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1. számú példány 
 

Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási 

Ügynökség 
Borisz Hrincsenko u. 1, Kijev, 01001 

 

 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

elkövetett lehetséges jogszabálysértésekről 

 

 

Ukrajna Biztonsági Szolgálatának a birtokában lévő információk arról tanúskodnak, hogy a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (alapítója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Alapítvány, igazgatója Vas I.) vezetői megszeghették az Ukrajnában hatályos oktatási törvényeket. 

Többek között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektori feladatait 2016 

januárjától Orosz Ildikó ukrán állampolgár látja el, ami nem felel meg a felsőoktatásról szóló 

törvény 42. cikkelye 4. pontjának (az eljáró vezetőt a felsőoktatási intézmény alapítója vagy az 

általa felhatalmazott szerv legfeljebb 6 hónapra nevezheti ki). 

Emellett 2015-ben a Főiskola alapítója nem tartotta be a felsőoktatásról szóló törvény 42. 

cikkelyének a 3. pontjában felsorolt követelményeket, amelyek szerint, amennyiben az oktatási 

intézmény vezetőjének a tisztsége idő előtt megszűnik, az alapító vagy az általa felhatalmazott 

szerv az üresedés napjától számított egy héten belül pályázatot hirdet a vezetői tisztség betöltésére, 

két hónapon át fogadja a jelentkezéseket, majd szavazásra bocsátja a jelölteket (a vonatkozó 

pályázat meghirdetéséről és az ezzel kapcsolatos szavazásról 2016 óta nem áll rendelkezésre 

semmilyen információ). 

Megállapításra került továbbá, hogy Orosz Ildikó 2001-ben elvégezte a Debreceni Egyetem 

HTDI doktori képzését Szabó László Tamás pedagógia professzor témavezetésével, és megvédte 

A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében 

(1989–1999) című értekezését (https://humandi.unideb.hu/hu/node/312). 

2013-ban, az említett anyagok szerint Magyarországon megszerezte a „filozófia doktora” 

(PhD) tudományos fokozatot a pedagógia területén, a továbbiakban pedig honosította tudományos 

fokozatát Ukrajnában a Volodimir Hnatyuk Ternopili Nemzeti Pedagógiai Egyetemen. Ennek 

eredményeként Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Tudományos Tanácsa a 

ternopili felsőoktatási intézmény tudományos tanácsának a határozatát jóváhagyta és odaítélte a 

tudományok kandidátusa fokozatot a 13.00.01 azonosítószámú „Általános pedagógia és 

pedagógiatörténet” szakirányban (Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sport 
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Minisztériumának 309. számú rendelete, 2013. március 1., 2. számú melléklet, 33. oldal – 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/309.rar). 

 

Téglalap alakú pecsét „Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség, 

12. 02. 2020, iktatási szám 163” felirattal 

 

Jelenleg azonban Magyarország Országos Doktori Tanácsának honlapján a tudományos 

fokozatot szerzett vagy fokozatszerzés alatt álló kutatók névsorában – amely tartalmazza a kutatók 

tudományos és oktatási teljesítményeinek részletes leírását – nem találhatók adatok arról, hogy 

Orosz Ildikó Magyarországon megszerezte volna a „filozófia doktora” (PhD) tudományos 

fokozatot (https://doktori.hu/index.php?menuid=122&lang=HU, melléklet). 

Továbbá Szabó professzornak az Országos Doktori Tanács weboldalán található és az oktató 

hallgatóinak nevét, valamint teljesítményeit tartalmazó személyes adatlapja vizsgálata során arra a 

megállapításra juthatunk, hogy Orosz Ildikó nem is rendelkezik magyarországi (Európa egész 

területén elfogadott) „filozófia doktora” (PhD) tudományos fokozattal 

(https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=818). 

Orosz Ildikó vezetői tisztsége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tehát 

ellentmond az ukrán felsőoktatási törvény 42. cikkelye 1. pontjának, mely szerint egy felsőoktatási 

intézmény irányítására jelentkező személy esetében feltétel a tudományos fokozat megléte. 

Mindemellett, az adott felsőoktatási intézményben további, az oktatási szolgáltatásokkal 

kapcsolatos mulasztások is megfigyelhetők. 

