








11. számú melléklet [A teljes eredeti, ukrán nyelvű levél magyar nyelvű fordítása] 

 

[A teljes eredeti, ukrán nyelvű levél magyar nyelvű fordítása] © II. RF KMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 060/UA/2020, kelt.: 2020. május 6. 

 

Sz. M. Kvit, 

a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási 

Ügynökség vezetője részére 

 

 

Tisztelt Szerhij Mironovics! 

 

2020. április 28-án kelt elektronikus levelére válaszolva küldjük meg az észrevételeinket 

Ukrajna Biztonsági Szolgálatának 5/1/1-1581. számú, 2020. február 6-án kelt levelében felsorolt 

információkkal kapcsolatban (a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségtől kimenő 

azonosító száma 133, 2020. február 12.). 

Az említett levélben Ukrajna Biztonsági Szolgálata kétségbe vonja azt a tényt, hogy Orosz 

Ildikó megvédte doktori értekezését és megszerezte a tudományos fokozatát. Tájékoztatjuk, hogy 

az okmányokat, amelyek igazolják, hogy Orosz Ildikó doktori képzésben vett részt 

Magyarországon, a Debreceni Egyetemen, később pedig megvédte értekezését és megszerezte a 

„filozófia doktora” (PhD) tudományos fokozatot a pedagógiatudományok (neveléstudomány) 

területén, azt követően pedig honosította azt Ukrajnában és megkapta a „pedagógiatudományok 

kandidátusa” tudományos fokozatot, megküldtük Önöknek a 2020. április 27-én kelt 057/UA/2020 

sorszámú levélben. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (a 

továbbiakban kárpátaljai magyar főiskola) alapítója semmilyen módon nem szegte meg az 

Ukrajnában hatályos felsőoktatási törvény 42. cikkelyének 4. és 3. pontjaiban felsorolt 

követelményeket. Az említett törvény 42. cikkelyének 4. pontja, például, egy újonnan létrehozott 

felsőoktatási intézmény ideiglenesen megbízott (ügyvezető) rektorának a kinevezésére vonatkozik, 

a kárpátaljai magyar főiskola pedig nem egy újonnan létrehozott felsőoktatási intézmény. Ukrajna 

felsőoktatási törvényének a 42. cikkelyében olvasható 3. pont pedig nem tiltja meg egy 

magántulajdonú felsőoktatási intézmény alapítójának, hogy kinevezzen egy megbízott vagy 

ideiglenesen megbízott rektort, amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő jelölt az állandó 

rektori tisztség betöltésére. Mindemellett a rektori tisztség betöltésére kiírt álláspályázat 

meghirdetéséről nem a kárpátaljai magyar főiskolának kell tájékoztatást biztosítania a saját 

információs csatornáin, ahogyan ez Ukrajna Biztonsági Szolgálata levelének az első oldalán, a 3. 

bekezdésében áll, hanem az alapítónak. 
Ebben a levélben is tájékoztatjuk Önt, ahogyan azt már a 2020. április 27-én kelt 

057/UA/2020. sorszámú levelünkben is megtettük, hogy Orosz Ildikó 2020. március 19-én 

benyújtotta kérelmét a kárpátaljai magyar főiskola megbízott rektori tisztségéből történő 

felmentésével kapcsolatban, mivel elérte a nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba vonul. A kárpátaljai 
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magyar főiskola alapítója úgy döntött, hogy elfogadja a kérelmet, és Orosz Ildikót felmenti a 

megbízott rektori tisztsége alól az országos karantén lejárta után, azt követően pedig a főiskolán 

rektorválasztást fog tartani Ukrajna hatályos felsőoktatási törvényében előírt követelményeknek 

megfelelően. 
Ukrajna Biztonsági Szolgálata a fentebb említett levelében ugyancsak kétségbe vonja a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos-oktatói munkaerőjének a minőségi 

összetételét, és azt állítja, hogy az intézmény egyes tanszékvezetői mindössze névlegesen töltik be 

a tisztségeiket. 

