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Bevezetés 

Az érettségizni készülő diákok fontos döntések meghozatala előtt állnak ebben az 

időszakban, olyan választásra kerül sor, amely az egész további életüket meghatározza majd. 

Továbbtanuljanak, vagy sem? Ha igen akkor hol? És pontosan mit is?  

Ezek a kérdések a kárpátaljai magyar kisebbségérettségiző fiataljainak körében is komoly 

dilemmát okoznak. Ha valaki azt a döntést hozza, hogy továbbtanul, azt is el kell döntenie, 

hogy hol, és itt nem elsősorban az intézményre gondolok, hanem az országra. A kárpátaljai 

magyar nyelvű felsőoktatás elmúlt tíz évében jelentős javulás volt tapasztalható, de az egyes 

szakok közötti kínálat még így is elég szűkös. Viszont magyar nyelven történő középszintű 

oktatás után, nagy nehézség okozna ukrán nyelven folytatni a tanulmányokat. Ennek legfőbb 

oka az államnyelv oktatásának hiányosságai, mely a magyar nyelven történő oktatás egészére 

jellemző. A harmadik alternatíva a Magyarországon történő továbbtanulás, itt figyelembe kell 

venni, hogy a szülőföldre való visszatérésnek több jelentős akadálya is van, mint például az, 

hogy Ukrajnában jelenleg, csak bizonyos honosítási-hitelesítő eljárást követően ismerik el a 

külföldön szerzett diplomát. Mégis sokan döntenek az anyaországban történő továbbtanulás 

mellett és a fennemlített nehézségek miatt tanulmányaik befejezte után, a fiatalok nagyobb 

része nem tér haza.  

A kárpátaljai magyarság megmaradásának egyik fő alappillére a magyar nyelv, melynek 

fennmaradását elsősorban az anyanyelvi oktatás garantálja. De ami a nemzetiségi 

közösségnek előny, az egyénnek sok esetben hátrány. Mivel a magyar nyelven tanulók 

nyelvtudása, az államnyelv tekintetében igencsak alacsony. A megfelelő nyelvi eszköz 

hiányában nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen labdába rúgni az ukrán munkaerőpiacon. Így a 

magyarság jelentős hátrányba kerül, mely hátrányt, véleményem szerint, csak egy merőben új 

oktatási koncepció tudna megszüntetni.  

Ezen témát elsősorban azért választottam, mert az évek során több kárpátaljai felsőoktatási 

intézmény hallgatója is voltam, ezáltal személyesen is szembesültem a felmerülő 

nehézségekkel. Valamint azzal, hogy milyen előnyöket és hátrányokat jelen az, ha valaki 

Kárpátalján magyarként akar munkát vállalni.  

Ahhoz hogy változtatni tudjunk az egyre csak növekvő elvándorlási folyamaton, tudnunk 

kell mit is gondolnak a fiatalok! Mi motiválja őket leginkább döntéseikben? Valaki miért 

marad Ukrajnában, mások miért választják az anyaországot? Melyek azok a tényezők, 

amelyek elsősorban hatást gyakorolnak rájuk mikor döntéshozatalnál? Hogyan látják az itthon 

és hogyan az anyaországi viszonyokat?  
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1. Célok meghatározása 

A magyar fiatalok Kárpátaljáról való elvándorlása a legintenzívebb a felsőoktatásba 

felvételiző diákok, valamint a frissen diplomát szerzett fiatalok körében. Emiatt a dolgozat 

alapjául szolgáló kérdőíves felmérést a magyar nyelvű középszintű oktatási intézmények 

érettségi előtt álló diákjainak, valamint a magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények, 

végzős hallgatóinak körében végeztem. 

A dolgozat célja meghatározni a következőket:  

 melyek azok a tényezők, amelyek a kárpátaljai érettségizők továbbtanulási szándékait 

befolyásolják; 

 hogyan látják az érettségizők a kárpátaljai és a magyarországi felsőoktatás nyújtotta 

lehetőségeket; 

 milyen az érettségizők ukrán nyelvtudásának színvonala; 

 mennyire befolyásolja az érettségi előtt álló diákok továbbtanulásának helyét az 

államnyelv ismerete; 

 melyek voltak azok a tényezők, amelyek a kárpátaljai magyar felsőoktatásban 

továbbtanuló diákokat befolyásolták, mikor az itthon maradás mellett döntöttek;  

 milyenek a végzős egyetemisták diplomaszerzést követő terveik; 

 mi motiválja őket abban, hogy itthon maradjanak, vagy abban, hogy esetleg külföldre 

menjenek; 

 milyen munkahely keresési stratégiát alkalmaznának, a végzős hallgatók elsősorban; 

 mik azok a szempontok, amelyet a végzősök fontosnak találnak a sikeres 

munkaszerzésben; 

 frissdiplomásként hol és milyen munkahelyen szeretnének dolgozni elsősorban; 

 milyen a végzős hallgatók ukrán nyelvtudási szintje; 

 hogyan befolyásolja az államnyelv ismeretének színvonala a munkavállalási 

szándékaikat; 

 diplomaszerzés előtt álló hallgatóink hogyan látják a kárpátaljai és a magyarországi 

munka-erőpiaci esélyeket. 
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1.1. Hipotézis 

1. A kárpátaljai magyar nemzetiségű fiatalság szülőföldről történő elvándorlásának fő oka, 

az anyanyelven történő továbbtanulás nyújtotta lehetőségek, valamint a kárpátaljai 

magyar nyelvű felsőoktatási rendszer hiányosságai. 

2. A magyar nyelven tanuló érettségi előtt álló diákok ukrán és idegen nyelvtudásának 

szintje nagyon alacsony, a középszintű oktatási intézményekbe történő ukrán 

nyelvoktatás nem megfelelő minősége miatt. 

3. Azt, hogy az érettségiző Ukrajnában vagy Magyarországon tanul-e tovább vagy vállal-e 

munkát, befolyásolja, hogy az illető milyen szinten beszéli az ukrán nyelvet.  

4. A magasabb tanulmányi átlaggal rendelkező diákok gyakrabban választják a külföldön 

(Magyarországon) történő továbbtanulás lehetőségét.  

5. A Kárpátalján, magyar nyelven tanuló főiskolások és egyetemisták ukrán és idegen 

nyelv ismeretének szintje alacsony, a felsőoktatási intézményekben történő nyelvoktatás 

nem megfelelő minősége miatt. 

6. A magyar nyelven tanuló végzős főiskolások és egyetemisták inkább magyar 

környezetben vállalnának munkát, az államnyelv hiányos ismerete miatt.  

7. A végzős diákok jelentős része szeretne külföldön (Magyarországon) továbbtanulni, 

munkát vállalni a jobb jövedelem és kedvezőbb szakmai lehetőségek miatt.  

1.2. Alkalmazott módszerek 

1. Elsősorban a témához közeli szakirodalom áttekintése. 

2. Információgyűjtés a II. RFKMF
1
 Tanulmányi Osztályán valamint az intézmény falai 

között működő Karriercentrumban, az UNE
2
 Humán és Természettudomány karának illetve 

az MÁE
3
 Humán-pedagógiai Kollégiumának Dékáni Hivatalában. 

3. Kérdőíves felmérés. 

Véleményem szerint a legreálisabb képet a kárpátaljai magyar fiatalság továbbtanulási és 

munkavállalási elképzeléseiről, az érintettek megkérdezésével kaphatunk. Ezért két kérdőíves 

felmérést végeztem. Az egyik felmérés célcsoportja a kárpátaljai magyar középszintű oktatási 

intézmények érettségi előtt álló diákjai, a másiké a magyar nyelvű oktatást folytató 

felsőoktatási intézmények végzős hallgatói. 

3.1 Érettségi előtt álló diákok körében végzett kérdőíves felmérés.(1. melléklet) 

                                                 
1
 II. RFKMF – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

2 UNE – Ungvári Nemzeti Egyetem  
3 MÁE – Munkácsi Állami Egyetem 
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A kérdőívben szereplő kérdéseket középiskolai pedagógusokkal, valamint érettségi előtt 

álló diákokkal történő beszélgetést követően állítottam össze. A kérdőív a következő képpen 

épül fel:  

1. A kitöltőkre vonatkozó információk. 

2. A diákok érettségit követő terveire vonatkozó kérdések. 

3. A diákok nyelvi ismereteire vonatkozó kérdések. 

4. Az oktatási színvonalának értékelése. 

5. Az unkán és magyar felsőoktatás közötti különbség leírása. 

12 kérdést tartalmazott, valamint a kitöltő személyére vonatkozó információs kérdéseket 

(nem, életkor, oktatási intézmény), ebből 11 zárt és 1 nyílt. Minden kérdésnél egy választási 

lehetőség volt. A 3. és 5. kérdésnél rangsorolási, a 6., 8., 9. és 10. értékelő skála.  

15 intézmény 313 diákja töltötte ki a kérdőívet. Az intézmények kiválasztása a KMPSZ
4
 

magyar nyelvű középszintű oktatási intézményeinek listájáról történt, a 2001-es összukrajnai 

népszámlálás magyar kisebbségre vonatkozó adatainak figyelembevételével. (30. melléklet, 

54. ábra) 

A kitöltések 65%-nál személyesen is jelen voltam. A kitöltés minden esetben nyomtatott 

formában történt és az adatgyűjtést az intézmény pedagógusai végezték. A felmérés 

2013. október 22. és 2014.február 25. közötti időszakban zajlott.  

3.2 Végzős főiskolai és egyetemi hallgatók körében végzett kérdőíves felmérés. 

(2. melléklet) 

A kérdőív kérdéseit egyetemi és főiskolai tanárokkal valamint végzős hallgatókkal történő 

beszélgetést követően állítottam össze. A kérdőív a következő keppen épül fel:  

1. A kitöltőkre vonatkozó információk. 

2. A továbbtanulást befolyásoló tényezőkre vonatkozó kérdések. 

3. A végzős hallgatók nyelvi ismereteire vonatkozó kérdések. 

4. Az oktatás színvonalának értékelése. 

5. A hallgatók diplomaszerzést követő terveire vonatkozó kérdések. 

6. Az ukrajnai munkavállalás nehézségeinek leírása. 

A kérdőív 14 kérdést tartalmazott, valamint a kitöltőre vonatkozó információs kérdéseket 

(nem, életkor, szak). A kérdések közül 13 zárt kérdés volt, 1 nyílt. A 13 kérdésből kettő 

rangsorolós (2. és13. kérdés), hat skála szerű (4.,5.,6.,7.,8.,11. kérdés). A kilences kérdés 

esetében több válaszlehetőség megjelölése is lehetséges, a többi kérdésnél a válaszlehetőségek 

száma egy. A válaszadás önkitöltős formában zajlott. 81 papír alapú, nyomtatott kérdőívet és 

                                                 
4 KMPSZ – Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 
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42-t elektronikusan töltöttek ki. A kitöltők az UNE Humán és Természettudományi Karának, 

a II. RFKMF-nak illetve a MÁE Humán-pedagógiai Kollégiumának, magyar nyelven tanuló, 

hallgatói. A nyomtatott formájú kérdőíveket az intézmények oktatói segítségével töltettem ki 

a hallgatók között. Az elektronikus kérdőívet, a különböző közösségi oldalak, hallgatói 

csoportjaiba történő megosztásokkal jutattam el a megkérdezni kívántakhoz. A kitöltés 

2013. november 06. és 2014. április 22. között zajlott. 

3.3 A kérdőívek feldolgozásának módszere.  

A papíralapú kérdőívek adatainak digitalizálására a Microsoft Office 2010
5
 

programcsomag eszközeit használtam. Az adatokat Microsoft Access 2010
6
-es adatbázis 

kezelő szoftver űrlap objektumának segítségével az adatbázis táblájába vittem be. Ezt a táblát 

Microsoft Excel 2010
7
 táblázatkezelő program táblázatába exportáltam.  

Az online (internetes) kérdőíveket Google Dokumentumok webalapú irodai 

alkalmazáscsomag Űrlap eszközével hoztam létre és az ezzel gyűjtött adatokat Microsoft 

Excel táblázatba töltöttem le. 

Az évfolyammunka elkészítése során a papír alapú és az online kérdőívekből kinyert 

adatokat egy egységes adatbázisba foglaltam. 

Táblázatban tárolt adatok feldolgozásához és bemutatásához az Excel 2010 lehetőségeit 

használtam fel. Az egyes szempontok szerinti kiértékeléshez ezt használva szerkesztettem a 

diagramokat és a táblázatokat, beépített függvényekkel (SZUM(), ÁTLAG(), DARAB(), 

DARABTELI(), DARABÜRES(), DARABHATÖBB()) és saját képletekkel számoltam. 

Statisztikai szempontból a kiértékelés során darab előfordulást és számtani középértéket 

számítottam. 

A térkép létrehozásához és az egyes pontok térképen való feltüntetéséhez Kárpátalja 

térképét és a Google Earth
8
 programot is használatba vettem. 

  

                                                 
5 Microsoft Office 2010 – http://office.microsoft.com/hu-hu/suites/ 
6 Microsoft Access 2010 –  http://office.microsoft.com/hu-hu/access/ 
7 Microsoft Excel 2010 –  http://office.microsoft.com/hu-hu/excel/ 
8
 Google Earth – earth.google.com   

http://office.microsoft.com/hu-hu/suites/
http://office.microsoft.com/hu-hu/excel/
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Kárpátalja rövid története az 1900-as évektől napjainkig 

1688-tól 1918-ig Kárpátalja, Magyarország más részeihez hasonlatosan a Habsburg 

birodalom fennhatósága alatt állt. II. József császár Magyarország új közigazgatási beosztását 

1785-ben vezette be, melyben 10 kerületre osztották az országot. Kárpátalján Máramaros, 

Ugocsa, Szatmár, Bereg és Ung vármegyék összevonásával alakult ki egy körzet. Jelentős 

ruszin és német ajkú kissebség élt a területen. 1918. december 21-én, az első világháború 

bukása után, a ruszinok Ruszka-Krajna néven területi autonómiát kaptak. 

A Saint-germaini békeszerződés értelmében 1919. szeptember 10–én a terület 

Csehszlovákiához került, mely autonómiát ígért neki, bár ezt nem hajtotta végre. Kárpátalja 

területén ekkor kb. 185 ezer fős magyar közösség élt, amely a népesség 30%-át tette ki; a 

ruszinság aránya 56%, a németeké pedig 10% volt. Az 1921.-i népszámlálásra a magyarok 

száma már csak 110 ezer volt. A két világháború között cseh betelepítéseket hajtottak végre. 

A gazdaság helyzete leromlóban volt, a Csehszlovák állam nyersanyagot nyújtó 

gyarmatterületként tekintett a vidékre.  

1938-ban Augusztin Volosin vezetésével megalakult Kárpát-Ukrajna, mely egy egységes 

ukrán autonóm terület ként akarta irányítani Kárpátalját. Épp emiatt a magyarok és oroszok 

jogait jelentősen korlátozta. Ezen kisebbségpolitika jelentősen visszavetette Kárpátalja 

egyébként sem virágzó gazdaságát, majd minden export és import kapcsolata megszűnt a 

szomszédos országokkal. 1939-ben Csehszlovákia felbomlása után, a magyar királyi 

honvédség elkezdte Kárpátalja visszafoglalását. Így 1939-től 1944-ig Kárpátalja ismét 

Magyarország fennhatósága alá tarozott. Kárpátalja Ungi, Beregi és Máramarosi 

közigazgatási kirendeltségekre oszlott, a ruszinok által lakott hegyvidéket nem sikerült 

beintegrálni a megyerendszerbe. Küszöbön volt a második világháború. 1941-ben Kárpátalja 

felvonulási területté vált a Szovjetunió ellen. A szovjet Vörös Hadsereg 1944-ben elfoglalta a 

területet. 1945. június 29-én Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták. A második 

világháborúban a Szovjetunió jelentős veszteségeket szenvedett, melyért a vesztes félt 

okolták. Így mint 40 ezer kárpátaljai magyart és svábot – mint hadifoglyot – utaltak 

közmunkára az ország számos területén. Keleti fekvése miatt a Szovjetunió nem tartotta 

elsődlegesnek a gazdaság, azon belül is az ipar fejlesztését, emitt lemaratottabb volt Ukrajna 

többi részétől. A 90-évek beköszönte a Szovjetunió szétesését is magával hozta. 

1991. december 1-jén engedélyezték a független Ukrajna létrejöttét, melynek Kárpátalja is 

http://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1785
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ramaros_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ugocsa_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1r_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bereg_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ung_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/1918
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-germaini_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s_(1919)
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_10.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ungi_k%C3%B6zigazgat%C3%A1si_kirendelts%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beregi_k%C3%B6zigazgat%C3%A1si_kirendelts%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ramarosi_k%C3%B6zigazgat%C3%A1si_kirendelts%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ramarosi_k%C3%B6zigazgat%C3%A1si_kirendelts%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1941
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_Hadsereg
http://hu.wikipedia.org/wiki/1944
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_29.
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ukrán magyar román orosz cigány szlovák német belorusz egyéb

1010127 

151516 
32152 30993 

14004 5695 3582 1540 5005 

Kárpátalja népességének megoszlása nemzetiség szerint 

(Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal 2003) 

része volt. Bár a ruszinok területi autonómiát követeltek a területnek, de sajnos sikertelenül. A 

2000-es évek közepén bekövetkezett „Narancsos forradalom” idején ismét próbálkoztak 

autonómiai törekvéssel szintén sikertelenül. 

Kárpátalja napjainkban is még Ukrajna részét képezi. A 2014-es Ukrajna területén zajló 

polgárháborús események jelentősen megviselik a területet, úgy társadalmilag és 

gazdaságilag, a csőd szélére sodródott Ukrajna egyéb részeihez hasonlóan. Sajnos az ország 

területén jelen pillanatban is komoly harcok folynak a túlnyomó részt oroszok által lakott 

Kelet-Ukrajnai rész Oroszországhoz csatolásának elérése érdekében. Kérdés, hogy ez milyen 

hatással lesz a nemzetiségileg igen csak színesnek mondható Kárpátaljára. 

2.2. Magyarok Kárpátalján 

2.2.1 Kárpátalja lakosságának nemzetiségi összetétele a 2001-es népszámlálási adatok 

alapján.  

2001-ben a Kárpátaljai Megyei Statisztikai hivatal adatai alapján Kárpátalja lakossága 

1 254 614 fő. A lakosság nemzetiség szerinti megoszlása a következő keppen alakul:  

A lakosság 81,0 %-a az ukrán nemzetiségű polgárok, míg a magyarok részaránya a 

kárpátaljai össznépességnek 12,7 % volt, 2,9 % az orosz nemzetiségű polgár, 2,6 % a román 

lakosság. 

Ekkor kárpátaljai magyarok 97,1 %-a a magyar nyelvet tekintette anyanyelvének, ez 

147 056 embert jelent, ukrán anyanyelvű magyar lakosság 3932 fő, azaz 2,6 %, 376 magyar 

anyanyelvének az oroszt tekinti, 134 valamely más idegen nyelvet, illetve 16 a románt.  

1. ábra – Kárpátalja népességének megoszlása nemzetiség szerint (Kárpátaljai Megyei Statisztai Hivatal 2003) 
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Az Ukrajnai magyarság Kárpátalja délnyugati részén az ukrán–magyar határral 

párhuzamosan, 15–20 km szélesen a következő megoszlásban: 

a) 64,6%-a, azaz 97 918 fő falvakban (Beregszászi járásban 41 163 fő, Nagyszőlősi 

járásban 30 874 fő, Ungvári járásban 24 822 fő, Munkácsi járásban 12 871 fő); 

b) 26,6%-a (40 284 fő) városokban (Beregszászban 12 785 fő, Ungváron 7972 fő, 

Munkácson 6975 fő); 

c) 8,8%-a (13 314 fő) ún. városi típusú településeken. 

 

2. ábra – A magyarság megoszlása Kárpátalja közigazgatási egységeiben a 2001-es népszámlálási adatok 

alapján. (Saját szerkesztés) 

Kárpátalja lakosságának nem szerinti összetétele 2001-ben a következőképpen nézett ki. A 

nők az össznépesség 51,8 %-át alkották. Ukrajnában ekkor átlagosan 1159 nőre 1000 férfi 

jutott, a nők aránya az összlakosságban 53,7 %. Tehát Kárpátalja nemi összetétele ukrán 

viszonylatban kedvezőnek számít. A kárpátaljai magyar lakosságnál férfitöbblet figyelhető 

meg, 1099 férfira jutott 1000 nő. 

