követően mára komfor-
tos körülmények között mintegy 140 férőhely áll a diákok rendelkezésére. A kollégiumi 
felvételt már júniusban meghirdetik, mely augusztusig nyitva áll a diákok előtt. A jelentke-
zéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap (a kollégium portáján igényelhető), 1 db. sze-
mélyigazolvány fotó, az utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról szóló leckekönyv fénymá-
solat (a felvételizők esetében a szertifikátok fénymásolata). Amennyiben valaki szociálisan 
rászoruló, az erről szóló dokumentum másolata többletponttal jár. A falak között aktív 
hallgatói élet zajlik, melynek szervezését a szakkollégium hallgatói önkormányzata látja el. 
Minden héten film-klub, különböző programok, baráti összejövetelek. Ingyenes Wifi hoz-
záférés biztosított a szobákban, illetve 16 korszerű számítógéppel felszerelt informatikai 
terem is használható. Tágas konyha, ebédlő, belső terasz is található az épületben. A szo-
bákban fürdőszoba és wc is egyaránt található. A kollégium igazgatója Kohut Attila. 
Elérhetőségek:  
e-mail: kolcseykollegium@gmail.com 
weboldal: http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/kolcsey-ferenc-szakkollegium/ 
Telefon.: (241) 4-24-35 (igazgató); (241) 3-16-94 (porta) 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 2. 

 Kálvin János Református Szakkollégium 
A szakkollégium elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanuló ma-
gyar ajkú diákok számára került kialakításra. A kollégiumi szobák komfortosak, tágasak, 
fürdőszobával és wc-vel felszereltek. 2018-ra számos felújítás révén igazán modern, jól 
felszerelt lakóhellyé vált az épület. A kollégium teljes területén elérhető a szélessávú inter-
net és a wifi szolgáltatás is. A szakkollégium nem csak lakóhely, de szakmai és tárgyi kiala-
kítása révén is a lakók szakmai és lelki fejlődését hivatott segíteni. Az intézmény különös 
figyelmet fordít az interdiszciplináris és a térségi felsőoktatásban periférikusnak számító 
tárgyakra, az államnyelv hatékony elsajátítására, és a magyar identitástudat megőrzésére. 
Vallásos intézmény révén a református világnézet és értékrend megerősítése, valamint az 
önálló gondolkodás és cselekvés képességének elsajátítását is segíti. Fontos szerep jut az 
egyházon belüli és azon kívüli missziós feladatok ellátásának is. A keresztyén értékrend és 
református szellemiség, hasonlóan a magyar kulturális értékek és identitástudat megerősí-
téséhez, meghatározóak az intézmény működésében.  
Elérhetőségek: 
E-mail: kalvinkollegium@gmail.com 
Telefon: +380-99-36-20-171; +380-63-49-84-464 (Maksai Attila főiskolai lelkipásztor) 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 4. 

Kárpátaljai kollégiumok 

Beregszászi kollégiumok 
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Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium 
A Szakkollégium a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatási egységeiben 
tanuló diákjai számára biztosít szállást. Az intézmény 2015-ben nyitotta meg kapuit, me-
lyet a Munkácsi Görögkatolikus Megyéspüspök alapított, a GörögKör (a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Főiskolai Lelkészsége) munkájának folytatása 
és kibővítése céljából. A kollégiumnak külön fiú és leány részlege is működik. A részegysé-
geket egy-egy nevelő felügyeli, a szakkollégium munkáját további 4 személy biztosítja. 
A jelentkezés augusztus első hetében indul. A szükséges dokumentumok a következők: 
motivációs levél, önéletrajz és lelkészi ajánlás. Friss információkról a weboldalon értesül-
hetsz. A diákok heti rendszerességgel vesznek részt Szent Liturgián, illetve GörögKörben. 
Utóbbi alkalmával annak vezetője, Marosi István főiskolai lelkész tart elmélkedést, beszél-
getést vallási témákról. Alkalmanként vendégelőadók is részt vesznek az eseményeken. 
Havonta egy filmklub, közös főzés, és számos hangulatos beszélgetés is színesíti a min-
dennapokat. Kirándulás szervezés céljából bennmaradós hétvégét is tartanak. Kiemelt cél 
a görögkatolikus hitélet segítése, az önmagunk megismerésének segítése, a hit- és a lelki-
ség megélésének segítése a mindennapokban. A szakkollégium nyitott a más felekezetű-
ek számára is. A kollégisták számos rendezvényen vehetnek részt, mint például az Ortutay 
Elemér Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia, számos megemlékezés, kiállítás, 
bemutató, stb. A kollégium szobái komfortosak és tágasak, szélessávú internettel és wifi 
lefedettséggel is rendelkeznek. Jelenleg 8-10 fő számára biztosít lakhatást az intézmény, 
melyben konyha, tágas belső terek, étkező és modern fűtésrendszer, illetve belső udvar is 
található. A kollégiumot 2019-re a Puskin utca 1. szám és a Mihók utca 4. közé új épületbe 
helyezik, 60 férőhely lesz biztosított.  
Elérhetőségek: 
E-mail: gorogkor.kmf@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ortutaykoli/ 
Telefon: +380664082338 / +380-98-43 95 938 

Ungvári kollégiumok 

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 megél-
jék. A kollégium közös és kötelező programjai a következők: 21.00-kor esti ima, hetente 
egy hittanóra, valamint évente négy alkalommal “bennmaradós” hétvége van, amikor kul-
turális 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. 
Elérhetőségek: 
Kollégiumi vezető: Béres Attila 
Cím: 88000 Ungvár, Volosin u. 9. 
Tel.: 095-188-8203, 067-750-2512 

A felvételi pontos időpontja iránt telefonon érdeklődj! 



Hasznos 
infó!  

Mielőtt elindulnátok az egyetemről a 4-es számú kollégiumhoz, érde-
mes az egyetemen megtalálható „PrivatBank”-on keresztül befizetni a 
kollégiumi díjat 3 hónapra. Az igazgató által aláírt kérvénnyel és be-
költöző levéllel elsősorban az 5-ös számú kollégiumba menjetek, 
(közvetlen a 4-es számú kollégium melletti tömbépület), ahol a kollé-
giumi orvos lepecsételi a beköltöző levelet (a procedúra előtt néhány 
nappal készítsétek el az orvosi igazolást, ezzel is megkönnyítve a be-
költözési folyamatot).  Ezt követően a 4-es számú kollégium vezető 
alkalmazottait kell felkeresni, ahol megtörténik az eligazítás (ez álta-
lában néhány órát igénybe vesz) és a beköltözés a kollégiumba.  
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Ungvári Szent György Fiúkollégium 
Az Ungvár belvárosában található kollégiumba olyan ungvári egyetemen/főiskolán tanuló, 
elsősorban katolikus, de mindenképp keresztény – magyar, illetve magyarul tudó egyete-
mista és főiskolás fiúknak kínál szálláslehetőséget, akik szívesen élnének keresztény kö-
zösségben. 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, évente 
négy “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. 
Elérhetőségek: 
Kollégiumi vezető: Béres Attila 
Tel.: 095-188-8203, 067-750-2512 
Cím: 88000 Ungvár, Volosin u. 9. 

 Az Ungvári Nemzeti Egyetem 4-es számú Kollégiuma 
Az Unyiverszitetszka (Egyetemi) úton elhelyezkedő 4-es számú Kollégium teljesen felújított 
6A. emelete a magyar nemzetiségű diákoknak biztosít komfortos szálláslehetőséget. A 
diákok itt három- és négyszemélyes szobákban tölthetik mindennapjaikat. A szobák kor-
szerű bútorokkal és fürdőszobával vannak ellátva, emellett minden emeleten közös kony-
ha és közösségi szoba található. A közösségi szobában lehetőség van csocsózni, asztalite-
niszezni és filmet nézni. 2018-ban az emeleten átadásra került egy fitnesz-, konditerem, 
amelyet fiúk és lányok egyaránt tudnak használni. A szálláshely igénylését kérvényben kell 
jelezni az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet (továbbiakban: UMOTI) igaz-
gatójánál, Dr. Spenik Sándornál. Miután az igazgató jóváhagyja és aláírja a kérvényt, a ma-
gyar intézet kijelölt eligazítási pontján azonnal megkapható az ún. „обхідний 
лист” (beköltöző levél, személyigazolványt mindenképpen vigyünk magunkkal).  
A kollégiumi jelentkezéshez elengedhetetlen:  
 személyigazolvány  
 2 darab igazolványkép (3x4 cm-es) 
 A fiúknak és lányoknak is ki kell jelentkezniük a lakóhelyükről az illetékes hatóságnál. A 

fiúknak az ungvári hadkiegészítő parancsnokságon (Borogyina utca 22.), a lányoknak 
pedig az ungvári városházán (Dovzsenka utca 1.) található illetékes részlegen kell beje-
lentkezniük! 

Elérhetőségek: 
Kollégiumi ügyintéző: dr. Traski Viktor, az UMOTI igazgatóhelyettese. 
Tel.: 095-035-2088, 093-717-0840. 
Cím: 88000 Ungvár, Unyiverszitetszka u. 12. 
Kollégiumi díj: 520 UAH/hó 

Infó! A felvételi pontos időpontja iránt telefonon érdeklődj! 



Tipp!  

Megjegyzés!  
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ELTE Márton Áron Szakkollégium 
Honlap: https://martonaron.elte.hu 

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 közös-
ségekhez (Magyarország esetében) kötődőket igyekeztünk bemutatni. 

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. Az UNE kollégiumhálózata összesen 6 kollégi-
umi intézményt foglal magában, amelyek az egyes karok szerint oszlanak meg. 

Infó! 

Ungvár más egyetemi kollégiumaiba tör-
ténő jelentkezés is hasonlóképp történik!  

