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A HUMÁNERŐFORRÁS-KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

Fodor Gyula'

Summary: The Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College is the only institu
tion of higher education in Ukraine with Hungarian language of teaching It attracts 
students from seven districts of Transcarpathia, who are studying in 27 different 
branches. The most popular is the English-History branch, but also there are many pupils 
majoring in Geography, Biology and Mathematics. The most students represent the 
Beregszász district, while the Nagyszőlős district comes second and the Ungvár district 
third. The sexual structure shows a remarkable surplus of female students: they make up 
almost 68 per cent of the total number.

Kulcsszavak: humánerőforrás, felsőoktatás, oktatási vonzáskörzet 

Bevezetés

A 2003 decemberéig Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) néven 
működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrejötte és működési 
engedélyének 1996-ban való kiadása egy politikai konstelláció, illetve az azon 
belül megkötött alkuk eredményének tekinthető. A Főiskola megalakulásának 
kezdetei 1993 decemberére datálódnak, amikor bejegyezték a Kárpátaljai Magyar 
Főiskoláért Alapítványt. Utóbbi alapító tagjai a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség, a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus
szövetség és a Beregszászi Városi Tanács voltak. Az Alapítvány azonnal felkérte 
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolát, hogy biztosítsa a képzés 
beindításához szükséges tartalmi feltételeket, vagyis a megfelelő tanterveket, il
letve oktatókat. (OROSZ I., 1997). Az így létrejött ún. speciális képzés (amelyben 
a hallgatók hétvégi formában, azaz minden hét péntekjétől vasárnapig tanultak) 
lényegében átmenetet képezett a levelező és a nappali tagozatos képzés között. Az 
oktatás 1994 szeptemberében, Beregszászon indult útjára, összesen négy szakkal, 
illetve szakpárral: angol-földrajz, angol-történelem, tanítói, valamint óvodapeda
gógia szakokkal. A négyéves (tanítói és óvodapedagógia szakokon hároméves) 
képzés sikeres elvégzése után a hallgatók magyarországi mintájú főiskolai okleve
let kaptak.

A KMTF 1996 nyarán megkapta az Ukrajnai Állami Akkreditációs Bizott
ság oktatási tevékenység folytatására feljogosító engedélyét, az ún. licenziót 
(OROSZ I., 1997). Ettől kezdve a nyíregyházi főiskola fokozatosan kivonult a kép
zésből, a nyíregyházi oktatók helyét lassan helyi, azaz kárpátaljai tanárok vették 
át. Ám az intézmény továbbra is megmaradt alapítványi főiskolának, vagyis az 
ukrán állam anyagilag nem járul hozzá a fenntartásához, de a képzés befejezése *

* Főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
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után a végzősök már ukrajnai mintájú diplomát kapnak. 2003 decemberében a 
Főiskola felvette II. Rákóczi Ferenc nevét, ugyanakkor a korábbi elnevezésből 
kikerült a „Tanárképző” jelző, amit az új, nem pedagógiai szakok, például az ag
ronómia szak indítása is indokolt (FODOR GY., 2004).

A 2005-2006-os tanév kezdetén a jól megválasztott oktatáspolitikának kö
szönhetően sikerült a Főiskolán működtetett szakok számát 27-re emelni. Ezt azt 
jelenti, hogy az előző tanévhez képest tízzel több szak közül választhattak a je
lentkezők. Így a tanév első félévében a 27 szakon (szakpáron) összesen 592 
hallgatója van a főiskolának. Ebből 561-en nappali tagozatosok, 31-en pedig a 
három szakon frissen beindított másoddiplomás képzések hallgatói.

A humánerőforrás-képzés helyzetének vizsgálata

Elsőként az 592 hallgató járási megoszlását vizsgáltam (1. ábra). Az eredmények 
azt mutatják, hogy a hallgatók a korábbi évekhez hasonlóan összesen 7, általában 
síkvidéki járást képviselnek, míg Kárpátalja maradék 6 hegyvidéki járása teljesen 
kimarad a főiskola beiskolázási körzetéből. Ennek igen egyszerű a magyarázata: a 
főiskola diákjainak döntő többsége a Kárpátaljai-alföld tömbmagyarságából kerül 
ki, csupán néhány hallgató (összesen 19 fő) érkezik a huszti, a técsői és a rahói 
járás magyar szórványaiból. A hallgatók 57,3 %-át továbbra is a beregszászi járás 
adja.