Tájékoztatjuk, hogy a levélben megfogalmazott információ nem felel meg a valóságnak, 

mivel jelenleg a Matematika és Informatika Tanszék ideiglenes vezetője Kucsinka Katalin, a 

Filológia Tanszék ideiglenes vezetője Beregszászi Anikó (Ukrajna Biztonsági Szolgálatának 

levelében említett Magyar Filológia Tanszék nem is létezik a kárpátaljai magyar főiskolán), a 

Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék ideiglenes vezetője Csatáry György, a Biológia és 

Kémia Tanszék ideiglenes vezetője pedig Kohut Erzsébet. Az említett tudományos-oktatói 

feladatokat ellátó munkatársakat a tanszékek élére a 2019–2020-as tanév II. félévének az elején 

nevezték ki, egy 2020. február 3-án kelt rendelettel, tehát Ukrajna Biztonsági Szolgálata levelének 

a megírása előtt. Az ideiglenesen megbízott tanszékvezetők kinevezése a tanszékvezetők 

tisztségeinek a lejárata előtt történt. A tanszékvezetői tisztségek betöltésére meghirdetett pályázat 

elindítását megakadályozták a 2020. március 12-én országszerte elrendelt karanténintézkedések. 

A kárpátaljai magyar főiskola nem cáfolja, hogy Ukrajna Biztonsági Szolgálatának levelében 

felsorolt szépkorú professzorok: Bódi Béla, Kótyuk István, Mikola Matyovka, Buczkó István 

dolgoztak, néhányan pedig a mai napig is dolgoznak a felsőoktatási intézményben. Mérhetetlenül 

hálásak vagyunk nekik az éveken át nyújtott hatalmas segítségükért a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola működtetésében, az újonnan létrehozott tanszékek tudományos, 

módszertani és oktatói tevékenységeinek megfelelő színvonalon történő megszervezésében és 

kivitelezésében, amely lehetővé tette, hogy a kárpátaljai magyar főiskola modern tanárképző 

központtá váljon a Kárpátalján működő magyar tannyelvű iskolák számára. 
Mindemellett a hatályos felsőoktatási törvény nem kötelezi a professzort vagy a 

tanszékvezetőt arra, hogy oktatói munkát végezzen, más feladatokat is elláthat, a terhelés és 

kötelezettségek megfelelő elosztása szerint. A fent említett professzorok és docensek többnyire az 

alapképzésben (BA/BSc) és mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgatóknak nyújtottak 

konzultációkat, segítették a „tudományos kandidátusi” fokozatszerzés küszöbén álló kollégák 

tudományos munkáját, tankönyveket, oktatási segédanyagokat állítottak össze, valamint időnként 

előadásokat is tartottak, amelyek időpontjainak meghatározásakor figyelembe lettek véve a 

professzorok lehetőségei és személyes javaslatai. 
A kárpátaljai magyar főiskola folyamatosan betartja a felsőoktatás minőségi követelményeit 

és előírásait, állandóan figyelemmel kíséri és alkalmazza a legmodernebb oktatási módszereket és 

tudományos újításokat valamennyi akkreditált képzésének oktatási folyamatában. E cél által 

vezérelve, a felsőoktatásban résztvevők elméleti és gyakorlati képzésének a tökéletesítése, illetve 

a munkaerőpiaci versenyképességük növelése érdekében a kárpátaljai magyar főiskola 

rendszeresen kér fel neves és szakmailag elismert hazai és külföldi tudósokat, professzorokat 

különböző előadások megtartására. Néhány külföldi professzorral, az ukrán felsőoktatási törvény 

55. cikkelye 11. bekezdésének a 2. pontja, valamint a 75. cikkelye 2. bekezdésének a 9. pontja 

szerint a kárpátaljai magyar főiskola munkaszerződést köt a tudományos és oktatói munkába 

történő bevonásuk céljából. Ukrajnának „A lakosság foglalkoztatásáról” szóló törvényének 42. 

cikkelye 6. bekezdésének a 11. pontja szerint az Ukrajnába tudományos és/vagy oktatói 
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tevékenység céljával – a felsőoktatási intézmények meghívására – érkező külföldiek alkalmazása 

nem kötött speciális engedélyhez. 

