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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képzésére való jelentkezés 

Felsőoktatási képzési szint alapképzés (BsC) 

Képzési ág 07 «Igazgatás és Adminisztráció» 

Szak 072 «Pénzügyek, bank és biztosítás» 

Képzési program Pénzügyi biztonság 

Képzési forma Nappali 

 

Tisztelt Rektor Úr!  

Tisztelt Felvételi Bizottság! 
 

Régi álmom, hogy az érettségi befejezése után szülőföldemen, magyar nyelven tudjak 

továbbtanulni. Mivel pénzügyi irányzatot anyanyelvemen eddig nem tudtam Kárpátalján 

tanulni, ezért külön értékelem azt a lehetőséget, amit ettől az évtől a Rákóczi Főiskola biztosít. 

A személyes érdeklődési köröm főleg az üzleti képzések irányába vezet, ezért döntöttem úgy, 

hogy a Pénzügyek, bank és biztosítás szakra kívánok jelentkezni.  

Én és a családom Csapon élünk, szüleim mellett még van egy nővérem (aki már külön él 

tőlünk), illetve egy öcsém (aki velünk él egy háztartásban). A tanulmányaimat a csapi ukrán 

tannyelvű középiskolában végeztem, így az érettségit is ukrán nyelven tettem. Az érettségi 

átlaga 11-es lett. Mindig is közel álltak hozzám a reál tárgyak, de szeretem a történelmet és 

idegen nyelveket is. Matematikából a jegyem 11-es, Ukrajna történelméből pedig 10-es lett.  

Korábbi évben már teljesítettem ZNO-t a következő eredményekkel: ukrán nyelv és 

irodalomból 145 pont, matematikából 135 pont, Ukrajna történelméből 130 pont.   

A középiskolai évek alatt több tanulmányi versenyen vettem részt. A legjobb eredményem 

történelemből volt, megyei szinten egy 3. hely.  

Nyelvvizsgával is rendelkezem angol nyelvből, középfokú szinttel.  

Fentiek alapján látható, hogy eredményeim és motiváltságom alátámasztja jelentkezésem 

megalapozottságát a Pénzügyek, bank és biztosítás szakra. Eddigi ismereteim alapján a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola e szakja képes segíteni céljaim elérését, s a 

jövőben akár vállalkozásoknál, akár a bank, vagy egyéb pénzügyi szektorban tudok majd 

elhelyezkedni. Ezen kívül úgy gondolom, hogy minden ember számára fontos, hogy tisztába 

legyen a pénzügyi világgal, amit az életben sok területen lehet majd hasznosítani akár helyben, 

akár külföldön.  

Előre is köszönöm a jelentkezésemmel kapcsolatos pozitív bírálatukat! 

Tisztelettel és köszönettel: 



_________________________ Kovács Bence, jelentkező 

Beregszász, 2022. július 15. 


