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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által hozott rendelet 
értelmében 2004-ben alakult meg a Felnőttképzési Központ, mint a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyik alegysége. Fő feladata a 
korosztálytól független tanfolyamok, pályázatok és egyéb olyan programok 
lebonyolítása, melyek olyan tudást adnak, ami a munkaerőpiacon való 
boldogulást, szülőföldön maradást segítik elő. 

A Felnőttképzési Központ igazodva a rohanó világ követelményeihez, az 
egyre gyorsabb technikai, kulturális és gazdasági fejlődéshez lehetőséget 
kínál mindazoknak, akik nem szeretnének a folyamatok kívülálló 
szemlélőivé válni. A 21. században ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági 
körülmények között valaki versenyképes maradhasson a munkaerőpiacon 
nélkülözhetetlen, hogy a már megszerzett tudását állandóan frissítse és 
gyarapítsa. Azaz napjainkban a boldogulás elengedhetetlen feltétele az 
élethosszig tartó tanulás. 

Globalizálódó világban élünk, ahol az előrelépés, diplomaszerzés, jobb 
munkahely megteremtése is megköveteli, hogy nyelveket beszéljünk. Az 
általunk indított tanfolyamok és képzések révén korosztálytól függetlenül 
kínálunk számos lehetőséget mindazoknak, akiknek fontos az, hogy olyan 
tudást szerezzenek, melyet a mindennapi életben és a munkájuk során is 
használni tudnak. 

A felnőttképzési projektjeinket a munkaerőpiac és gazdaság megállás 
nélkül módosuló szükségletei alakítják. Ezek a képzések az anyanyelvén 
tanuló kárpátaljai magyarságot a helyi, s az ahhoz szorosan kötődő globális 
gazdasági viszonyokra, s az ebben bekövetkező dinamikus változásokra 
készítik fel. Javítva ezzel a gazdasági, munkavállalási esélyüket.  

A kárpátaljai viszonyok között tanfolyamainkra az igen magas jelentkezés 
több okból is fakadhat: 1) a Felnőttképzési Központ által szervezett 
képzések a helyi magyarság körében piacvezető szerepet töltenek be, 
illetve az elmúlt évek színvonalas képzései egyfajta hírnevet biztosítanak; 
2) a különféle pályázati támogatások lehetővé teszik, hogy ingyenessé 
tegyük képzéseinket vagy minimális tandíjért, s így a nehéz anyagi 
helyzetben lévő családok számára is elérhetővé válik az azokon való 
részvétel. 
 
 
 
                                                 
1 Az iThenticate szoftver 66% átfedést talált az interneten korábban közzétett (publikált) 
anyagokkal. Ezek túlnyomó többségükben a Szerző korábbi munkáihoz tartoznak. 
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Nyelvtanfolyamok 
 
A 2002/2003-as tanévtől kezdődően minden évben meghirdetjük 
nyelvtanfolyamainkat - angol, német, ukrán és magyar mint idegen nyelv 
– alap, közép és haladó szinten, melyeken évente több száz fő vesz részt a 
Főiskola bázisán. 

Az utóbbi években a jelentkezők többsége a továbbképzések közül a 
magyar mint idegen nyelvet választja. Ezért 2016. márciusában először 
került meghirdetésre a magyar, mint idegen nyelv tanfolyam teljes 
kárpátaljai lefedettséggel. 2016. május – december között magyar min 
idegen nyelv tanfolyamokon 2065 fő tanult 140 csoportban, csoportonként 
120 órában, 45 teleülésen Kárpátalja szerte, 71 tanár oktatta őket. Közülük 
1136 hallgató kapott tanúsítványt 2016. december 10-én, miután sikeresen 
teljesítette az előirt követelményeket. 

