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JÓVÁHAGYTA 

 a II. RF KMF Tudományos Tanácsa, 

 1. sz. jegyzőkönyv, 2015. február 23. 

 A II. RF KMF elnöke _______________ 

 A II. RF KMF rektora _______________ 

 

A külföldi felsőfokú tanintézményekben szerzett végzettséget igazoló 

dokumentumok (felsőfokú oklevelek, tudományos fokozatok és 

címek) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Tudományos Tanácsa általi elismerésének 

SZABÁLYZATA 

 

І. Általános tudnivalók 

A végzettséget igazoló külföldi dokumentumok elismerésének 

szabályzata (a továbbiakban Szabályzat) Ukrajna Felsőoktatási Törvényével 

(1556-VII), Valamint Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2015. 

május 5-i 504. sz. rendeletével összhangban került kidolgozásra. 

1. Jelen Szabályzat határozza meg (felsőfokú oklevelek, tudományos 

fokozatok és címek) ukrajnai elismerésének jogi és szervezeti alapjait az 

állampolgárok azon jogainak biztosítása céljából, hogy tanulmányaikat és szakmai 

tevékenységüket Ukrajna törvényeinek megfelelően folytathassák. 

2. Jelen Szabályzat meghatározza az alábbi külföldön szerzett végzettséget 

igazoló dokumentumok (oklevelek, tudományos fokozatok és címek) felsőfokú 

tanintézmény általi elismerésének rendjét: 

а) azon felsőfokú oktatási intézmények által kiadott dokumentumokét, 

amelyek saját országuk állami szervei által elismertek, valamint azon ország 

állami szervei által is, amelynek területén az intézmény oktatási 

tevékenysége megvalósul; 

b) azon képzési programok (tervek) alapján megszerzett dokumentumokét, 

amelyek saját országuk állami szervei által elismertek, valamint azon ország 
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állami szervei által is, amelynek területén az intézmény oktatási 

tevékenysége megvalósul. 

3. Az elismerés folyamatának lebonyolítása érdekében a felsőfokú oktatási 

intézmény a külföldi felsőfokú tanintézményekben szerzett végzettséget igazoló 

dokumentumok elismerésével foglalkozó bizottságot hoz létre, amely szabályzat 

alapján működik. 

4. A felsőfokú oktatási intézmény Tudományos Tanácsának a végzettséget 

igazoló dokumentum elismerését kimondó határozata feljogosítja az okmány 

tulajdonosát tanulmányainak folytatására vagy munka vállalására az adott 

felsőoktatási intézményben, amiről a külföldi dokumentum elismerését bizonyító 

igazolást (a továbbiakban Igazolás) adnak ki. 

 

ІІ. A végzettséget igazoló dokumentumok benyújtásának rendje 

A külföldön szerzett végzettséget igazoló dokumentumok (felsőfokú 

oklevelek, tudományos fokozatok és címek) benyújtása az okmány tulajdonosának 

(a továbbiakban Kérelmező) írásbeli kérelme és egyéb dokumentumok beadása 

alapján történik. 

 

1. A végzettséget igazoló oklevelek elismeréséhez benyújtandó dokumentumok 

listája: 

a) kérelem; 

b) a végzettséget igazoló dokumentum eredetije és másolata az okmányt 

kiállító külföldi ország illetékes hivatalának „Apostille” pecsétjével, illetve 

annak közjegyző által hitelesített fordítása; 

c) a leckekönyv „Apostille” pecséttel ellátott eredetije és közjegyző által 

hitelesített fordítása, amely tartalmazza a képzés formájával és 

időtartamával, az értékelési rendszerrel, a tantárgyakkal, óraszámokkal, a 

tanulmányi hetek és félévek számával, a gyakorlatokkal, évfolyam- és 

szakdolgozatokkal kapcsolatos információkat; 
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d) az előzetes tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatai (abban az 

esetben, ha valamely dokumentum idegen nyelven van kiadva, szükséges 

mellékelni annak közjegyző által hitelesített fordítását is); 

e) a tulajdonos személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi 

igazolvány) másolata; 

f) a végzettséget igazoló dokumentum tulajdonosának beleegyezése 

személyes adatainak feldolgozásához, Ukrajna „A személyes adatok 

védelméről” c. törvényének megfelelően. 