Ukrajna Biztonsági Szolgálata a levelében kétségbe vonja a B. V. Vinnickij professzor által 

állítólag 2019-ben aláírt szakvéleményt, és arra a következtetésre jut, hogy a 2019–2020-as 

tanévben a kárpátaljai magyar főiskola oktatói szakemberekkel történő ellátottsága nem megfelelő. 

Az említett szakvélemény aláírása azonban 2018. május 31-én történt, nem pedig 2019-ben, 

amelyet az okirat szkennelt másolata is bizonyít (http://kmf.uz.ua/wp-

content/uploads/2018/06/ekspert_mat_2018.pdf). A szakvélemény tartalmából kiderül, hogy az a 

„Matematika” szakirányú alapképzés (BSc) akkreditációjára vonatkozik, és semmilyen módon 

nem említi vagy minősíti a főiskola többi tanszékét és képzését. 
Ezenkívül Ukrajna Biztonsági Szolgálatának levelében (3. lap, 5. bekezdés) arról is 

olvashatunk, hogy Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának szakbizottságai 2019-ben 

azt állapították meg, hogy a felsőoktatási intézmény oktatóinak száma nem felel meg a bejelentett 

alkalmazottak létszámának, sőt a különböző képzésekért felelős szakcsoportok összetétele sem 

megfelelő (2. lap, utolsó bekezdése). Az említett információ nem felel meg a valóságnak, ezt 

igazolja az a tény is, hogy 2019-ben sikeresen megtörtént tíz különböző képzés akkreditációja. 

Mind a tíz képzés pozitív értékelést, minősítést kapott mind a szakbizottságok, mind pedig Ukrajna 

Oktatási és Tudományos Minisztériumának Állami Akkreditációs Bizottsága részéről. 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán akkreditált valamennyi alapképzésért 

(BA/BSc) és mesterképzésért (MA/MSc) felelős szakcsoport összetétele teljes mértékben megfelel 

az akkreditációs feltételeknek és a felsőoktatásra vonatkozó hatályos jogszabályoknak. A 

kárpátaljai magyar főiskola megfelelően ellátott a tudományok doktora és a tudományok 

kandidátusa fokozattal rendelkező főállású tudományos és oktatói munkaerővel. Erről tanúskodik 

Ukrajna Egységes Állami Elektronikus Oktatási Adatbázisában (ukránul: ЄДЕБО) található 

információ is, amely rendszeresen frissül, és amelynek az ellenőrzése már több alkalommal 

megtörtént. Ezt erősíti meg ugyancsak a kárpátaljai magyar főiskolán, 2019 és 2020 folyamán 

végzett akkreditációs vizsgálatok eredményeként összeállított szakbizottsági vélemények az 

említett képzésekkel kapcsolatban. 

Ami Ukrajna Biztonsági Szolgálatának levelében tett megjegyzést illeti, mely szerint 

nyilvánosan nem érhetőek el adatok a „Tanítói” szakirányú mesterképzésre (MA) vonatkozóan, 

tájékoztatjuk, hogy jelenleg még tart a nevezett szakirányú mesterképzés elsődleges akkreditációja. 

2018-ban kaptuk meg a működési engedélyt (licencet) a „Tanítói” szakirányú mesterképzésre 

(MA) (a működési engedély (licencet) elérhető Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériumának a honlapján). A működési engedély (licenc) odaítélése elektronikus formában 

történt. A hatályban lévő jogszabályok értelmében a működési engedély (licenc) elnyeréséhez 

nincs szükség írásos szakvéleményre. 