Nemzetiség 

Anyanyelve és 

nemzetisége 

megegyezik % 

Ukrán 

anyanyelvű % 

Magyar 

anyanyelvű % 

Orosz 

anyanyelvű % 

 1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 

ukrán 98,5 99,2 - - 0,5 0,2 1,0 0,5 

magyar 97,2 97,1 2,1 2,6 - - 0,6 0,2 

román 98,2 99,0 0,7 0,5 0,2 0,1 0,5 0,1 

orosz 95,8 91,7 3,8 7,9 0,3 0,2 - - 

cigány 20,5 20,5 12,3 16,7 65,7 62,4 1,0 0,2 

szlovák 34,9 43,5 33,2 41,5 25,8 11,3 5,3 2,6 

német 74,1 50,5 18,4 39,6 1,0 4,2 6,1 4,8 

belorusz 45,2 37,4 7,5 18,4 0,6 0,6 46,6 43,2 
1. táblázat – A népesebb nemzetiségek anyanyelvi megoszlása Kárpátalján az 1989-es és 2001-es népszámlálási 

adatok alapján százalékban (Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal, 2003b Laver,Ziholov,1991) 

A magyarság megoszlása Kárpátalja közigazgatási 
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Míg 1989-ben a Szovjet-Ukrajnában 163 ezer személy vallotta magát magyar 

nemzetiségűnek, addig 2001 decemberében 156 ezer 600-an, ami a független Ukrajnában élő 

népek létszámát illetően a hetedik helyet jelenti. Azaz a csökkenés mindössze 6 ezer 400 főt 

tesz ki. Ezen belül Kárpátalján az 1989-es 155 ezer 711 fővel szemben tizenkét év múlva 151 

500 fő lett, azaz 4211 fővel csökkent a magyarság száma. Kárpátalján a magyarság az 

összlakosság 12,1 százalékát teszi ki. A magyarság számának változásai az elmúlt 

évtizedekben: 

 

3. ábra - Dupka György: A magyarság számának, összetételének és települési területeinek változása 

Kárpátalján. – In: Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (1910-

1990) alapján. 

1941–1946 között 110 728 fős, jelentős csökkenés, 1946–1959 között 8311 fős csökkenés 

tapasztalható. A 18 év alatt 110 728 fővel lett kevesebb a kárpátaljai magyarság. Ennyibe 

került a második világháború és a „kollektív bűnösség elvét” alkalmazó különféle megtorlás: 

több hullámban végbement kivándorlás, az 1944-1953 közötti sztálini etnikai tisztogatás, a 

kommunista diktatúra asszimilációs politikája, a szülőföld politikai, gazdasági, vallási 

okokból történő elhagyása. 

2.2.2 A magyarlakta terület nyelvhatára. 
9
 (30. melléklet, 54. ábra) 

Az Ungvári járásban a szlovák–ukrán határ mentén elterülő Botfalva és Ungtarnóc vonala 

adja meg a magyarlakta terület nyelvhatárát. A nyelvzóna a továbbiakban Baranya, 

Korláthelmec, Unghosszúmező, Császlóc falvakat érinti. A Munkácsi járáshoz tartozó 

Csongor és Barkaszó falvakat érinti a nyelvhatár. Munkács közelében fekszik egy jelentős 

magyar nyelvsziget, Beregrákos. A nyelvterület korábbi peremközsége az elmúlt századokban 

is vegyes lakosságú Izsnyéte. Mintegy nyelvszigetet képez Izsnyéte fölött Munkács. Izsnyétét 

elhagyva a nyelvvonal Dercent és Fornost érinti, mindkettő magyar település. Fornostól a 

                                                 
9 Dupka György –Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, érdekképviselete Kárpátalján, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2011, 32-33 old.  
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nyelvhatár délre kanyarodik. A Beregszászi járásban Beregújfalut, Salánkot, a Nagyszőlősi 

járásban pedig Feketepatakot és Tiszaújhelyet érjük el. Közöttük Kovászó ruszin nyelvsziget. 

Az utóbbi két falun túl – ruszin falvak gyűrűjében terülnek el a már magyar többségüket 

mindinkább elvesztő községek: Mátyfalva, Karácsfalva, Fancsika, Tiszasásvár. A fölöttük 

fekvő Nagyszőlős is ma már nyelvszigetnek számít. Így jutunk el a nyelvhatár legszélsőbb 

pontjához, Tiszaújlakhoz. Tiszaújlakkal átellenben „Túl a Tiszán” villa alakban, illetve 

láncolatban húzódnak a magyar falvak: Tiszabökény, Tiszapéterfalva, Nagypalád, 

Fertősalmás, Forgolány, Batár, Nevetlenfalu, Öregakli, Aklihegy, Szőlősgyula. Valamennyi 

az ukrán–magyar, illetve az ukrán–román határszögben található. Szőlősgyulán túl az egykori 

magyar és vegyes lakosú községek 1946-tól mindinkább ukrán többségűvé váltak, így 

Feketeardó, Tekeháza, Gödényháza és Királyháza. Ezen nyelvhatár fölött, a Tisza felső 

folyásának völgyében kisebb-nagyobb magyar szórványok, nyelvszigetek követik egymást 

Nagyszőlőstől Kőrösmezőig: Huszt, Visk, Técső, Aknaszlatina és Rahó. 

2.3. Az ukrán oktatási rendszer szerkezete 10 

Az 1996-ban elfogadott oktatási törvény alapján az Ukrán oktatási rendszer a 

következőképpen épül fel: 

 iskola előtti nevelés; 

 elemi oktatás; 

 általános képzés; 

 középfokú képzés; 

 szakmai, technikai; 

 felsőfokú képzés; 

 diploma utáni képzés; 

 aspirantúra; 

 doktorantúra; 

 önképzés; 

A különböző képzettségi szinteket nyújtó oktatási intézményeket különböző fokozatokba 

sorolják. Az I. fokozat az elemi iskola (pocsatkova skola), a II. fokozat az általános iskola, 

(osznovna skola), a III. fokozat a középiskola (sztarsa skola). Ezek a középszintű oktatás 

intézményei. Ezeken kívül a középszintű oktatási intézményekhez tartoznak még: a 

gimnáziumok, líceumok, kollégiumok, internátusok, oktató- nevelő komplekszumok, 

szakosított iskolák, esti, levelező iskolák valamint beteggondozó, szanatóriumi iskolák is.  

(Zakon Ukrajini Pro zagalynu szerednyu oszvitu, 1998: 4-5). 

                                                 
10 Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás esélyei Kárpátalján. Intermix Kiadó. Ungvár–Budapest, 1995. munkája alapján.  
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A beiskolázási kor Ukrajnában 6 év. Ez azt jelenti, hogy az adott tanév szeptember elsején 

hatodik életévét betöltött gyermek jogosult az elemi oktatásba történő belépésre. De 

amennyiben a gyermek, valamely oknál fogva nem iskolaérett, ez a határ lehet 7 év is.  

Az ukrán állam kötelezi a teljes középfokú oltatás befejezését jelenleg hatályban lévő 

törvények értelmében. Az egyes képzési szintek befejezését követően a tanulóknak pozitív 

eredményű vizsgát kell tennie, hogy átléphessenek egy következő szintre. Szintenként 

minimum öt tárgyból kell vizsgát tenni. Ez azt jelenti, hogy a kötelező középfokú képzés ideje 

alatt, a tanulónak legalább tizenöt vizsgán kell megfelelni. Minden szinten kötelező az ukrán 

nyelv szigorlat. 

Az egyes oktatási intézmények tanterve államilag meghatározott, nem enged túl sok 

mozgásteret. 

Ha a diák sikeresen túljutott a kötelező középszintű képzési rendszeren, következik a 

felsőoktatás. Felsőoktatási intézmények kategóriájába tartoznak a képzők, collegek, 

akadémiák, technikumok, főiskolák és egyetemek. Ezen intézményeknél, akkreditálásuk 

szerint, ismét négy fokozatot különböztethetünk meg. 

I. fokozat – technikumok (érettségit és valamely szakmai képzettséget adó intézmény) 

II. fokozat – képzők és collegek 

III. és IV. fokozat –főiskolák és egyetemek (elbírálás szerint) 

Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságban az oktatási rendszer szerkezete semmiben 

nem tért el a többi köztársaságétól. A rendszer vertikális struktúrája a következő volt. 

Iskoláskor előtti nevelés (bölcsődék az 1-3 évesek számára; óvodák a 4-6 évesek számára). 

Egységes általánosan képző és kötelező középiskola, amely valójában három tagozatból 

állt. 

Alsó tagozat, 1-4. osztály (beiskolázási korhatár 7 év); 

Felső tagozat, 5-9. osztály. A 9. osztály végén a tanulók öt alaptantárgyból vizsgáztak, és 

ezzel megszerezték az általános képzést igazoló okiratot (általános iskolai végzettséget), 

amely alapján tanulmányaikat folytathatták a különböző szintű és rangú szakképző 

intézetekben vagy az érettségihez vezető középiskolában; 

Középiskola, 10-11 osztály kötelezővé vált mindenki számára, amennyiben tanulmányait 

nem szakiskolában vagy szakközépiskolában folytatta. 

Szakmunkásképzők (az általános iskola után). A felvétel általában beiratkozás vagy 

beszélgetés alapján történt. Szakmától függően 1-3 éves felkészítés után a legszélesebb 

rétegek számára adott alapfokú szakképesítéseket, de nem zárult érettségivel. Az érettségit az 

esti vagy levelező intézetekben szerezhették meg kötelezően a hallgatók. 
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Szakközépiskolák (szintén az általános iskolák után). Ide általában felvételi vizsgák alapján 

kerülhettek be a diákok, ahol a 3-4 éves képzési idő alatt a legkülönbözőbb szakképesítést és 

érettségit szerezhettek. Egyes intézmények az általuk kiállított okiratot diplomának nevezték, 

bár valójában nem jelentett felsőfokú végzettséget. Ide sorolhatók az óvónő- és tanítóképzők, 

bába- és ápolóképzők stb., például a munkácsi tanítóképző és a beregszászi egészségügyi 

szakközépiskola is ilyen, gyakorlatilag középfokú végzettséget adó intézmény. 

Technikumok (az általános vagy középiskolára épülő intézmény). Felvételi vizsgák alapján 

beiskolázó, szakmát és érettségit jelentő diplomát adó, középfokú intézmény, ahol a képzési 

idő általános iskola után 4-5 év, középiskola (érettségi után) 2-3 év. 

Főiskolák (érettségizett tanulók szakirányú képesítését biztosító, 4 éves képzési idejű 

oktatási intézmények, melyek sikeres elvégzése után diplomát szerezhetnek a hallgatók). 

Egyetemek (érettségizett tanulók tudományos és szakirányú képzését biztosító oktatási 

intézmény, melyekben a képzési idő 5-6 év). 

Aspirantúra (az egyetemeken működő doktori iskola). 3 éves képzési idő és a disszertáció 

megvédése után kandidátusi fokozatot nyújt. 

2.4. Magyar nyelvű középszintű oktatás Kárpátalján 

A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai rendszer igencsak szegényes volt a 90-es évek elején, 

majd 2000-es évekhez közeledve mutat némi javulást. 2000-ben 56 magyar óvoda üzemelt, 

114 csoporttal, amelybe 2 316 gyerek járt. A KMPSZ adatai alapján, 2009-ben Kárpátalján 86 

magyar nyelvű óvoda működött.  

Az első középiskola 1953-ban kezdte meg működését, elemi és általános iskolák már ezt 

megelőzően is működtek. Az 1999 2000-es tanévben 2069 diák tanult valamely magyar 

nyelvű középszintű kárpátaljai oktatási intézményben.  

2009-ben Kárpátalján 99 középszintű oktatási intézmény működött. Ebből 4 elemi iskola, 3 

oktatási nevelési központ, 45 általános iskola, 38 középiskola, 7 líceum és 2 gimnázium. 

2.5. Magyar tannyelvű felsőoktatás Kárpátalján  

2.5.1 A felsőoktatási felvételi rendszer.  

Зовнішне Незалежне Оцінювання, (ZNO)
11

 magyarul: Külső Független Tesztelés, 2008-

tól kötelezővé tett új érettségi-felvételi rendszer, amelynek kereteiben a diákok nem saját 

                                                 
11 http://testportal.gov.ua/dublikat/- a Külső Független Tesztelés hivatalos oldala. 

http://testportal.gov.ua/dublikat/-
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tanintézményeikben érettségiznek, hanem egy kijelölt központban. Az itt szerzett pontok 

egyben a felvételi pontjaik lesznek a felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. 

Az új felvételi rendszert az egyenlő esélyek biztosítása végett vezették be. Mivel Ukrajna 

viszont egy vegyes nemzetiségű ország, jelentős orosz lakossággal, ez az intézkedés komoly 

felháborodást váltott ki az országban élő nemzeti kisebbségek körében. Hiszen kötelezővé 

tették a vizsgázást ukrán nyelvből és irodalomból, mely miatt a kárpátaljai magyar diákok is 

jelentős hátrányból indulnak a felvételinél ukrán nemzetiségű társaikkal szemben. 

A vizsgával kapcsolatos törvényeket az elmúlt pár évben folyamatosan módosították. 

Jelenleg a sikeres felvételihez:
12

  

 A vizsgázónak minimum 3, maximum 4 tantárgyból vizsgáznia kell. 

 Kötelező vizsgának számít az ukrán nyelv és irodalom vizsga. 

 Második vizsgának 2 tantárgy közül lehet választani: Ukrajna történelme vagy 

matematika. Ezek, a harmadik, vagyis a profiltantárgytól függenek, amit már az adott 

felsőoktatási intézmény dönt el. (Például ha a profiltantárgy fizika, akkor ahhoz 

matematika kell.) 

 A harmadik tantárgy a profil, vagyis ez dönti el, hogy a vizsgázó milyen irányba akar 

továbbtanulni. 

 A három kötelező vizsga közül az első kettőnél minimális 124 pontot, a 

profiltárgynál legalább 140 pontot kell elérnie a felvételizőnek. 

 Ha a profiltantárgy pontszáma meghaladja a 170 pontot, akkor a felsőoktatási 

tanintézményekbe a diák úgy is jelentkezhet, ha az ukrán nyelv és irodalom 

pontszáma nem érte el a minimális 124 pontot. 

 A vizsgázó összesen 5 tanintézménybe adhatja be a jelentkezését, minden 

tanintézményben maximum 3 szakra, így összesen 15 lehetősége van. 

Egyszerűsítésnek tekinthető, az, hogy felsőoktatási intézmények felvételi szabályának 

megfelelően azok a jelentkezők, akik 2007-ben vagy a korábbi években érettségiztek, továbbá 

azok, akik 2011-ben Ukrajnán kívül, például Magyarországon vagy más államban szereztek 

érettségi bizonyítványt, a minőségi bizonylatok (szertifikátok) benyújtása nélkül az 

egyetemeken, illetve főiskolákon tett vizsgák alapján kerülhetnek be a felsőoktatásba. Szintén 

a felsőoktatási intézményekben tehetnek felvételi vizsgát a I–II. kategóriájú 

mozgáskorlátozottak, a gyermekkori rokkantak, illetve az adott évben katonai szolgálatukat 

letöltők. 

                                                 
12 http://hu.wikipedia.org/wiki/ZNO_tesztel%C3%A9s – 2013.06.11. 10:13 

http://hu.wikipedia.org/wiki/ZNO_tesztel%C3%A9s
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A külső független tesztelés a 2005-ben bevezetett bolognai rendszere része volt, amellyel 

még mind a mai napig nem sikerült teljes mértékben összehangolni az ukrajnai felsőoktatást.  

2.5.2 Ungvári Nemzeti Egyetem
13

  

1945-ben megkezdte működését az Ungvári Állami Egyetem, napjainkban Ungvári 

Nemzeti Egyetem 1963-ban elkezdte működését a magyar nyelv és irodalom szak. 

A IV. fokozattal rendelkező felsőoktatási intézmény az ukrajnai egyetemek 

rangsorolásában a tízedik helyen áll. A 2009/2010-es tanévben 642 magyar ajkú diák tanult a 

tanintézet 18 fakultásának 42 szakán, ebből 283-an a magyar karon. A Magyar Tannyelvű 

Humán és Természettudományi Karon magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika és 

matematika szakos tanárképzés folyik elsősorban a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák 

részére. Minden tanszéken van aspirantúra (doktoriskola), ahová a legjobb végzősöket veszik 

fel. A nappali képzés ötéves, a levelezői tagozaton hat. A hallgatók az elméleti 

szaktantárgyakon kívül különböző szakkollégiumokat és szakszemináriumokat hallgatnak. A 

nemzeti egyetem minden fakultása, így a magyar kar is a bolognai rendszer szerint kredit-

modul rendszerben dolgozik. A hallgatók évfolyam- és szakdolgozatokat, mester fokozatú 

diplomamunkákat írnak. Részt vesznek a tanszékek hallgatói önkormányzati munkájában, 

tudományos előadásokat tartanak a tudományos diákköri konferenciákon. 

A harmadévesek szemeszteres vagy egy-két hónapi részképzésen vesznek részt 

Magyarország felsőoktatási intézményeiben. A végzősök egy hónapos diploma előtti 

gyakorlaton vannak a magyarországi Országos Széchényi Könyvtárban s Budapest más 

tudományos könyvtáraiban. A karon tanári és hallgatói röplabda- és futballcsapat van. A 

karon érdekes és tartalmas tanulmányi és társadalmi élet folyik. A négyes átlaggal rendelkező 

diákok havi ösztöndíja a magyar filológusoknál és történészeknél 702UAH (25 980HUF) (a 

kitűnő tanulóknál 760UAH (28 120HUF)), a fizikusoknál és a matematikusoknál 820UAH 

30 340HUF (a tiszta ötösöknél 890 UAH (32 930HUF)). A dékáni hivatal, a kar 

szakszervezete igyekszik diákszállót biztosítani a hallgatók többségének. 

A 2013/14-es tanévben Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Karon 258 diák 

tanul. Ebből 218 nappali, 40 levelező tagozaton. A nappali tagozatos diákok szakok közötti 

megoszlása a következő: magyar nyelv és irodalom szakon 55-en, történelmen, 69-en, 

matematikán 53-an és fizikán 41-en. 

 

                                                 
13 http://magyarkar.site90.net/index.html - Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar oldala.  

http://magyarkar.site90.net/index.html
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2.5.3 A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
14

 

Az intézmény alapítványi fenntartású kárpátaljai székhelyű, államilag elismert III. 

akkreditációs fokozatú, ukrajnai felsőoktatási intézmény. Az oktatás az intézményben 1994-

ben kezdődött, a Nyíregyházi Főiskola Speciális Képzéseként vette kezdetét (ekkor még nem 

rendelkezik önálló jogi státusszal a Főiskola). Önálló, hivatalosan bejegyzett, állami 

működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézményként 1996 óta működik. 1996-tól 

Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) néven folytatott tanárképzést különböző 

szakokon és szakpárokon. 2003-tól II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néven 

struktúraváltással és profilját bővítve a tanárképzésen kívül eső szakterületeken is folynak 

nappali, levelező, kihelyezett és tanfolyami képzések. 

A 2012/13-as tanévben 692 diák tanult a főiskola ukrán rendszerben is akkreditált 

szakjain, valamint 263 valamely anyaországi kihelyezett képzésben.  

A Felnőttképzési Központ szervezésében az elmúlt tanévben a különböző tanfolyamokra 

513 fő jelentkezett, és ebből 387 fő kapott tanúsítványt. Így összesen 1342 diákja volt az 

intézménynek az elmúlt tanévben.  

A főiskola első ízben, 2001-ben adott ki diplomákat. Abban az évben még csupán 36 fiatal 

szerzett felső végzettséget intézményben nappali tagozaton. A levelező képzésben első 

alkalommal 2008-ban vehettek át diplomát a főiskola végzősei. 

Az intézmény eddigi működése alatt 1962 diplomát adott ki. 
15

 

Az intézmény nappali és levelező tagozatán végzett és pedagógus oklevelet szerzett 

hallgatók túlnyomó többsége szülőföldjén él, és legnagyobb részük Kárpátalján 

pedagógusként dolgozik. 

2013-ban 158 diák szerzett diplomát (melléklet, ábra), 126-an nappali és 32-en levelező 

tagozaton. A diplomát szerzettek 47%-a dolgozik, ebből 52-ember, 32%, a saját szakterületén, 

                                                 
14 http://www.kmf.uz.ua/ 
15 http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/20532-orosz-ildiko-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-elnokenek-evzaro-

beszede - Orosz Ildikó- Évértékelő beszéd 2012 13 tanév  

Szak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Fizika ∑ 

forma N L N N N  

év szint Bsc Msc Bsc Msc Bsc Msc Bsc Msc Bsc Msc  

2011 18 22 0 12 20 13 - - - - 95 

2012 10 18 12 11 15 20 13 - 9  108 

2013 13 10 6 12 17 15 11 11 11 9 115 

∑ 41 50 28 35 52 48 24 11 20 9 318 

2. táblázat - A Humán és Természettudományi Karon diplomát szerzett diákok száma az elmúlt 3 évben szakonként 

és tanulmányi formánként lebontva. (Saját szerkesztés az UNE Tanulmányi osztályának adatai alapkán.) 

http://www.kmf.uz.ua/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/20532-orosz-ildiko-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-elnokenek-evzaro-beszede
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/20532-orosz-ildiko-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-elnokenek-evzaro-beszede
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15% valamely más munkakörben. A frissdiplomások 52%-a továbbtanult, ebből 36%. 52 

ember a főiskola falai között. 
16

 

 

4. ábra – A II.RFKMF 2012/13-ban diplomát szerzett diákjai, diplomaszerzést követő tevégenység szerínti 

megoszlása főben és %-ban (N=158) 

2.5.4 Munkácsi Humán-Pedagógiai Kollégium 

A Munkácsi tanítóképző előde, a Munkácsi Magyar Királyi Elemi Népiskolai Tanítóképző 

Intézet 1914-ben nyílt meg. Volt Tanárképző Főiskola, majd ismét Tanítóképző. 2009-től 

Munkácsi Humán - Pedagógiai Kollégiumként működik, a Munkácsi Állami Egyetem része 

ként. A tanítói szakon minden évfolyamon sikerült megőrizni a magyar csoportokat. A 

tantárgyak 95 százalékát anyanyelvükön tanulhatják a diákok, bár az olyan profiltárgyakat, 

mint a pedagógia vagy a gyermekpszichológia, továbbra is ukrán nyelven oktatják. A 

2010/2011-es tanévbe 120 diák tanult magyar nyelvű csoportban. Jelenleg ez a szám 79-re 

csökkent. Ez államilag finanszírozott helyek drasztikus csökkenésével, valamint a tandíj 

hírtelen emelkedésével magyarázható. 2008-ig a magyar csoportban tanuló diákok fele (kb. 

csoportonként 15 diák) részesült állami ösztöndíjban. A következő években ez a csoport 1 5-

re csökkent. A tandíj mértéke jelenleg 5400 UAH (199 800 HUF) tanév. 