A nyelvtanfolyamok helyszíneinek megjelölésekor választásunk általában 
olyan településekre esik, ahol a magyar lakosság száma nem haladja meg 
a 20 százalékot, illetve 20 százalék körül van. Egy másik szempont a 
kárpátaljai turisztikai vonzáskör, valamint a magyarság szempontjából 
történelmi jelentőségű emlékhelyekkel vagy természeti értékekkel bíró 
desztinációk. Cél, hogy Kárpátalja olyan magyarok lakta településein is 
lehetőséget biztosítson a magyar nyelv tanítására és használatára, ahol 
nem működnek magyar tannyelvű iskolák, de élnek magyar nemzetiségű 
emberek. A tanfolyamon való részvétel minden jelentkező számára nyitott. 
A foglalkozások főként péntekenként és szombatonként zajlanak heti 4 
órában. Összesen 120 órát biztosítunk csoportonként minden helyszínen. A 
foglalkozások kiscsoportokban zajlanak. A tanfolyam megkezdésének 
napján a jelentkezők szintfelmérésen vesznek részt, melynek eredménye 
alapján a számukra legmegfelelőbb szintű csoportokba kerülnek. A 
szintfelmérés tehát garantálja, hogy az egyes csoportokba azonos 
tudásszintű hallgatók kerüljenek. A tanfolyamokon oktatott programban 
jelentős szerepet kap a kommunikáció, a beszédértés, a szövegértés és a 
szövegalkotás. A szókincsnek, a grammatikának az alapos ismerete 
lehetővé teszi a különböző műfajú írásbeli és szóbeli szövegek olvasását, 
megértését, elsajátítását. Ezeknek a képességeknek a birtokában lehetőség 
nyílik az új információk befogadására, értelmezésére és továbbítására. A 
fent említett feladatok és célok hozzájárulnak az eredményes 
nyelvtanításhoz, valamint az eredményes nyelvtanuláshoz. Tehát, a több 
mint egy évtizede használt tantervben és tananyagban a legfontosabb 
nyelvtani ismeretek, szókincs-bővítés, kifejezések és mondattani ismeretek 
képezik a tananyag gerincét. Minden sikeresen elvégzett tanfolyam után a 
hallgatók Főiskola által kiadott kétnyelvű (ukrán-magyar) tanúsítványt 
kapnak, amit a képzéseknek végeztével ünnepélyes keretek között 
kaphatnak meg a kárpátaljai magyarság szellemi, oktatási, kulturális 
központjában Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán. 

A teljes kárpátaljai lefedettséggel bíró magyar nyelvtanfolyamok második 
felhívására 2016. október 17. és november 17. között lehetett jelentkezni, 
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mely időpontig Kárpátaljáról a lehetőséggel 3549-en éltek, valamint 56-an 
a Kárpátokon túlról. A legfiatalabb jelentkező 6, a legidősebb 81 éves volt. 
A képzés 78 órában, 226 csoportban, 2016. december 1-én kezdődött és 
2017. április végéig valósult meg 117 tanár bevonásával. A 3605 főből 3197 
fő döntött úgy, hogy folytatni kívánja a képzést, így számukra lehetőség 
nyílt a magyar nyelvtanfolyamok A2-es nyelvtudási szint teljesítéséhez 
szükséges plusz 42 óra megtartására, ami 2017. április – júniusa között 
valósult meg 43 településen. 2017. júniusa folyamán 2287 fő tett sikeres 
záróvizsgát és kapott tanúsítványt ünnepélyes keretek között 2017. június 
24-én. 

2017. áprilisában ismételten, harmadik alkalommal, meghirdetésre került 
a magyar tanfolyamokra való jelentekezés lehetősége Kárpátalja-szerte. 
Jelentkezni 2017. április 24-től május 25-ig lehetett. 2017. július 1. - 
december 16. között 4169 fő sajátíthatta el a magyar nyelvet, összesen 239 
csoportban, 156 csoportban A1-es szinten (2656 fő), 83 csoportban A2-es 
szinten (1449 fő).  Őket 104 szakképzett tanár oktatott. Az ünnepélyes záró 
rendezvényen 2017. december 20-án 2503 fő vehetett át tanúsítványt. A 
tanfolyamok 12 járásban 45 településen valósultak meg, csoportonként 120 
órában. 