Ukrajna Biztonsági Szolgálata a levelében továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy az 

órarendben, elsősorban az „Óvodapedagógiai” és a „Tanítói” szakirányú képzéseknél, nincsenek 

feltüntetve egyes tudományos munkatársak és oktatók neve. Ennek az az oka, hogy a kárpátaljai 

magyar főiskolán a tantárgyak többségének oktatása két (ukrán és magyar) vagy akár három (ukrán, 

magyar és angol) nyelven folyik. Így ezeket a tantárgyakat lényegében két oktató tanítja. 2020-ig 

az órarend valóban csak egy oktató nevét tartalmazta az informatikai rendszer technikai 

sajátosságai miatt, azonban mára ezt a problémát kiküszöböltük. 
Tekintettel arra, hogy a kárpátaljai magyar főiskola órarendjének az összeállítása kizárólag 

elektronikus formában történik, így az lehetővé teszi az esetleges módosításokat, amennyiben az 

oktató egy másik régióból vagy külföldről érkezik, illetve lehetőséget biztosít a megtartott 

foglalkozások számának az ellenőrzésére is. Ezenkívül az órarend nem mindig tartalmazza azokat 
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az előadásokat, amelyeket a külföldön tartózkodó professzorok tartanak távoktatás formájában 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 2013. április 25-én kelt 466. számú 

rendeletéhez igazodva. 

Azt a tényt, hogy többek között a „Tanítói” szakirányú mesterképzésben (MA) egyes 

tantárgyak oktatásában több oktató vesz részt, s amely oktatókat a hallgatók ismerik és tanóráikat 

aktívan látogatják, igazolhatja a 2020 februárjában helyben végzett ellenőrzés, melynek során a 

Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ukránul: НАЗЯВО) szakemberei még azt 

is megkérdezték a hallgatóktól, hogy milyen az oktató hajszíne és frizurája. A szakoktatásért felelős 

csoportok összetételét több alkalommal ellenőrizték, beleértve a Nemzeti Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Ügynökség (ukránul: НАЗЯВО) szakemberei is. Éppen ezért az az információ, 

mely szerint a kárpátaljai magyar főiskolán több képzésben is olyan személyek oktatnak, akik nem 

rendelkeznek tudományos fokozattal, nem hiteles. 

Ezennel tájékoztatjuk a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökséget (ukránul: 

НАЗЯВО) arról, hogy Ukrajna Biztonsági Szolgálatának említett levele szinte szó szerint KÉT 

olyan NÉVTELEN SZERZŐTŐL SZÁRMAZÓ CIKK alapján került összeállításra, amelyek a 

„Zakarpattya online” magyarellenes „bulvár” internetes hírportálon jelentek meg 

(https://zakarpattya.net.ua/News/196455-Vykladachi-uhorskoho-instytutu-v-Berehovi-zavdiaky-

iakym-vysh-otrymuie-akredytatsiiu-postiino-prozhyvaiut-v-Uhorshchyni-chy-zovsim-ne-

vykladaiut; https://zakarpattya.net.ua/News/198303-Zakarpatskyi-uhorskyi-instytut-pidozriuiut-u-

falshuvanni-danykh-dlia-Minosvity). A nevezett hírportálnak az anyagait a magyar és más nemzeti 

kisebbségek (roma, román stb.) több alkalommal is úgy jellemezték, mint gyűlöletkeltő, a régióban 

élő nemzetiségek közötti konfliktust provokáló, Ukrajna és a szomszédos EU-tagállamok közötti 

viszony kiélezésére irányuló írások. Meglehetősen furcsa, hogy Ukrajna Biztonsági Szolgálata, 

mely Ukrajna állami biztonságáért felelős, rendfenntartó feladatokat is ellátó speciális állami szerv 

egy kétes hírű hírportál által, szerzői aláírás nélkül közölt cikkekre alapozva rágalmaz meg egy 

felsőoktatási intézményt. 
Ismét a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség Ágazati-Szakmai Szakértői 

Tanácsának (ukránul: «Галузеві експертні ради» Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти) pozitív döntésére számítva – melynek értelmében akkreditálták a 013 

„Tanítói” szakirányú mesterképzést (MA) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán –, 

valamint a karantén bevezetésével együtt járó rendkívüli körülményekre való tekintettel kérjük, 

hogy engedélyezzék a nevezett mesterképzésben részt vevő hallgatók számára a tanulmányaik 

befejezését a 2019–2020-as tanévben a megfelelő okmányok (MA-oklevél és annak melléklete) 

kiállításával. 
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