Tehát a 2013/14-es tanévben 79 diák tanul az intézmény magyar csoportjában. 21 első, 18 

második, 16 harmadik és 24 negyedik évfolyamon.
17

  

 II RFKMF UNE MHPK 

Tanév összes magyar összes magyar összes magyar 

2005/2006 1034 1034 9766 545 1292 78 

2006/2007 1021 1021 10401 714 1008 90 
3. táblázat – A kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló magyarok aránya 2005-2007. (Forrás: Orosz, 

1998-2006). 

                                                 
16

 A II.RFKMF Karrier Centrumának információi alapján. 
17 Munkácsi Humán–Pedagógiai Kollégium Dékánin Hivatalának információja alapján. 
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2006/2007-es tanévben 1923 magyar nemzetiségű diák tanult a kárpátaljai felsőoktatásban. 

Megoszlásuk a következő:  

 

5. ábra – Magyar diákok megoszlása Kárpátalja felsőoktatási intézményeiben 2006/2007 

2.6. Ukránul pedig tudni kell(ene) 

Ez a mondat nagyon megfogott, a Nyelv, Oktatás Politika 2001-es kiadványának „Az 

állami és a kisebbségi oktatáspolitika közötti konfliktusok” című, Orosz Ildikó által írt, 

fejezetét olvasva. Az ukrán állam a fenti kijelentést teljes mértékben komolyan is veszi, 

hiszen ahogy a legtöbb ukrán véli „Ukrajnában élsz, ukrán kenyeret eszel, hát viselkedj is úgy 

és beszélj is ukránul”. 

1996-ban a 9. és 11. osztályt befejezett Ukrajnában élő diákok számára kötelezővé vált az 

ukrán nyelvből és irodalomból történő vizsgázás. Ezen szabály a magyar tannyelvű iskolák 

végzőseire is vonatkozott. Ekkor még kiskaput jelentett a nemzetiségi iskolák számára az a 

kitétel, hogy nem kötelezik vizsgára azokat akiket nem osztályoztak ukrán nyelvből, így az 

illető más népek nyelvéből és irodalmából tehet vizsgát. Így a magyar iskolákban a tanulók, 

csak ha saját maguk választották, akkor kellett ukrán nyelvből és irodalomból vizsgát tenniük. 

1997- ben ugyanez volt a helyzet. 1998- ban azonban már kötelezővé tették az ukrán nyelvet 

mint érettségi tárgyat, de az 1998-as árvízre hivatkozva még engedélyezték a magyar nyelvből 

és irodalomból tett érettségit is. 2000-től azonban ez megszűnt.  

A kötelező ukrán nyelvű vizsga jelentősen megnehezítette a magyarok helyzetét a 

felsőoktatásban, hiszen az érettségi vizsgák eredményeit fokozottan vették figyelembe. De 

azon tanulók, akiket nem osztályoztak ukrán nyelvből és irodalomból az egyetemen 

anyanyelvükből tehettek felvételi vizsgát. A felvételi kérdést máig sok vita övezi. Ugyanis 

olyan meghatározott protokollt hoztak be a vizsgázási rendszerbe, amely egyenlőtlenné tette 

az esélyeket a kisebbségekkel szemben. Ez nem más volt, mint az ukrán nyelv és irodalom 

teszt kötelező bevezetése. Az első próba érettségi 2007-ben volt és a különböző tárgyakból 

ukrán nyelven történt. 2008-ra már kötelezővé tették az eljárást, a felsőoktatásba való 

Magyar diákok megoszlása a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben 
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bekerülés egységesítése végett. 2009-ben lehetségessé vált a kisebbségek számára, az adott 

kisebbség nyelvére lefordítva igényelni a tesztfeladatokat, az ukrán nyelv és irodalom 

kivételével. Fölöttébb érdekes volt például, hogy aki ekkor az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Magyar nyelv és irodalom szakára szeretett volna felvételizni a következő három tárgyból 

kellett vizsgát tennie. Elsőként ukrán nyelvből és irodalomból, ez a mai napig minden szakra 

kötelező, aztán az adott szakhoz szükséges profiltárgyból, ami ekkor a magyar filológiánál az 

idegen nyelv volt (angol, német, francia, orosz), valamint egy harmadik szabadon választott 

tárgyból, ami ebben az esetben az Ukrajna története volt. Mindnyájúnknak feltűnik, hogy a 

fent említett tárgyak egyikének sincs túl sok köze a magyar nyelvhez és irodalomhoz. 

Ráadásul, ha a diák nem éri el a 124 pontot (200 pontos rendszerben) valamely tárgyból, 

esélye sincs a felvételire. Mondanom sem kell, hogy az ukrán nyelv és irodalom okozta 

kihívás ezekben, az években jelentősen visszavetette a magyar diákok arányát, a felvételt 

nyert hallgatók között. Az Ukrán Állam elvárja a magyarságtól, hogy tudjanak ukránul, de az 

ehhez szükséges oktatási kereteket nem biztosítja. Már az elemi iskola első osztályában 

megkezdődik az államnyelv oktatása. Bár mostanra készül nemzeti kissebségeknek szóló 

tanterv, de annak hatékonysága igazán kérdéses. Véleményem szerint, a magyar diákot ez a 

tanterv úgy kezeli, mintha már rendelkezne valamilyen előzetes tudással, viszont ez 

egyáltalán nem így van. Hiszen arról a terv összeállítói megfeledkeznek, hogy mi kárpátaljai 

magyarok leginkább nyelvszigetekben élünk. Ezen a nyelvi tömbön belül a mindennapi 

kommunikációban csak a magyar nyelvet használjuk, magyar hírforrásokat olvasunk és 

nézünk, magyar hagyományokat őrzünk. Ukrán nyelv többnyire csak hivatalokban 

használunk, de a magyar lakosság nagy része ott is inkább az oroszt részesíti előnyben. De ezt 

figyelmen kívül hagyva, tizenegy éven keresztül tanuljuk az ukrán nyelvet, a rengetek 

fonetikai, morfológiai, frazeológiai szabályt, miközben az alapszókincs gyarapítása teljesen 

háttérbe szorul. Így számtalan tizenéves magyar meg sem tud szólalni azon ország nyelvén, 

amelynek polgára. Behozhatatlan hátránnyal indul a továbbtanulás és munkavállalás terén. 

Ennek a kisebbségi jogokat háttérbe szorító oktatáspolitikának hála, sok magyar végzős 

jobban beszél valamely idegen nyelven, mint országa nyelvén.  

Érdekes, hogy 2001-ben a választ adó 183 051 magyar nemzetiségű polgár, mindössze 

37,6%-a beszéli az ukrán nyelvet. Az orosz nyelvet idegyen nyelvként a megkérdezettek 

25,2%-a beszélte. Míg 34,2% egyáltalán nem beszél semmilyen más nyelven, az anyanyelvén 

kívül. 
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2.7. Továbbtanulás Magyarországon. A szülőföldre való visszatérés 

dilemmája 

A rendszerváltás óta egyre nagyobb teret hódít a kárpátaljai magyar nemzetiségű diákok 

körében a tanulmányi migráció. Ennek legfőbb oka a kárpátaljai magyar tannyelvű 

felsőoktatás által kínált szűkös lehetőségek. Másik fontos ok, a Magyar Állam határon túli 

magyarok esélyegyenlőségének biztosítására szolgáló tanulmányi támogatási rendszer. Mely 

elsősorban arra hivatott, hogy segítse a határon túl élő magyar fiatalok anyanyelvi 

továbbtanulását. Ennek érdekében különböző tanulmányi és szociális ösztöndíjat valamint 

lakhatási támogatást biztosít, mellyel a magyarországi felsőoktatási intézményben való 

diplomaszerzés lehetőségét segíti elő a külhoni fiatalok számára. Ezen hallgatói juttatásoknak 

az a célja, hogy a határon túli fiatalok, a diploma megszerzését követően visszatérjenek 

szülőföldjükre és a megszerzett tudást ott kamatoztassák.  

Amint azt kérdőíves felmérés során tapasztaltam, a résztvevő, érettségi előtt álló, 313 diák 

45,7%-a Magyarországon szeretne továbbtanulni. Mi ennek az elsődleges oka? A diploma 

megszerzése után visszatérnek szülőföldjükre? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a 

választ a Budapesti Márton Áron Szakkollégium lakó is Határhelyzet című 2008-as 

kutatásukban. 

Az 1200 fő befogadására alkalmas kollégium, főként határon túli magyar nemzetiségű 

egyetemistáknak és főiskolásoknak ad otthont. A felmérés ideje alatt 707 itt élő diák volt 

határon túli. Ebből az ukrán állampolgárok részaránya 79,7%. A felmérés kitért arra is hogy 

mi volt az elsődleges befolyásoló tényező a szakválasztásnál, egyértelmű válasz született az 

ösztöndíj. 

Érdekesnek bizonyultak a szakválasztásra vonatkozóan, többek között kárpátaljai 

fiatalokkal, készített interjúk:  

6. ábra – A kárpátaljai magyar lakosság által beszélt idegen nyelvek 

aránya a 2001-es népszámlálás adatai alapján. 
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„„A" egy Eszeny községből származó kárpátaljai fiú, jelenleg a Corvinus Egyetem 

(tovább: BCE) politológia szakos hallgatója. A hírneves Nagyberegi Református Líceumban 

tanult, gimnáziumi évei alatt pedig a történelem volt az egyedüli tárgy, amely érdekelte. 

Történelmi tudása valóban imponáló, középiskolás korában versenyeken is részt vett. 

Leginkább a 20. század történelme vonzza. A politológia szakot egyrészt azért választotta, 

mert érdekelte, másrészt pedig azért, mert nem volt történelem ösztöndíj. De végül is 

majdnem ugyanaz. Ha lett volna történelem szakra ösztöndíj, akkor azt választja. 

Magyarországi továbbtanulása egyéni döntés volt, fő oka, hogy nem beszéli az államnyelvet, 

otthon pedig csak főiskolai szinten tudott volna magyar nyelven továbbtanulni. Más 

alternatíva nem is igazán volt - állítja „A". Az információkat egy évfolyamtársától szerezte, 

aki volt kint fél évet Magyarországon az egyik testvériskolában. Ő mondta, hogy állandóan 

erről az egyetemről (azaz a BCE- ről) beszélnek, ez Magyarországon a legjobb, leghíresebb. 

Erre alapozva nagyon sok diáktársa felvételizett a Corvinusra. Látva, hogy van politológia 

szak, „A" is oda adta be jelentkezését. A tájékozódást segítette a gimnázium vezetősége is, 

amely minden évben beszerzi a felvételi tájékoztatót, és a diákok tanáraikkal konzultálhatnak 

a továbbtanulás ügyében.  

Ő tehát a választott szakot nagyon közelinek érzi a kívánt szakhoz. Azonban a két pálya 

valójában eltérő utakra irányítja a követőit. „A" valószínűleg életét távol fogja tölteni a 

levéltáraktól, helyette a politikai játszmák, a jelenértelmezés módszerei játszanak majd 

fontosabb szerepet munkájában.  

A rokonoknak és ismerősöknek volt a legnagyobb hatása „B" döntésére, akinek a nővére 

Magyarországon lakott, és az ő unszolására döntött úgy, hogy Magyarországon tanul tovább. 

Egy időben úgy volt, hogy gimiben is itt fog tanulni. Végül otthon végezte középfokú 

tanulmányait, azonban ott is a profil inkább ez volt, hogy „minél többen jöjjenek ki, és ezért 

tanítjuk őket jól". A magyarországi felsőoktatási tájékoztató persze hozzájuk is eljutott. Az 

volt a gyakorlat, hogy mindig a harmadik osztály gyűjtött rá pénzt, és megvetették valakivel. 

„B" sem beszéli már az államnyelvet, ezért pedig többnyire a gimnázium okolható, ugyanis 

városi származásúként az ukrán nyelvvel nőtt fel, ukrán óvodába is járt. Magyar 

gimnáziumában azonban alapszinten tanították az ukránt, hogy a nyelvet egyáltalán nem 

beszélőket is felhozhassák egy bizonyos szintre. Ez azonban hátrányt jelentett azok számára, 

akik eleinte jobban beszélték a nyelvet. Jelenleg közgazdaságot tanul a BCE-en, azonban 

ehhez hosszabb utat kellett bejárnia. Már a gimnázium alsó osztályaiban emellett a szak 

mellett döntött, azonban gondjai voltak a törivel, ezért olyan szakot választott, amely csak 

matematikával kapcsolatos, meg ugye ösztöndíjat is kapnak rá. Ezért döntött a programozó 
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matematika mellett, viszont nem akart „prog-mat"-os lenni. Nem is bánta meg, hogy három 

ponttal lemaradt a felvételin, sőt, azóta is örül neki. Kihasznált egy másik lehetőséget, a 

Balassi Intézet (tovább: BI) programját, ahova csak matematikából kellett felvételizni. Ott egy 

évig csak matematikát meg történelmet tanult, és egy belső vizsga alapját vették fel a BCE 

gazdálkodási szakára. 

Mostani helyzetéből visszagondolva, nincs olyan szak, amit szívesebben választott volna, 

ha kap rá ösztöndíjat. Azonban amikor a programozó matematika mellett döntött, azt azért 

tette, mert mindkét általa fontosnak vélt kritériumnak eleget tett: csak matematika kellett 

hozzá és ösztöndíj is támogatta. „B" gimnáziumában nagyon erős volt a matematikaoktatás, 

ami általános Kárpátaljára vonatkozóan, hogy az érettségizett fiatalok matematikai tudása a 

magyarországi átlag felett van, főleg a tárgy oktatási szintjének országonkénti eltérései miatt. 

Ezért van, hogy nagyon sok kárpátaljai fiatal, nemtől függetlenül, olyan felsőoktatási 

szakot választ, ahová elegendő a matematikai tudás, és jelentős előnnyel indulhatnak 

magyarországi társaikkal szemben. 

Itt lép közbe az ösztöndíjrendszer befolyása, ugyanis a fiatalokat a kimondott matematika 

irányából olyan interdiszciplináris területekre kényszeríti, mint például a programozó 

matematika. Ennek hatására egy nagyon jó példát nyújt a következő interjúrészlet: 

„Hát, szerintem ők (ti. a lányok) is nagyon sokan azért vannak, mert az ösztöndíjat 

megkapják rá, a matekot tudják, és akkor azt hiszik, hogy menni fog. Viszont láttam én is a 

barátnőmnél, aki programtervező matematikusnak tanul, hogy a matekot tudja, tehát a 

matek részéről... Ugye mindenki általában a matekon csúszik el. Akik nagyon jól tudnak 

programozni, munkahelyük is van, mind matekon csúsznak el. De ő a matekon, érdekes, 

megy, megy, megy, viszont mondta is, hogy ő egyedül nem tudna megírni egy programot. 

Szerintem az én sorsom is ez lett volna... („B", kárpátaljai lány). ”
 18

 

A magyar állam elsődleges célja, hogy a Magyarországon képzett külhoni magyarok, 

diplomaszerzés után hazatérjenek, ezáltal biztosítva, a határon túli magyarság fennmaradását.  

De mi a véleményük erről a diákoknak? 

Sajnos nehézségeket okoz adatokat találni, a Magyarországon diplomát szerzett diákok, 

Kárpátaljára történő visszatérésének arányáról. 

A fent említett kutatásban a MÁSZ diákjai erre is keresték a választ.  

                                                 
18 HATÁRHELYZETEK - Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején - Balassi Intézet Márton Áron 

Szakkollégium, Budapest 2008, Christian Epare: A nemzet peremén. Külhoni magyar ösztöndíjasok a fővárosban c. fejezet 20-22 old.  
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A megkérdezettek 77,5%-a szerint a diplomamegszerzését követően, sokkal több 

lehetősége van a munkavállalásra, mint szülőföldjükön. A kárpátaljaiak közül 95,8% tartja 

jobbnak az anyaország által biztosított lehetőségeket, a kárpátaljai viszonyoknál. 

A MÁSZ diákjainak felmérése kiterjedt a Kárpátaljáról Magyarország felé irányuló 

migrációra is. 

„2005-ben a Magyarországon élő külföldiek közül a legtöbben az európai államokból 

származnak. Arányukat és számukat tekintve a legtöbb bevándorló Magyarországra 2005-ben 

Romániából, Ukrajnából és a volt Jugoszlávia területéről érkezett. A bevándorlók összetételét 

vizsgálva azt látjuk, hogy Magyarország esetén a migránsok kétharmada azokból a 

szomszédos országokból érkezett, ahol jelentős magyar kisebbség él. Ukrajna esetében 

azonban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a Magyarországra települt személyeknek 

csupán 55%-a származik Kárpátaljáról, és azok közt is csupán 70%-ának anyanyelve a 

magyar. Magyarországon az Ukrajnából származó és 2005-ben az országban tartózkodó 

személyek száma 13 933 fő volt. Ebből Kárpátaljáról 7 202 személy települt 

Magyarországra.”
19

 

Tehát azt kell, mondjuk, amint ez a felmérés és a fentebbiekben látható interjúk is 

megerősítik a Kárpátaljára való visszatérés lehetőségének esélye nem alakul bíztatóan. Sajnos 

a visszatéréshez elengedhetetlen a megfelelő ukrán nyelvtudás, amelynek az anyaországban 

diplomát szerzettek gyakran igen csak híján vannak. Bár szakmai ismereteik jóval 

magasabbak, mint ukrajnai kollégáiké, a visszatérés így majdnem lehetetlen. Tovább nehezíti 

a dolgot az a tény, hogy az ukrán állam nem ismeri el a külföldön szerzett diplomát, csak ha 

azt speciális hitelesítési eljárás keretein belül, Ukrajnában is megvédik. Ez pedig megfelelő 

szintű szakmai nyelvtudás nélkül nem lehetséges.  

A Magyarországra való áttelepülés a kárpátaljai magyarok körében a 90-es évek elejétől 

egészen napjainkig növekvő tendenciát mutat. Az áttelepülők között nagyon magas a 

diplomások aránya, amely hosszú távon negatív hatást gyakorolhat a kárpátaljai magyar 

értelmiség fennmaradására. Migráció tekintetében valószínűsíthető a jövőben sem várható 

javulás ennek oka a jelenlegi ukrajnai kisebbségi politika, valamint a 2010-től hatályba lépő 

egyszerűsített honosítási eljárás
20

. 

  

                                                 
19 HATÁRHELYZETEK - Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején - Balassi Intézet Márton Áron 

Szakkollégium, Budapest 2008, 
20 A magyar Országgyűlés által 2010. május 23.-án elfogadott törvényi változtatás, mely lehetővé teszi a külhoni magyarok számára, 

magyarországi állandó lakcím és állampolgársági vizsga nélkül, egyszerűsített eljárásban, a magyar állampolgárság megszerzését.  
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3. Továbbtanulás és munkavállalás az érettségiző magyar fiatalok 

szemszögéből 

Az érettségi előtt álló 

diákok továbbtanulási illetve 

munkavállalási szándékának 

felmérésére szolgáló 

kérdőívet, Kárpátalja 15 

magyar tannyelvű, középszintű 

oktatási intézményében 

töltettem ki, összesen 313 

diákkal. 

A kitöltésben öt líceum, 

kilenc középiskola és egy 

gimnázium vett részt. A 

kitöltők megoszlásának aránya 

az egyes intézmények 

között a következő: 

 

Oktatási intézmény Válaszadók száma (fő) %-ban 

Feketeardói Középiskola 14 4,47 

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázum 32 10,22 

Csapi 2. számú Középiskola 23 7,35 

Derceni Középiskola 12 3,83 

Gáti Középiskola 9 2,88 

Jánosi Líceum 28 8,95 

Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katólikus Líceum 25 7,99 

Kaszonyi Középiskola 26 8,31 

Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 18 5,75 

Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola 16 5,11 

Munkácsi Szent István Líceum 20 6,39 

Muzsalyi Középiskola 5 1,60 

Nagyberegi Református Líceum 40 12,78 

Nagydobronyi Református Líceum 30 9,58 

Nagyszőlősi 3. számú Középiskola 15 4,79 

Összesen 313 100,00 
4. táblázat – A kérdőívet kitöltő diákok száma és százalékos aránya intézményenként 

7. ábra – A kérdőívet kitöltő intézmények elhelyezkedése Kárpátalján 
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3.1. A válaszadókra vonatkozó információk 

Nemzetiség szerinti megoszlás. 