2017. decemberében negyedszer került meghirdetésre a magyar 
nyelvtanfolyam. Jelentkezni 2018. január 18-ig lehetett. Ez idő alatt 3997 
fő nyújtotta be kérelmét, 11 járásból 41 településről, akik 2018. február 3-
án 209 csoportban 87 oktatóval kezdték meg a foglalkozásokat. Közülük 
2611 fő kezdő, 1386 fő haladó csoportban kezdte meg a 120 órás képzést. 
A legtöbben az Ungvári (1308 fő), Nagyszőlősi (911 fő), Munkácsi (699 fő) 
járásokban kezdték el a foglalkozásokat. 116 csoportban A1-es szinten, 74 
csoportban A2-és szinten tanultak, valamint 19 gyerek csoport lett 
kialakítva.  

2018 június 1-től indult egy úgynevezett intenzív 100 órás, B1 
nyelvtudási szintre való felkészítő tanfolyam, amelyen azok a diákok vettek 
részt, akik februártól elkezdték a foglalkozásokat, azonban magasabb 
nyelvismereti szintre szerettek volna szert tenni. 1305 fő élt ezzel a 
lehetőséggel, akik (a Nagyszőlősi járásból 406, Munkácsi járásból 326, 
Ungvári járásból 315 fő) 85 csoportban (72 felnőtt és 13 gyermek 
csoportban) 9 járásban, 23 településen, 29 helyszínen, 48 oktató 
bevonásával sajátíthatták el a nyelvet. A sikeres záró szóbeli és írásbeli 
vizsgákat követően összesen 2344 fő vehetett át két nyelvű (ukrán-
magyar) tanúsítványt 2018. október 26-án ünnepélyes keretek között. 

2018. novemberében, 5. alkalommal is meghirdetésre kerültek a magyar 
nyelvtanfolyamok. Jelentkezni 2018. november 15. – 2018. december 15. 
között lehetett. Ez idő alatt 3005 fő nyújtotta be jelentkezését. Közülük 
1565 fő először jelentkezett a tanfolyamra, 1440 ember pedig már 
korábban is részt vett azok valamelyikén.  76 szakképzett tanár 
bevonásával 198 csoport lett kialakítva. 107 csoportban kezdő, 91-ben 
haladó szinten sajátíthatják el a magyar nyelvet a jelentkezettek, 2019. 
január 19-étől, csoportonként 120 órában. Ezek közül 29 csoportban (21 
kezdő, 8 haladó) gyerekek tanulnak majd, összesen 576 fő. Kárpátalján 12 
járásban, 36 településen, 47 helyszínen indul tanfolyam. Kárpátalján kívül 
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Kijevben egy és Ivano-Frankivszkban három csoport indul. A legfiatalabb 
tanuló 5, a legidősebb 82 éves. A legtöbben idén is, az ungvári járásból 
jelentkeztek, összesen 1126 fő, ebből Ungváron 1064 fő. Foglalkozásukra 
való tekintettel a jelentkezettek között vannak: közgazdászok, könyvelők, 
orvosok, jogászok, tanárok, iskolás tanulók, egyetemi hallgatók, mérnökök, 
magánvállalkozók stb. 

2016. március – 2019. január között az alábbiak szerint alakultak a 
magyar tanfolyamokra jelentkezettek számadatai: 
 

Turnus A megvalósítás 
dátuma 

Jelentkezettek 
létszáma 

Tanúsítványra 
jogosultak 
létszáma 

Óraszám 

1.  
2016. május 7.-
2016. december 10. 

2064 1136 120 

2.  

2016. december 1. - 
2017. április vége 

3605 3197 78 

2017. április-június 
(A rendszerben 
lévők számára lett 
felajánlva, azaz nem 
új jelentkezők 
számára lett 
meghirdetve) 

3197 2287 42 

3.  
2017. július 1.- 
december 16. 

4169 2503 120 

4.  

2018. február 3.- 
október 20. 

3997 

 
2344 (ebből 920 fő 

220 órát 
teljesített) 

120 

2018. június 1. - 
október 20. (A 
rendszerben lévők 
számára lett 
felajánlva, azaz nem 
új jelentkezők 
számára lett 
meghirdetve) 

1305 100 

5.  
2019. január 19.- 
október 20. 3005 

A 
tanúsítványátadóra 
2019. október 30-

án kerül sor. A 
végzettek száma 

október 20-ra 
várható. 