Magyarországi kollégiumok 

Amennyiben miniszteri ösztöndíjasként kerülsz valamelyik magyarországi egyetemre, négy 
egyetemi városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged) van lehetőséged az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem által fenntartott Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) hálózatának 
valamelyik kollégiumában laknod tanulmányaid évei során. 

Ha más városba nyertél felvételt, esetleg nem vagy miniszteri ösztön-
díjas, de államilag támogatott helyen tanulsz, úgy az adott intézmény 
bármely kollégiumában elhelyezést nyerhetsz. Ezekről a lehetőségek-
ről a különböző egyetemek honlapjain találsz bővebb információt.  

Tipp!  

Budapesti MÁSZ 

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. 
Kollégiumi díjak: kétágyas szobákban 

14 300 Ft/hó, háromágyasokban  
10 500 Ft/hó. 

A budapesti Márton Áron Szakkollégium 
2018. szeptember 1-től felújítás miatt zár-
va van. A Budapesten tanuló miniszteri 
ösztöndíjas hallgatók jelenleg az ELTE más 
kollégiumaiban – általában a Nagytétényi 
Úti Kollégiumban – kapnak szállást. 

Debreceni MÁSZ 

Cím: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. 
Férőhelyek száma: 107 

Kollégiumi díjak: kétágyas szobákban 
12 500 Ft és 2 500 Ft fejlesztési hozzájá-

rulás, háromágyasokban 11 000 Ft és 
2000 Ft fejlesztési hozzájárulás. 

Megjegyzés!  

Pécsi MÁSZ 

Cím: 7634 Pécs, Rácvárosi út 70. 
Férőhelyek száma: 95 

Kollégiumi díjak: háromágyas  
szobákban 13 420 Ft/hó. 

Szegedi MÁSZ 

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87. 
Férőhelyek száma: 169 

Kollégiumi díjak: négyágyas szobákban 
9 320 Ft és 1 500 Ft fejlesztési  

hozzájárulás. 



Jegyzetek 



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 átlapo-
zod a következő fejezetet, láthatod, hogy melyek ezek! 

Alternatív lehetőségek 
sikertelen felvételi esetén 
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1. Kihelyezett képzések a II. Rákóczi Ferenc  
Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Azok számára, akiknek nem sikerült az ukrajnai külső független érettségi, vagy akik szeret-
nék tanulmányaikat Kárpátalján magyar nyelven, magyarországi diplomát nyújtó képzésen 
végezni, a következő lehetőségeik vannak: 
a) Ápolás és betegápolás szak (a Debreceni Egyetem képzése) 
b) Gazdaságinformatikus szak (a Debreceni Egyetem képzése) 
c) Szociálpedagógia szak (a Debreceni Egyetem kihelyezett képzése) 
d) Mérnökinformatikus szak (a Debreceni Egyetem kihelyezett képzése) 
e) Gazdálkodás és menedzsment szak (a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett képzése) –  

marketing és vállalkozás szakirány 
f) Élelmiszeripari mérnök szak (a Szent István Egyetem kihelyezett képzése) 
g) Mezőgazdasági mérnök szak (a Szent István Egyetem kihelyezett képzése) 
h) Kertészmérnök szak (a Szent István Egyetem kihelyezett képzése) 
i) Mentálhigiénés szakember szak (a Károli Gáspár Református Egyetem képzése) –  

a szakra csak meglévő BSc diplomával lehet jelentkezni. 
j) Katekéta-lelkipásztori munkatárs-képzés (a Sárospataki Református Teológiai Akadé-

mia kihelyezett képzése). Itt két szakirányból választhatsz: a katekéta szakirányon refor-
mátus hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon pedig egyházi munkatársakat 
képeznek. Továbbtanulásnál a specializáció tekintetében szakirányonként a következő 
lehetőségek választhatóak: gyermek és ifjúsági munkaszervező; gyülekezeti missziói 
munkatárs, gyülekezeti szeretetszolgálati munkatárs. 

k) Katekéta képzés (a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kihelyezett 
képzése). 

l) Magyar, mint idegen nyelv szakos pedagógus (a Károli Gáspár Református Egyetem 
képzése) a szakra csak már meglévő BSc szintű oklevéllel lehet jelentkezni! 

Infó! 
A fent említett képzések Ukrajnában nem akkreditáltak, az Európai Unióban elfo-
gadott és Magyarországon akkreditált diplomát adnak.   
További friss infók a témában az alábbi linken:  
www.kmf.uz.ua/hu/elkeszult-rakoczi-foiskola-2019-evi-felveteli-szabalyzata 

Fontos 
Fontos! Mivel számos újonnan induló szak közül választ-
hatsz, mindenképp érdeklődj a KMF Tanulmányi Osztá-
lyán az aktuálisan benyújtandó dokumentumokról!  

 

2. Nyelvtanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc  
Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja több mint 10 
éve minden tanévben nyelvtanfolyamokat hirdet. A tanfolyamon való részvétel nincs felté-
telhez kötve, bárki jelentkezhet.  A 2018/2019-as tanévben a következő nyelvtanfolyamo-
kat indította el alap- és középfokon 80 órában:   
 angol nyelv   
 ukrán nyelv   
 német nyelv   
 orosz nyelv 
 magyar, mint idegen nyelv 
Nyelvtanfolyamok csoportbeosztása: az egyes csoportokat (maximum 12 fő) a tanfo-
lyam 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 ismere-
tek bővítésére, hallás utáni szövegértés fejlesztésére, íráskészség fejlesztésére, stb. A leg-
fontosabb nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés, kifejezések, mondattani ismeretek képezik 
a tananyag gerincét.   
Képesítés formája: minden tanfolyam elvégzése után a KMF által kiadott kétnyelvű 
(magyar–ukrán) oklevelet kapnak a hallgatók. A tanfolyamot végzettek közül sok diák 
nyelvvizsgát tehet a Főiskolán ugyancsak elérhető ECL nyelvvizsgaközpontban is.   

 

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

Felnőttképzési Központ  

Cím: 90202 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1. 
Tel./fax: (8241)2-43-43 / 2-34-62 (141-es mellék) 

Web: www.kmf.uz.ua 
E-mail: felnottkepz@kmf.uz.ua, 

felnottkepzesikozpont@gmail.com 

3. Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)-Balassi Intézet  
magyarországi felsőoktatási előkészítő képzése 

Ha még nem sikerült eldöntened, hogy milyen szakirányon szeretnél továbbtanulni, vagy 
nem érzed elegendőnek a meglévő tudásod, jelentkezz a KKM-Balassi felsőoktatási előké-
szítő kurzusaira, hogy egy színvonalas képzés keretein belül, magas heti óraszámban ké-
szülhess fel a 2020. évi tavaszi emelt vagy középszintű érettségi vizsgákra. Az előkészítő 
képzés célja a szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása mellett a 2020. évi általános 
felsőoktatási felvételi eljárásban meghatározott, az adott alap- vagy osztatlan képzési 
szakhoz szükséges 2 felvételi/érettségi tantárgyból emelt vagy középszinten történő ma-
gyarországi érettségi vizsga sikeres letétele. 

 Miért érdemes ide jelentkezni?  

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

ban, illetve a felvételi ügyintézésben. 

 

Milyen tantárgyak közül vá-
laszthatsz? 

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

 

Mindegy, milyen tantárgyat  
választasz? 

Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő hall-
gatók a KKM-Balassi előkészítőjén 2 felvételi/
érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvis-
meret szintjétől függően magyar nyelvből is 
folytatnak órarend szerinti tanulmányokat. Ezért 
mindenképp azt a 2 tárgyat érdemes választani, 
amiből emelt szintű vizsgát szeretnél tenni. 

 Meddig tart a képzés?  

A képzés 10 hónapig tart. 
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Tipp 

Lehetőséged van ösztöndíjasként részt venni a KKM-Balassi emelt 
szintű érettségire felkészítő képzésein. Ehhez pályázatot kell benyúj-
tanod. Amennyiben pályázatod pozitív elbírálásban részesül, ingyen 
vehetsz részt a képzésen, továbbá ingyen kollégiumi férőhelyet biz-
tosítanak, valamint havi 45 000 forint ösztöndíjra számíthatsz. 

Tipp! 

Ha tanácsra van szükséged a jelentkezéssel kapcsolatban, ke-
resd a Momentum Doctorandus Felvételi kérdezz–felelek! prog-
ramjában résztvevőket (lapozz az 67. oldalra), vagy az Agora 
Információs Központ munkatársait (lapozz az 71. oldalra ).  

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

 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 (pl. magyar igazolvány másolata). 

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

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

 Hogyan tudsz jelentkezni?  
A pályázatról és a jelentkezés feltételei-
ről információt Puskás Cecília ad. Elér-
hetőségek: 1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 57, III. épület 101-es iroda; 
Tel.: +36 1-800-9483; e-mail: 
htmelokeszito@kkmor.hu 

 Meddig jelentkezhetsz?   
A pályázat megjelenése 2019 tavaszán várható. 



Számtalan kérdésed van a felvételivel és a vele járó adminisztrációval 
kapcsolatban, de nem tudod, kihez fordulj? Továbbtanulnál, de nem tu-
dod hová jelentkezz? Választanál szakot, de nem tudod milyet? Diplomás 
szeretnél lenni, de nem tudod hol? Mi segíthetünk! A következő fejezet-
ben a Momentum Doctorandus Felvételi kérdezz–felelek programjáról és 
az Agora Információs Központról tudhatsz meg többet! 

Felvételi kérdezz–felelek! 
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Tipp! 