Többek között a tanszékek megfelelő akkreditációs szintjének alapfeltétele az oktatók és 

tudományos munkatársak bizonyos minősége, teljesítménye. Így a 2019-ben B. V. Vinnickij 

professzor, a fizika- és matematikatudományok doktora és a Drohobicsi Ivan Franko Állami 

Pedagógiai Főiskola Matematika Tanszékének a vezetője által irányított bizottság szakértői 

véleménye szerint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika Tanszékét Bódi 

Béla professzor (http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2018/06/ekspert_mat_2018.pdf), a 

matematikatudományok doktora, magyar állampolgár vezeti. A Magyar Filológiai Tanszéket 

Kótyuk István filológus, újságíró és professzor irányítja, a Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszéket pedig a történelemtudományok doktora, Mikola Matyovka professzor. A rendelkezésre 

álló adatok szerint az említett tudósok mindössze névleges vezetők, és nem vesznek részt 

oktatómunkában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

Például Bódi Béla, aki már 85 éves, életvitelszerűen Magyarországon, Debrecenben él. 2011-

től oktatott a Debreceni Egyetemen, onnan ment nyugdíjba is. 2018-ban Bódi Béla professzor 36 

napot tartózkodott országunk területén, 2019-ben pedig mindössze 15 napot. 
A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője Mikola Matyovka súlyosan beteg, 

ágyhoz kötött, önállóan nem közlekedik. 

Hasonló a helyzet Kótyuk István professzor, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének a vezetője, Buczkó István esetében is, akik 85, 

illetve 89 évesek. Mindemellett a 2018–2019-es tanévben sem Mikola Matyovka, sem Bódi Béla, 

sem Kótyuk István professzorok nem végeztek sem oktatói, sem tudományos tevékenységet a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ezt támasztja alá az, hogy neveik nem szerepelnek 

a felsőoktatási intézmény órarendjeiben. 
A mesterképzés (MA/MSc) nem rendelkezik megfelelő számú szakemberrel az adott 

felsőoktatási intézményben, így nem felel meg a hatályos törvények által előírt feltételeknek, 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának akkreditációs vizsgálatokról szóló szakértői 

véleményei pedig ezen a téren tévesek. 
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Az oktatási tevékenységhez szükséges akkreditációs feltételek 29. pontja szerint „A 

felsőoktatási intézmény minden szervezeti egységénél az adott egység szakoktatásáért felelős 

csoportnak olyan oktatási és tudományos munkatársakból kell állnia, amelyek számára az adott 

felsőoktatási intézmény az elsődleges munkahely, akik rendelkeznek az ehhez szükséges 

szakképesítéssel, és nem szerepelnek, szerepeltek egy másik felsőoktatási intézmény 

szakoktatásáért felelős csoportjában az adott félévben.” 
Mindemellett a szakoktatásért felelős csoportnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 
̶ azoknak az arányát, akik rendelkeznek tudományos fokozattal és beosztással, az oktatási 

tevékenység eredményeként elnyerhető legmagasabb szakképesítés szerint állapítják 

meg, és a szükséges arány ifjú szakember (молодший бакалавр) képzés esetén legalább 

20% (2019. szeptember 1. előtt, a felső kategóriás besorolással rendelkező pedagógusok 

figyelembevételével), alapképzés (BA/BSc) esetén 50%, mesterképzés (MA/MSc) és 

doktori képzés (PhD) esetén pedig 60%; 

̶ azoknak az arányát, akik rendelkeznek a tudományok doktora tudományos fokozattal 

és/vagy professzori címmel, az oktatási tevékenység eredményeként elnyerhető 

legmagasabb szakképesítés szerint állapítják meg, és a szükséges arány alapképzés 

(BA/BSc) esetén a szakoktatást nyújtó csoport 10%-a, mesterképzés (MA/MSc) esetén 

20%-a, a doktori (PhD) és a művészeti doktori képzés (DLA) esetén 30%-a. 

A nyilvánosság számára ugyanakkor nem érhetőek el a „Tanítói” szakirányú mesterképzésre 

(MA) vonatkozó adatok. A felsőoktatási intézménynek az érintett szakirányról szóló önértékelését 

bemutató igazolása, valamint Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának szakbizottsága 

által kiadott – a 6.010101 „Óvodapedagógia” szakirányú alapképzés (BA) akkreditációs 

vizsgálatáról szóló – szakvélemény szerint 2018-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán (ezek az adatok tulajdonképpen megegyeznek) az említett oktatási folyamatot biztosító 

oktatók teljes létszáma 27 fő, akik közül 23 fő teljes munkaidős alkalmazott, 4 fő pedig 

részmunkaidőben dolgozik; az említett létszámból 3 fő a tudományok doktora (10,5%), 9 pedig a 

tudományok kandidátusa fokozattal rendelkezik (33,5%). A Főiskolán folyó „Tanítói” szakirányú 

mesterképzés (MA) órarendjének az adatai alapján azonban arra a következtetésre jutunk, hogy 

2019-ben 11 alkalmazott végzett oktatási tevékenységet, akik közül 2 fő részmunkaidős professzor, 