120 

 Mindösszesen 21 342 11 467  
 

2018. decemberében első alkalommal nyílt lehetőség ukrán, mint idegen 
nyelvi tanfolyamra való jelentkezésre Kárpátalja-szerte. Jelentkezni 2018. 
december 3-tól december 18-ig lehetett.  Ez idő alatt 461 fő nyújtotta be 
jelentkezését. Közülük 349 fő gyerek és 112 fő felnőtt. 29 csoport lett 
kialakítva. 17 szakképzett tanár bevonásával, 9 településen kezdődtek meg 
a foglalkozások 2019. január 19-én, csoportonként 120 órában. 6 
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csoportban felnőttek (4 csoport Beregszászon, 1 Dercenben, 1 Dédában), 
23 csoportban gyerekek tanulnak (22 csoportban kezdő, 1 csoportban 
haladó szinten).  A legfiatalabb 5 és a legidősebb tanuló 65 éves. 
Legtöbben, 93 fő Nagypaládon sajátíthatja el a nyelvet. Foglalkozásukra 
való tekintettel a jelentkezettek között vannak: tanulók, könyvelők, 
tanárok, egyetemi hallgatók, óvónők. 

A fentieknek megfelelően, 2019. január-október között az ukrán és 
magyar tanfolyamokon összesen 3466 fő, 227 csoportban, 92 tanár 
bevonásával sajátíthatja el a választott nyelvet. A tanfolyamok október 20-
án záródnak. Az ünnepélyes tanúsítványátadóra 2019. október 30-án kerül 
sor. 

 
Néhány egyéb képzés 
 
2010. szeptember 17-én OKJ-s pincérképzés indult a Főiskolán. A tanfolyam 
2010 januárja és májusa közötti időben megtartott első félévének 
eredménye: 58 bejelentkezett hallgatóból 36 tett sikeres vizsgát. Ez a 
képzés mérföldkő volt a Főiskola Felnőttképzési Központjának munkájában, 
hiszen sikeres záróvizsga esetén magyarországi államilag elismert 
szakképesítést – OKJ bizonyítványt – vehettek át a hallgatók. A 
pincérképzést a Kecskeméti Regionális Képző Központtal együttműködve 
valósítottuk meg. 

Ugyanebben a tanévben titkár-ügyintéző képzés zajlott 180 órában 54 fő 
számára. 

2011. január 21-én „Szól a rádió! - Rádióműsor-vezető és 
konferansziéképzés Kárpátalján” címmel indult tanfolyam, melyre 31 
érdeklődő jelentkezett. Ezt a képzést is a Kecskeméti Regionális Képző 
Központtal együttműködve valósítottuk meg. 

A szociális egészségügyi segítő képzés 2009 és 2012-ben zajlott 400 
órában. 

2011. október 22-én először indított a Felnőttképzési Központ Megújuló 
energetikai szaktanácsadó képzést a PannonForrás Első Kárpát-medencei 
Fejlesztési és Tudásklaszter szakmai támogatásával. Az energia- és 
környezettudatosságnak a lakosság és az üzleti szféra felé történő 
közvetítéséhez, illetve a megújuló energetikai fejlesztési projektekhez 
elengedhetetlenek a megfelelően képzett szakemberek. A képzésen 20 fő 
vett részt 330 órában. A tanfolyam sikeres záróvizsgáját követően 13 fő 
vehetett át OKJ-s oklevelet.  

2012. október 6-án a Méhészeti alapismeretek képzés indult a 
kecskeméti Türr István Képző és Kutató Intézettel közös szervezésben. 55 
beiratkozott hallgatóból 42 fő tett sikeres záróvizsgát. Az érdeklődők 120 
órában sajátíthatták el elméletben és gyakorlatban a méhészettel 
kapcsolatos tudnivalókat. Méhészeti telepek (Nagyszőlősön és Salánkon) 
járultak hozzá ahhoz, hogy testközelből nyíljon lehetőség tanulmányozni 
azt, amit igazán kedvelünk. 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

213 

2013-ban a Felnőttképzési Központ és a Polgárok Tiszalökért Egyesület 
közös szervezésében sor került a Turisztika vendéglátó képzésre. A 
gyakorlati foglalkozások egy része a Tiszalöki Vízerőműnél, illetve a Tokaji 
pincészetekben zajlottak. 24 jelentkezőből 10-en tettek sikeres vizsgát, 
akik mind a mai napig kamatoztatják a tudásukat. 