 Milyen kérdésekkel fordulhatsz hozzánk?  
 Nem tudod pontosan, mit is jelentenek a „molodsij szpecialiszt”, „BA/BSc”, „MA/MSc” 

kifejezések?  
 Nem tudod, hogy dönts helyesen a továbbtanulási lehetőségek közül, hogy az lehess, 

aki lenni szeretnél?  
 Továbbtanulnál, de elvesztél az adminisztrációs rengetegben?  
 Nem tudod melyik felsőoktatási intézmény lenne a legmegfelelőbb számodra?  
 Tisztában vagy vele, milyen tárgyakból vagy jó, de nem tudod, milyen szakokra készülj 

érdemben, és hogyan?  
 Érdekel a tudomány, de nem tudod, mire számíthatsz majd az egyetemi szakokon?  
 Aktív diákéletet élnél, de nem tudod milyen lehetőségeid vannak az intézményekben?  
 Nem tudod, milyen kollégiumokba jelentkezhetsz és hogyan? 

 Fordulj hozzánk, hátha segíthetünk!  
Ebben a fejezetben igyekeztünk minden tudományterület képviselőjét felsorakoztatni, 
hogy a számodra legmegfelelőbb és legszimpatikusabb személyhez fordulhass kérdéseid-
del. Legyen szó adminisztrációs, tudományos, lakhatási, pályázati vagy egyéb továbbtanu-
lással kapcsolatos kérdésekről, bátran fordulhatsz hozzánk! A továbbiakban a Felvételi 
kérdezz–felelek! programunkban résztvevő doktoranduszok rövid bemutatkozását talá-
lod meg. 

Ha úgy érzed, itt mégsem találtad meg a számodra 
legmegfelelőbb személyt, további segítségért for-
dulhatsz a momentum.doktorandus@gmail.com 
email címen, vagy a https://www.facebook.com/
groups/momentum.doctorandus/ 

Középiskola: Nagydobronyi Református Líceum 
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem 

PhD tanulmányok: UNTA Elektronfizikai Kutatóintézet, Ungvár 
Web: http://atomki.hu/users/view/309  

E-mail cím: demes.sandor@atomki.mta.hu 

Amennyiben szeretnél tovább tanulni, és természettudomá-
nyos pályán gondolkodsz, fordulj hozzám bizalommal. Az 
egyetemen villamosmérnöki szakon tanultam, ezután fizikából 
végeztem a doktori iskolát (aspirantúrát). Ha e szakok valame-
lyikén gondolkodsz, keress meg bátran, igyekszem segíteni, 
amiben csak tudok. Főképp pályázatírásban, az ösztöndíjakban 
való eligazodásban tudok segíteni, és bátran fordulhatsz hoz-
zám tanácsért, ha érdeklődsz a tudományos munka, kutatás 
iránt. 

D
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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 

Ha érdekel a földrajz, a társadalom vagy a gazdaság, ha kíván-
csi vagy miért érdemes ezt a szakirányt választanod, vagy sze-
retnél kiigazodni az érettségivel/ felvételivel járó adminisztráci-
ós útvesztőben, írj nekem bátran! Ha arra keresed a választ, 
milyen pályázati lehetőségeid vannak, vagy szeretnél a diákkö-
zösség aktív részese lenni, de nem tudod pontosan hová is 
fordulhatsz, abban is segíthetek! 
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Középiskola: Barkaszói Középiskola 
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

PhD tanulmányok: (egyetem, doktori iskola): Pécsi  
Tudományegyetem, Biológiai és Sportbiológiai Doktori  

Iskola; MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet 
E-mail cím: demeterlaszlo7@gmail.com 

Honlap: http://okologia.mta.hu/Demeter.Laszlo 

Ha továbbtanuláson töröd a fejed és szereted a természetet, 
ha érdekelnek az élettel kapcsolatos tudományok, a bioló-
gia, de nem tudod, melyik szakterületet válaszd, vagy egy-
szerűen csak nincs semmi ötleted, hogyan tovább a suli 
után, fordulj csak bátran hozzám. 
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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  

Ha érdekel a matematika, de még nem tudod, melyik egyete-
men és milyen szakon folytasd tovább a tanulmányaidat, eset-
leg a felvételi után lenne bármilyen kérdésed, bátran fordulj 
hozzám!  K
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Középiskola: Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskola  
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  

PhD tanulmányok: DE BTK, Történelmi és  
Néprajzi Doktori Iskola  

E-mail: kriszta.dancs@gmail.com 

Ha érdekelnek a hagyományok és a néprajz, ha még nem 
döntötted el, hogy hol tanulj tovább, nem tudod biztosan, 
milyen lehetőségeid vannak, ha nehézségeid akadtak a ma-
gyarországi érettségivel és felvételivel kapcsolatos elektroni-
kus ügyintézésnél, bátran kérj segítséget vagy tanácsot. D
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Középiskola: Nagyberegi Református Líceum  
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola /  

Debreceni Egyetem / Károly Egyetem (Prága); 
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem, Földtudományok 

Doktori Iskola  
E-mail cím: polin.lenard@gmail.com 

Természet- és társadalomföldrajzi kérdéseiddel szívesen 
állok rendelkezésedre! Ha eredményesnek, motiváltnak, eltö-
kéltnek érzed magad és szeretnéd folytatni a tanulmányaidat, 
de még nem tudod, merre haladj - fordulj hozzám tanácsért! 
Ha jól jönne egy tapasztalt barát segítsége, aki több hazai és 
külföldi egyetemen is jártas, kérdezz, én segítek! Ha fontosak a 
barátok, vagy csak szívesen aktivizálnád magad a civil életben, 
esetleg elakadtál a pályázati anyagoddal, vagy nem tudod, 
hogy valósítsd meg az elképzeléseidet? – ilyen és ehhez hason-
ló kérdéseidre is választ kaphatsz tőlem! Jelszó: keress bátran! 
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Középiskola: Ungvári Drugeth Gimnázium  
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem  

PhD tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem,  
Fizika Doktori Iskola  

E-mail: rygohanis@gmail.com 

Egyetemi tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
kezdtem a fizika karon. Bármilyen kérdéssel nyugodtan for-
dulj 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 nap-
tól együtt tudsz dolgozni, olyan témában kutathatsz, ami 
megállja helyét a nemzetközi porondon is. Van tapasztala-
tom a pályázatírásban is, így szívesen segítek a pályázati 
anyagod előkészítésében is. Nyelvvizsgával kapcsolatos kér-
désekkel is bátran bombázhatsz. Ha érdekképviseletre van 
szükséged, vagy szívesen aktivizálnád magad a civil életben, 
akkor is bátran keress, szívesen mesélek a lehetőségekről! 
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Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium  
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem  

PhD tanulmányok: ELTE Szociológia Doktori Iskola  
E-mail: turanyitatjana@gmail.com 

Egyszer egy ismerősöm megkérdezte: „Mi is leszel az egye-
tem befejezése után?” „Politológus” – válaszoltam. „Az meg 
kicsoda? – kérdezte –, aki polipokat tologat?” Azóta nem sok 
polippal találkoztam a tanulmányaim során, de államtudo-
mánnyal, aktuál-politikával és társadalomelmélettel annál 
inkább. Amennyiben a tengeri élővilág helyett Téged inkább 
az emberek által alkotott közösségek, csoportok vagy egész 
társadalmak, államok illetve a bennük létrejövő kapcsolat-
rendszerek, és az azokat irányító törvények érdekelnek; ha az 
egyén gondolkodásmódját, motivációit, az általa kiváltott 
hatásokat és a társadalom rá gyakorolt hatásait vizsgálnád – 
a politológia, a szociológia vagy a pszichológia a Te aszta-
lod. Jómagam is ezekben a kérdésekben merültem el és te-
szem ezt ma is, szóval bátran fordulj hozzám, ha tanácsot 
szeretnél! Kitartást a felvételi időszakhoz! 
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Ha érdekel a földrajz, és az ahhoz kapcsolódó szakirányok, a 
társadalmunkat érintő problémák, esetleg a közösségépítés, 
szívesen állok a rendelkezésedre. Ha szakot már választottál, 
de az intézmények között még gondolkodsz, vagy éppen 
fordítva, valamint több egyetemnek is érdekel a profilja, 
esetleg különböző országokban is szeretnél tapasztalatot 
szerezni, mindezek adminisztrációs ügyeiben, pályázati lehe-
tőségeiben segíthetek neked.  

Középiskola: Nagydobronyi Középiskola  
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (BSc), Debreceni Egyetem (MSc), Partiumi 
Keresztény Egyetem (Nagyvárad, Erasmus+)  

PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, TTK, Föld-
tudományok Doktori Iskola  

E-mail cím:  HYPERLINK 
"mailto:viktoriabenedek1@gmail.com" 

viktoriabenedek1@gmail.com  



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 

Ha szeretsz olvasni, szereted a verseket, regényeket, min-
dent, ami irodalom, ha elakadtál az egyetem- és szakvá-
lasztással, segítségre lenne szükséged a felvételivel vagy 
az érettségivel kapcsolatban, bátran keress engem! F
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Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium  
Egyetem: II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  

(BA és MA), Ungvári Nemzeti Egyetem (MA)  
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Történelemtudományi  

Doktori Iskola  
E-mail cím: szolosi.nora@gmail.com  

Ha a jövőben szeretnél történelmet tanulni, de nem tudod, 
hogy hol és melyik egyetemre érdemes jelentkezned, illetve 
ha kíváncsi vagy, hogy hogyan kaphatsz ösztöndíjat, akkor 
fordulj hozzám bátran! 
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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 a történelem, ha a múlt megismerésével szeret-
nél foglalkozni, ha nem tudod, milyen lehetőségeid lennének 
történészként és általában bölcsészként, fordulj hozzám nyu-
godtan! K
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 Miért van az AGORA?  
Az Agora Információs Központ (AIK) hivatott segítséget nyújtani azok számára, akik Ma-
gyarországon szeretnék tovább folytatni tanulmányaikat az érettségit követően. Így az AIK 
főbb tevékenységi körébe tartozik a magyarországi továbbtanulással kapcsolatos infor-
mációszolgáltatás. Ezen kívül az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem által közösen kiírt miniszteri ösztöndíj-pályázatok szülőföldi lebonyolí-
tása is a fő profil részét képezi. Az AIK a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnak alárendelve 
működik és szervesen összekapcsolódik vele.  