A kitöltő diákok 284 magyar, 28 ukrán 

nemzetiségűnek vallotta magát. 

 

 

 

 

 

Nemek szerinti megoszlás. 

A megkérdezettek nem szerinti megoszlását 

tekintve a nők voltak többségben, 170-en, míg a 

férfiak csak 143-an. Ez az arány jól tükrözi 

Kárpátalja demográfiájának nemek szerinti 

megoszlását.  

 

 

A kérdőívet kitöltő diákok tanulmányi átlag szerinti megoszlása. 

Amint már erről az előzőekben is szó esett az ukrajnai középszintű oktatásban, 1-től 12-ig 

terjedő skálán értékelik a tanulók teljesítményét. A magyar oktatási rendszer értékelési 

formájában ez a következőnek felel meg: 

1 elégséges   némely intézményben 

elégtelen 

1-3 között 

2 

3 közepes 4-6 között 

4 jó 7-9 között 

5 kitűnő 10-12 között 
5. táblázat – ukrán osztályozási rendszer értékeinek magyarországi megfelelője 

Tanulmányi teljesítményüket tekintve a diákok legnagyobb hányada, mintegy 165 fő, 7-9 

közötti átlaggal rendelkező. A kitűnő, 10-12 közötti átlaggal bírók száma ennél jóval 

alacsonyabb, 82 fő. A 4-6 közöttieké 65 fő, 1-3 között pedig csak 1 fő eredményei van.  

Tanulmányi átlag Válaszadók %-ban 

1-3 között 1 0,32% 

4-6 között 65 20,77% 

7-9 között 165 52,72% 

10-12 között 82 26,20% 

Összesen 313 100,00% 
6. táblázat – A felmérésben résztvevő diákok tanulmányi átlag szerinti megoszlása főben és %-ban  (N=313) 

91% 

9% 

magyar

ukrán

8. ábra– A kérdőívet kitöltő diákok 

nemzetiség szerinti megoszlása %-ban 

(N=313) 

 

54% 46% Nők

Férfiak

9. ábra– A kérdőívet kitöltő diákok nem 

szerinti megoszlása %-ban  (N=313) 
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0% 11% 

57% 

32% 

Továbbtanulás 

1-3 között

4-6 között

7-9 között

10-12 között

0% 

71% 

26% 
3% 

Munkavállalás  

1-3 között

4-6 között

7-9 között

10-12 között

3.2. A diákok érettségit követő tervei. Továbbtanulás és munkavállalás 

Mi az elképzelése az érettségit követően? 

Három lehetőség közül választhattak: „továbbtanulás”, „munkavállalás”, „még nem 

tudom”. A válaszadók száma 311 fő. 246 fő, mintegy 78%, a továbbtanulást választotta. 34 

fő munkát szeretne vállalni, 31 fő még nem tudta mihez is kezd pontosan, 2 fő nem 

válaszolt.  

Tehát eszerint a kárpátaljai magyar érettségizőkről elmondhatjuk, hogy eléggé 

céltudatosak, hiszen 89%-uk már tudta, hogy mihez is szeretne kezdeni miután érettségi 

bizonyítványát megszerzi. 

 

10. ábra – A diákok érettségit követő elképzelései szerinti megoszlása százalékos arányban (N=313) 

A továbbtanulni szándékozók 57%-a, 

tanulmányi átlagát tekintve, jó eredményekkel 

rendelkezik, 32% kitűnő, 11% a közepes, 

gyengébb eredményeket elérők. 

 

Ha azokat nézzük, akik munkavállalást 

terveznek érettségi után ez az arány jelentősen 

megváltozik. A dolgozni akarók 71%-a ugyanis 

közepes tanuló, 26% eredményei jók és csak 3% 

a kitűnő. 

78% 

11% 
10% 

1% 

Továbbtanulás

Munkavállalás

Még nem tudom

Nem válaszolt

11. ábra – A továbbtanulni szándékozó diákok 

tanulmányi átlagszerinti összetétele %-ban (N=313) 

12. ábra – A munkát vállalni szándékozó diákok 

tanulmányi átlagszerinti összetétele %-ban 

(N=313) 
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3% 

45% 
45% 

7% 

Még nem tudom  

1-3 között

4-6 között

7-9 között

10-12 között

Azon diákok tanulmányi átlagából, akik még 

nem tudják mihez is kezdjenek érettségizés után, 

kiderül, hogy ugyan olyan arányban van köztük 

jó és közepes tanuló (45%), míg kitűnő tanuló 

csak 7%-át, és 1-3 közötti átlaggal rendelkező 

3%-át teszi ki a válaszadóknak. 

 

Tehát amint azt a fentiekből már észrevehettük a jó és kitűnő eredményekkel rendelkező 

diákok többsége tovább szeretne tanulni a középiskola befejezését követően. A közepes 

átlaggal rendelkezőek kb. fele továbbtanulna, másik fele inkább munkát vállalna. Azon 

megkérdezettek, akik még nem tudják, hogy mit akarnak a közepes és jó tanulók közé 

tartoznak. 

 

14. ábra – A diákok érettségit követő elképzeléseik szerinti megoszlása, tanulmányi átlag alapján csoportosítva 

(N=313) 

Ha a kérdésre adott válaszokat nemekre bontva vizsgáljuk a következő eredményeket 

kapjuk:  

 

15. ábra – az érettségit 

követően továbbtanulni 

szándékozó diákok nem szerinti 

megoszlása, %-ban 

 

16. ábra – az érettségit 

követően munkát vállalni 

szándékozó diákok nem szerinti 

megoszlása, %-ban 

 

17. ábra – azon diákok nem 

szerinti megoszlása, akik még 

nem tudják mihez kezdjenek az 

érettségit követően, %-ban 

Tehát ez alapján elmondhatjuk azt, hogy mihez is kezd a diák, befolyásolja az illető neme. 

A nők inkább tanulmányaikat folytatnák, a férfiak között nagyszámmal akad, aki szívesebben 
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Mi az elképzelése az érettségit követően?  

Továbbtanulás

Munkavállalás

Még nem tudom

39% 

61% 

Továbbtanulás 

férfi

nő

76% 

24% 

Munkavállalás  

férfi

nő

61% 

39% 

Még nem tudom  

férfi

nő

13. ábra – Azon diákok tanulmányi átlag szerinti 

összetétele, akik még nem tudják mihez kezdjenek az 

érettségit követően, %-ban (N=313) 
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0% 16% 
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47% 

46% 

4% 3% 

Hol szeretne leginkább továbbtanulni? 

Ukrajnában

Magyarországon

Más országban

Nem válaszolt

19. ábra – Az Ukrajnában továbbtanulni 

szándékozó diákok tanulmányi átlag szerinti 

megoszlása %-ban 

vállalna munkát. Férfiak között sokkal többen voltak, akik még bizonytalanok, míg a nők 

nagy hányada, már eldöntötte mihez is kezdjen. 

 

Hol szeretne leginkább továbbtanulni? (3. melléklet, 11. táblázat) 

Szintén három lehetőség közül válogathattak a diákok: „Ukrajnában”, 

„Magyarországon”, „Más országban”. A megkérdezettek 97,4%-a válaszolt. 

A diákok szinte fele-fele arányban döntöttek a hazai illetve a határon túli továbbtanulás 

mellett. A valamely más országban továbbtanulni kívánók aránya 5 % alatti. 

Azon 148 diáknak a tanulmányi átlag szerinti 

megoszlása, aki Ukrajnában szeretne 

továbbtanulni a következő: a legtöbben jó 

tanulmányi átlaggal rendelkeznek. A válaszadók 

kicsit kevesebb, mint negyede, közepes tanulónak 

minősül, míg a maradék 17%-a kitűnően teljesít. 

 

 

 

A Magyarországon továbbtanulni 

szándékozó fiatalok majdnem fele a jó tanulók 

közé sorolja magát. 35% kitűnő tanuló , 16% 

közepes. 

 

 

 

18. ábra – Az érettségi előtt álló diákok megoszlása a továbbtanulási szándék helye szerint %-ban (N=313) 

20. ábra – Magyarországon továbbtanulni 

szándékozó diákok tanulmányi átlag szerinti 

megoszlása %-ban 
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Mindössze a továbbtanulni vágyók 4,5%-a 

döntene, valamely más külföldi ország mellett. 

Ebben az esetben a kitűnő tanulók aránya a 

legmagasabb, 43%. 

 

 

 

 

A legtehetségesebbek jóval több, mint fele (68%), Magyarországot vagy valamely más 

országban szeretne továbbtanulni. Ezt magyarázhatjuk a magyarországi intézmények 

szélesebb szakkínálatával, a határon túli magyarok anyaországbeli továbbtanulását segítő 

támogatásokkal és ösztöndíjakkal, valamint az anyanyelvi oktatás egyéb előnyeivel, egyéni 

kötődésekkel. Bármi is legyen az ok, amiért a magyarországi felsőoktatás mellett döntenek, 

felmerül a kérdés, hogy milyen céllal? Ezek a fiatalok a diploma megszerzését követően 

vissza térnek-e szülőföldjükre vagy egy jobb élet lehetőségének reményében az 

anyaországban maradnak, esetleg tovább vándorolnak külföldre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszadó férfiak 54% inkább 

Magyarországon tanulna tovább és csak 

39% választaná Ukrajnát. A nőknél ez az 

arány fordított, 54% itthon maradna és 40% 

menne az anyaországba diplomát szerezni. 

Eszerint a nők inkább ragaszkodnak a 

szülőföldön történő továbbtanuláshoz, mint 

a férfiak.  
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21. ábra – A más országban továbbtanulni 

szándékozó diákok tanulmányi átlag szerinti 

megoszlása %-ban 

22. ábra – A diákok továbbtanulási szándékuk helye szerinti megoszlása, tanulmányi átlaguk szerint csoportosítva (N=313) 

23. ábra – A diákok továbbtanulási szándékuk helye szerinti 

megoszlása, nemek  szerint csoportosítva (N=313) 
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Jelöljön meg három intézményt, amelyben szívesen tanulna tovább!  

(4. melléklet, 12. táblázat) 

A következő kérdésben, az utóbbi évtizedben, a kárpátaljai magyar diákok körében, 

leggyakrabban választott ukrajnai és magyarországi felsőoktatási intézmények vannak 

felsorolva. A feladat az volt, hogy a tanulók válasszák ki azt a hármat, amelyben szívesen 

tanulnának tovább, kezdve azzal, amely legközelebb áll elképzelésükhöz.  

A legnépszerűbbnek a Debreceni Egyetem bizonyult, összesen 134 diák választotta, ebből 

66-an (a válaszadók összességének 21%-a) első helyen, jelölte, 44-en második, illetve 24-en 

harmadik helyen. A dobogó második fokára, az Ungvári Nemzeti Egyetem állhat, mivel 130 

választották, ebből szintén 66-an legszívesebben elsőként, itt tanulnának tovább, 32-32 ember 

választotta második és harmadik alternatívaként. Harmadik helyen a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola áll, 122 végzős választotta, ebből 50 első, 46, második és 26 

harmadik helyen.  

A válaszadók 43%-a valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanulna tovább. A 

kárpátaljai mezőnyben az UNE bizonyult a legnépszerűbbnek (134 diák választása között 

szerepel), a II. RFKMF áll a második helyen (122 diák választotta), a harmadik az MÁE (63 

diák választása között szerepel).  

Az anyaországi felsőoktatási intézmények között első helyen a Debreceni Egyetem áll 134 

diákban merül fel alternatívaként. Az ELTE a második a rangsorba, 71-en választanák, 

viszont ebből 32 diák első helyen, a Budapesti Corvinus Egyetem áll a harmadik helyen, bár 

81 diák választotta, de ebből csak 20-nál lenne ez az elsődleges választás. A negyedik a 

sorban a Nyíregyházi Főiskola, amely mellett 47 tanuló döntene.  

Megfigyelhetjük, hogy a kijevi, lvovi és ivano-frankivszki felsőoktatási intézményeket 

választó diákok száma nagyon alacsony. Ebből kifolyólag elmondhatjuk, hogy a kárpátaljai 

iskolák azon végzősei, akik szülőföldjükön képzelik el felsőoktatási tanulmányaik elvégzését, 

elsősorban kárpátaljai felsőoktatási intézményben gondolkodnak. 

 

Mely munkaterületen szeretne leginkább dolgozni a jövőben? 

(5. melléklet, 13. táblázat) 

Bár azt, hogy mi is lesz belőlünk a jövőben nagyon sok közvetlen és közvetett tényező 

befolyásolja, de a középszintű tanulmányok végéhez közeledve már a legtöbb fiatalban 

megfogalmazódik, milyen munkakörben tudná magát leginkább elképzelni. A megkérdezett 

diákok 97,4%-a válaszolt a kérdésre, melyben egy lehetőséget kellet megjelölni 
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Ennél a kérdésnél a különböző álláskereső weboldalak munkakörkínálatából 

kiválasztottam a leggyakrabban választottakat, az eredmény a következő lett: 

24. ábra – A különböző munkakörök közötti megoszlás, a diákok jövőbeli elképzelései alapján (N=313) 

Ezen válaszokból az derül ki, hogy legtöbb fiatal az oktatásügyben szeretne elhelyezkedni, 

mintegy 14,4%, picivel lemaradva az egészségügy következik 11,2%-kal, a fiatalok 8,3%-a 

pedig a művészetekben látja a jövőbeli perspektívát. 

A férfiak közül legtöbben az építőipart jelölték, 21 fő, IT, web programozással 18 fő 

szeretne foglalkozni, az összesítésben első helyen álló oktatásügy a férfiak esetében, csak a 

harmadik helyen áll 15 fővel, ezt 11fővel a szakmunka követi, 10 en adminisztratív területen 

dolgoznának, míg 9 férfit a művészet vonz leginkább, az egészségügy a férfiak körében a 

hatodik helyen áll, 7 jelöléssel.  

 

25. ábra – A megkérdezett férfiak munkakör szerinti megoszlása jövőbeli elképzeléseik alapján 

A nőknél az oktatásügy van a vezető helyen, 30 fő választotta, 28-an egészségügyben 

dolgoznánk, 18-an a szépségiparban, 17 művészként tevékenykedne, 11 fő a jog és 

közigazgatás területén, az adminisztráció és a bank, pénzügy fej-fej mellett a hatodik helyen 

9-9 fő választásával.  
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26. ábra – A megkérdezett nők munkakör szerinti megoszlása jövőbeli elképzeléseik alapján 

Az oktatásügy mindkét nemnél benne van az első három leggyakoribb választásba. A nők 

sokkal szívesebben dolgoznának az egészségügyben, mint a férfiak, a szépségiparról nem is 

beszélve, míg a férfiakat inkább az informatika és építészet világa vonzza.  

Az oktatásban dolgozni kívánók 71%-a Ukrajnában tanulna tovább (valószínű mivel a 

kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatás legtöbb szaka pedagógiai irányultságú). Az 

egészségügyet választók 52%-a Magyarországon tanulna, leendő művészeink közül 57%, míg 

a számítástechnika területén tevékenykedni kívánók közül 72% tanulna tovább az 

anyaországban. A szakmunkások 62%-a, valamint a szépségipart választók 64%-a maradna 

inkább Ukrajnában.  

Tehát elmondhatjuk, hogy a kárpátaljai és anyaországi felsőoktatás által kínált 

lehetőségeknek jelentős szerepük van a szülőföldön maradásra vonatkozóan. Hiszen nagyon 

sokan amiatt döntenek magyarországi intézmény mellett, mivel Kárpátalján nincs biztosítva 

annak a lehetősége, hogy az általuk választott hivatást elsajátítsák. 

 

Jelölje meg azt a három tényezőt, amely befolyásolja a felsőoktatási intézmény 

kiválasztásában! (6. melléklet, 14. táblázat) 

A kérdőív 6. kérdésére adott válaszokkal, arra keresem a választ, mik is a fő befolyásoló 

tényezők az intézményválasztásnál. 

Tíz különböző befolyásoló tényezőt soroltam fel, a tizenegyedik az egyéb alternatíva, ha 

esetleg valami általam számba nem vett szempont befolyásolta volna a döntést. A diákoknak 

az első három, döntésüket leginkább befolyásoló, tényezőt kellett megjelölniük, 1,2, illetve 3 

számmal, kezdve azzal, amelyet a leginkább figyelembe vettek.  

A megkérdezettek 28%-a nem válaszolt a kérdésre. A nem válaszolók legtöbb esetben 

azok voltak, akik nem kívánnak továbbtanulni. 
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Összesítésben a legbefolyásolóbbnak az intézmény nyújtotta tanulmányi lehetőségeket 

tartják a diákok, ezt a megkérdezettek közül 174 fő figyelembe veszi, 55,6%, a 

megkérdezettekből 33,2 % első helyen, 10,9% második, 11,5% harmadik helyen jelölte be. 

Második helyen 136 (43,4 %) választással a család véleménye, mint a továbbtanulást 

befolyásoló fő tényező, áll. Az érettségizők 33,2%-át, 104 főt, az anyagi helyzet is 

befolyásolja, így ez került a harmadik helyre. Az eddigi tanulmányi eredmények, ezen 

összesítés szerint csak a negyedik helyen állnak, a tanulók 30%-a tartja fontosnak, míg az 

intézmény közelségét 22,4%. A felsőoktatási intézmény presztízse, az intézményi élet, 

barátok, ismerősök véleménye, illetve tanárok, oktatók tanácsai fej-fej mellett szinte ugyan 

annyi megjelöléssel, a diákok 15-16%-át befolyásolta. 9-9% egyéni kötődés vagy valami 

egyéb befolyásol. 

 

27. ábra – A diákok megoszlása a továbbtanulást számukra leginkább befolyásoló szempontok szerint (N=313) 

A különböző tanulmányi átlagú diákok megoszlása az egyes alternatívák között szinte 

megegyezik, így kijelenthetjük, hogy a tanulmányi eredmények és az intézmény kiválasztását 

befolyásoló tényezők között közvetlen összefüggés nincs.  

A nem szerinti megoszlásról a válaszlehetőségek között ugyan csak elmondható, hogy a 

férfiak és nők között nagyon hasonlóan alakul. Így szintén megállapíthatjuk, hogy a 

intézmény kiválasztását befolyásoló tényezők és a továbbtanulni kívánó diák neme között 

nincs közvetlen összefüggés. Véleményem szerint a továbbtanulást és munkavállalást 

leginkább befolyásoló tényező az a nyelvtudás, méghozzá az államnyelv ismerete. 
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3.3. Az érettségi előtt álló diákok nyelvi ismeretei 

Milyen szinten beszéli ön az ukrán nyelvet? (7. melléklet, 15. táblázat) 

Itt a diákoknak egy 1-től 10-ig terjedő skálán kellett értékelni milyen szinten beszélik az 

ukrán nyelvet. A megkérdezettek majd 99%-a adott választ a kérdésre.  

A tanulók közül 111, 35%-a megkérdezetteknek, úgy véli, hogy alapszinten érti, de nem 

beszéli az államnyelvet, 51-en, 16%, alapszinten ért és beszél is. 12%, 38 diák, középszinten 

ért, de kevésbé beszél. 5%-az, aki középszinten ért és beszél is. Míg 11% azt jelölte, hogy 

egyáltalán nem/alig ért és beszél. 

Ezen eredmények alapján a kárpátaljai magyar tannyelvű, középszintű oktatási 

intézményben tanuló, végzős diákok nyelvtudási szintjének átlaga, 1-től 10-ig terjedő skálán 

ukrán nyelvből 3,5-nek felel meg. Ami azt jelenti, hogy az alapszinten értek, de nem beszélek 

és az alapszinten értek és beszélek között van.  

A férfiak és nők nyelvtudási szintje közt kis eltérés mutatkozik, a nők javára. Átlag 

tekintetében a férfiak 3,3-es, míg a nők 3,7-es összesítet nyelvtudási átlaggal rendelkeznek az 

államnyelvből.  

A felmérésben résztvevő intézmények között a Nagyszőlősi 3 sz. Középiskola diákjai 

rendelkeznek a legmagasabb, 6,8-es, míg a Muzsalyi Középiskola tanulói a legalacsonyabb 

2,2-es nyelvtudási átlaggal.  

 

28. ábra – Az érettségi előtt álló diákok ukrán nyelvtudási szintjük szerinti megoszlása (N=313) 

Azon diákok nyelvtudási átlaga, akik tovább kívánnak tanulni 3,9%, míg azoké, akik 

munkát akarnak vállalni, a középiskola befejezése után, csak 2,8%, akik még nem döntötték 

el, hogy mihez is kezdenek 2,4%-os átlaggal rendelkeznek. 
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29. ábra – Az érettségi előtt álló diákok ukrán nyelvtudási szintjük szerinti megoszlása, továbbtanulási és 

munkavállalási szándék szerint (N=313) 

Ha megnézzük azon diákok ukrán nyelvtudási szintjét, akik Ukrajnában és azokét, akik 

Magyarországon kívánnak továbbtanulni, nem tapasztalhatunk jelentős eltérést. Az 

Ukrajnában maradók összesített átlaga ugyanis 3,6, míg a magyarországi intézménybe 

készülőké 3,5. 