A Főiskolán 2014. szeptember 20-án kezdetét vette a 
Rongyszőnyegszövő képzés. A képzésre 45 fő jelentkezett. A program a 
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program keretén 
belül, Competency Centres for Cross-border Cooperation címmel pályázati 
projektet valósított meg, melynek része volt a rongyszőnyegszövő képzés 
is, melynek tananyaga 300 órában valósult meg.  

2015. tavaszán 10 hallgató vett részt a falusi vendéglátó OKJ-s 
tanfolyamon.  

2016. február 6-án vette kezdetét 18 fővel a konyhai kisegítő- és 
szakácsképzés. A képzés a beregszászi szolgáltatások színvonalának 
javítását és az egészséges és modern gyermekétkeztetést szolgálta. A 
képzés július 9-én ért véget. A foglalkozások péntekenként és 
szombatonként zajlottak 240 elméleti és gyakorlati órában.  

A növényvédelmi alapismeretek tanfolyamon 26 fő tanult 2017. február 
2- 15. között, 40 órában, melynek végén 24 hallgató volt jogosult 
tanúsítványra. A képzés a gödöllői Szent István Egyetemmel, azon belül is 
a Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ a 
Kárpát-medencei Agrár-és Vidékfejlesztési Központtal együttműködve 
valósult meg. A tanúsítványt március 27-én az ünnepélyes keretek között 
a Rákóczi-napok programsorozat részeként vehették át a hallgatók. 

2017. február – április között 67 szépkorú hallgató tanult 3 csoportban 
számítástechnikai alapismeretek tanfolyamon. Közülük 51-en április 21-én 
kaptak tanúsítványt. A képzést a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a 
Szépkorúakért szervezettel együttműködve valósítottuk meg. 

2017. október 20 – december 16. között 360 órában péntek-
szombatonkénti oktatással került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács ingyenes 
idegenvezető képzésére. A tanfolyamra 57 személy jelentkezett, akik közül 
32 fő nyert felvételt a tanfolyamon való részvételre. Közülük többen 
foglalkoztak már idegenvezetéssel, tevékenykedtek a turizmus különböző 
ágaiban vállalkozóként, középiskolai oktatók és többen főiskolai hallgatók. 
Sikeres záróvizsgát 24 fő tett és részesülhetett 2017. december 20-án 
tanúsítványban.  

2016. januárjában bejegyzésre került a nemzetközi ECL Nyelvvizsga 
Központ. 2016. április-2019. február között 82 fő tett ECL nyelvvizsgát, 
orosz, angol, német és magyar nyelvből, alap-, közép- és felsőfokon. 

A munkaerőpiac állandó változásához az oktatási rendszer egészének 
alkalmazkodnia kell. Képzéseink során arra vállalkozunk, hogy a 
résztvevőket olyan tudással, készségekkel és tapasztalattal támogassuk 
működési hatékonyságuk fokozásában, amelyet a napi munkájuk során 
hasznosítva valódi értéket teremthetnek. 

 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 
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Elért eredményeink 
 
2004/2005-ös tanév: 122 hallgató 
2005/2006-os tanév: 190 hallgató 
2006/2007-es tanév: 501 hallgató 
2007/2008-as tanév: 417 hallgató 
2008/2009-es tanév: 718 hallgató 
2009/2010-es tanév: 404 hallgató 
2010/2011-es tanév: 410 hallgató 
2011/2012-es tanév: 313 hallgató 
2012/2013-as tanév: 387 hallgató 
2013/2014-es tanév: 186 hallgató 
2014/2015-ös tanév: 305 hallgató 
2015/2016-os tanév: 194 hallgató 
2016/2017-os tanév: 3528 hallgató 
2017/2018-os tanév: 4169 hallgató 