Ha mástól is szeretnél tudomást szerezni a felvételivel, 
képzésekkel, ösztöndíjakkal kapcsolatos információk-
ról, ismerkedj meg az Agora Információs Központtal! 



Infó! 

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  

 Miben tudnak segíteni?  
Az évről évre változó magyarországi felsőoktatási törvény, valamint a felsőoktatásba és 
kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezés feltételeinek folyamatos módosulása szüksé-
gessé tette egy olyan iroda működését, ahová betérve az érettségi előtt állók választ kap-
hatnak a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre, hogy ezen információk birtokában 
magabiztosan válasszák ki jövőbeli szakmájukat. Az irodánkba betérő érdeklődőt igyek-
szünk minden esetben széleskörűen tájékoztatni a magyarországi felsőoktatási felvételi 
eljárással kapcsolatban, valamint a magyarországi kétszintű érettségi vizsgára való jelent-
kezéssel és az ahhoz szükséges tudnivalókkal kapcsolatban. Ezen kívül lépést tartunk az 
éppen aktuális, hatályban lévő magyarországi továbbtanuláshoz kapcsolódó törvényren-
deletekkel.  
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a továbbtanulni vágyó helyett választunk szakmát, 
vagy éppenséggel helyette jelentkezünk a felvételi eljárásra, illetve érettségi vizsgára, ha-
nem azt, hogy a felmerülő részletkérdésekre választ adunk. Ehhez az szükséges, hogy az 
AIK-ba való informálódás előtt mindenki tájékozódjon a magyarországi tanulással kapcso-
latos internetes felületeken (lásd a bemutatkozás végén), hogy a további segítségkérés 
már meglévő információkra épülhessen, illetve kiegészítésként szolgálhasson. 

72 

 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 alap- és osztatlan képzést folytatók számára kiírt 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; 
A fentiekből láthatod tehát, hogy a lehetőségek tárháza széles azok számára, akik Ma-
gyarországon kívánják tanulmányaikat tovább folytatni. Az ehhez szükséges információkat 
is több forrásból szerezhetitek be: egyrészt internetes felületekről, másrészt az AIK-ból. 
Ezen forrásokból hozzájutott információk ismeretében pedig mindenki önállóan dönthet 
továbbtanulásával kapcsolatban. Ezen felül a kárpátaljai felvételt nyert hallgatók miniszteri 
ösztöndíjban is részesülhetnek, amennyiben a feltételeknek eleget tesznek.  
Az érdeklődők számára ajánlott internetes honlapok: www.felvi.hu, www.oktatas.hu 



A felvételi után sem áll meg az élet! Sőt, akkor kezdődik csak el 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 munkájuk során hasznosítják tudásukat. 

Túl a felvételin 
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata 1999-ben ala-
kult. Fennállásának eddigi 19 éve alatt számos felejthetetlen emléket nyújtott a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak és minden kedves érdeklődőnek. A Hall-
gatói Önkormányzat fő tevékenységét a hallgatói érdekképviselet alkotja a főiskola veze-
tőségével és minden olyan szervezettel, amely a hallgatók érdekeit szolgálja. Fontosnak 
tartjuk, hogy a felsőoktatásban töltött évek alatt minél több eseményen részt vegyenek a 
hallgatók. A 2017-2018-as tanév során több mint 1500 hallgató és érdeklődő vett részt a 
rendezvényeinken. A Hallgatói Önkormányzat sikere a hallgatókban rejlik, hiszen a szerve-
zet tagjai is egytől egyig a főiskola különböző szakjairól összegyűlt diákok. 

Egyetemistaként az időd legnagyobb részét a „tudomány oltárán” áldozod majd fel, kicsit 
kevesebbet alvásra fordítasz, de marad még némi szabadidő egyébre is. Az egyetemi kör-
nyezetben általában található egy-két vagy akár több hallgatói szervezet, diákönkormány-
zat, amelyek társaságában izgalmasan, eseménydúsan töltheted a szabadidődet. Ezen 
kívül a művészetek vagy a tollforgatás iránt fogékony, esetleg az egyház mellett elkötele-
zett diákok számára is működnek szövetségek, egyesületek. Eljárhatsz a programjaikra, de 
akár aktivistaként ki is veheted a részedet a közösségért való munkájukból, de egy valami 
biztosan garantált – az itt szerzett élmények és tapasztalatok maradandó, színes emlékei-
vé válnak majd egyetemi éveidnek. Életre szóló barátságokat nyerhetsz, de még a jövőbeli 
hivatásod szempontjából is hasznos kapcsolatrendszerre tehetsz szert. Az alábbiakban 
bemutatkozik néhány ifjúsági szervezet. Bátran látogass majd el a programjaikra, ismerd 
meg őket személyesen is, és ha kedved támad,csatlakozz hozzájuk: szívesen látnak majd! 

 

Főbb programjaink  
a 2018-2019-es tanévben:  

 Gólyaüdvözlő Birthday Party 
 Őszi és tavaszi hallgatói napok 
 Gólyatábor 
 Gólyabál 
 Farsangi Diák Party 
 Játék est, Quiz night 
 Vezetőképző a Debreceni Egyetemmel 
 Irodalmi est 
 II. Beregszászi Amatőr Zenész est 
 II. Hagyományőrző Jótékonysági bál 
 Évzáró Diák Party 
 Asztalitenisz Bajnokság 
 Quiz és Játékest 

 Elérhetőségeink: 
Cím: 90202 Ukrajna, Kárpátalja, 
Beregszász, Kossuth tér 6. 
E-mail: hok@kmf.uz.ua; 
Tel: +380951342259 

 

Társszervezői  
rendezvények: 

 I. Kárpátaljai Magyar Irodalmi napok 
 Öregdiák Találkozó After Party 
 I. Beregszászi Képregény hét 
 Jótékonysági tojásfestő est 
 Öregdiák zenésztalálkozó Retro Party 

II. Rákóczi Ferenc  

Kárpátaljai Magyar Főiskola  

Hallgatói Önkormányzata 

Diákszervezetek 
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A Kölcsey Ferenc Szakkollégium 2001-ben nyitotta meg a kapuit a főiskola hallgatói előtt. 
Viszonylag korán, már a 2002-es évben felmerült az igény egy hallgatói önkormányzat 
létrehozására, amit az akkori kollégisták sikeresen véghez is vittek. A kollégiumi HÖK 
megalakulásának fő oka az volt, hogy a hallgatók is beleszólhassanak az őket érintő fon-
tos döntésekbe, és különböző programokkal feldobják a kollégiumi életet, kapcsolatot 
tartsanak más szervezetekkel. Találkozókon és kirándulásokon vegyenek részt, illetve szer-
vezhessék is ezeket. 
A szervezetnek minden kollégista tagja. Az önkormányzat vezetősége egy elnökből és két 
alelnökből áll, akiket a hallgatók választanak. Ezután önkéntes alapon jelentkezhet bárki 
aktív tag tisztségre. Idén sikerült elérni azt is, hogy az elnökségi- és aktív tagok a követke-
ző évi kollégiumi felvételi során plusz pontokat kapjanak. 
Jelenleg 17 aktív taggal rendelkezik a szervezet, akik között sok új és még több visszatérő 
tag van. 

 Főbb programjaink: 
 Kolis Gólyaavató 
 Mikulás Est 
 Karácsonyi Mézeskalács Akció 
 Szilveszteri Buli 
 Húsvéti Jótékonysági Akció 
 Tanévzáró Bográcsozás 
 Kutatók Éjszakája 

 Elérhetőségek: 
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 2.  
Facebook: www.facebook.com/kfszhok 
E-mail: kolcseykollegium@gmail.com  
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A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1998 tavaszán alakult Ungvá-
ron. Szövetségünk tevékenységi köre elsősorban a kárpátaljai felsőoktatási intézmények 
magyar hallgatóira, másodsorban a kárpátaljai középiskolások, gimnazisták és líceumisták 
diákjaira terjed ki, de programjainkon részt vesznek a képzésüket Magyarországon, illetve 
a többi szomszédos országban végző magyar ajkú hallgatók, doktoranduszok és fiatal 
kutatók is. A szövetség működését 10 tagú Elnökség irányítja, élén az elnökkel, akinek 
munkáját három alelnök segíti. Tevékenységünket egy háromtagú Etikai Bizottság is fel-
ügyeli. Ezen kívül a különböző programok lebonyolításánál 5-10 fős aktivista csoport kap-
csolódik be a munkánkba. 
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Kölcsey Ferenc Szakkollégium 
 Hallgatói Önkormányzata 

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 
Kutatók Szövetsége – KMDFKSZ 



 A KMDFKSZ céljai és feladatai: 
 a magyar hallgatók, diákok és fiatal kutatók segíté-

se tudásuk gyarapításában; 
 az erkölcsi, kulturális értékek és a szakmai elhiva-

tottság tudatosítása; 
 a társadalmi kötelezettségek felismerésének előse-

gítése, az aktív társadalmi szerep vállalásának ösz-
tönzése; 

 Ukrajna és a Kárpát-medencében, valamint az 
Anyaországban tevékenykedő ifjúsági szövetsé-
gekkel való szoros együttműködés; 

 tudományos konferenciák, szimpóziumok, külön-
böző képzések, tanfolyamok szervezése; 

 művészeti, kulturális és szórakoztató rendezvények 
szervezése; 

 tudományos szakfolyóiratban való publikálás elő-
segítése; 

 a kárpátaljai civil szervezetekkel és más szövetsé-
gekkel 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 fej-
leszteni tudsz! 
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 Kiadványaink: 
évente megjelenő Scientia Denique 
tudományos publikációs kötet 
Honlap: www.scientiadenique.net 

 Főbb programjaink: 
 Kárpátaljai Magyar Diáktábor 
 Gólyabál 
 Tematikus közösségi bulik: 