2 fő pedig a tudományok kandidátusa. 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának a szakbizottsága által kiadott – a 03 

„Humán tudományok” terület 035 azonosító számú „Filológia (magyar nyelv és irodalom)” 

szakirányú mesterképzés (MA) oktatási programjának az akkreditációs vizsgálatáról szóló – 

szakvélemény szerint 2019-ben a Filológia Tanszéken az említett szakirányú oktatási folyamatban 

részt vevő oktatók teljes létszáma 38 fő, akik mind a 38-an teljes munkaidőben dolgoznak. E 

személyek közül 3 fő a tudományok doktora, mindhárman teljes munkaidőben dolgoznak, 21 fő 

rendelkezik a tudományok kandidátusa fokozattal, és mind a 21-en teljes munkaidős alkalmazottak. 

Az órarend átvizsgálása során azonban arra a következtetésre jutunk, hogy az említett szakirányon 

mindössze 8 fő vesz részt a hallgatók oktatásában, akik közül egy részmunkaidős professzor (a 

tudományok doktora) és öt a tudományok kandidátusa. 
Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának a szakbizottságai által 2019-ben kiadott 

szakvéleményei szerint tehát a felsőoktatási intézmény oktatói létszáma nem felel meg a bejelentett 

teljes munkaidős alkalmazotti létszámnak. 

Ami a 091 „Biológia” szakirányt illeti, a mesterképzés (MSc) oktatási programjának az 

akkreditációs vizsgálatáról szóló igazolása szerint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán az említett oktatási folyamatban 17 alkalmazott vesz részt, akik közül 5 fő a tudományok 

doktorai, professzorok (29,4%), 12 fő pedig a tudományok kandidátusai, docensek (70,6%). A 
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felsőoktatási intézmény órarendjének az adatai alapján azonban az oktatási folyamatban mindössze 

13 oktató vesz részt, akik közül két részmunkaidőben oktató magyarországi professzor és 

mindössze 7 fő rendelkezik a tudományok kandidátusa fokozattal. 

Hasonló a helyzet a „Matematika” szakirányú mesterképzés (MSc) esetében is. A 

8.04020101 „Matematika” szakirányú mesterképzés (MSc) oktatási programjának az akkreditációs 

vizsgálatáról szóló szakvéleménye szerint az említett szakirányú oktatási folyamatban összesen 16 

oktató vesz részt – tizennégy teljes munkaidős és kettő részmunkaidős, akik közül 2 fő a 

tudományok doktora, 5 fő pedig a tudományok kandidátusa. Kiderült, hogy a hét említett oktatóból 

mindössze két doktor vesz részt az oktatási folyamatban (egy ungvári és egy lembergi 

részmunkaidős professzor). Mindeközben teljes munkaidős matematikaprofesszor nem vesz részt 

az oktatási folyamatban, és mindössze két – a tudományok kandidátusa fokozattal rendelkező – 

oktató neve szerepel az órarendben. 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának a szakbizottsága által 2019-ben kiadott 

– a 03 „Humán tudományok” terület 032 „Történelem és régészet” szakirányú mesterképzés (MA) 

oktatási programjának az akkreditációs vizsgálatáról szóló – szakvéleménye szerint a vizsgálat 

időpontjában megállapították, hogy az oktatási folyamatban részt vevő oktatók teljes létszáma 19 

fő, akik közül 17-en teljes munkaidős alkalmazottak, hárman pedig a tudományok doktorai (ketten 

teljes munkaidős alkalmazottak, egy részmunkaidős); a tudományok kandidátusainak a teljes 

létszáma 11 fő, akik közül 10-en teljes munkaidős alkalmazottak, egy pedig részmunkaidős; a 

pedagógusok létszáma öt fő, mind az öten teljes munkaidős alkalmazottak. A „Történelem és 

régészet” szakirányú mesterképzésben (MA) részt vevő hallgatók órarendjének a vizsgálata alapján 

azonban arra a következtetésre jutunk, hogy az oktatási folyamatban nem vesznek részt a 

professzorok és a tudományok doktorai, az órarendben feltüntetett 13 alkalmazott közül mindössze 

7 fő rendelkezik a tudományok kandidátusa fokozattal (de nem mindegyikük a 

történelemtudományok kandidátusa). 

Kérjük a jelen dokumentum figyelembevételét a további munka során, beleértve a további 

oktatási programok akkreditációját is. 
 

Melléklet: képernyőkép Magyarország Országos Doktori Tanácsának weboldaláról, 1 oldal, 

nem biztosított. 

 

 

 

 

 

az ügyosztály vezetője Anatolij DUBLIK 

/Anatolij Dublik saját kezű aláírása/ 
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