Ennek oka a viszonylag kis 
távolság és az ebből adódó 
könnyebb elérhetőség, 
valamint az, hogy a bereg
szászi járás Kárpátalja 
máig „legmagyarabb” köz- 
igazgatási egysége, így itt 
a legnagyobb a főiskola 
elsődleges utánpótlás
bázisát képező magyar 
tannyelvű általános- és 
középiskolák száma. A 
hallgatók számát tekintve a 
második helyen ma már a 
nagyszőlősi járás áll (19 
%), amely a legutóbbi 
tanévben „előzött”: az 

ungvári járást (13,5 %) utasította maga mögé. A földrajzilag közeli és viszonylag 
jelentős számú magyarságot felvonultató munkácsi járás ugyanakkor mindössze 7 
%-al képviselteti magát, aminek fő oka a Munkácsi Tanítóképző Főiskola és a 
Munkácsi Technológiai Főiskola elszívó hatása. Sőt, a tanítóképző még a bereg-

1. ábra: AII. Rákóczi Ferenc KMF hallgatóinak járásonkénti 
megoszlása 2005-ben (fó) (Forrás: Vaszilenko O. M., 1993 

alapján, átdolgozva)
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szászi járásból is jelentős számú diákot „átcsábít”, mivel rendszeresen indít ma
gyar tannyelvű csoportokat is (FODOR GY., 2004).

1. táblázat. А П. Rákóczi Ferenc KMF hallgatóinak szakonkénti 
megoszlása 2005-bén

Szakok (szakpárok) Hallgatók száma (fő) %

Tanári szakok (szakpárok)

Angol-történelem 74 12,5

Földrajz 57 9.6

Történelem-földrajz 51 8.6

Biológia-földrajz 40 6,8

Matematika-informatika 40 6,8

Angol-magyar 32 5,4

Földrajz-biológia 20 3,4

Magyar-angol 19 3,2

Ukrán-magyar 17 2,9

Földrajz-történelem 14 2,4

Magyar-történelem 10 1,7

Magyar-ukrán 7 1.2

Történelem-angol 6 1,0

Történelem-magyar 3 0,5

Tanítói és óvodapedagógiai szakok (szakpárok)

Tanítói 40 6.8

Óvodapedagógia 40 6,8

Óvodapedagógia-ének-zene 22 3,7

Tanitói-óvodapedagógia 17 2.9

Tanítói-angol 15 2.5

Tanítói-vízuális nevelés 4 0,7

Tanitói-német 3 0,5

Óvodapedagógia-ango1 3 0,5

Óvodapedagógia-német 1 0.2

Nem pedagógiai szakok

Agronómia 26 4,4

Másoddiplomás képzések

Tanítói 13 2.2

Óvodapedagógia 10 1,7

Történelem 8 1,4

Ami a főiskola 
hallgatóinak szakonkénti 
összetételét illeti, a va
lamennyi évfolyamon 
futó angol-történelem 
tanári szak vezet (74 fő, 
a hallgatók 12,5 %-a). 
Ez az egyetlen olyan 
tanári szak, amely a 
főiskola megalapításá
nak első percétől létezik 
és az angol nyelv sokol

dalú
felhasználhatóságának 

köszönhetően valószínű
leg még sokáig lesz is rá 
igény Kárpátalján. A 
második helyen az egy
szakos földrajz képzés 
áll 57 hallgatóval (9,6 
%). Ám ez a szak nem 
igazán illeszkedik az 
ukrajnai felsőoktatás 
rendszerébe, ezért az 
utóbbi két tanévben már 
nem is hirdették meg. 
így már csak a meglévő 
3 évfolyam (3-5.) kifutá
sáig létezik, vagyis

meg fog szűnni. A rang
sor harmadik helyén a 
szintén mind az öt évfo
lyamon jelen lévő 
történelem-földrajz pá
rosítás található (51 fő,
8,6 %), amelyet holtver
senyben követ a
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biológia-földrajz és a matematika-informatika szakpár, illetve a tanítói és óvoda
pedagógia szak (40-40 fő, 6,8-6,8 %). A rangsor további alakulását az 1. táblázat 
mutatja be.

2, táblázat. А II. Rákóczi Ferenc KMF hallgatóinak szakonkénti megoszlása 2005-ben, a négy leg
fontosabb járás viszonylatában