 Viszlát NYÁR party 
 Mikulás party 
 Álarcosbál 
 Születésnapi party 
 Évzáró party 
 Kolis partyk 

 Csapatépítő hétvégék 
 Tisztújító közgyűlés 
 Tudománynépszerűsítő körút 
 Karaoke-est, Palacsinta est 
 Kiskalácsom-Nagykarácsony 

Jótékonysági cipős-doboz akció 
 IhletÉs… (Kulturális estek) 
 Egyetemi nyíltnapok(Tanulmányi 

vetélkedő) 
 KMDFKSZ Diáknapok: 

 Paintball 
 Evezés 
 Éjszakai kalandtúra 
 Műveltségi vetélkedő 
 Táncház 
 Diákfesztivál 

 Sportnapok: 
 Futball 
 Kosárlabda 
 Kézilabda 
 Röplabda 
 Asztalitenisz 
 Cricket 

 Tudományos Diákköri Konferen-
cia (TDK) 

 Karrier tanácsadás 

 Elérhetőségeink:  
Cím: 88 000, Ungvár, Egyetem út 21, 307. 
E-mail: kmdfksz@gmail.com  
Honlap: www.kmdfksz.net/  
Facebook: facebook.com/kmdfksz/  
Instagram: www.instagram.com/kmdfksz_1999/ 
Tel.: +38 099-174-7903 (Bence Norbert) 
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Társszervezői vagyunk a következő 
rendezvényeknek:   

 VEKTOR - Kárpát-medencei Ifjúsági Műhelytábor 
 Ingyenes Kárpátaljai Egészségügyi szűrés 
 "Beauty around me" - Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál 



Minden magyarországi felsőoktatási intézményben működik hallgatói önkormányzat 
(HÖK), amely a diákok érdekképviseletét látja el. Amennyiben Magyarországon fogsz to-
vább tanulni, te is automatikusan tagja leszel az adott HÖK-nek, így részt vehetsz a képvi-
selők választásában mind szavazóként, mind jelöltként.  
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a magyarországi felsőokta-
tási intézmények hallgatói önkormányzatainak, így a magyar felsőoktatási hallgatóknak a 
demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete. Tagjai 
az ország felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok, tiszteletbeli 
tagjai a határon túli magyar hallgatók képviseletét ellátó hallgatói önkormányzatok, hall-
gatói szervezetek. Legfőbb döntéshozó testülete a közgyűlés, ahol a tagönkormányzatok 
küldöttei, az intézmények hallgatói létszámával arányos mandátumszámmal rendelkezve 
hozzák a közgyűlés döntéseit, például két évente a HÖOK elnökének és elnökségének 
megválasztásáról. 
A HÖOK a magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében regionális, és országos szin-
tű felsőoktatási- és ifjúságpolitikai feladatokat végez, és biztosít hallgatói szolgáltatáso-
kat. A HÖOK felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért is, valamint elősegíti a 
magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését mind hazai, mind nemzetközi téren, külö-
nös tekintettel az Európai Unió tagállamaira. E területeken jogszabályok alkotását kezde-
ményezi, véleményt nyilvánít a jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaülése-
ket rendez, szervezi és segíti a tagjai közötti információáramlást. 
Mindezek mellett a HÖOK több országos és határon átívelő projektet is működtet. A Te-
hetségmentor Program keretein belül kiépített egy kortárssegítő hálózatot, mely segít 
elérni és a felsőoktatásba történt bekerülést követően felkarolni a középiskolai tehetsége-
ket. A HÖOK Mentorprogram, azokat az elsőéves hallgatókat támogatja az egyetemi beil-
leszkedés során, akik szociális körülményeik miatt hátrányokkal érkeznek a felsőoktatásba.  
A Stipendium Hungaricum Mentorhálózat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram-
mal Magyarországon tanuló diákok tanulmányi és kulturális integrációját igyekszik meg-
valósítani.  A Sportprogram kiemelt célja az aktív, egészséges életmód népszerűsítése, 
elsődlegesen egyetemi sporteseményeken keresztül. Míg a hallgatók jogi kérdéseit, prob-
lémáit és sérelmeit illetően a Hallgatók Ügyvédje projekt tud választ adni. 
Összességében a HÖOK képviseli tagjait országos és nemzetközi fórumokon, továbbá 
együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és ifjúsági érdekképviselettel 
foglalkozó szervezetekkel. 

 Elérhetőségeink:  
Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 
Telefon: +36 1 798 8134 
Mobil: +36 70 339 9462 
E-mail: info@hook.hu 
Honlap: hook.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/hallgatok/ 
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Hallgatói  

Önkormányzatok  

Országos Konferenciája – 

HÖOK 
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Az ArtTisza művészeti egyesület 2011 tavaszán alakult meg kárpátaljai művészekből. Célja 
elsősorban a helyi magyar képző- és iparművészet népszerűsítése, az alkotók közötti kap-
csolatteremtés, tapasztalatcsere elősegítése, valamint az, hogy lehetőséget adjon az ifjú 
művészeknek a bemutatkozásra. Egyesületünk tagjai elsősorban képzett művészek, fiata-
lok és érettek egyaránt, azonban szívesen várjuk a kezdő, fejlődni és tanulni vágyó alkotó-
kat is. Rendezvényeink során gyakran vendégművészek is csatlakoznak hozzánk, emellett 
számos kárpátaljai és anyaországi szervezettel működünk együtt. 

 Eddigi főbb rendezvényeink: 
Ünnep című nemzetközi képző- és iparművészeti kiállítás (2011), az Olajág Keresztény 
Művészeti Társasággal és a Szent Kristóf Művésztelep Alapítvánnyal közösen. Itt egyesüle-
tünk tagjainak alkotásait, valamint elismert anyaországi alkotók műveit mutattuk be. 
Kiállítássorozat Beregszászon (2011), amely során művészeink egyénileg mutatkozhattak 
be, egy-egy tárlattal.  
Havasi gyopár alkotótábor (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) az ott készült alko-
tásokat különböző kiállítások keretein belül mutattuk be. 
Kiállítások az IhletÉs… kulturális rendezvénysorozat keretein belül (2012-ben a KMDFKSZ-
el közös szervezésben és 2014-ben az Ungvári Magyar főkonzulátuson). 
Képzőművészeti pályázatok gyermekek és fiatalok számára (2012., 2013, 2015), amelynek 
nyertesei alkotóinkkal közösen mutatkozhattak be egy kiállítás során.  
Karácsonyi tárlat a II RFKMF-en (2013). 
A Nyitott Templomok Napja c. rendezvénysorozat keretein belül szervezett kiállítás (2014). 
Vannak-e Határok… című kiállítás (2015, Budapest) 
A Magyar Költészet napja alkalmával bemutattuk tagjaink legújabb alkotásait a Kovács 
Vilmos Irodalmi Társasággal közös rendezvényen. 

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

Egyesület 

Ifjúsági  

szervezetek 
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 Elérhetőségeink:  
Honlap: www.kvit.hu 
E-mail: kovacsvilmosit@gmail.com 
Facebook: facebook.com/Kovács-
Vilmos-Irodalmi-Társaság-KVIT-
1557228521230764/ 
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Kovács Vilmos Irodalmi Társaság – 

Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók 

Közössége – KVIT 

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság – Kárpátaljai Fiatal Magyar Alkotók Közössége 
(röviden: KVIT) egy 2014-ben alakult nonprofit civil szervezet. Székhelye Beregszászon, az 
Európa–Magyar Házban található. Elnöke: Csordás László. Alelnöke: Marcsák Gergely 
(2017-től). Fő célkitűzése a fiatal tehetségek felkarolása és érdekvédelme mellett a kortárs 
magyar irodalmi élet helyzetének javítása, illetve fellendítése Kárpátalján. 
A Társaság megalakulása óta tudatosan vállalja a kárpátaljai magyar irodalom hagyomá-
nyának folytonosságát. Erről tanúskodik, hogy a második világháború és a rendszerváltás 
közé eső korszak jelentős, hagyományteremtő kárpátaljai egyéniségének, Kovács Vilmos-
nak a nevét vette fel. Mottója, mely egyfajta hitvallásnak is tekinthető, szintén a költőtől 
származik: „Mert kezdet nincs, csak folytatás van.” A folytatás és megújulás jegyében 
igyekszik tehát a szervezet viszonyulni a kárpátaljai magyar kultúrához, az irodalmi tradíci-
óhoz. 
A Kovács Vilmos Irodalmi Társaságnak konkrét elképzelései vannak a pályakezdő fiatalok 
elindításával, fejlődésével kapcsolatban. Rendszeresen kerülnek megrendezésre műhely-
beszélgetések vagy műhelymunkák, olyan témákat középpontba állítva, amelyeknek ala-
pos átgondolása, a bennük lévő tárgyi tudás elsajátítása elkerülhetetlen egy szárnyait 
bontogató fiatal számára. A visszajelzés, a hibákra való rámutatás, a visszafogott, pontos 
bírálat ugyanis elengedhetetlen az íráskészség fejlődésében és az esztétikailag értékes 
művek létrehozásában. Az írás mellett az irodalmi élet szervezésében is komoly részt vállal 
a Társaság. A KVIT aktívan és termékeny módon működik együtt más olyan helyi szerve-
zetekkel (többek közt a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézettel, a Magyar Értelmiségiek 
Kárpátaljai Közösségével, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel, a Kárpátaljai Ma-
gyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével, azt ArtTisza Művészeti Egyesülettel, a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatával, a Momentum 
Doctorandusszal stb.), amelyek szintén a kárpátaljai magyar kultúra és művelődés helyze-
tének javítását tűzik ki célul. 
Újabban olyan magyarországi irodalmi társaságokkal indultak be a tárgyalások, mint a 
Magyar Írószövetség és a Fiatal Írók Szövetsége. Hosszabb távon a közös rendezvények a 
pályakezdő kárpátaljai magyar fiataloknak biztosítanak szakmailag is igen nívós publikáci-
ós teret, illetve régiónkba látogathatnak neves kortárs magyarországi írók, költők, iroda-
lomtörténészek, kritikusok, szerkesztők. Az együtt gondolkodás és a határok folyamatos 
átlépése nélkül ugyanis aligha képzelhető el komoly fejlődés, illetve változás a 21. századi 
kárpátaljai magyar irodalomban. 
Főbb rendezvényeink: rendszeres irodalmi műhelymunka Beregszászon, Internetes Vers-
mondó Verseny, Részek és párbeszédek (a Fiatal Írók Szövetségével közösen),  Kárpátaljai 
Magyar Irodalmi Napok több helyszínen a Kárpát-medence fontos irodalmi műhelyeinek 
közreműködésével, Irodalmi kilátó (a Pro Cultura Subcarpathicával és Magyarország Be-
regszászi Konzulátusával közösen). 
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A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) 2014. júniusá-
ban tartotta alakuló ülését, melyen a jelenlévő fiatalok egyöntetűen kikiáltották a szerve-
zet újjáalakulását. Jelenleg több mint 46 alapszervezettel rendelkezik, melyeknek nagy 
szerepe van a munka kiterjesztésében, valamint abban, hogy a fiatalok akár nagyobb tá-
vokon belül is kapcsolatot tarthassanak egymással, érezzék azt,  hogy tartoznak valahová 
és azt is, hogy  közös erővel lehetséges megbirkózniuk azokkal a nehézségekkel, amelyek-
kel nap mint nap szembe kell nézniük Kárpátalján.  