 

Milyen idegen nyelvet beszélnek az államnyelven és anyanyelven kívül?  

(8. melléklet, 16. táblázat) 

Mivel napjainkban a munkaerőpiacon való elhelyezkedés egyik alapvető feltétele valamely 

idegen nyelv ismerete szükségesnek véltem a diákok idegen nyelv ismereti szintjének 

felmérését is. 

A megkérdezettek 99%-a adott 

választ a kérdésre. 56%-angolt, 9-9% 

németet és oroszt beszél az 

anyanyelvén és az államnyelven 

kívül. 22%, mintegy 68 fő azt jelölte, 

hogy nem beszél semmilyen idegyen 

nyelvet. 

 

 

Milyen szinten beszéli a fent megjelölt nyelvet? (9. melléklet, 17. táblázat) 

Ugyanúgy, mint az ukrán nyelvtudás értékelésénél, itt is egy 1-tő 10-ig terjedő skálán 

kellett megjelölni ezúttal, az előző kérdésben megjelölt idegen nyelv, tudásának szintjét. A 

kérdésre a megkérdezettek 91,7%-a adott választ. 
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megosztása %-ban (N=313) 
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A megkérdezettek 19%-a, 58 fő, alapszinten ért, de nem beszél, 53-an, vagyis 17%, 

egyáltalán nem vagy alig ért az általa megjelölt nyelven. A válaszadók 14%-a alapszinten ért 

és beszél, 10%, 31 személy, középszintemért, de kevésbé beszél, 13% középszinten ért és 

beszél, 7% mindent jól ért, középszinten beszél, ennél picivel kevesebb, 5 % jól ért és jól 

beszél, kitűnően értők és jól valamint kitűnően beszélők aránya 2-2%, az anyanyelvi szinten 

értők és beszélőké pedig 3%. 

A diákok válaszaink tükrében, a válaszadók idegen nyelvtudási szintjének átlagos értéke, 

egy 1-től 10-ig terjedő skálán 4,4-nek felel meg. Ami azt jelenti, hogy középszinten ért, de 

kevésbé beszél és középszinten ért és beszél, között van. 

A férfiak idegennyelvtudása átlagosan 4,75, míg a nőké csak 4,12. 

A 176 angolul beszélő nyelvtudási átlaga 3,95, vagyis középszintű. Az oroszul beszélőké 

ennél jóval magasabb 6,5. A németet jelölőké 2,8.  

Az eredményekből rögtön szembetűnik, hogy 1-től 10-ig értékelve a kárpátaljai magyar 

érettségizők ukrán nyelvtudása átlagosan 3,5, míg a valamely más idegen nyelvből ez a szám 

4,4. Tehát fiataljaink sokkal jobban beszélnek, valamely más idegen nyelvet, mint 

államnyelvünket. Vajon mi lehet ennek az elsődleges oka? 

3.4. Oktatási színvonal értékelése  

Értékelje az ukrán nyelv oktatásának színvonalát tanintézményében! 

A diákoknak 1-től 5-ig lévő skálán kellett értékelniük az államnyelv oktatásának 

színvonalát iskolájukban (1-elégtelen, 5-kitűnő) 
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31. ábra – A megkérdezett diákok megoszlása idegennyelvtudásuk szintje szerint %-ban (N=313) 
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32. ábra – Az ukrán nyelv oktatásának színvonala a megkérdezett diákok szerint tanintézményükben, %-ban  

A diákok 34-34% a szerint közepes és jó az ukrán nyelv oktatási színvonala. 16% szerint 

épp hogy csak megfelel, tehát elégséges, 7% elégtelennek tartja, 8% kitűnőnek. A 

megkérdezettek 1%-a nem válaszolt.  

Összesítésben az ukrán nyelv oktatása, a megkérdezett magyar tannyelvű iskolákban, az 

érettségizőktől 3,2 –es értékelést kapott.  

Intézményekre lebontva ez a következőképpen néz ki: 

  

33. ábra – Az ukrán nyelv oktatási színvonalának átlaga az egyes tanintézményekben a megkérdezett diákok 

véleménye alapján (N=313) 

A diákok tehát közepesként értékelik az ukrán nyelv oktatásának színvonalát, amely sajnos 

nyelvtudások szintjének értékelésén meg is látszik. 

 

Értékelje az ön által választott szakra történő felvételihez szükséges profiltan tárgy 

oktatásának színvonalát tanintézményében! 

A továbbtanulni kívánó diákoknak, 1-től 5-ig lévő skálán, értékelniük kellett azon 

profiltárgy oktatásának színvonalát, amely a felsőoktatásba való bekerülésükhöz elsősorban 

szükséges. (1-elégtelen, 5-kitűnő) 

21 

7% 

51 

16% 

107 

34% 

107 

34% 

26 

8% 

1 

1% 

elégtelen

elégséges

közepes

jó

kitűnő

Nem válaszolt

3,43 
3,10 

2,70 
3,08 

2,22 

2,89 

3,96 

3,04 2,94 
3,56 

4,25 
3,80 

2,63 

3,40 
3,93 



37 

 

2% 

7% 

21% 

41% 

22% 

7% 

elégtelen

elégséges

közepes

jó

kitűnő

A tanulók 41%-a jónak minősítette az általa 

választott profiltárgy oktatási színvonalát. 22% 

szerínt egyenesen kitűnően tanítják ezt a tárgyat, 

21% azt mondja csak közepesen. 7% nem válaszolt, 

míg 2% úgy véli elégtelenül.  

A profiltárgy oktatási színvonalának értékelése 

az érettségizők között 3,8-es átlagot kapott.  

 

 

A felsőoktatásba való bekerüléshez szükséges tantárgyak megoszlása a következő:  

 

35. ábra – A megkérdezettek megoszlása az általuk profiltárgyként jelölt tantárgy alapján %-ban  

Leggyakoribb profiltárgyként a biológiát választották, a tovább tanulni kívánók 18%-nak 

szükséges, ezt 13%-kal az angol, majd 12%-kal a történelem követi. Matematikára a 

válaszadók 11%-nak kell felvételi vizsgát tennie, magyar nyelvből és irodalomból 10%-nak, 

míg informatikára és ukrán nyelvre 7-7%-uknak lesz a továbbiakban szüksége. 

 

Írja le pár mondatban az ukrán és a magyar felsőoktatás közötti azon különbségeket, 

amelyek önt leginkább motiválják a választásban. 

A kérdésre a 313 kitöltő közül 194 válaszolt. Íme, néhány a vélemények közül: 

165. válasz: „Mivel magyar anyanyelvű, de ukrán állampolgár vagyok és a családommal 

Ukrajnában élek ezért szeretnék Ukrajnában továbbtanulni. Ez nagyon nehéz lesz, mivel nem tudom az 

ukrán nyelvet. Minden ember a saját anyanyelvén tud a legjobban tanulni. Szeretnék magyarul 

továbbtanulni, de szeretnék a szülőföldemen Kárpátalján maradni.” 
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34. ábra – Az továbbtanuláshoz szükséges 

profiltárgy oktatásának színvonala a megkérdezett 

diákok szerint tanintézményükben, %-ban 
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141. válasz: „Mivel ukránul nem tudok, ezért magyar nyelven szeretnék továbbtanulni. Az előző 

iskolámban rosszul oktatták az ukránt, emiatt utálom is ezt a tantárgyat, valamint a magyar állam 

jobban támogatja a diákokat, ezenkívül az életszínvonal is sokkal jobb magyarországon.” 

180. válasz: „Engem az anyagi része motivál, mert nem pénzért, hanem tudásért akarok 

továbbtanulni. Magyarul azért jobb, mert mindent megértek, de ukrán diplomával többet érek 

Ukrajnában.” 

59. válasz: „Engem az motivál, hogy a magyar felsőoktatásban nagyobb a választási lehetőség 

mint az ukrán felsőoktatásban. Nem nyomják el annyira a magyarokat és nem anyagiaktól, hanem 

tudás alapján veszik fel őket az intézményekbe.” 

23. válasz: „Legjobba az motivál, hogy az anyanyelvemen tanulhatok tovább. Lehet hogy itt így 

nehezebb lesz elhelyezkedni, de első a számomra mindig a magyar nyelv lesz a fontos. Deviszont, ha 

sikerül az egészségügybe a felvételi, akkor csak ukrán nyelven tanulhatok tovább, és ez az amit igazán 

szeretnék a későbbiekben csinálni, segíteni az embereken. Semmiféleképpen nem szeretnék külföldre 

kerülni (tanulni), csakis itt Kárpátalján. Motiválni csak az tud, hogy bármilyen nyelven tanuljak is ki, 

de azt csinálom amit szeretek és amit akarok.” 

34. válasz: „Az ukrán felsőoktatás köztudottan nem ér semmit itt a környéken. Kitanul valaki 

matematikusnak és jobb esetben bolti eladó lesz. Magyarországon pedig jobb a tanulási rendszer és 

jobbak a lehetőségek is, emellett magyarul tanítanak és jobban eltudom sajátítani a tananyagot és 

jobban alkalmazni, mintha Ukrajnában tanultam volna és nem tudnék semmit se.” 

125. válasz: „Az első és legfontosabb dolog, hogy nem tudok ukránul és nem is készülök 

megtanulni ezt a nyelvet. A magyar az anyanyelvem, magyar ember vagyok ezért magyar felsőoktatási 

intézményben fogok továbbtanulni. Valamint az ukrán felsőoktatás korrupt, a tanárok 

megvesztegethetők. Ez az én elveimet sérti ezért fogok olyan magyar felsőoktatási intézményt 

választani ahol a tudásom és a szorgalmam által érthetek el sikereket, nem pedig megvesztegetés 

útján.” 

111.válasz:„Ukrajnába azért szeretnék továbbtanulni, mert a távolság közelebbb a tanulmányi idő 

rövidebb és a követelmények is elenyészőek. Magyarországon azért szeretnék, mert színvonalas az 

oktatás, jó a gyakorlati részleg, míg Ukrajnában kevés, vagy egyáltalán nincs is gyakorlat a 

tanulmányi idő alatt. Magyarország ellen még az is szól, hogy elég magas a felvételi ponthatár, mivel 

két nyelvvizsga szükséges, illetve nagyon kevés az államilag finanszírozott tanulói hely, illetve sok 

iskolának egyáltalán nincs kollégiuma, vagy nagyon költséges, és az arra a szakra nem adnak 

ösztöndíjat.” 

52.válasz:„Én belföldön szeretnék továbbtanulni szüleim ajánlatából, és magyar nyelven mivel 

nagyon keveset tudok ukránul. Eddigi tanáraimtól nem sokat tanulhattam ukránul beszélni mivel 

általános iskolai tanárom csak ukránul beszélt.” 
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29.válasz:„A magyar nyelv jobban érdekel, mert nem igazán értem az ukránt. De nem szeretnék 

kimenni Magyarországra, hanem itthon szeretnék érvényesülni, ezért is szeretnék az UNE vagy az 

RFKMF tanulni, ahol magyar kar is van. Az ukrán nem igazán szeretem. ” 

73.válasz: „Az motivál leginkább Magyarországra menni, hogy bár ott keményebb a tanulás, 

mégsem szerínt adják a jegyet, hogy mennyit fizetsz érte. Továbbá a tanítás színvonala magasabb, 

Ukrajnában a magyar embert semmibe se veszik és úgy bánnak vele, mintha másodlagos lenne.” 

65.válasz:„A magyar felsőoktatás magasabb szintű mint az ukrán és anyanyelvünkön tudunk 

tanulni. A Magyarországon megszerzett diplomát bárhol elfogadják Európába, de az uránt nem 

fogadják el az EU-ba. Én ezért választom a magyarországi továbbtanulást.” 

80.válasz:„Én Ukrajnába szeretnék továbbtanulni. Azért, mert itt születtem, itt van a családom, a 

barátaim és ha Magyarországra mennék félek, hogy nem jönnék vissza és főleg, hogy megszakadna a 

családommal a kapcsolatom. A másik ok, hogy itt maradok az, hogy szeretnék megtanulni ukránul.” 

7.válasz:„Mindenképpen először az, hogy elitebb oktatást kapok Magyarországon, valamint egy 

fokkal kevésbé van jelen a korrupció. Számomra pedig az is öröm, hogy végre menekülhetek ebből a 

szánalmas országból, annak erőszakolt nyelvétől és nem célravezető tanítási módszereitől.” 

119.válasz:„Szerintem nincs sok különbség az oktatás formája között, mindkettő igen magas szinten 

folyik. De én azért szeretnék magyarul tanulni tovább, mert ez az anyanyelvem, és egész életemben 

ezen szeretnék beszélni és tanulni és dolgozni.” 

A diákok leginkább a jobb oktatási színvonal és az egyenlőbb esélyek biztosítása miatt 

választanák Magyarországot. Többen említik negatívumként, hogy Ukrajnában a 

Magyarországon szerzett diplomát nem ismerik el, viszont az pozitív, hogy az EU más 

országaiban igen, az ukrajnai tanúsítvánnyal ellentétben. Az anyaországban drágább az 

életszínvonal, magasabbak az oktatási költségek, a határon túli diákoknak szánt ösztöndíjak 

száma igen csak korlátozott.  

Szinte mindenki említést tesz hiányos ukránnyelvtudási szintjéről. A diákok jelentős 

részének fő indoka arra, hogy Magyarországot választja az alacsony nyelvismeret. Sok 

esetben nagyon negatív kritikát kapott az államnyelv, többször olvasható a következő: 

„utálom a nyelvet és nem is áll szándékomban megtanulni”. Az ukrán felsőoktatás ellen szól 

a magas szintű korrupció, illetve a gyakorlati képzés alacsony színvonala, valamint a 

szegényes magyar nyelvű szakválaszték. Viszont közel van a lakóhelyhez és a magyar diákok 

újabb esélyt kapnak az államnyelv elsajátítására.  
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4. Továbbtanulás és munkavállalás a magyar végzős hallgatók 

szemszögéből 

4.1. A válaszadókra vonatkozó információk 

A Kárpátalján, magyar nyelven 

továbbtanuló végzős diákok számára 

készült kérdőívet 123 végzős 

egyetemista és főiskolás töltötte ki. A 

kitöltők közül 90 nő, 33 férfi. Ez az 

eltolódás, azzal magyarázható, hogy a 

magyar nyelvű szakok nagy része 

pedagógiai szak, amelyet leginkább nők 

választanak.  

Nemzetiségi megoszlását tekintve a kitölt diákok 98%-a magyarnak, 8% ukránnak vallotta 

magát. 

A kitöltők lakóhely szerinti megoszlása, járásonként a következő: 

 

37. ábra – A válaszadók száma lakóhely szerinti megoszlása járásokra bontva (N=123) 

A hitöltő hallgatók 55%-a a II.RKMF, 28% az UNE és 17% a Munkácsi Humán-

pedagógiai kollégium diákja.  

A szakonkénti megoszlás a következő (13. melléklet, 21. táblázat): 

beregszászi munkácsi ungvári szőlősi huszti
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36. ábra – A kérdőívet kitöltő egyetemi, főiskolai 

hallgatók nem szerinti megoszlása (N=123) 
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38. ábra – A kérdőívet kitöltő hallgatók szakonkénti megoszlása %-ban (N=123) 

A megkérdezettek közül 78 negyedig, 44 ötödik és 1 hatodik évfolyamos diák volt. (14. 

melléklet,18 táblázat) 

Képzési szint szerint a diákok fele 

alapképzésben, 23%-a szakember, 

17%-a ifjú szakember és 10%-a 

mesterképzésben vesz részt.  

A kitöltők közül a legfiatalabb 18 

míg a legidősebb 37 éves volt, az 

átlagéletkor 21,2 év.  

Tanulmányi átlagát tekintve a 

válaszadók 61%-a 4-5 közötti, 37% 

3-4 közötti, 1% 2-3 közötti 1% nem 

adott választ a kérdésre. 

4.2. A továbbtanulást befolyásoló tényezők  

Jelölje meg azt a három tényezőt, amely leginkább befolyásolja a felsőoktatási intézmény 

kiválasztásában! (18. melléklet, 26. táblázat) 

A középiskolásokkal kitöltetett kérdőívekhez hasonlóan itt is 10 befolyásoló tényező került 

felsorolásra, melyek közül az első három, döntésüket leginkább befolyásoló, tényezőt kellett 

megjelölniük, 1,2, illetve 3 számmal, kezdve azzal, amelyet a leginkább figyelembe vettek. 

Összesítésben a legtöbb diákot az intézmény nyújtotta tanulmányi lehetőségek 

befolyásolták, megkérdezett hallgatók 66% választotta. 44,7% - szerin ez a leginkább fontos, 

11,4% jelölte második, míg 9,8% harmadik helye. A második leginkább befolyásoló tényező 
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39. ábra – A kérdőívet kitöltő hallgatók képzési szint szerinti 

megoszlása %-ban (N=123) 
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a család véleménye, a hallgatók 35%-át befolyásolta. Ezek mellett harmadik helyen az anyagi 

helyzet és az intézményi élet áll 30-30%-kal.  

 

40. ábra – A hallgatók számának megoszlása az intézmény kiválasztását leginkább befolyásoló tényezők között 

(N=123) 

A válaszadók tanulmányi eredményei és a felsőoktatási intézmény kiválasztását 

befolyásoló tényezők közötti nincs közvetlen kapcsolat, mivel a különböző tanulmányi átlagú 

diákok ugyan azon tényezőket jelölték a leggyakrabban.  

 

41. ábra – A megkérdezettek számának felsőoktatási intézmény kiválasztását befolyásoló tényező közötti 

megoszlása, a hallgatók tanulmányi átlag szerint (N=123) 
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4.3. A végzős hallgatók nyelvi ismeretei 

Milyen idegen nyelvet beszél az államnyelven és anyanyelvén kívül? 

(19. melléklet, 27. táblázat) 

A megkérdezettek 98%-a válaszolt a 

kérdésre. A felsőoktatási intézmények 

végzőseinek megoszlása az egyes nyelvek 

között nagyon hasonló, az érettségi előtt álló 

diákok által beszélt nyelvek közötti 

megoszláshoz. 

56% angolul,10% oroszul 6% németül 

beszél. A megkérdezettek 24% nem beszél 

idegen nyelvet.  

 

 

Milyen szinten beszéli a fent említett idegen nyelvet? (20. melléklet, 28. táblázat) 

A diákoknak egy 1-től 10-ig terjedő skálán kellett értékelni milyen szinten beszélik az 

általuk megjelölt idegen nyelvet (1. egyáltalán nem/alig értek és beszélek - 10. anyanyelvi 

szinten értek és beszélek).A kérdésre a megkérdezettek 87%-a válaszolt. 

 

43. ábra – A hallgatók idegen nyelvtudási szint szerinti megoszlása %-ban (N=123) 

A megkérdezett hallgatók 19%-a alapszinten ért és beszél, 17% alapszinten ért de nem 

beszél, 17% középszinten ért és beszél,7% egyáltalán nem, alig beszél, 5% mindent jól ért és 
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idegennyelv szerint %-ban (N=123) 
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jól beszél, 3-3% mindent jól ért és középszinten beszél, illetve kitűnően ért és jól beszél, 

valamint kitűnően ért és beszél.  

A kitöltésben résztvevővégzős hallgatók nyelvtudási átlaga 3,9, ami azt jelenti, hogy az 

alapszinten ért és beszél és a középszinten ért, de kevésbé beszél, között van.  

A férfiak és nők nyelvtudási szintje megegyezik, mindkét nemnél 3,9. 

Az angolul beszélők nyelvtudási szintje 3,8, az oroszul beszélőké 6, a németül és franciául 

beszélőke 5. 

Ha összehasonlítjuk a megkérdezett középiskolások idegen nyelv tudási szintjét a végzős 

hallgatókéval, észrevehetjük, hogy az előbbiek átlaga 4,4 míg a felsőoktatás végzőseié csak 

3,9.  

A következő kérdés szintén a nyelvtudási szintre vonatkozott, mégpedig, hogy a 

megkérdezett diplomázás előtt álló hallgatók milyen szinten beszélik az államnyelvet. 

 

Milyen szinten beszéli ön az ukrán nyelvet? (21. melléklet, 29. táblázat) 

Az előző kérdéshez hasonlóan itt is 1-től 10-ig terjedő skálán kellett értékelni a nyelvtudási 

szintet. A megkérdezettek 100%-a válaszolt a feltett kérdésre.  

 
44. ábra – A hallgatók ukrán nyelvtudási szint szerinti megoszlása %-ban (N=123) 

23 % vagyis 28 fő alapszinten érti és beszéli, 17%, 21 fő középszinten érti és beszéli, 16%, 

19 fő középszinten érti, de kevésbé beszéli, szintén 16% jól érti és középszinten beszéli. 15 

diák, 12% alapszinten érti, de nem beszéli, 5%, 6fő jól érti és beszéli, 4%, vagyis 5 fő 

egyáltalán nem, alig érti és beszéli, 3% anyanyelvi szinten érti és beszéli, 2-2% kitűnően 

illetve jól érti és beszéli az ukrán nyelvet.  

