
   



І. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A motivációs levél követelményei és elbírálásának kritériumait a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának Felvételi Bizottsága (továbbiakban a Felvételi 

Bizottság) állította össze a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 

2022. évi Szabályzata alapján, amelyet a II. RFKMF Szakgimnáziumának Pedagógiai Tanácsa 

fogadott el 2022. május 25-én, 8. számú jegyzőkönyv szerint, s amely feltöltésre kerül az intézmény 

honlapjára.  

A motivációs levél követelményeit és elbírálásának kritériumait a Felvételi Bizottság elnöke hagyja 

jóvá és közzéteszi az intézmény honlapján 2022. június 1-ig.  

1.2. A motivációs levél – a felvételiző által meghatározott formában írt információ (a helyesírási 

szabályok betartásával) személyes érdeklődéséről a megpályázott szakirány (vagy szakirányok) iránt, 

valamint a tanulás és egyéb tevékenységek felé mutatott fogékonyságáról, az elérni kívánt sikerekről, 

személyes véleményéről, hogy miben áll erőssége és gyengesége.  

1.3. Szükség esetén a motivációs levélhez mellékletként lehet csatolni olyan dokumentumokat 

(elektronikus formában), amelyek alátámasztják a motivációs levélben írtakat. A motivációs levél 

mellékleteit a Felvételi Bizottság által meghatározott e-mail-címre kell elküldeni: 

felveteli.szakgimnazium@gmail.com. 

1.4. A motivációs levél fő célja - felhívni a Felvételi Bizottság figyelmét a felvételiző 

személyiségére, és pozitív benyomást kelteni róla mint az oktatási intézményben való sikeres 

tanulásra jelentkezőről. 

1.5. A motivációs levél elbírálását a felvételi verseny lebonyolításáért felelős bizottság végzi, 

versenypontok kiosztása nélkül.  

ІІ. A motivációs levelek beadásának és elbírálásának rendje  

2.1. A motivációs levelet a felvételiző a felvételi kérvényével együtt nyújtja be elektronikus 

formában ukrán és magyar nyelven.  

2.2. A motivációs levél a felvételi kérelemmel együtt papír alapú formában is benyújtható, a 

Felvételi szabályzatban meghatározott esetekben.  

2.3. A motivációs levél benyújtása kötelező feltétel a felvételiző versenyben való részvételéhez.  

2.4. Abban az esetben, ha a felvételiző több szakra is benyújtja jelentkezési kérvényét, szakonként 

külön-külön motivációs levelet kell benyújtania; a felvételiző a motivációs levél szövegét részben 

vagy teljes egészében fel tudja használni. 

2.5. A motivációs levél elbírálását a felvételi verseny lebonyolításáért felelős bizottság végzi, 

versenypontok kiosztása nélkül. A motivációs levelek elbírálásának és rangsorolásának eredményét 

a Felvételi Bizottság határozattal hagyja jóvá.  
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2.6. A felvételizők rangsorolása a motivációs levelek elbírálásának és rangsorolásának eredménye 

alapján történik.  

ІІІ. A motivációs levél szerkezeti, tartalmi és elbírálási követelményei  

3.1. A motivációs levél szerkesztési követelményei: 

- Times New Roman betűtípus, 12 betűtípus; 

- 1,5 sortávolság;   

- sorkizárás  

A motivációs levél terjedelme nem lehet több egy А4-es oldalnál.  

3.2. A motivációs levél szerkezeti és tartalmi követelményei: 

- A levél bal felső sarkába kerül a címzett neve: a Felvételi Bizottság megnevezése.  

Alá a megpályázott szak/szakok megnevezése. 

A motivációs levél 3 részből tevődik össze: 

I. rész Bevezetés  

A címzett megszólítása. 

A felvételiző bemutatkozása: neve, életkora, születési helye vagy lakhelye (választható).  

Általános iskolájának teljes neve, amelyben befejezte a 9. osztályt. 

II. rész Fő rész. Miért te vagy az ideális felvételiző? 

A fő rész röviden kifejti: 

 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának választása 

 a kiválasztott szak indoklása 

 tanulmányi eredmények (saját beszámoló, megszerzett készségek), amelyek alapul 

szolgálnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában 

történő tanuláshoz 

 szabadidős foglalkozások köre (érdeklődési köre, a zene, tánc, sport, stb. iránti 

vonzalom)  

 jövőre vonatkozó tervei 

 

III. rész Befejezés  

A figyelem megköszönése (reméled/bízol benne, hogy megfelelőnek találnak). 

A megírás időpontja. 

Aláírás teljes névvel. 

Telefonszám és e-mail-cím. 

3.3.  A motivációs levél szerkezeti és tartalmi követelményeinek megtartása alapján kerül 

meghatározásra a felvételiző rangsorolása. A motivációs levelek elbírálása alapján kerül 

meghatározásra a jelentkezők ranglistája.  