 

A KMKSZ ISZ hét pontban 
összefoglalható főbb céljai 

és küldetése: 
 Szent Margit Program 
 GÖRFESZT 
 Lelkigyakorlatok 
 Sportnapok 
 Ikonfestő tábor 
 Jótékonysági bál 
 Bibliai napok 

 Elérhetőségeink:  
Cím: 90202 Beregszász, Timoscsuk Mihály utca 6 
Web: www.kmkszisz.com 
Email: kmkszisz@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/kmkszisz/ 
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Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete – 

KMKSZ ISZ 
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 Főbb programjaink: 
 ISZ FESZT, mely 2018 nyarán első alkalommal került megrendezésre 

Tiszapéterfalván, ahol 3 napon keresztül színes programokkal vártuk a fiatalokat.  
 Kárpátaljai Éjszakai Teremlabdarúgó Torna (KÉTT) 
 Hagyományőrző Újévköszöntő Bál. 
 Tiszta Kárpátalja program, melynek fő célja a környezettudatosságra való neve-

lés, a környezet tisztántartására való törekvés. 2018 tavaszán és őszén a mozga-
lom nagy sikert aratva ’’bejárta’’ egész Kárpátalját. 

 Mondd el képekkel, Kárpátalja a Te szemeddel fotópályázat. 
 Suba Sándor labdarúgó emléktorna.  
 Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 



 Elérhetőségeink:  
Cím: 89600 Munkács, Ivan Franko u. 20 
Tel.: +380509791137, +380503271508 
E-mail: kamcssz@gmail.com, iroda.kamcssz@gmail.com 
Honlap: cserkesz.com.ua 
Facebook: https://www.facebook.com/KarpataljaiMagyarCsekeszszovetseg/  
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 Jelenleg a következő településeken működnek cserkészeink: 
Bene, Beregdéda, Beregrákos, Beregszász, Csap, Eszeny, Mezőgecse, Munkács, 
Nagyszőlős, Visk. 
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Kárpátalja legrégebbi és egyik legnagyobb és legaktívabb magyar ifjúsági, ifjúságnevelő 
szervezete, az összmagyar cserkészcsalád aktív tagja, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövet-
ség (KáMCSSZ) 1991. december 15-én, Munkácson alakult meg és azóta is itt van a köz-
pontja.  
Legfontosabb céljai közt szerepel, hogy minden kárpátaljai magyar gyerekkel megismer-
tessék ezt az önkéntes, politikamentes és vallásos ifjúságnevelő mozgalmat. Feladatuk 
olyan életrevaló, elkötelezett, felelős polgárok kinevelése, akiknek fontos, hogy önmaguk 
folyamatos nevelése által az Isten felé minél jobban közeledjenek. Életrevaló, vidám, von-
zó, értékeket közvetítő gyerek- és ifjúsági kisközösségek, cserkészőrsök és csapatok létre-
hozását tervezik Kárpátalja minél több, magyarok által is lakott településén.  Meggyőződé-
sük, hogy ezek a közösségek fogják itthon tartani a magyarokat, és minőségi, nemzetükre 
büszke és törvénytisztelő magyar szakembereket, szülőket, vezetőket adnak közösségük 
számára. 
A Földön jelenleg közel negyvenmillió cserkész van, ebből négy kontinensen húszezer ma-
gyar. Ennek a nagy közösségnek a tagja közel ötszáz kárpátaljai magyar cserkész is. Folya-
matosan várják soraik közé életkortól függetlenül azokat, akik tevőlegesen is részt szeret-
nének venni a hazai magyar közösség fennmaradásához, a magyar ifjúság neveléséhez. 

 

Hagyományos éves programjaik a heti 
rendszerességgel megtartott  

kisközösségi, őrsi foglalkozásokon és  
a nyári csapattáboraikon kívül: 

 egy- illetve többnapos kirándulások, hegyi-, kerékpár 
és vízi túrák; 

 hagyományőrző programok: táncházak, rovásverseny, 
szüret, disznótor, népi mesterségek, kézműveskedés; 

 vezetőképzők, továbbképzők, hivatástisztázók, fel-
nőttképzés; 

 csapatbálok; 
 a Betlehemi Békeláng fogadása és terjesztése; 
 szövetségi cserkésznap. 

Kárpátaljai Magyar  

Cserkészszövetség – KMCSSZ  



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

 Programjaink: 
 Szent Margit Program 
 GÖRFESZT 
 Lelkigyakorlatok 
 Sportnapok 
 Ikonfestő tábor 
 Jótékonysági bál 
 Bibliai napok 

 Elérhetőségeink:  
https://www.facebook.com/
gorogkatolikus.ifjusagiszervezet/ 
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Görögkatolikus  

Ifjúsági Szervezet – GISZ 
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Kárpátaljai Református  

Ifjúsági Szervezet – KRISZ 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) 2002. február 14-én alakult meg. Ez a 
szervezet olyan emberek közössége, akik szeretik az ifjúságot és azt szeretnék, hogy meg-
ismerjék Istent, az Ő üdvözítő kegyelmét. És ezért persze tesznek is; ki-ki a maga lehetősé-
gei szerint tettekben, anyagiakban, imádkozásban, ificsoport vezetésben. A KRISZ tehát a 
fiatalok közti missziói munkát, annak szervezését, vezetését tűzte ki céljául. 
Története egyszerű, viszont megalakulására inkább a kegyelem szó a megfelelő. Jó né-
hány fiatal és „már kevésbé” fiatalember, akik a Kárpátaljai Református Egyházkerületben 
ifjúsági munkával foglalkoztak, összefogott abból a célból, hogy egységesebben, szerve-
zettebben folyhasson az ifjúsági munka. Összefogásuk eredményeképp pedig megszüle-
tett a KRISZ. 



 Elérhetőségeink:  
Cím: 90202 Ukrajna, Beregszász, Széchenyi út 48/1. 
E-mail: kriszpont@gmail.com 
Tel: +38 (0-99) 431-60-13 
Facebook: https://www.facebook.com/kriszkriszkozosseg/ 
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 Jelenleg hat alapszervezet működik aktívan: 
 Tóháti KRISZ Alapszervezet (elnökei Orosz Zsolt és Baranyi András): Szikra hétvége, Tóhá-

ti sítúra, Keresztyén bál, Tóháti sportnap 
 Borzsa-Tisza-Menti KRISZ alapszervezet – BoTiKA (elnöke: Fedorszki Ádám): Frissítő extra 

alkalom. 
 Tisza-Borzsa-Közi KRISZ alapszervezet – TiBorKA (elnöke Sütő Norbert): Maradj Talpon 

hétvége, Vándor ifik, TiBorKA túra. 
 Mérce KRISZ Alapszervezet (elnöke Végh Tímea): Mérce bál, Nagy pancsizás, Mérce 

sportnap, Fel a fejjel hétvége. 
 A Bereg KRISZ Alapszervezet (elnöke Balázs Antal): Ráhangoló, Hegymászás.  
 Az Effáta KRISZ Alapszervezet (elnöke Úr Nikoletta): Ifjúsági istentiszteletek Ung területén  
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Alapelvek (amelyek meghatározzák az életünket,  
a szervezet munkáját, és amelyek  

elfogadása a tagság feltétele):  
 döntés Jézus Krisztus mellett. Személyes hit – nyilvános bizonyságtétel és életirányzat. 
 Szoros odatartozás a helyi gyülekezethez. Aktív szolgálat az életben, a KRISZ munkájá-

ban és az egyházban. 
 Küldetéstudat a világ felé. Missziói, diakóniai és szociális szolgálat Krisztusért a hétköz-

napokban. 
 Kapcsolattartás Jézus Krisztus népével. 
 Szorgalmazni az élő közösségek kapcsolatát egymással Jézus Krisztusban. 