Szakok (szakpárok) Beregszászi
járás

Nagyszőlősi
járás

Ungvári
járás

Munkácsi
járás

Angol-magyar 17 10 2 3

Angol-történelem 48 11 12 2

Biológia-földrajz 18 11 8 3

Földrajz 37 6 10 4

Földrajz-biológia 11 4 2 1

Földrajz-történelem 8 2 2 1

Magyar-angol 10 5 2 1

Matematika-informatika 26 6 5 2

Magyar-történelem 6 1 2 1

Magyar-ukrán 4 1 - 2

Történelem-angol 2 1 3 -

Történelem-földrajz 29 7 9 5

Történelem-magyar 1 1 - 1

Ukrán-magyar 9 4 - 3

Óvodapedagógia 20 10 7 2

Óvodapedagógia-angol 2 - 1 -

Óvodapedagógia-ének-zene 11 9 1 -

Óvodapedagógia-német 1 - - -

Tanítói 26 5 6 -

Tanítói-angol 8 4 2 5

Tanítói-német 1 - 1 -

Tanítói-óvodapedagógia 8 4 1 -

Tanítói-vízuális nevelés I - - 1

Agronómia 17 4 4 1

Másoddiplomás képzések 18 6 - 3

Az egyes szakok hallgatóinak területi eloszlása igen változatos képet mutat. 
Igaz (egy-két csekély létszámú szak kivételével) minden szak esetében szembetű
nő a beregszászi járás dominanciája (2. táblázat). Ezen belül a legnagyobb túlsúly 
az agronómia (a szak hallgatóinak 65,4 %-a), a matematika-informatika és a taní
tói (65,0-65,0 %), az angol-történelem és a földrajz (64,9-64,9 %), a történelem
földrajz (56,9 %), az angol-magyar (53,1 %), valamint az óvodapedagógia (50,0 
%) szakok (szakpárok) esetében mutatkozik. Ráadásul a másoddiplomás képzés-
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ben résztvevők 58,1 %-a is a beregszászi járásból való. A nagyszőlősi járás az 
óvodapedagógia-ének-zene szakpáron érte el a legnagyobb részesedést (40,9 %), 
emellett jól reprezentált az angol-magyar (31,3 %), a biológia-földrajz (27,5 %) és 
a tanítói-angol (26,7 %) szakpárokon, illetve az óvodapedagógia (25,0 %) szakon 
is. Az ungvári járás részesedése a biológia-földrajz szakpár esetében a legnagyobb 
(20,0 %), de jelentős a történelem-földrajz szakpárnál (17,6 %), valamint a föld
rajz és az óvodapedagógia szaknál (17,5-17,5 %) is. A munkácsi járás egyedül a 
kis létszámú szakok esetében ért el komolyabb részesedést, mint a tanítói-angol 
(33,3 %), a magyar-ukrán (28,6 %) vagy az ukrán-magyar (17,6 %) párosítás.

A nemi összetételt vizsgálva megállapítható, hogy a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói között is jelentős a nőtöbblet: a hölgyek 
teszik ki az összes hallgató 67,7 %-át (401 fő). Ez az adat is ékesen bizonyítja, 
hogy a pedagógusszakma Kárpátalján is erősen „elnőiesedett” az utóbbi időszak
ban (A II. RÁKÓCZI FERENC KMF TANULMÁNYI OSZTÁLYA).

Mindezek után fontosnak tartottam a főiskola hallgatóinak több mint felét 
adó beregszászi járás külön vizsgálatát is. E vizsgálat során kiderült, hogy a 2005- 
2006-os tanév első félévében a járásból származó hallgatók bő 'A-ét (28,3 %-át, 
96 fő) maga Beregszász megyei jogú város adja. A többi település közül csak 
kevés ér el jelentősebb részesedést (2. ábra). Közülük egyesek esetében a földrajzi 
közelség, mások esetében pedig a kárpátaljai átlagnál magasabb színvonalú álta
lános és/vagy középiskolai oktatás indokolja a jelentősebb hallgatói képviseletet. 
Az első csoportba olyan települések sorolhatók, mint Beregdéda, Mákkosjánosi és 
Nagybereg (16-16 fő. 4,7-4,7 %), a másodikba pedig olyanok, mint Mezővári (19 
fő, 5,6 %), Bátyú (15 fő, 4,4 %), Beregújfalu és Gát (12-12 fő, 3.5-3.5 %) vagy 
Badaló, Bene és Beregsom (10-10 fő. 3,0-3,0 %).

A beregszászi járás 
vizsgálatánál az is kiderült, 
hogy a hallgatók nemi 
összetétele még a megyei 
átlagnál is jelentősebb 
nőtöbbletet mutat, ugyanis 
a járás 339 hallgatója közül 
épp 239 a nő. Így ők teszik 
ki az összlétszám 70.5 %- 
át. míg a kereken száz férfi 
hallgató a 29.5 %-át.
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2. ábra: A Főiskola hallgatóinak településenkénti megoszlása a 
beregszászi járásban, 2005-ben (fő) (Fonás: Vaszilenko O. 

M., 1993 alapján, átdolgozva)



Következtetések

A fentiek alapján a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói bá
zisával kapcsolatosan a következő konklúziók vonhatók le:

1. A 2005-2006-os tanév első félévében a főiskola hallgatóinak döntő 
többsége a beregszászi, a nagyszőlősi és az ungvári járásokból kerül ki

2. Minden szak esetében szembetűnő a beregszászi járásból való hallgatók 
túlsúlya

      3. - A hallgatók nemi összetételében erőteljes nőtöbblet mutatkozik
4. A beregszászi járás hallgatóinak bő egynegyedét maga Beregszász me

gyei jogú város adja
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