A személyazonosságot igazoló dokumentum, valamint a végzettséget igazoló 

dokumentumok eredeti példányai az elismerési kérelem befogadása után 

visszakerülnek a Kérelmezőhöz. 

A Kérelmező által benyújtott végzettséget igazoló, illetve egyéb külföldi 

dokumentumok Ukrajna jogszabályainak megfelelően kerülnek legalizálásra és 

ukrán nyelvre való fordításra. 

 

2. A tudományos fokozatok és címek elismeréséhez benyújtandó 

dokumentumok listája: 

a) kérelem; 

b) a végzettséget igazoló dokumentum eredetije és másolata az okmányt 

kiállító külföldi ország illetékes hivatalának „Apostille” pecsétjével, illetve 

annak közjegyző által hitelesített fordítása; 

c) a tudományos publikációk jegyzéke; 

d) az előzetes tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatai (abban az 

esetben, ha valamely dokumentum idegen nyelven van kiadva, szükséges 

mellékelni annak közjegyző által hitelesített fordítását is); 

e) a tulajdonos személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi 

igazolvány) másolata; 

f) a végzettséget igazoló dokumentum tulajdonosának beleegyezése 

személyes adatainak feldolgozásához, Ukrajna „A személyes adatok 

védelméről” c. törvényének megfelelően. 
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A személyazonosságot igazoló dokumentum, valamint a tudományos 

fokozatot, címet igazoló dokumentumok eredeti példányai az elismerési kérelem 

befogadása után visszakerülnek a Kérelmezőhöz. 

A Kérelmező által benyújtott tudományos fokozatot, címet igazoló, illetve 

egyéb külföldi dokumentumok Ukrajna jogszabályainak megfelelően kerülnek 

legalizálásra és ukrán nyelvre való fordításra. 

 

ІІІ. A végzettséget igazoló dokumentumok (oklevelek, tudományos 

fokozatok és címek) felsőfokú tanintézmény általi elismerésének 

rendje 

1. A felsőfokú tanintézmény szakértői bizottságot hoz létre, melynek 

tevékenysége a végzettséget igazoló dokumentumok (oklevelek, tudományos 

fokozatok és címek) eredetiségének vizsgálatára irányul. Ezeket a bizottság 

jóváhagyás céljából benyújtja a Tudományos Tanácshoz. A bizottság tagjai az 

intézmény oktatói és tudományos munkatársai, akik egy-egy szakot vagy képzési 

irányt képviselnek. 

2. A bizottság 1 hónapos határidőn belül vizsgálja és megerősíti a benyújtott 

dokumentumok hitelességét, majd 2 hónapos határidővel határoz a külföldi 

végzettséget igazoló dokumentum elismerésére irányuló szakvélemény intézményi 

Tudományos Tanácshoz való benyújtásáról. 

3. A szakértői bizottság szakvéleménye alapján az intézményi Tudományos 

Tanács a hatályos jogszabályokkal összhangban az alábbi döntések valamelyikét 

hozza meg: 

a) elismeri a dokumentumot, amely döntés alapján a dokumentum 

tulajdonosának az elismerést bizonyító igazolást ad ki. Az Igazolás kiadása 

nyomtatott formában, két nyelven történik, és a végzettséget igazoló 

dokumentum eredeti példányával együtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán határozatlan ideig érvényes; 
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b) megtagadja a benyújtott dokumentum elismerését, amely döntésről az 

okmány tulajdonosát a megfelelő formában értesíti, megjelölve e döntés 

meghozatalának indokait is. 

4. A végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán a teljes tanév folyamán lehetséges. 

 

ІV. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos 

Tanácsa Szakértői Bizottságának tevékenysége 

1. A II. RF KMF Tudományos Tanácsának Szakértői Bizottsága megfelelteti a 

benyújtott végzettséget igazoló dokumentumokat (felsőfokú okleveleket, 

tudományos fokozatokat és címeket) azoknak a dokumentumoknak, amelyek 

egyenértékűségét Ukrajna nemzetközi egyezményei meghatározzák, megállapítja a 

képzés tartalma szerinti legközelebbi szakirányt vagy szakot, amelyre 

vonatkozólag a külföldi dokumentum a II. RF KMF-n elismerhető; 

2. Megállapítja a külföldön szerzett végzettséget igazoló dokumentum 

(felsőfokú oklevél, tudományos fokozat és cím) tulajdonosa által szerezhető jogok 

egyenértékűségét azokkal a jogokkal, amelyeket a megfelelő Ukrajnában kiadott 

dokumentum biztosít; 

3. Meghatározza a megfelelő szakirányt (szakot), képzési, képesítési szinteket, 

amelyek alapján az adott külföldi végzettséget igazoló dokumentum (felsőfokú 

oklevél, tudományos fokozat és cím) a II. RF KMF-n elismerhető. 