 Főbb programjaink: 
 Imahét 
 Ifi vezető képző 
 Konfirmandus focikupa 
 Lendület Dicsőítő Nap/ 

Ifjúsági Találkozó 
 Nyári KRISZ hét/Tini hét 
 Imaéjjel 
 Jótékonysági bál 
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Hol végezted a középiskolai tanulmányaidat? 
Az ukrán tannyelvű Ungvári 5. Számú Középiskolát végeztem, ahol nagy hangsúlyt fektet-
nek az idegen nyelvek oktatására.  
Jelenleg hol tanulsz?  
Másodéves vagyok az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos 
Intézetének a Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiu-
mok szakán.  
Hogyan esett a választásod egy magyar tannyelvű szakra, hiszen ukrán tannyelvű 
iskolában tanultál előtte? 
Úgy gondoltam, itt sokkal több lehetőségem lesz, és ez be is igazolódott: sok a konferen-
cia- és publikációs lehetőség, külföldi tanulmányutakon lehet részt venni, valamint jóval 
több a perspektíva a továbbtanulást és a jövőt illetően. Mindemellett végül azért erre a 
szakra esett a választásom, mert itt vegyül a földrajz és a történelem, illetve a nyelvtudá-
som is kamatoztatni tudom. 
Milyen emlékeid vannak a felvételi időszakról? 
Érdekes időszak volt. Először is nagyon nehezen tudtam eldönteni, hol tanuljak tovább, 
mivel több szakra és intézménybe is felvételt nyertem: földrajz szakra az UNE-ra és a KMF-
ra egyaránt, az UNE ukrán újságírói, valamint az UMOTI nemzetközi szakára is. Az utolsó 
másodpercig vacilláltam és úgy érzem, végül a legjobb döntést hoztam. 
Milyen tapasztalataid vannak eddig az egyetemen?   
Nagyon pozitívak a tapasztalataim, már elsőévesként is sikerült megismerkednem az Eras-
mus-programmal, két publikációm született és három konferencián is előadhattam a ku-
tatásom. A szakmai sikerek mellett sok barátot szereztem, elnökségi tag lettem a Kárpát-
aljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségében, aminek köszönhetően jótékonysági 
akciókban és számos rendezvényen vehettem részt. Egyszóval eddig nagyon színes az 
egyetemi életem. 
Mit tanácsolsz az idén felvételiző diákoknak? Mire figyeljenek oda a szak és intéz-
ményválasztás során? 
A legfontosabb, hogy érdeklődésüknek megfelelően válasszanak szakot, ha nem így tesz-
nek, csak kínszenvedés lesz a tanulás. Fontolják meg, hova mennek továbbtanulni. Bár 
mindennek ellenére is születhet rossz döntés, ezért azt se felejtsék el, hogy az első év csu-
pán egy bevezető, ha váltani szeretnének, akkor még mindig van választásuk. Azt gondo-
lom, ha tudnak magyarul, akkor mindenképp válasszanak magyar tannyelvű szakot. 

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

Felsőoktatási intézmény: Ungvári Nemzeti Egyetem,  
Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet 

Szak: Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és 
regionális stúdiumok 

„A legfontosabb, hogy érdeklődésüknek  
megfelelően válasszanak szakot.” 
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Milyen intézményben, s hol tanultál eddig? 
Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Szernyén végezetem. A diákszövetség 
elnöke lettem, melyet a középiskolai éveim alatt is betöltöttem. Középiskolai végzettséget 
a Bátyúi Középiskolában szereztem. Számos járási és megyei versenyek dobogós helye-
zést értem el, országos versenyek résztvevőjeként is megmérettethettem tudásomat reál 
és humán tantárgyakból egyaránt. Tanulmányaim mellett a Bátyúi Zeneiskolát is elvégez-
tem zongora szaktanfolyamon. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
nappali tagozatos Turizmus szakos hallgatója vagyok, egy időben az Ungvári Nemzeti 
Egyetemen levelező tagozatában Nemzetközi Kapcsolatok szakon is tanulok. 
Miért döntöttél úgy, hogy szülőföldeden, két intézményben folytatod a továbbta-
nulást?  
A tanulmányaimat mindenképp szülőföldemen, Kárpátalján szerettem volna folytatni, mi-
vel úgy érzem az oktatási színvonal kiváló, illetve mindnyájunk közös érdeke, hogy a hazai 
magyar oktatás fennmaradjon. A két intézményben való továbbtanulást azért választot-
tam, mivel érdeklődési köröm széles, és nem szerettem volna szelektíven választani e két 
tudományterület között. Úgy érzem, megéri fáradnom, hogy azzá válljak, aki lenni szeret-
nék.  
Mennyire megterhelő ez? Jut-e idő a közösségi életben való részvételre és az egész-
séges életvitelre? 
Kezdetben szokatlan és megterhelő volt a két szakon tanulás, de mostanra kialakult a 
gördülékeny időbeosztásom is. Úgy vélem a jövőmben a sok fáradozás megtérül. Tizenkét 
éves koromtól a sport szerves része az életemnek. A Munkácsi Kyokushin Karate tagja 
voltam 3,5 évig, attól kezdve a sport fontos része lett a mindennapjaimnak. A közösségi 
élet szervezése számomra mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt, jelenleg is a Szernyei 
KMKSZ ISZ alapszervezet elnökeként számos közösségi program szervezésével és lebo-
nyolításával is foglalkozom.  
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? 
A felkészülés során nagy segítséget jelentett a családom támogatása és a kitűnő felkészítő 
tanáraim, a jó iskolai tudásalap. A felvételi előtt egy hónappal készültem a legintenzíveb-
ben. A lámpaláz nagy volt, viszont nem érte meg izgulni, mivel minden vizsgám jól sike-
rült. 
Hogy érzed magad az intézményben? 
A főiskolai légkör számomra nagyon komfortos, barátságos. A tananyag és a tanárok fel-
készültsége miatt interaktívak a tanórák, intenzív a haladás. Fantasztikus emberek vesznek 
körbe, tartalmas a diákélet is. Nagy az intézményi elvárás, de odaadó tanulással minden 
teljesíthető. Levelezői tagozaton a sokszínűség fogott meg igazán, viszont a főiskolai ta-
nulmányaimhoz jobban kötődöm.  
Milyen jövőbeli terveid vannak a tanulmányaid végeztével? 
Még nincs kiforrt elképzelésem, de szívügyem a kárpátaljai magyarság sorsa, ekképpen 
kellő szakmai odaadással és elhivatottsággal munkám által is a helyi magyar közösség 
életét szeretném segíteni.  
Mi lenne a legfőbb tanácsod azoknak, akik a felvételi előtt állnak? Mire ügyeljenek? 
A legjobb tanácsom az, hogy mindent kezdjenek el időben tanulni, ne a vizsga előtti né-
hány napban próbálják behozni számos év lemaradását. Fontos a tanulás során a tan-
anyag konkrétumainak kiemelése, alapos megtanulása. Számomra sokat segített a sport 
is, így akinek csak tehetem, azt ajánlom, éljen aktív sportos életet!  

"A legjobb tanácsom az, hogy mindent 
kezdjenek el időben tanulni." 

Felsőoktatási intézmény: II. RFKMF; UNE 
Szak: Turizmus; Nemzetközi kapcsolatok 
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Hol végezted a középiskolai tanulmányaidat, majd hova felvételiztél az érettségit 
követően?  
Az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában érettségiztem, utána pedig az UNE 
magyar nyelv és irodalom szakán folytattam tovább a tanulmányaimat. 
Hogyan emlékszel vissza az egyetemi éveidre? 
Csodálatos 5 évet töltöttem az ungvári egyetemen, 1996-tól 2001-ig. Akkor még nem volt 
megszervezve az önálló magyar kar, de a különböző tanszékeken tanuló magyar ajkú diá-
kok mégis ismerték egymást, összejártunk. Ebben nagy szerepe volt az akkoriban alakult 
KMDFKSZ-nek, ami a tanulmányok mellett remek lehetőséget biztosított a diákélet tartal-
mas és hasznos eltöltésére. A kárpátaljai megyeszékhely nívós egyetemén valódi tudáshoz 
juthattunk, amit a későbbiekben igen jól hasznosíthattunk az élet több területén is. Nem 
véletlen, hogy a mai kárpátaljai magyar értelmiség javarészének ez az intézmény volt a 
bölcsője. A magyar nyelv és irodalom tanszéken kiváló, nagy tudású tanárok – a teljesség 
igénye nélkül: Horváth Katalin, Lizanec Péter, Vaszócsik Vera – oktattak, akiktől nem csu-
pán lexikai ismereteket szerezhettünk, de arra is gondosan ügyeltek, hogy becsületre, 
kitartásra, elhivatottságra és őszinte magyarságtudatra neveljenek bennünket. Csak hálá-
val és köszönettel tudok visszagondolni azokra a felejthetetlen egyetemi évekre, ahol iga-
zi, egy életre szóló barátságok is születtek. Azt hiszem, ha tehetném, örömmel visszaülnék 
az egyetemi padokba, és ezzel biztosan nem vagyok egyedül az egykori diáktársaim kö-
zül. 
Mivel foglalkozol jelenleg? 
Már egyetemi éveim alatt írogattam a Kárpáti Igaz Szóba, s a mai napig a megye legré-
gebbi, 2020-ban a centenáriumát méltató szerkesztőségnek vagyok a tagja. Jelenleg lap-
igazgatói beosztásban.  
Mikor döntötted el, hogy az újságírói pályát választod? 
Sportriporter szerettem volna lenni, innen ered a média világához való vonzalom. Még 
középiskolás koromban jelent meg az első tudósításom a KISZó-ban. Ennek már 24 éve, 
repül az idő! Gyakorlatilag onnan nem is volt már többé kérdéses, hogy mivel szeretnék 
foglalkozni. Sportújságíróból később politikai, gazdasági, közéleti zsurnaliszta lettem.  
Milyen tanácsot adnál a most felvételi előtt álló diákoknak? 
A legfontosabb: csak divatból, mert más is ezt csinálja, ne szaladjanak el feltétlenül más-
hová! Maradjanak Kárpátalján, hiszen ma már szülőföldünkön is kiváló továbbtanulási 
lehetőségek állnak rendelkezésre. Jóleső, pozitív irigységgel nézem például az ungvári 
egyetem magyar karát, annak infrastruktúráját, a korszerű Bercsényi-kollégiumot, a sza-
badidős sportolási lehetőségeket, a diákszervezet közösségépítő rendezvényeit. Úgy vé-
lem, itt Ungváron is minden feltétel adott ahhoz, hogy magas szintű szakmai ismeretek-
hez jusson a hallgató, s közben egy pillanatig se unatkozhasson, kiváló baráti, emberi kap-
csolatokra tegyen szert. És ami szintén nem elhanyagolható tényező: aki az Ungvári Nem-
zeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét választja, az itt töltött évek 
alatt garantáltan felvértezi magát egy jól használható ukrán tudással, amit, alakuljon ké-
sőbb bárhogy is a pályája, biztosan ügyesen tud majd kamatoztatni! 