A fennemlített 1 -10-es skálán, a megkérdezett hallgatók ukrán nyelvtudási szintjének 

átlaga 4,45, vagyis a középszinten ért és kevésbé beszél, valamint a középszinten ért és beszél 

között van.  
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A II.RFKMF végzős hallgatóinak nyelvtudási szintje az ukrán nyel tekintetében 3,99, az 

UNE Humán és Természettudományi Karának diákjaié 4,97, míg a MÁE Humán-pedagógiai 

Kollégiumának tanítójelöltjeié 5,1.  

A megkérdezett férfiak (4,42) és nők (4,46) nyelvtudási szintje között, 0,3-es az eltérés, 

tehát nem jelentős.  

4.4. Az oktatási színvonal értékelése 

Értékelje, az ukrán nyelv oktatásának színvonalát a felsőoktatási intézményben, amelynek 

hallgatója! (22. melléklet, 30. táblázat) 

A végzősöknek 1-től 5-ig terjedő 

skálán (1-elégtelen,5-kitűnő) kellett 

értékelniük az államnyelv oktatását 

intézményükben. 

 A megkérdezettek 11% (14 fő) 

elégtelennek tartja z államnyelv oktatását, 

15% elégségesnek, 24% közepesnek, 

39% szerint jó, 15% szerint kitűnő.  

Összesítve a hallgatói vélemények 

alapján a kárpátaljai magyar nyelvű 

felsőoktatási intézményekben, 1-től 5-ig terjedő skálán, az ukrán nyelv oktatási színvonalának 

átlaga 3,3, vagyis kicsivel közepes fölötti.  

Az UNE 34 kitöltő diákja átlagosan, 2,6 –ra, a II. RFKMF 68 válaszadó végzőse 3,3-ra, 

míg a Munkácsi Humán-pedagógiai Kollégium tanulói 4,3-as átlagra értékelték 

intézményükbe az ukrán nyelvoktatást.  

 

Értékelje, az ön által hallgatott idegen nyelv oktatásának színvonalát a felsőoktatási 

intézményben, amelynek hallgatója. (23. melléklet,31. táblázat) 

Az előző kérdéshez hasonlóan ismét 

1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

értékelni, ezúttal az idegen nyelv 

oktatási színvonalát. 44% (54 fő) 

szerint, az intézményben, amelynek 

hallgatója jó az idegen nyelv oktatás. 
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45. ábra – Az ukrán nyelvoktatás színvonalának értékelése, 

1-től 5-ig terjedő skálán, a hallgatók véleménye alapján %-

ban (N=123) 

46. ábra – Az idegen nyelvoktatás színvonalának értékelése, 1-

től 5-ig terjedő skálán, a hallgatók véleménye alapján %-ban 

(N=123) 
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19% (24fő) közepesnek, 16% (20fő) kitűnőnek, 10% (12 fő) elégtelennek ítéli.  

Átlagosasan, a megkérdezett hallgatók véleménye alapján, az idegen nyelv oktatásának 

színvonala Kárpátalja magyar nyelvű továbbtanulási lehetőséget biztosító felsőoktatási 

intézményeiben, 3,46-os értékelést kapott. Vagyis eszerint a közepes és a jó minősítés között 

van. 

Tanintézményekre bontva, a diákok véleménye alján, az UNE 2,4-es a II.RFKMF 3,9-es, a 

MHPK 3,7-es átlagértéket kapott az intézményben folyó idegyen nyelv oktatás színvonalára.  

 

Értékelje felsőoktatási intézményében a szakmai oktatás színvonalát! 

(24. melléklet, 32. táblázat) 

A fentiekhez hasonlóan az értékelős 1-től 5-

ig terjedő skálán történt. A hallgatók közül 54-

en, azaz a megkérdezettek 49%-a kitűnőnek 

véli a szakmai oktatást intézményében. 39% 

szerint jó, 7,3% szerint közepes, 1,6% 

gondolja úgy, hogy csak elégséges és csupán 

3,25% szerint elégtelen a szakmához 

kapcsolódó tárgyak oktatási színvonala.  

A szakmai oktatás színvonala, a 

megkérdezett hallgatók szerint, Kárpátalja 

magyar nyelvű továbbtanulási lehetőséget 

biztosító felsőfokú intézményeiben 4,3 átlaggal, a jó minősítés felett van. Intézményenként 

átlagosan,a szakmai oktatás színvonala a, következő képen alakul: 

 

48. ábra – A szakmai oktatás színvonalának átlaga intézményenként a hallgatók véleménye alapján (N=123) 
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47. ábra – A szakmai oktatás színvonalának értékelése, 1-től 

5-ig terjedő skálán, a hallgatók véleménye alapján %-ban 

(N=123) 
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4.5. A diploma megszerzését követő tervek. Továbbtanulás és 

munkavállalás 

Mik a tervei a diploma megszerzését követően? 

(25. melléklet, 33. táblázat) 

A végzősöknek tanulmányaik befejezéséhez közeledve el kell dönteniük mihez is kezdenek 

a diploma megszerzése után. Ennél a kérdésnél egyszerre több válaszlehetőség megadása is 

lehetséges, a diákok 8 alternatíva közül választhattak.  

 

49. ábra – A hallgatók diploma szerzés utáni terveik szerinti megoszlása %-ban (N=123) 

A megkérdezett végzősök 38%,64 fő, szeretne a szakmájában munkát vállalni Ukrajnában, 

16%, 26fő, szintén a szakmájában szeretne dolgozni, de külföldön (legtöbben Magyarországot 

jelölték). 5%, 8 fő, úgy gondolja, szívesen vállalna munkát, nem a szakmájához tartozó 

munkakörben, Ukrajnában, 6%, 9 fő, szintén szívesen vállalna munkát, nem a szakmájához 

tartozó munkakörben, de külföldön. Az diploma előtt álló diákok 12%, 20 fő tanulna tovább 

Ukrajnába, míg 19%, 32 fő, külföldön (leginkább Magyarországon), 7 diáknak, 4%, még 

nincsenek konkrét tervei a jövőre.  

A 3-4 közötti átlaggal rendelkező diákok (56fő) 48%-a maradna dolgozni Ukrajnában, 

19% vállalna munkát más országba, 30% folytatná a tanulmányait, ebből 19% külföldön, 11% 

Ukrajnában.  

A 4-5 közötti átlaggal rendelkező diákok (109 fő) 40%-a dolgozna Ukrajnába, 25% 

valamely külföldi országba (leginkább Magyarországon). 31% folytatni tervezi tanulmányait, 

11% Ukrajnába, 19% külföldön. 
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Összegezve a megkérdezett diákok 74% szeretne a szakmájában dolgozni, 14% valamely 

más munkaterületen. A diploma megszerzése után a megkérdezettek 42% valamilyen 

formában továbbtanulna. 

 

Milyen nyelvű munkakörnyezetben szeretne dolgozni a leginkább az alábbiak közül? 

(26. melléklet, 34. táblázat) 

Mivel a hallgatók magyar nyelven tanulták (bár a legtöbb esetne, vannak ukrán nyelven 

oktatott tárgyak) problémát okozhat a munkavállalásán a munkahely nyelvi környezet. Amint 

a kérdésre kapott válaszokból is kiderült a legtöbb fiatal kizárólag magyar nyelvű 

környezetben szeretne dolgozni, 51 fő, vagyis a meg kérgezettek 41,5%-a. 43 fő, vagyis 35% 

inkább magyar, de ha úgy alakul akár ukrán nyelvű közegben is dolgozna, 14,6% vagyis 18 fő 

vegye (ukrán és magyar egyaránt) nyelvi környezetbe vállalna leginkább munkát.6,5%-nak, 8 

fő, teljesen mindegy, 1,6%, 2fő, pedig azt szeretné ha ukrán nyelven beszélnének 

munkahelyén.  

 

50. ábra – A hallgatók megoszlás, az általuk választandó, különböző nyelvű munkakörnyezet szerinti, főben, (az 

egyes kategóriák válaszadóinak ukrán nyelvtudási átlagának feltüntetésével) (N=123) 

A kizárólag magyar nyelvű környezetben dolgozni akaró hallgatók nyelvtudási szintjének 

átlaga 3,7. Akik inkább magyar, de lehetőség szerint, ha úgy alakul ukrán környezetben is 

dolgoznának, 4,8-as nyelvismereti átlaggal bírnak. A vegyes nyelvű környezetben munkát 

vállalni kívánók nyelvismereti átlaga, az államnyelvre vonatkozóan 5. Akiket a nyelvi 

környezet nem befolyásol a munkahelykeresésbe, tehát teljesen mindegy milyen nyelvű a 

munkahely, az átlaguk 5,4. Azoké, akik kifejezett ukrán nyelvű munkahelyen dolgoznának 

7,5.  

A végzős hallgatók 76,5%-a szeretne magyar nyelvű munkakörnyezetben álláshoz jutni. 
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Értékelje a következő tényezők fontosságát a munkahelykeresésre nézve! 

(27. melléklet, 35. táblázat) 

A hallgatóknál 1-től 5-ig (1-egyáltalán nem fontos, 5-a lehető legfontosabb) terjedő skálán 

kellett értékelni 12 munkahelykeresés sikerességét befolyásoló tényezőt.  

 

51. ábra – A munkakeresésre hatással lévő tényezők befolyásolási mértékének átlaga a hallgatók véleménye 

alapján 1-től 5-ig terjedő skálán (N=123) 

A munkaelszerzés szempontjából legfontosabbnak a szakmai ismeretket ítélték, összesítve 

4,2-es értékelést kapott. Ezt a kommunikációs készség követi 4,1-el, harmadik helyen 3,9-el 

az államnyelv ismerete és a kreativitás áll. A kapcsolati rendszer fontosságát 3,7-re, az 

idegen nyelv ismeretet és a megfelelő szakmai önéletrajzot egyaránt 3,6-ra értékelték. 3,5-re 

értékelték az előzetes szakmai tapasztalat fontosságát. Az, hogy kinek milyen volt a 

tanulmányi eredménye a diákévek alatt, valamint, hogy a munkavállaló anyagi, társadalmi 

helyzete 3,3-as átlagértéket kapott. A munkavállaló életkorának fontossága 2,9, családi 

állapota 2,5.  

Tehát, a hallgatók véleménye alapján, munkakeresésnél a legfontosabbak a szakmai 

ismeretek és a jó kommunikációs készség. Fontosnak tartják az államnyelv ismeretét, de 

legalább ennyire számít az is, hogy a munkavállaló kreatív legyen.  

 

Mely módszert alkalmazná elsősorban az eredményes munkahelykeresés érdekében? 

(28. melléklet, 36. táblázat) 

A hallgatók öt álláskeresési mód közül választhattak. A legtöbben, 48 diák, 39% 

személyesen érdeklődne a munkahelyeken. 23%. 28 diák, önéletrajzát juttatná el, minél több 

potenciális intézményhez, vállalathoz.17% a meglévő családi, baráti kapcsolatok révén 

keresne állást, 11% igyekezne valamilyen kapcsolati rendszerre szert tenni és csak a 

megkérdezettek 10%-a fordulna a munkaügyi központhoz. 
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52. ábra – A hallgatók megoszlása az általuk alkalmazott álláskereső módszer alapján %-ban (N=123) 

 

Jelölje meg azt a három tényezőt, amely leginkább motiválja önt a külföldön történő 

továbbtanulásban, munkavállalásban! (29. melléklet, 37. táblázat) 

Nyolc befolyásoló szempont közül kellett kiválasztani az első három, döntésüket leginkább 

befolyásoló, tényezőt kellett megjelölniük, 1,2, illetve 3 számmal, kezdve azzal, amelyet a 

leginkább figyelembe vennének. A kérdésre a megkérdezettek 78%-a adott választ.  

 

53. ábra – A hallgatók megoszlása a külföldi munkavállalásban és továbbtanultában őket leginkább motiváló 

tényezők között, főben (N=123) 

A válaszadók 80,4%-á motiválja a magasabb jövedelem a külföldi munkavállalásban, a 

megkérdezettek 48%-a első, 8,9%-a második, 6,5%-a harmadik helyre tette az anyagi 

tényezőt. 61%-nak fontos a jobb munkakörülmény. A válaszadók 54 %-át a jobb szakmai 

lehetősége is vonzzák. 20,6%-ra motiválóan hatnak a magasabb színvonalú szolgáltatások. 
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Miben látja az Ukrajnában történő munkavállalás legnagyobb nehézségét az ön szakmájára 

vonatkozóan? 

Ennél a kérdésnél azt szerettem volna megtudni, hogy a végzős hallgatók hogyan látják 

munkavállalási esélyeiket Ukrajnában. Néhány vélemény a 123 közül:  

 „Szerintem Ukrajnában a legnagyobb nehézséget a munkahelyek hiánya okozz, valamint 

az, hogy környékünkön nagyon sok olyan község van, ahol kevés tanulót íratnak magyar 

iskolába.”- 64-es kitöltő, az MHPK tanítói szakos, 4. évfolyamos diákja. 

 „A legnagyobb nehézség, hogy soknyugdíjas tanár dolgozik és így nincs elég hely a fiatal 

tanároknak”.- 54-es kitöltő, az MHPK tanítói szakos, 4. évfolyamos diákja. 

„Nincs ismertség és pénz, akkor nem lesz munka sem....” - 11-es kitöltő, a II.RFKMF 

matematika szakos, 4. évfolyamos hallgatója.  

„Nem a szakmai felkészültséget, a rátermettséget, nyelvtudást veszik figyelembe a 

munkáltatók, hanem a kapcsolatrendszert és azt veszik sok helyen, aki fizet a munkahelyért” - 

28-as kitöltő, a II.RFKMF biológia szakos,5. évfolyamos hallgatója. 

 „Az államnyelv tudásának hiányos ismeret, valamint a szükséges családi, baráti 

kapcsolatok nélkül igen nehéz a munkavállalási lehetőség” 33-as kitöltő a II.RFKMF biológia 

szakos,5. évfolyamos hallgatója. 

„Abban látom, hogy nincs munka. vagyis szaktudást igénylő munka, ahol megfizetik a 

munkát olyan szinten, ami elégséges legalább az alapvető szükségletek fedezésére”.- 12-es 

kitöltő, az UNE fizika szakos, 5. évfolyamos hallgatója. 

" Ukrajna csődbe ment ország. Egyre több munkanélküli, főleg a friss diplomások körében. 

A munkakörülmények rosszak, a jövedelem nemhogy magasabb, alacsonyabb lesz, szakmai 

lehetőségekre, pl. feljebb lépésre nincs lehetőség”. 89-es kitöltő, UNE történelem szakos, 5. 

évfolyamos hallgatója.  

Mivel a kitöltő hallgatók legtöbbje valamilyen tanári szakon tanul nagyon hasonló 

tényezőket neveztek meg problémaként. A munkahelyek hiányát szinte kivétel nélkül 

mindenki megemlítette. Általános véleménynek tekinthető az is, hogy a diákok szerint 

túltermelés van pedagógusokból és a nyugdíjkorhatárt elérők gyakran nem vonulnak vissza. 

Vannak, akik legnagyobb problémának az országban uralkodó korrupciót tartják és, hogy 

nálunk a munkahelyeket is meg kell vásárolni. 
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5. A kárpátaljai munkaerő piac helyzet az elmúlt három évben 

Az Ukrajnai Statisztikai Hivatal Kárpátalja lakosságát, munkavállalási képességük és 

aktivitásuk tekintetében, gazdaságilag aktív és gazdaságilag inaktív csoportra osztja.   

Gazdaságilag aktív lakosság Kárpátalján 2000-2012 között 

Gazdaságilag aktív 15-70 év közötti lakosság  

(ezer fő) 

Gazdasági aktivitás szintje  

%-ban 

 

2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Összesen 569,6 592,3 582,2 577,9 581,4 62,9 64,5 63,1 62,6 63,0 

Nők 268,8 278,7 271,6 263,1 269,5 57,4 59,0 57,2 55,4 56,7 

Férfiak 300,8 313,6 310,6 314,8 311,9 68,7 70,3 69,5 70,3 69,6 
7. táblázat – Kárpátalja 15-70 év közötti gazdaságilag aktív lakossága 2000-2012 között, a gazdasági aktivitás 

szintje %-ban (saját szerkesztés az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal adatai alapján) 

A gazdaságilag aktív tehát munkavállalásra képes lakosság száma 2012-ben 581,4 ezer fő. 

Ez 35 ezer fővel, azaz 0,6%-kal magasabb, mint a 2011-es évben, viszont a 2005-höz képest 

10,9 ezer fővel, vagyis 1,8%-kal csökkent. Kárpátalja lakossága 2012-ben 1 247 926 fő volt, 

tehát a gazdaságilag aktív lakosság az össznépesség 63%-át teszi ki. 

Foglalkoztatott lakosság Kárpátalján 2000-2012 között 

15-70 év közötti foglalkoztatott lakosság  

(ezer fő) 

Foglalkoztatottság szintje  

%-ban 

 
2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Összesen 503,3 551,0 531,8 522,7 530,8 55,6 60,0 57,7 56,6 57,5 

nő 239,6 259,0 255,0 244,4 252,6 51,2 54,9 53,7 51,4 53,2 

férfi 263,7 292,0 276,8 278,3 278,2 60,2 65,4 61,9 62,1 62,1 

8. táblázat – Kárpátalja 15-70 év közötti foglalkoztatott lakossága 2000-2012 között, a foglalkoztatottság szintje 

%-ban (saját szerkesztés az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal adatai alapján) 

A gazdaságilag aktív lakosságon belül megkülönböztetünk foglalkoztatottakat és 

munkanélkülieket. A foglalkoztatottak száma 2012-ben 530,8 ezer fő, vagyis az 

össznépesség 57,5%-a. A foglalkoztatottsági szint a 2011-hez képest 0,9%-kal nőtt, a 2005-

östől viszont 2,5%-kal alacsonyabb. 2012-ben a foglalkoztatottak 47,6%-a volt nő, 52,4% 

férfi. A foglalkoztatottság szintje a nők körében 53,2%-os, míg a férfiaknál 62,1%. 

Munkanélküli lakosság Kárpátalján 2000-2012 között 

15-70 év közötti munkanélküli lakosság  

(ezer fő) 

Munkanélküliség szintje  

%-ban 

 
2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Összesen 66,3 41,3 50,4 55,2 50,6 11,6 7,0 8,7 9,6 8,7 

nő 29,2 19,7 16,6 18,7 16,9 10,9 7,1 6,1 7,1 6,3 

férfi 37,1 21,6 33,8 36,5 33,7 12,3 6,9 10,9 11,6 10,8 

9. táblázat – Kárpátalja 15-70 év közötti munkanélküli lakossága 2000-2012 között, a munkanélküliségi szintje 

%-ban (saját szerkesztés az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal adatai alapján) 
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A regisztrált munkanélküliek száma 2012-ben 50,6 ezer fő, azaz az összlakosságnak csak a 

8,7%-a. A munkanélküliség szintje a 2011 évihez képest 0,9%-kal csökkent, 2005-höz képest 

1,7%-kal nőtt. Az igen alacsony mutató annak a következménye, hogy Kárpátalján rengeteg a 

munkaügyi központban nem regisztrált munkanélküli, ennek egyik oka a szinte havi szinten 

változó munkaügyi jogszabályok.  

Gazdaságilag inaktív lakosság Kárpátalján 2000-2012 között 

Gazdaságilag inaktív 15-70 év közötti lakosság 

(ezer fő) 

Gazdasági inaktivitás szintje  

%-ban 

 
2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Összesen 336,2 326,2 340,0 345,1 341,9 37,1 35,5 36,9 37,4 37,0 

nő 199,1 193,4 203,6 212,1 205,5 42,6 41,0 42,8 44,6 43,3 

férfi 137,1 132,8 136,4 133,0 136,4 31,3 29,7 30,5 29,7 30,4 

10. táblázat – Kárpátalja 15-70 év közötti gazdaságilag inaktív lakossága 2000-2012 között, a gazdasági 

inaktivitás szintje %-ban (saját szerkesztés az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal adatai alapján) 

2012-ben a gazdaságilag inaktív lakosság az össznépesség 37%-át tette ki, vagyis 341,9 

ezer fő volt. Ez 0,6%-kal alacsonyabb az előző évinél, viszont 2,5%-kal magasabb a 2005-

ösnél. Az inaktív nők aránya az összlakossághoz viszonyítva 12,9%-kal magasabb az inaktív 

férfi lakossághoz képest.  

Tehát az elmúlt három évben a gazdasági aktivitás szintje Kárpátalján 63% környéki volt, a 

foglalkoztatottsági szint 57% körüli, míg a munkanélküliség szintje mindössze 8-9% közötti. 
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6. Következtetések és javaslatok 

Következtetések az érettségiző diákok véleménye alapján 

Mindent összevetve, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg megóvásának és 

gyarapodásának szempontjából, nagyon pozitív eredménynek tekintendő, hogy a válaszadók 

70%-a úgy véli, miután kikerül a középszintű oktatásból valamilyen módon szeretné folytatni 

tanulmányait. Felmerül a kérdés, hogy ez a 284 diák hol is szeretne továbbtanulni. Maradnak 

inkább Ukrajnában vagy az anyaország valamely intézményét választják, esetleg más külföldi 

országban tervezik a jövőt? 