4. A dokumentum elismerését bizonyító igazolás regisztrációja céljából a 

Szakértői Bizottság annak tervezetét elektronikus formában kitölti és mellékeli 

hozzá az alábbi dokumentumok elektronikus másolatait: 

a) a végzettséget igazoló dokumentumét; 

b) a leckekönyvét és/vagy egyéb dokumentumét, amely a képzési program 

tartalmáról, az oktatás időtartamáról, valamint az egyes tantárgyak elsajátításának 

eredményességéről tartalmaz információt; 

c) a szakvéleményét. 

Az 1-3. sz. Mellékletek mintái alább következnek. 
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1. sz. Melléklet 

 
ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ / 

II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA 
 

Від (ПІБ заявника українською мовою) 

 

…………………………………………………………………… / 
 

..…………………………………………………………………… 

-tól (a kérelmező családi és utóneve magyarul) 

 

ЗАЯВА / KÉRELEM 

ПРОШУ ЗДІЙСНИТИ ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАННЯ ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ, ДОКУМЕНТА ПРО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ДОКУМЕНТА 

ПРО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ (назва документа, серія, №, дата видачі) ………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………. / KÉREM FELSŐFOKÚ DIPLOMÁM, TUDOMÁNYOS FOKOZATOT BIZONYÍTÓ 

OKLEVELEM ELISMERTETÉSI ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁT (a dokumentum megnevezése, sorozata, száma, kiadásának dátuma) 

………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………… 

ВИДАНИЙ НА ІМ’Я  (прізвище, ім’я, по батькові власника документа українською мовою відповідно до нотаріально завіреного 

перекладу запису в документі про освіту) …………………………………………………………………………………………… / 

AMELYET …………………………………………………………………. NÉVRE ADTAK KI (a dokumentum tulajdonosának családi és 

utóneve a közjegyző által hitelesített fordításban szereplő bejegyzésnek megfelelően) 

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ (вказати назву навчального закладу) ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… / AZ OKTATÁS A(Z) ……………………………………………………... 

……...………………………………………………………… INTÉZMÉNYBEN FOLYT (az intézmény megnevezése) 

ЗА НАСТУПНОЮ ФОРМОЮ (денною/заочною/ вечірньою/ 

дистанційною/екстернатною тощо) / AZ ALÁBBI KÉPZÉSI 

FORMÁBAN (nappali/levelező/esti/távoktatás/externátus stb.) 
 

РОКИ НАВЧАННЯ / TANULMÁNYI ÉVEK 

 

………………………………………….. 

НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ 

………………………… / 

………………………… 
ORSZÁG TERÜLETÉN 

ЗА АДРЕСОЮ (вказати повну поштову адресу навчального закладу) 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………… /  

………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

CÍM ALATT (az oktatási intézmény postai címe) 

ТЕЛЕФОН ТА ФАКС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ / AZ 

OKTATÁSI INTÉZMÉNY TELEFON- ÉS FAX-SZÁMA: 
 

………………………………………………………………... 

E-MAIL ТА САЙТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ / AZ OKTATÁSI 

INTÉZMÉNY E-MAIL CÍME ÉS HONLAPJA: 
 

…………………………………………………………………………. 

ДАНІ ЗАЯВНИКА / A KÉRELMEZŐ ADATAI 
КОНТАКТНА АДРЕСА (українською мовою вказати поштовий 

 

індекс, область, район, місто, вулицю, будинок, квартиру) …………  

 

………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………….… 
/ LEVELEZÉSI CÍM (postai irányítószám, terület, járás, település, utca, 

 

házszám magyarul) ………………………………………………... 