Diplomaszerzés helye: Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) 
Szak: magyar filológia 

Jelenlegi foglalkozás: újságíró-szerkesztő, a Kárpáti Igaz Szó 
lapigazgatója 

„Azt hiszem, ha tehetném, örömmel visszaülnék 
az egyetemi padokba!”  
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Hol végezted a középiskolát? 
Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, 
Nagymuzsalyban kezdtem, majd a Beregszászi 4. Számú Kos-
suth Lajos Középiskolában érettségiztem 2001-ben.  
Hol és melyik intézményben folytattad a felsőfokú tanulmányaidat? 
Az érettségi után Magyarországon tanultam tovább. 2002−2005 között a Pesti Magyar 
Színiakadémia növendéke voltam.  
Miért döntöttél mégis úgy, hogy visszatérsz Kárpátaljára? 
Nagyon szerettem a színházat, a társulatot, az egész miliőt. Tíz éves voltam, amikor 
Vidnyánszky Éva néni elindította a gyermekstúdiót és hét évig tanultam nála. Gyereksze-
replőként, tizenhárom évesen a Vidnyánszky Attila által rendezett Gyilkosság a székesegy-
házban c. darabban tehettem meg az első lépéseimet azokon a bizonyos ,,deszkákon". Itt 
vált teljessé a színház varázsa. A magyar fővárosban töltött időszak alatt viszont folyama-
tosan honvágyam volt, hiányoztak a szüleim, a barátaim és a színház. Amikor a beregszá-
szi társulat Budapesten lépett fel, én állandóan ott voltam. Nem kétséges, hogy mindig 
úgy gondoltam, hogy ez a színház egy értékteremtő műhely a helyi közönség számára. 
Amikor a Színiakadémia után hazatértem − egy évvel később − fiatalságom hevétől fűtöt-
ten elindultam Angliába nyelvet tanulni és dolgozni. Hála Istennek nem ért célba ez az 
indulat. Tény, hogy így két évet kimaradtam a színházi életből, de ez az időszak jó tanuló-
pénz volt, és ráébresztett arra, hogy számomra fontos az az út, amelyeken elindultam. 
Hogyan alakult az életed miután hazatértél Kárpátaljára? 
Hazatérésem után a társulattal rengeteg helyre eljutottunk, és számtalan nemzetközi fesz-
tiválon léptünk fel. Több darabban szerepeltem, úgy, mint az Üvegcipő, Zoltán újratemet-
ve, a Szavassá változott fiú filmes és színházi változata, és sorolhatnám. Persze mindig 
voltak nehezebb időszakaink, de makacs és kitartó összefogással, hittel túléltük ezeket. 
Sok esetben a helyi fellépéseink, még mind a mai napig elég zord körülmények között 
zajlanak. Vannak olyan települések, ahol 12 Celsius fokban játszunk. Ami engem illet, na-
gyon jó érzés, hogy több olyan rendező vagy kreatív művész volt az elmúlt években – a 
teljesség igénye nélkül −, aki az elmúlt években gondolt rám és felkért, hogy legyek pél-
dául a darabjának a főszereplője (Sátán fattya c. film), vagy épp az általa megálmodott 
ruhakölteményeknek az arca (Hrivnák Tünde divattervező).  
Így visszagondolva, jó döntésnek bizonyult, hogy visszatértél szülőföldedre? 
Igen, mindenképp jó döntés volt. Sehol sincs kolbászból a kerítés. A sikerért, a tartalmas 
pályáért mindenhol tenni kell. Én igyekszem gőzerővel dolgozni, próbálom tudásom leg-
javát adni. S az, hogy a Beregszászi Színház Kárpátalján az egyetlen magyar színház, egy 
komoly felelősség és egy komoly misszió is egyben, s mi színészek, abban igyekszünk 
részt vállalni, hogy ez minél tovább életben maradjon.   
Most, hogy egyre ismertebb vagy, mik a távlati terveid? 
Mindenképp szeretnek fejlődni a munkámban, hogy még többet adhassak. A Sátán fattya 
forgatása idején rájöttem, hogy szeretem a film világát és a forgatások forgatagát. A szín-
házi szerepek mellett, akár azt is el tudom képzelni, hogy lesznek még hasonló filmes fel-
lépéseim. A ruhakollekció kapcsán is bízom abban, hogy lesz folytatás. Amit biztosan tu-
dok, hogy most játszuk a jelenlegi színházi darabjainkat és megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy a közönség elégedett legyen a munkánkkal.  
Mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, akik felvételi előtt állnak? 
Az üzenném számukra, hogy ne a könnyebb utat válasszák. Aki sikerre van ítéltetve, az 
sikeres lesz, bárhol is van a világban. És ha mégis máshová szólítana bárkit is a nagybetűs 
élet, mert nem kizártak ezek a fordulatok, akkor se felejtsünk és szűnjünk meg HAZA, 
KÁRPÁTALJÁRA gondolni. 
A fotót készítette: Fülöp László 

Diplomaszerzés helye: Pesti Magyar Színiakadémia 
Jelenlegi foglalkozása: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai  

Színház, színművésznő 

"Aki sikerre van ítéltetve, az sikeres lesz, bárhol is 
van a világban. " 
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Hol végezted a középiskolát? Miért döntöttél a továbbtanulás mellett? 
Érettségimet a Kaszonyi Középiskolában szereztem a 2010-es évben. Az utóbbi években 
már tisztán kirajzolódott bennem, hogy tanulmányaimat szeretném tovább folytatni. Szá-
mos lehetőség közül választhattam. Fontos szempont volt számomra, hogy szakmai kép-
zettséggel rendelkezzek, amivel aztán az életben is eltudok helyezkedni.  
Hová jelentkeztél érettségi után? Milyen szempontok alapján választottál? 
Az érettségim után a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol és ukrán nyelv 
és irodalom szakára jelentkeztem, nappali tagozatra, amit 2014-ben sikeres diplomaszer-
zés követett. Az ukrán nyelv és irodalom szak folytatásáról 2 év után letettem. 
Meghatározó szerepet játszott, hogy magyar nyelven, anyanyelvi környezetben, szülőfa-
lumtól nem messze folytathassam tanulmányaimat. Továbbá, barátok, közeli ismerősök is 
ezt az intézményt választották. A számos pozitív vélemény meggyőző volt egy biztos kez-
déshez. Persze a „minden kezdet nehéz” közmondás bevált, így tartottam a változástól, de 
kellő odafigyeléssel és szorgalommal ez is kiküszöbölhetővé vált. 
Röviden, hogy tudnád összefoglalni, milyenek voltak a főiskolás évek? 
Ezek azok az évek, amiket talán soha nem fogok elfelejteni. A 4 év során rengeteg új do-
loggal szembesültem, amiket addig még nem tapasztaltam. Mindenképpen fejlődést, elő-
re lépést jelentett számomra: betekintést a nagybetűs életbe. Ezáltal gazdagodhatott a 
tudásom, mind angol nyelven, mind más tantárgyakkal kapcsolatosan, fejlődhettem kom-
munikációs téren és problémamegoldó képességeim is erősödtek.  Továbbá segített a 
szakmai fejlődésben, az azokban való kiigazodásban, tudásom gyarapításában. Sok új, a 
jövőben hasznosítható tapasztalatot szereztem.  
A minőséges oktatás, a színes programok, utazási lehetőségek, a szoros baráti kapcsola-
tok kiépülése, a kollégiumi lét mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a diákévek emléke-
zetesek legyenek. Azóta is mindig örömmel lépek be a főiskola kapuján és az itt szerzett 
élmények újra felelevenednek. 
Hol dolgozol jelenleg? Mivel foglalkozol? 
Jelenleg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Koordinációs Iroda assziszten-
seként dolgozok, ahol közvetlenül diplomaszerzésem után sikerült elhelyezkednem. Mun-
kahelyi kötelezettségem nagyon széleskörű: legfőbb feladatom a kárpátaljai lakosság 
szükségleteinek enyhítése, projektek és beszámolók elkészítése, külföldi támogatókkal 
való kapcsolattartás stb.  
A főiskolai évek során szerzett angol nyelvtudásomat azóta folyamatosan használom. 
Szinte napi szinten szükség van rá a levelezések, megbeszélések, munkatervek létrehozá-
sának céljából. Ezáltal kamatoztathatom tudásomat és a gyakorlatból sem esek ki. 
Számomra testhez álló feladat - sokszor nem is munkának tekintem - ugyanis szeretek 
segíteni az embereken, nehéz helyzetüket kissé könnyebbé tenni.  
Milyen tanácsokkal tudnád ellátni a most felvételizőket? 
Rendkívül fontos, hogy olyan szakirány felé nyissanak, amelyik nem tűnik tehernek, hiszen 
a továbbiakban azzal kell nap mint nap szembesülni. Fontos, hogy a választott tárgy nem 
csak hozzáértéssel, de lelkesedéssel és motivációval járjon együtt. Persze, a választás és a 
döntés nem könnyű.  
Kívánom azt, hogy a döntés meghozatala után teljes gőzerővel összpontosítsanak a kitű-
zött cél elérésére és talpraesettségükkel próbáljanak meg minden lehetőséget megragad-
ni fejlődésük érdekében. 
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„Kívánom azt, hogy a döntés meghozatala után 
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