A diákok szinte fele-fele arányban döntenének az ukrajnai és a magyarországi 

továbbtanulás mellett. Viszont az is megfigyelhető, hogy a magasabb átlaggal rendelkezők, 

gyakrabban választották a Magyarországon való továbbtanulás lehetőségét, mint a gyengébb, 

közepes tanulók, akik inkább itthon maradnának. De amint kiderült, nem csak a tanulmányi 

teljesítmény, de a válaszadó neme is befolyásolja a kérdést, mivel a férfiak inkább mennének 

anyaországi intézménybe, a nőkkel szemben. Az anyaországban továbbtanulni szándékozók 

jelentős része döntését a magasabb oktatási színvonallal, az ukrajnai felsőoktatásban egyre 

inkább elterjedő korrupcióval, valamint alacsony ukrán nyelvtudásával indokolja. A legtöbb 

diák negatívan nyilatkozott az ukrán nyelvről és annak oktatásáról, többen a középiskolai 

rossz tapasztalatok miatt nem is szeretnék megtanulni az államnyelvet. Akik Ukrajnában 

maradnának leginkább a lakóhely és a család közelségét említik és azt, hogy legalább ismét 

esélyt kapnak arra, hogy elsajátítsák az ukrán nyelvet, ha az a középiskolában nem is sikerült. 

Azt, hogy a diákok a két országon belül milyen felsőoktatási intézményt választanak 

leginkább az intézmény nyújtotta tanulmányi lehetőségek, a család véleménye, és a diák 

anyagi helyzete befolyásolja. 

Megerősítést nyert, hogy az államnyelv ismeretének a szintje a végzős magyar 

középiskolások körében, saját értékelésük alapján, meglehetősen alacsony. A lányok 

valamelyest jobban beszélnek ukránul, mint a fiúk. A továbbtanulni vágyók nyelvtudási 

szintje sokkal jobb, mint a munkavállalóké. A diákok idegen nyelvtudási szintjének átlaga 

jelentősen magasabb az államnyelv ismereti szintjénél. 

Elhanyagolható különbség van azok ukrán nyelvi ismeretei között, akik ukrajnai 

intézményben és azoké között, akik az anyaországban tanulnának tovább. Tehát 

megállapíthatjuk, hogy az ukrán nyelvtudás szintje közvetlenül nem befolyásolja azt, hogy a 

diák Ukrajnában vagy Magyarországon tanul tovább. 
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Az ukrán nyelv oktatási színvonal közepesnek, míg a felvételihez szükséges profiltárgyé 

jóhoz közelinek értékelhető. 

 

Következtetések a főiskolai/egyetemi hallgatók véleménye alapján 

A felsőoktatási intézmény kiválasztásában a legtöbb végzős diák, az intézmény által 

nyújtott tanulmányi lehetőségeket, a család véleményét, illetve az anyagi helyzetét veszi 

figyelembe. Az érettségizők és a végzős egyetemi, főiskolai hallgatók válaszait összevetve 

elmondhatjuk, hogy a felsőoktatási intézmény kiválasztását leginkább befolyásoló tényezők 

szinte teljesen megegyeznek. Eszerint az idei felvételizők ugyan azon tényezők hatására 

döntenek egyik vagy másik intézmény mellett, mint a 4-5 évvel ezelőtt felvételt nyert diákok. 

A végzős hallgatók ukrán nyelvtudása átlagosan középszint körüli, az érettségiző diákok 

nyelvi ismereteihez képest ez a szám javulást mutat.  

Az ukrán és idegen nyelv oktatás a felsőoktatási intézményekben közepesnek, a szak 

oktatást jónak értékelték.  

A végzős hallgatók között fele-fele arányban oszlik meg azok száma, akik 

Magyarországon tanulnának tovább vagy vállalnák munkát és azoké, akik Ukrajnában. 

Az Ukrajnában történő munkahelykeresés folyamatát nagymértékben befolyásolja a frissen 

diplomát szerzett pályakezdő államnyelvismeretének szintje. Hiszen a végzős hallgatók 

76,5%-a szeretne magyar nyelvű munkakörnyezetben álláshoz jutni, amelynek legfőbb oka az 

államnyelv ismeretének hiányosságai. Emiatt az alacsony nyelvtudási szint miatt, a magyar 

diplomás fiatalok óriási hátrányba kerülnek a kárpátaljai munkaerő piacon, ukrán nemzetiségű 

társaikkal szemben, hiszen általában csak magyar nyelvű közösségekben tudnak 

elhelyezkedni (iskola, óvoda,más közintézmény, magányvállalkozás).  

Munkahelykereséshez a végzős fiatalok legutoljára választanák a munkaügyi központot, ez 

egyértelműen tükrözi az Ukrajnai Munkaügyi Központ működésének hatékonyságát. A 

legtöbben inkább személyesen megkeresik vagy önéletrajzukat juttatják el a potenciális 

munkáltatóknak. Mások vagy meglévő kapcsolati rendszert használnak munkához jutásra, 

vagy épp emiatt keresnek kapcsolatokat. Bár az a Kárpátaljai Statisztikai Hivatal adatai 

alapján, Kárpátalján a munkanélküliség szintje mindössze 8-9% körüli ez az érték a 

valóságban jóval magasabb a rengeteg regisztrálatlan munkanélküli miatt. 

A pályakezdés előtt álló fiatalokat a magasabb jövedelem, a jobb munkakörülmények és a 

jobb szakmai lehetőségek motiválják leginkább a külföldi (magyarországi) munkavállalásban. 

Kárpátalján a megkérdezett fiatalok munkalehetőségei igen csak korlátozottak, hisz majd 
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mindegyikük szakmáját túltelítettség jellemzi. Magasnak tartják a korrupció szintjét „a 

munkahelyet is meg kell vásárolni”. 

 

Javaslatok 

Ahhoz, hogy több magyar fiatal maradjon Kárpátalján elsősorban a középszinten történő 

ukrán nyelv oktatásán kellene javítani, valamint a fiatalok ukrán nyelvhez való viszonyán 

változtatni. Ha a diák középszintű tanulmányai alatt elsajátítaná az államnyelvet, jelentősen 

növekednének esélyei az ukrajnai felsőoktatásban. Ha mégis az anyaország mellett döntene, 

tanulmányai befejezését követően, a már meglévő ukrán nyelvtudásra alapozva több esélye 

lenne visszatérni Kárpátaljára. 

Az érettségi előtt álló diákok meglehetősen tájékozatlannak bizonyultak az itthoni és 

anyaországi felsőoktatás nyújtotta lehetőségekről. Fontos lenne, hogy a középszintű 

intézmények diákjaikat még a tanulmányok befejezése előtti 2-3 évben tájékoztassák 

lehetőségeikről és karrier-tanácsadást nyújtsanak az érdeklődőknek. Valamint, hogy a 

felsőoktatási intézmények több nyíltnapot és tájékoztató előadást szervezzenek. 

Megoldást jelentene a tanulmányi migráció csökkentésére, ha a kárpátaljai magyar nyelvű 

felsőoktatás szakválasztéka növekedne, ehhez viszont komoly anyagi és emberi erőforrások 

lennének szükségesek. 

A felsőoktatási intézményekben történő nyelvoktatás színvonalának javítására is nagy 

szükség lenne. Nyelvtudásuk javulása következtében a magyar frissdiplomások egyenlő 

esélyekhez jutnának a munkaerőpiacon. Ha nem csak magyar munkakörnyezetben tudnának 

dolgozni jelentősen megnövekedne a potenciális munkalehetőségek száma is. Ezért a 

kárpátaljai magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményeknek legalább ugyanolyan 

hangsúlyt kellene fordítaniuk az államnyelv oktatásra, mint a megfelelő szakmai képzésre. 

Másik alternatíva a nyelvoktatás különválasztása a felsőoktatási képzéstől, mely az 

államnyelv és idegen nyelv oktatás esetében egyaránt alkalmazható lenne. 

Másik jelentős tényező, amely a fiatalokat külföld felé irányítja, a nagyfokú korrupció, 

amely jelen van a társadalmi és gazdasági élet minden területén, így az oktatásban és a 

munkaerőpiacon is. A korrupció szintjének mérséklése csak a társadalom egészét érintő 

gyökeres szemléletváltással válna lehetővé. 

A Magyarországon továbbtanuló diákok számára, ahogyan a Nemzeti Előkészítő Intézet 

lehetővé teszi, hogy felkészüljenek a magyarországi felsőoktatásra, ugyanúgy lehetővé 

kellene tenni valamilyenfajta felkészítést a diploma megszerzését követően történő 

szülőföldre való visszatérésre és munkavállalásra is.  
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7. Összefoglalás 

Kárpátalja magyar lakosságát, a II. világháborút követően komoly fogyatkozás jellemezte. 

Az elvándorlási folyamat a rendszerváltás követően felélénkült és a mai napig folyamatos 

növekedést mutat.  

A 2001-es népszámlálási adatok alapján Kárpátalja magyar nemzetiségű lakossága 

151 516 fő volt, ez az össznépesség 12,7%-a. A magyarság jelentős része Kárpátalja 

délnyugati részén, az ukrán –magyar határvonal mentén, koncentrálódik.  

A magyarság megmaradásának egyik fő alappillére a magyar nyelvű oktatás. Kárpátalján, 

a 2009-es adatok alapján, 99 magyar tannyelvű középszintű oktatási intézmény működik. 

Ebből 4 elemi iskola, 3 oktatási nevelési központ, 45 általános iskola, 38 középiskola, 7 

líceum és 2 gimnázium. A továbbtanulni kívánó diákok három felsőoktatási intézményben 

folytattatják magyar nyelven a tanulmányaikat, az Ungvári Nemzeti Egyetem Humán és 

Természettudományi Karán, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán valamint a 

Munkácsi Humán-pedagógiai Kollégiumban. 

2008-tól a magyar diákok ukrajnai felsőoktatásba való bekerülésének esélyeit, komolyan 

megnehezíti a Külső Független Tesztelés nevet viselő emeltszintű érettségi, felvételi eljárás. 

A diákok csak e vizsgák teljesítésével felvételizhetnek valamely felsőfokú intézménybe. Az 

eljárás kötelezővé teszi a vizsgát ukrán nyelvből és irodalomból, amely komoly hátrányt jelent 

a magyar végzősöknek ukrán nyelvű társaikkal szemben. Az ukrán nyelvoktatás a középszintű 

tanintézményekben nem mondható hatékonynak. Nincsenek megfelelő végzettséggel 

rendelkező szakemberek, az államnyelvet a kisebbségeknek nem idegen nyelvként, hanem 

anyanyelvi szinten oktatják, figyelmen kívül hagyva, hogy az általában nyelvi tömbökben élő 

magyarság, fiataljai egyáltalán nem rendelkeznek ukrán nyelvi ismeretekkel tanulmányaik 

megkezdésekor. Emiatt a magyar nyelven tanuló érettségiző diákok nyelvtudási szintje az 

államnyelv tekintetében nagyon alacsony (legtöbbször éppen csak értenek, de nem beszélnek 

ukrán nyelven). 

A 2001-es népszámlálás keretein belül végzett felmérés alapján a megkérdezett 15-70 év 

közötti magyar nemzetiségű ukrán állampolgárok mindössze 37,6%-a beszélte az ukrán 

nyelvet. 

Az államnyelv ismeretének hiányosságai valamint a jobb munka és életkörülmények 

reménye, az utóbbi évtizedben jelentős számú elvándorláshoz vezetett a kárpátaljai magyar 

lakosság körében. Az áttelepülés a legtöbb esetben Magyarországra történik. Megfigyelhető, 
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hogy a folyamat elsősorban a fiatal korosztályt érinti, az érettségit követő továbbtanulni 

szándékozókat, illetve a frissen diplomát szerzőket.  

A magyar állam a 90-es évek elejétől különböző tanulmányi és szociális ösztöndíjat 

valamint lakhatási támogatást biztosít a határon túli hallgatók, anyaországi továbbtanulásának 

segítésére. Ennek elsődleges célja, hogy a diplomát szerzett diákok visszatérjenek 

szülőföldjükre, ezáltal megőrizve és segítve a határon túli magyar lakosságot. Viszont az 

anyaországban továbbtanuló diákok nagyon kevés esetben térnek vissza Kárpátaljára. 

Leginkább a szűkös munkalehetőségek, nyelvi nehézségek és a diploma hitelesítési 

eljárásával járó nehézségek miatt.  

Az anyaországba kitelepülők nagy része diplomával rendelkezik. A tanulmányaikat 

magyar nyelven végző frissdiplomások leginkább csak magyar nyelvű munkakörnyezetben 

tudnak elhelyezkedni az ukrán nyelvtudás hiánya miatt. A magyar nyelvű munkahelyeken 

(leginkább oktatás) nagyon nagy a túltelítettség, emiatt a fiatalok nem a szakmájukban 

helyezkednek el vagy gyakran külföldi munkavállalás mellett döntenek.  

A külföldi (legtöbbször Magyarországi) munkavállalásban és továbbtanulásban a 

legnagyobb motiváció a magasabb oktatási színvonal és későbbiekben magasabb jövedelem, 

valamint a jobb szakmai lehetőségek és életszínvonal.  

Az elvándorlási folyamat komoly veszélyt jelent a kárpátaljai magyarság megmaradására. 

Fiataljainkat csak az oktatás minden szintjét érintő jelentős változtatásokkal tudjuk maradásra 

bírni, mely csak közös összefogással lehetséges. 

„Mikor fogunk már összefogni? 

Mikor mondunk már egy nagyot, 

Mi, elnyomottak, összetörtek, 

Magyarok és nem-magyarok? ” 

(Ady Endre)
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Mellékletek 

1. melléklet 

Az érettségi előtt álló diákok továbbtanulási és munkavállalási szándékát felmérő kérdőív egy 

kitöltött példánya 

 



 

 

 

  



 

2. melléklet 

A végzős egyetemi főiskolai hallgatók továbbtanulási és munkavállalási szándékát felmérő 

kérdőív egy kitöltött példánya 

 



 

 
  



 

3. melléklet 

Hol szeretne leginkább továbbtanulni? 

      1-3 között 4-6 között 7-9 között 10-12 között férfi nő 

Ukrajnában 148 47,3% 0 35 87 26 58 90 

Magyarországon 143 45,7% 0 23 70 50 76 67 

Más országban 14 4,5% 1 3 4 6 5 9 

Nem válaszolt 8 2,6% 0 0 0 0 0 0 

Összesen 313 

 

1 61 161 82 139 166 

11. táblázat – A megkérdezettek megoszlása továbbtanulás helye szerint, tanulmányi átlag és nemek szerinti 

bontásban (N=313) 

4. melléklet 

Jelöljön meg három intézményt, amelyben szívesen tanulna tovább 

  1 2 3 1 2 3 

Debreceni Egyetem 66 44 24 21% 14% 8% 

Ungvári Nemzeti Egyetem 66 32 32 21% 10% 10% 

II RFKMF, Beregszász 50 46 26 16% 15% 8% 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 32 27 11 10% 9% 4% 

Munkácsi Állami Egyetem 20 18 25 6% 6% 8% 

Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 20 32 29 6% 10% 9% 

Nyíregyházi Főiskola 14 15 18 4% 5% 6% 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 10 13 17 3% 4% 5% 

Kijevi Nemzeti Egyetem (Tarasz Sevcsenko) 2 10 3 1% 3% 1% 

Lvovi Nemzeti Egyetem 2 5 8 1% 2% 3% 

Kijevi Színművészeti Főiskola 3 1 12 1% 0% 4% 

egyéb 2 0 0 1% 0% 0% 

Pécsi Tudományegyetem  1 6 14 0% 2% 4% 

Moszkvai Állami Egyetem 0 4 6 0% 1% 2% 

Ivano-Frankivszki Nemzeti Egyetem 0 2 8 0% 1% 3% 

Nem választotta 25 57 80 8% 18% 26% 

Összesen 313 312 313 100% 100% 100% 

12. táblázat – Felsőoktatási intézmények rangsora, a megkérdezett diákok választásai alapján (N=313) 

5. melléklet 
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Oktatás 45 14,38% 15 30 32 13 0 0 

Egészségügy 35 11,18% 7 28 13 18 3 1 

Művészet 26 8,31% 9 17 11 15 0 0 

Építőipar 24 7,67% 21 3 11 10 2 1 

Szépségipar 19 6,07% 1 18 11 7 0 1 

Szakmunka 19 6,07% 11 8 10 6 2 1 

Adminisztráció Irodai céges 19 6,07% 10 9 6 13 0 0 

IT  Web  Programozás  Rendszer adm. 20 6,39% 18 2 6 13 1 0 

Jog  Közigazgatás 18 5,75% 7 11 6 11 1 0 

Bank biztosítás tőzsde 16 5,11% 7 9 7 8 1 0 

Fizikai munka 12 3,83% 8 4 9 2 1 0 

Mezőgazdaság 9 2,88% 5 4 6 3 0 0 

Marketing 8 2,56% 3 5 6 1 0 1 

Vendéglátás 8 2,56% 3 5 4 3 1 0 

Nem válaszolt 8 2,56% 5 3 3 3 0 2 

Média 7 2,24% 1 6 1 6 0 0 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pte.hu%2F&ei=JAdkUsryLqmS4ASewID4Cw&usg=AFQjCNGyKt_GtgUrLU6cHlRy1SLg97qe3A
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Szállítás  Logisztika 5 1,60% 4 1 1 4 0 0 

Önkéntesség 4 1,28% 1 3 0 2 1 1 

Házi munka  Barkács 4 1,28% 2 2 2 1 1 0 

Személy és vagyonvédelem 4 1,28% 3 1 1 3 0 0 

Környezet 3 0,96% 2 1 2 1 0 0 

Összesen 313 100 143 170 148 143 14 8 

13. táblázat – Munkakörök közötti megoszlás, a diákok jövőbeli elképzelései alapján, %-os, nemek szerinti, 

illetve továbbtanulás helye szerinti bontásban (N=313) 

6. melléklet 

Jelölje meg azt a három tényezőt, amely leginkább befolyásolja a felsőoktatási intézmény kiválasztásában! 

(1, 2, 3) 

 

1 2 3 ∑ 1 2 3 férfi nő 
1-3 

között 

4-6 

között 

7-9 

között 

10-12 

között 

a felsőoktatási intézmény 

presztízse 
13 27 10 50 4,2% 8,6% 3,2% 7 6 0 0 7 6 

anyagi helyzet 34 27 43 104 10,9% 8,6% 13,7% 17 17 1 11 15 7 

az intézmény közelsége a 

lakóhelyéhez 
17 25 28 70 5,4% 8,0% 8,9% 7 10 0 6 10 1 

az intézmény nyújtotta 

tanulmányi lehetőség 
104 34 36 174 33,2% 10,9% 11,5% 43 61 0 11 53 40 

az intézményi élet 8 25 21 54 2,6% 8,0% 6,7% 4 4 0 3 3 2 

barátok, ismerősök 

véleménye 
9 29 18 56 2,9% 9,3% 5,8% 7 2 0 2 5 2 

család véleménye 64 48 24 136 20,4% 15,3% 7,7% 30 34 0 13 35 16 

eddigi tanulmányi 

eredmények 
34 25 35 94 10,9% 8,0% 11,2% 16 18 0 7 24 3 

egyéb 3 8 20 31 1,0% 2,6% 6,4% 2 1 0 1 1 1 

egyéni kötődés 10 13 8 31 3,2% 4,2% 2,6% 4 6 0 3 4 3 

tanárok, oktatók tanácsai 7 22 23 52 2,2% 7,0% 7,3% 4 3 0 2 4 1 

nem válaszolt 10 30 47 87 3,2% 9,6% 15,0% 2 8 0 6 4 0 

Összesen 313 313 313 
 

100,0% 100,0% 100,0% 143 170 1 65 165 82 

14. táblázat – Az egyes tényezők fontossága a felsőoktatási intézmény kiválasztásában, %-ban, nemek szerint, 

valamint tanulmányi átlag szerinti bontásban (N=313) 

  



 

7. melléklet 
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10. anyanyelvi 

szinten értek és 

beszélek 

18 5 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 1 1 4 17 1 0 7 8 2 

9. kitűnően értek 

és beszélek 
5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 4 1 0 2 3 0 

8. kitűnően értek 

és jól beszélek 
6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 1 0 3 3 0 

7. mindent jól, 

értek és jól 

beszélek 

9 4 5 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 9 0 0 5 3 1 

6. mindent jól 

értek, 

középszinten 

beszélek 

12 7 5 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 11 0 1 6 5 1 

5. középszinten 

értek és beszélek 
24 8 16 0 2 7 2 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 22 0 2 13 10 1 

4. középszint 

értek, de 

kevésbé beszélek 

38 16 22 1 2 2 1 3 3 3 6 1 0 5 0 6 5 0 31 2 4 18 20 0 

3. alapszint 

értek és beszélek 
51 25 26 4 6 3 4 1 3 1 2 7 0 4 1 9 6 0 43 7 1 29 21 0 

2. alapszinten 

értek, de nem 

beszélek 

111 50 61 7 14 5 3 1 15 10 15 9 0 6 4 12 9 1 80 16 14 51 50 7 

1. egyáltalán 

nem/alig értek 

és beszélek 

35 20 15 2 4 1 1 0 4 6 2 1 2 0 0 8 3 1 21 6 8 11 19 2 

nem válaszolt 4 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 

Átlag 3,5 3,3 3,7 2,3 2,8 4,1 3,3 4,1 2,4 3,2 2,7 2,4 7,8 4,1 2,2 2,9 3,7 6,8 3,9 2,8 2,4 3,6 3,5 3,9 