 

………………………………………………………………….… 
 

………………………………………………………………….… 

ПАСПОРТНІ ДАНІ (серія, номер, дата, ким виданий  паспорт) 

/ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ADATAI (sorozat, szám, kiadás 

dátuma, az igazolványt kiállító hivatalos szerv megnevezése) 
 

………………………………………………………………….… 
 

………………………………………………………………….… 
 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ЗАЯВНИКА / A KÉRELMEZŐ 

TELEFONSZÁMA: 

 

………………………………………………………………….… 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ЗАЯВНИКА / A KÉRELMEZŐ E-

MAIL CÍME: 

 

………………………………………………………………….… 

 
«______»_______________ 20     р.        ____________________          /_____________________/ 

день/nap    місяць/hónap      рік/év                 Підпис/Aláírás                             Прізвище/Név 
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО ЗАЯВИ / 

A KÉRELEMHEZ CSATOLT DOKUMENTUMOK FELSOROLÁSA 

 

№ п/п / 

Sorszám 

Назва документів, що подаються / A mellékelt dokumentumok 

megnevezése 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Надані копії з оригіналами звірено / A benyújtott másolatok az eredetiekkel összevetve: 

 

 
  Підпис секретаря / A titkár aláírása 

 

Оригінали документів отримано / Az eredeti dokumentumok visszaszolgáltatva: 

 

 
  Підпис заявника / A kérelmező aláírása 

 

«______»_______________ 20     р.        

день/nap    місяць/hónap      рік/év                 Підпис заявника / A kérelmező aláírása               Прізвище/Név 
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2. sz. Melléklet 
 

Від _________________________ 

       ______________/______________ 

       __________________________-tól 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

_____________________________ 
(Прізвище, ім’я, адреса, телефон; 

Паспортні дані: серія, номер, 

дата, ким виданий  паспорт / 

Családi- és utónév, cím, telefon; 

Személyi igazolvány adatai: 

sorozat, szám, kiadás dátuma, az igazolványt 

kiállító hivatalos szerv megnevezése). 

 

Заява / Nyilatkozat 

 
Я __________________________________________/ Én, ______________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові / családi- és utónév) 
даю згоду на обробку моїх персональних даних у зв’язку з фактом мого навчання у 

______________________________________________________________________________ 

(назва навчального закладу) 

та виданням нижченазваного документа про освіту __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ /  

(назва, серія, №, дата видачі документа) 

 

beleegyezésemet adom személyes adataim feldolgozásához a _____________________________ 

____________________________________________________________________________ -n 

(az oktatási intézmény megnevezése) 

folytatott tanulmányaim tényével és az ott kiadott alábbi, végzettséget igazoló dokumentummal 

kapcsolatban ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(a dokumentum megnevezése, sorozata, száma, kiadásának dátuma) 
 

що вимагається експертною комісією Вченої ради ЗУІ для визнання названого документа 

про освіту, вчене звання та науковий ступінь / amely szükséges a nevezett végzettséget, 

tudományos címet, fokozatot igazoló dokumentum II. RF KMF Tudományos Tanácsának 

Szakértői Bizottsága általi elismeréséhez. 

 

Термін чинності заяви: один рік / A nyilatkozat érvényességi ideje: egy év 

 

«___________»____________________ 20     р.        ____________________          /_____________________/ 

     день/nap               місяць/hónap           рік/év                 Підпис/Aláírás                  Прізвище та ініціали/Név 
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3. sz. Melléklet 
 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

за спеціальністю _________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей) 

 

________________________________________________________ /  
(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

 

 

________________________________________________________ 
(a kérelmező családi- és utóneve) 

 

_________________________________________________ 
(a szak kódja és megnevezése a Képzési Jegyzék szerint) 

 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEINEK JEGYZÉKE 

 

№ п/п / 

Sorszám 

Назва праці / 

A munka címe 

Назва видання, видавництво, місце і рік видання / 

A kiadvány címe, kiadó, a kiadás helye és éve 

Прізвища 

співавторів / 

Társszerzők 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Заявник / Kérelmező: _____________                                     ________________ 
(Підпис/Aláírás) (Прізвище/Név) 

 

Секретар експертної комісії / A Szakértői Bizottság titkára: 

 

_____________                                     ________________ 
  (Підпис/Aláírás) (Прізвище/Név) 

 

 
«______»_______________ 20     р. 

день/nap    місяць/hónap      рік/év 


