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Tisztelt Rektor Úr!  

Tisztelt Felvételi Bizottság! 
 

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

továbbtanulni. A Rákóczi Főiskola nagyszerű lehetőséget teremt arra, hogy ezt a célomat 

megvalósítsam, mivel mind a tanáraimtól, mind a családomtól, mind a főiskola eddigi 

hallgatóitól sok jót hallottam a felsőoktatási intézmény lehetőségeiről (megfelelő 

szakembergárda, felszereltség, ingyenes oktatás, ösztöndíj, mobilitási programokon való 

részvétel stb.). A személyes érdeklődési köröm főleg az üzleti képzések irányába vezet, ezért 

döntöttem úgy, hogy a Számvitel és adóügy szakra kívánok jelentkezni.  

Jómagam Beregszászon élek családommal (szüleimmel és húgommal). A Beregszászi 4. sz. 

Kossuth Lajos Líceumban tanultam és érettségiztem magyar nyelven. Az érettségi átlaga 10-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 9-es lett. Idén teljesítettem a 

nemzeti multidiszciplináris tesztet is. 

A középiskolai évek alatt több tanulmányi versenyen vettem részt, ahol helyezést értem el 

Zrínyi Ilona matematika verseny 4. helyezettje lettem. 

Nyelvvizsgával is rendelkezem magyar nyelvből, mivel magyar középiskolában szereztem 

érettségit.  

Fentiek alapján látható, hogy eredményeim és motiváltságom alátámassza jelentkezésem 

megalapozottságát a Számvitel és adóügy szakra. Véleményem szerint akkor lehet valaki 

sikeres az üzleti életben, ha az alapokat saját anyanyelvén sajátítja el, viszont a szaktudás 

mellett kellő mélységben megtanulja az államnyelvet és az angolt is. Eddigi ismereteim alapján 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola e szakja képes segíteni e céljaim elérésében. 

A főiskolát követően vagy alkalmazottként, vagy pedig saját vállalkozás indításával szeretném 

kamatoztatni az itt megszerzett tudást! Viszont érdekel az is, hogy alkalmazottként egy nagyobb 

cég, vagy több kisebb vállalkozás könyvelője lehessek.  

Előre is köszönöm a jelentkezésemmel kapcsolatos pozitív bírálatukat! 
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