Összesen 313 143 170 14 32 23 12 9 28 25 26 18 16 20 5 40 30 15 246 34 31 148 143 14 

15. táblázat – A megkérdezett diákok ukrán nyelvtudási szint szerinti megoszlása, nem és intézmény szerinti 

bontásban (N=313) 

  



 

8. melléklet  
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angol 176 74 102 6 20 12 0 6 5 14 21 9 5 16 5 34 17 6 152 11 13 89 83 3 

nem 

beszélek 

más 

nyelvet 

68 36 32 8 2 0 1 2 20 10 1 8 1 1 0 2 9 3 43 11 13 28 30 5 

orosz 29 13 16 0 1 7 0 0 1 1 1 0 7 2 0 2 1 6 22 4 3 12 13 3 

német 28 14 14 0 8 3 11 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 22 4 2 15 10 2 

egyéb 6 4 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 4 1 

francia 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 

Nem 
válaszolt 

3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 

olasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 313 143 170 14 32 23 12 9 28 25 26 18 16 20 5 40 30 15 246 34 31 148 143 14 

16. táblázat – A megkérdezett diákok idegen nyelv tudás szerinti megosztása, nemenként és intézményenként 

(N=313) 

9. melléklet 

 

V
ál

as
zo

k
 

fé
rf

i 

n
ő
 

an
g

o
l 

o
ro

sz
 

n
ém

et
 

fr
an

ci
a 

o
la

sz
 

sp
an

y
o

l 

eg
y
éb

 

n
em

 b
es

zé
le

k
m

ás
 

n
y

el
v

et
 

N
em

 v
ál

as
zo

lt
 

10. anyanyelvi szinten értek és beszélek 11 7 4 4 5 0 1 0 0 0 1 0 

9. kitűnően értek és beszélek 5 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 

8. kitűnően értek és jól beszélek 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

7. mindent jól, értek és jól beszélek 15 5 10 8 4 2 1 0 0 0 0 0 

6. mindent jól értek, középszinten 

beszélek 
21 9 12 17 3 0 0 0 0 0 1 0 

5. középszinten értek és beszélek 42 23 19 32 7 1 0 0 0 1 1 0 

4. középszint értek, de kevésbé 

beszélek 
31 15 16 26 2 1 0 0 0 1 1 0 

3. alapszint értek és beszélek 44 16 28 32 1 9 0 0 0 0 1 1 

2. alapszinten értek, de nem beszélek 58 22 36 37 2 13 0 0 0 2 3 1 

1. egyáltalán nem alig értek és beszélek 53 31 22 14 0 2 1 0 0 1 35 0 

nem válaszolt 26 9 17 0 0 0 0 0 0 0 25 1 

Átlag 4,40 4,75 4,12 3,95 6,48 2,79 6,00 0,00 0,00 3,83     

Összesen 313 143 170 176 29 28 3 0 0 6 68 3 

17. táblázat – A megkérdezett diákok megoszlása idegennyelvtudásuk szintje szerint, nemek szerinti, illtetve a 

beszélt nyelves szerinti bontásban (N=313) 

  



 

10. melléklet 

Válaszadók nemek szerinti megoszlás 

Nők 90 73,2% 

Férfiak 33 26,8% 

Összesen: 123 100,0% 

18. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók nem szerínti megoszlása főben és %-ban (N=123). 

11. melléklet 

Válaszadók nemzetiség szerinti megoszlás 

magyar 113 91,9% 

ukrán 10 8,1% 

Összesen: 123 100,0% 

19. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók nemzetiség szerínti megoszlása főben és %-ban (N=123). 

12. melléklet 

Válaszadók lakhely szerinti megoszlása (járás, N=123) 

beregszászi 53 43,1% 

munkácsi 19 15,4% 

ungvári 19 15,4% 

szőlősi 29 23,6% 

huszti 3 2,4% 

Összesen: 123 100% 

20. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók lakóhely  szerínti megoszlása főben és %-ban (N=123). 

13. melléklet 

Válaszadók szakonkénti szerinti megoszlása (N=123) 

Szakirány Válaszadók 
%-

ban 

Ungvári 

Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi 

Ferenc 

Kárpátaljai 

Magyar 

Főiskola 

Munkácsi 

Humán 

Pedagógiai 

Kollégium 

Angol nyelv 5 4,1% 1 4 0 

Biológia 18 14,6% 0 18 0 

Fizika 17 13,8% 17 0 0 

Földrajz 8 6,5% 0 8 0 

Gazdaságtudomány és menedzsment 2 1,6% 0 2 0 

Könyvvitel és auditálás 2 1,6% 0 2 0 

Magyar nyelv és irodalom 7 5,7% 3 4 0 

Matematika 11 8,9% 4 7 0 

Óvodapedagógia 3 2,4% 0 3 0 

Tanítói 25 20,3% 0 4 21 

Történelem 24 19,5% 8 16 0 

Ukrán nyelv és irodalom 1 0,8% 1 0 0 

Összesen: 123 100% 34 68 21 

21. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók szakok szerínti megoszlása főben ,%-ban és intézményenként 

(N=123) 

  



 

14. melléklet 

Válaszadók évfolyamok szerinti megoszlása (N=123) 

Évfolyam Válaszadók 
%-

ban 

Ungvári Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai Kollégium 

4 78 63,4% 10 47 21 

5 44 35,8% 23 21 0 

6 1 0,8% 1 0 0 

Összesen: 123 100% 34 68 21 

22. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók évfolyamonkénti megoszlása főben , %-ban. és intézményenkén. 

(N=123) 

15. melléklet 

Válaszadók képzési szintek szerinti megoszlása (N=123) 

Képzési szintek Válaszadók 
%-

ban 

Ungvári 

Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai 

Kollégium 

ifjú szakember (молодший спеціаліст) 21 17,1% 0 0 21 

baccalaureus (бакалавр) 61 49,6% 12 49 0 

szakember (спеціаліст) 29 23,6% 10 19 0 

magiszter (магістр) 12 9,8% 12 0 0 

Összesen: 123 100% 34 68 21 

23. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók képzési szint  szerínti megoszlása főben és %-ban (N=123) 

16. melléklet 

Válaszadók életkor szerinti megoszlása (N=123) 

Életkor Válaszadók %-ban 

18 18 14,6% 

19 3 2,4% 

20 8 6,5% 

21 37 30,1% 

22 41 33,3% 

23 13 10,6% 

24 1 0,8% 

27 1 0,8% 

37 1 0,8% 

Összesen 123 100,0% 

Átlagéletkor 13,67 
 

24. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók életkor  szerínti megoszlása főben és %-ban (N=123) 

17. melléklet 

Milyen az ön tanulmányi átlaga? 

Tanulmányi átlag Válaszadók %-ban 

1-2 között 0 0,00% 

2-3 között 1 0,81% 

3-4 között 46 37,40% 

4-5 között 75 60,98% 

Válaszolt 122 99,19% 

Nem válaszolt 1 0,81% 

Összesen 123 100% 

25. táblázat – A válaszadó végzős hallgatók tanulmányi átlag  szerínti megoszlása főben és %-ban (N=123) 

  



 

18. melléklet 

Jelölje meg azt a három tényezőt, amely leginkább befolyásolta önt a felsőoktatási intézmény kiválasztásában! 

Válaszok 1 2 3 ∑ 1 2 3 
férf

i 
nő 

1-2 

között 

2-3 

között 

3-4 

között 

4-5 

között 

a felsőoktatási 

intézmény presztizse 
8 21 7 36 6,5% 17,1% 5,7% 5 31 0 0 11 24 

anyagi helyzet 7 13 17 37 5,7% 10,6% 13,8% 10 27 0 0 15 22 

az intézmény közelsége 

a lakóhelyéhez 
13 9 7 29 10,6% 7,3% 5,7% 10 19 0 0 11 18 

az intézmény nyújtotta 

tanulmányi lehetőség 
55 14 12 81 44,7% 11,4% 9,8% 22 59 0 1 32 47 

az intézményi élet 11 17 9 37 8,9% 13,8% 7,3% 10 27 0 0 14 23 

barátok, ismerősök 

véleménye 
3 6 1 10 2,4% 4,9% 0,8% 4 6 0 0 2 8 

család véleménye 13 12 18 43 10,6% 9,8% 14,6% 12 31 0 1 16 26 

előzetes tanulmányi 

eredmények 
3 8 10 21 2,4% 6,5% 8,1% 5 16 0 0 9 12 

egyéb 1 3 8 12 0,8% 2,4% 6,5% 3 9 0 0 2 10 

egyéni kötődés 7 7 14 28 5,7% 5,7% 11,4% 8 20 0 1 12 14 

tanárok, oktatók 

tanácsai 
1 8 11 20 0,8% 6,5% 8,9% 6 14 0 0 9 11 

nem válaszolt 1 5 9 15 0,8% 4,1% 7,3% 4 11 0 0 5 10 

Összesen: 123 123 123   100% 100% 100% 99 270 0 3 138 225 

26. táblázat – Az egyes tényezők fontossága a felsőoktatási intézmény kiválasztásában, %-ban, nemek szerint, 

valamint tanulmányi átlag szerinti bontásban (N=123). 

19. melléklet 

Milyen idegen nyelvet beszél az államnyelven és anyanyelvén kívül? 

Nyelvek Válaszok férfi nő 
Ungvári Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai Kollégium 

angol 69 18 51 13 44 12 

nem beszélek más 

nyelvet 
29 9 20 11 11 7 

orosz 13 4 9 5 7 1 

német 7 0 7 3 4 0 

egyéb 1 1 0 1 0 0 

francia 1 0 1 0 0 1 

Nem válaszolt 3 1 2 1 2 0 

Összesen: 123 33 90 34 68 21 

27. táblázat – A válaszadók idegen nyelvek közötti megoszlása, nemek szerínt és intézményen főben (N=123). 

  



 

20. melléklet 

Milyen szinten beszéli a fent megjelölt nyelvet? 

 
Válaszok férfi nő angol orosz német egyéb francia 

Nem 

válaszolt 

10. anyanyelvi szinten értek és 

beszélek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. kitűnően értek és beszélek 4 0 4 0 2 2 0 0 0 

8. kitűnően értek és jól beszélek 4 0 4 2 2 0 0 0 0 

7. mindent jól, értek és jól beszélek 6 3 3 4 2 0 0 0 0 

6. mindent jól értek, középszinten 

beszélek 
3 3 0 1 2 0 0 0 0 

5. középszinten értek és beszélek 21 6 15 14 2 2 0 1 0 

4. középszint értek, de kevésbé 

beszélek 
16 4 12 14 0 1 0 0 0 

3. alapszint értek és beszélek 23 6 17 21 2 0 0 0 0 

2. alapszinten értek, de nem beszélek 21 3 18 13 1 2 1 0 1 

1. egyáltalán nem alig értek és 

beszélek 
9 4 5 0 0 0 0 0 0 

nem válaszolt 16 4 12 0 0 0 0 0 2 

Átlag 3,90 3,90 3,90 3,84 6,00 5,14 2,00 5,00 2,00 

Összesen 123 33 90 69 13 7 1 1 3 

28. táblázat – A megkérdezett hallgatók megoszlása idegennyelvtudásuk szintje szerint, nemek szerinti, illtetve a 

beszélt nyelves szerinti bontásban (N=123). 

21. melléklet 

 
Válaszok férfi nő 

Ungvári 

Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 

Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai 

Kollégium 

10. anyanyelvi szinten értek és beszélek 4 1 3 0 3 1 

9. kitűnően értek és beszélek 3 1 2 1 2 0 

8. kitűnően értek és jól beszélek 3 1 2 2 1 0 

7. mindent jól, értek és jól beszélek 6 0 6 3 3 0 

6. mindent jól értek, középszinten beszélek 19 7 12 7 6 6 

5. középszinten értek és beszélek 21 5 16 7 6 8 

4. középszint értek, de kevésbé beszélek 19 5 14 7 9 3 

3. alapszint értek és beszélek 28 8 20 5 20 3 

2. alapszinten értek, de nem beszélek 15 3 12 1 14 0 

1. egyáltalán nem alig értek és beszélek 5 2 3 1 4 0 

nem válaszolt 0 0 0 0 0 0 

Átlag 4,45 4,42 4,46 4,97 3,99 5,10 

Összesen 123 33 90 34 68 21 

29. táblázat – A megkérdezett diákok megoszlása ukránnyelvtudásuk szintje szerint, nemek szerinti, illtetve a 

beszélt nyelves szerinti bontásban (N=123). 

22. melléklet 

Értékelés Válaszok Megoszlás 
Ungvári Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai Kollégium 

1. elégtelen 14 11,38% 11 3 0 

2. elégséges 19 15,45% 3 14 2 

3. közepes 24 19,51% 12 12 0 

4. jó 48 39,02% 5 35 8 

5. kitűnő 18 14,63% 3 4 11 

Átlag: 3,30 
 

2,59 3,34 4,33 

Összesen: 123 100% 34 68 21 

30. táblázat – Az ukrán nyelv oktatásának színvonala intézményenként és átlagosan (N=123) .  



 

23. melléklet 

Értékelés Válaszok Megoszlás 
Ungvári Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai Kollégium 

1. elégtelen 12 9,76% 10 2 0 

2. elégséges 13 10,57% 10 1 2 

3. közepes 24 19,51% 8 13 3 

4. jó 54 43,90% 3 37 14 

5. kitűnő 20 16,26% 3 15 2 

Átlag: 3,46   2,38 3,91 3,76 

Összesen: 123 100% 34 68 21 

31. táblázat – Az idegen nyelv oktatásának színvonala intézményenként és átlagosan (N=123),  

24. melléklet 

Értékelje felsőoktatási intézményében a szakmai oktatás színvonalát! 

Értékelés Válaszok Megoszlás 

Ungvári Nemzeti 

Egyetem 

II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola 

Munkácsi Humán 

Pedagógiai Kollégium 

1. elégtelen 4 3,25% 4 0 0 

2. elégséges 2 1,63% 2 0 0 

3. közepes 9 7,32% 6 3 0 

4. jó 48 39,02% 18 23 7 

5. kitűnő 60 48,78% 4 42 14 

Átlag: 4,28   3,47 4,57 4,67 

Összesen: 123 100% 34 68 21 

32. táblázat – A szakmai oktatásának színvonala intézményenként és átlagosan (N=123). 

25. melléklet 

Mik a tervei a diploma megszerzését követően? 
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Munkavállalás a szakmámhoz kacsolódó 

munkaterületen Ukrajnában 
64 16 37 11 0 0 25 38 

Munkavállalás a szakmámhoz kacsolódó 

munkaterületen valamely más országban 
27 9 15 3 0 0 6 21 

Munkavállalás nem a szakmámhoz 

kacsolódó munkaterületen Ukrajnában 
8 0 6 2 0 0 2 6 

Munkavállalás nem a szakmámhoz 

kacsolódó munkaterületen valamely más 

országban 

9 5 2 2 0 0 4 5 

Tanulmányaim folytatása Ukrajnában 20 8 7 5 0 0 7 13 

Tanulmányaim folytatása valamely más 

országban 
32 11 14 7 0 1 10 21 

Még nincsenek konkrét terveim 7 1 4 2 0 0 2 5 

Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 167 50 85 32 0 1 56 109 

33. táblázat – A válaszadó diákok diplomaszerzést követő szándékaik szerinti megoszlása intézményenként és 

tanulmányi átlag szerint (N=123) 

  



 

26. melléklet 

Milyen nyelvű munkakörnyezetben szeretne dolgozni a leginkább az alábbiak közül? 
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kizárólag magyar 51 41,5% 3,69 0 0 2 1 7 4 9 15 9 4 

inkább magyar, 

de lehet ukrán is 
43 35,0% 4,81 

1 2 1 0 9 12 6 9 3 0 

lehetőleg vegyes 

(ukrán és magyar 

egyaránt) 

18 14,6% 5,06 

1 0 0 4 2 3 4 2 2 0 

kizárólag ukrán 0 0,0% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

inkább ukrán, de 

lehet magyar is 
2 1,6% 7,50 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

teljesen mindegy 8 6,5% 5,38 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

nem válaszolt 1 0,8%   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Összesen 123 100,0%   4 3 3 6 19 21 19 28 15 5 

34. táblázat – A válaszadó hallgatók megoszlása az általuk leginább választandó nyelvű munkakörnyezszerint 

főben és %-ban, valamint nyelvtudási szint szerinti bontásban (N=123) 

27. melléklet 

Értékelje a következő tényezők fontosságát a munkahelykeresésre nézve! 

  1 2 3 4 5 
Átlag Válaszadók 

száma 

Nem 

válaszolt 
Összesen 

férfi nő Összesen 

Szakmai ismeretek 5 4 10 43 60 4,2 4,2 4,2 122 1 123 

Előzetes tanulmányi átlag/ 

diploma minősítése 

1

5 
9 40 40 15 3,1 3,3 3,3 119 4 119 

Idegen nyelv ismerete 5 12 42 34 27 3,6 3,5 3,6 120 3 120 

Államnyelv ismerete 8 8 17 43 43 1,0 4,0 3,9 119 4 119 

Megfelelő szakmai 

önéletrajz 
5 13 38 36 28 3,8 3,5 3,6 120 3 120 

Kapcsolati rendszer az 

adott területen 
5 14 34 28 40 3,7 3,7 3,7 121 2 121 

Munkavállaló anyagi, 

társadalmi helyzete 

1

1 
22 28 40 19 2,9 3,4 3,3 120 3 120 

Életkor 
1

9 
21 47 23 10 2,8 2,9 2,9 120 3 120 

Szakmai tapasztalat 4 19 36 32 31 3,3 3,7 3,5 122 1 122 

Kreativitás 5 9 19 45 42 4,2 3,8 3,9 120 3 120 

Kommunikációs készség 6 2 15 45 53 4,1 4,2 4,1 121 2 121 

Munkavállaló családi 

állapota 

(egyedülálló/házas) 

4

3 
20 30 12 15 2,5 2,5 2,5 120 3 120 

35. táblázat – A munkahelykeresést befolyásoló tényezők értékelése, valamint nemekre sbontott értékelése 

(N=123)  



 

28. melléklet 

 
Válaszok %-ban férfi nő 
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Munkaügyi Központba való 

bejelentkezés. 
12 9,8% 4 8 0 0 4 8 4 7 1 

Kapcsolati rendszer keresése 14 11,4% 6 8 0 0 5 9 6 7 1 

Családi, baráti kapcsolatokon 

keresztül történő érdeklődés. 
21 17,1% 4 17 0 1 11 9 5 11 5 

Önéletrajzom eljuttatása, minél 

több potenciális intézményhez  

vállalathoz. 

28 22,8% 7 21 0 0 11 17 3 17 8 

Személyes érdeklődés, minél 

több potenciális intézménynél  

vállalatnál. 

48 39,0% 12 36 0 0 15 32 16 26 6 

Válaszolt 123 100% 33 90 0 1 46 75 34 68 21 

Nem válaszolt 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 123 100% 33 90 0 1 46 75 34 68 21 

36. táblázat – A hallgatók megoszlása az egyes munkakereső módszereek között, főben és %-ban, nemek, 

tanulmányi átlag és intézmény szerinti bontásban (N=123)  

29. melléklet 

Válaszok 1 2 3 ∑ 1 2 3 
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Magasabb jövedelem 59 11 8 78 48,0% 8,9% 6,5% 22 56 0 1 32 45 

Jobb munkakörülmények 13 33 14 60 10,6% 26,8% 11,4% 16 44 0 1 25 34 

Jobb szakmai lehetőségek 7 16 30 53 5,7% 13,0% 24,4% 8 45 0 0 16 37 

Jobb lakáskörülmények 0 2 2 4 0,0% 1,6% 1,6% 0 4 0 0 2 2 

Nyelvtanulás, szakmai 

ismeretek szerzése 
12 17 8 37 9,8% 13,8% 6,5% 8 29 0 1 12 24 

Baráti és családi 

kapcsolatok ápolása 
2 3 1 6 1,6% 2,4% 0,8% 4 2 0 0 3 3 

Magasabb színvonalú 

szolgáltatások 
4 9 20 33 3,3% 7,3% 16,3% 10 23 0 0 12 21 

Egyéb 0 0 1 1 0,0% 0,0% 0,8% 1 0 0 0 0 1 

Válaszoltak 97 91 84   78,9% 74,0% 68,3%             

Nem válaszoltak 26 32 39   21,1% 26,0% 31,7%             

Összesen 123 123 123   100,0% 100,0% 100,0%             

37. táblázat –  A hallgatók megoszlása, az őket a külföldi munkavállalásban leginkább befolyásoló tényezők 

közötti megoszlása aéapján intézményenként, nemek szerinti és tanulmányi átlag szerinti bontásban (N=123)  

  



 

30. melléklet 

 

54. ábra – A magyarlakta etnikai területek Kárpátalján (Forrás: Törzsök E. (szerk.) 2008, 64. p. - 

www.nek.gov.hu/data/files/142312119.pdf) 
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