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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola az ukrajnai menekültválság kialakulásának napjaiban a fenntartó A 

Tan Kapuja Buddhista Egyházzal közös szervezésben létrehozta A Tan Kapuja Karuna Segélyszolgálatot 

(https://www.tkbf.hu/kiemelt-hirek/felhivas-az-ukrajnabol-menekulok-megsegitesere/) és intenzív 

segítségnyújtás megszervezésébe kezdett többek között az alábbi területeken: 

- étel- és tárgyadományok gyűjtése és közvetlen eljuttatása a menekültekhez (határon, 

budapesti pályaudvarokon) 

- önkéntesek toborzása adományosztások és -szállítások területén 

- pénzadományok gyűjtése és közvetlen felhasználása, továbbá tovább utalása nagyobb magyar 

karitatív szervezetekhez 

- szállásfelajánlások gyűjtése és menekültek elhelyezése egyéni és csoportos 

szálláslehetőségeken, köztük az Egyház és Főiskola épületeiben 

- indiai hallgatók elszállásolása és gondozása a Főiskola épületében hallgatói és tanári 

önkéntesek bevonásával (az indiai kormány és magyarországi nagykövetségük „Gangesz 

műveleté”-nek keretében) 

 

Tevékenységüket a továbbiakban is fenntartják, és folyamatosan bővítik. 

 

 

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 
 

Adománygyűjtés 

Az Andrássy Egyetem (AUB) Hallgatói Önkormányzata folyamatosan gyűjt tárgyi adományokat az 

orosz-ukrán háború menekültjei számára. Az ukrán hallgatók által az Ukrán Országos Önkormányzattal 

folyik szorosabb együttműködés. 

 

Emellett az AUB összeállított egy listát azokról a segélyszervezetekről, akik pénzbeli adományt 

fogadnak és a jövőben a honlapon is tervezünk egy bővebb összefoglalót elhelyezni. 

 

Tájékoztatás, segítségnyújtás 

A háború kezdete után az AUB vezetősége szervezett egy beszélgetést, egyrészről a helyzet 

kiértékelése céljából, másrészről, hogy lehetőséget nyújtsunk az egyetem polgárainak, hogy 

megosszák a gondolataikat az adott helyzetben. 

 

Az AUB vezetősége kapcsolatban áll továbbá az ukrán és orosz hallgatókkal, és a lehetőséghez mérten 

próbálják őket segíteni. 

 

  

https://www.tkbf.hu/kiemelt-hirek/felhivas-az-ukrajnabol-menekulok-megsegitesere/
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Képzési helyek biztosítása 

Az AUB 11 képzési helyet tudna biztosítani a különböző szakokon (német nyelvű mesterképzésen) az 

esetleges menekült hallgatók részére. 

 

Kollégiumi elhelyezés 

Az AUB-nak saját kollégiuma nincsen, igény szerint szerződéses partnereinél tudnak a hallgatók szobát 

foglalni. Ennek ellenére a hallgatóik próbálnak segítséget nyújtani, és a HÖK koordinálja, hogy kik azok 

a hallgatók, akik esetleg átmenetileg vagy hosszabb távon szállást tudnak nyújtani. 

 

Egyéb 

Egyre több ösztöndíj lehetőség jelenik meg a menekült hallgatók és oktatók részére. Ezeket a 

honlapjukon közzé fogják tenni a fenti információkkal együtt.  

 

 

Állatorvostudományi Egyetem 
 

Az Állatorvostudományi Egyetem az ukrajnai háború miatt a következő intézkedéseket hozta: 

- Az Egyetem sikeres adománygyűjtési akciót szervezett az Ökumenikus Segélyszervezettel 

közösen.  

Tartós élelmiszerek (min. féléves szavatossággal): étolaj, konzervek (szárnyas, marha, hal, sertés, 

húsmentes), keksz, cukor, tészta, száraz hüvelyesek, liszt, rizs, gyerek bébiétel, müzliszeletek, instant 

leves, ásványvíz, tea, gyümölcslé. 

Higiéniás szerek pelenka, fogkrém, fogkefe, nedves törlőkendő, szappan, sampon, WC papír, mosószer, 

mosogatószer, öblítő, intimbetét, kézi fertőtlenítőszer, maszk. 

Egyéb: takaró, ágynemű, ágyneműhuzat, hálózsák (csak új), elemek, lámpák, powerbank, fűtőtest. 

A dolgozóktól és hallgatóktól beérkezett adományokat szétválogatva dobozolták az egyetemi 

munkatársak, és úgy továbbítottuk a Segélyszervezet gyűjtőpontjára.  

Egy 15 m3-es furgont tudtunk telepakolni az adományokkal. 

- Az Egyetem sikeres adománygyűjtési akciót szervezett kutyák macskák táppal, hordozóval és 

egyéb felszerelésekkel való ellátására.  

A dolgozók és a hallgatók adományai mellett a Fehér Kereszt Állatvédő Liga és a Royal Canin Hungary 

Kft. adott nagyértékű segélyt, így közel kétmillió forint értékű adomány gyűlt össze. A kutya, macska 

és kisállat táp és felszerelés az egyetemi gyűjtőpontól a Magyar Állatorvosi Kamarával együttműködve 

jutott el a rászorulóknak. A raklapnyi adomány határon lévő mobil kamionos állatorvosi oltópontokra 

került, ahol az ott dolgozó állatorvosok osztják szét. A beérkező állatok oltása, vizsgálata mellett így a 

szükséges felszerelést, élelmet is biztosítani tudják. 

 

Az Egyetem fertőtlenítőszereket, gumikesztyűt is adott ezeknek a határon tevékenykedő 

állatorvosoknak. 

- Hallgatói önkéntesek mentek az Eseti Határmenti Állatorvosi Ügyelettel a tiszabecsi 

határátkelőhöz, ahol állandó állatorvosi felügyeletben asszisztensként vesznek részt. Az 

ügyeleten a Magyarországra belépő ukrán menekültek állatait regisztrálják, mikrochippel 
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látják el, és oltják veszettség ellen. Mivel Ukrajna nem mentes a veszettségtől, így életbevágó, 

hogy már a határátlépésnél se tudjanak kontroll nélkül beáramlani a nem rendezett státuszú 

kedvencek. Az önkéntesek a feladat ellátásához szükséges időtartamra rektori mentességet 

kaptak egyéb egyetemi kötelezettségeik alól.  

 

- Az Egyetemi kollégium egyik szárnyát a menekültek fogadására ajánlották fel, biztosítva a többi 

szinten lakó hallgatóktól való zavartalan elkülönülést. Ezeknek a férőhelyeknek a feltöltését a 

kormányzat koordinálja. Tíz szobáról és 37 helyről van szó, ez a férőhelyeik több, mint 10 %-a. 

Szükség esetén egyéb egyetemi ingatlanokat is szálláshellyé alakítanak. 

 

- A Magyar Állatorvosok Világszervezetének kárpátaljai tagságával kapcsolatba léptek, így a 

hagyományosan rendkívül jó kapcsolatok mentén tájékozódnak arról, ha valamire szükségük 

van. Vidéken az állatorvosok a helyi közösség központi alakjainak számítanak, így a magyar 

lakta járásokban tudnak célzott segítséget nyújtani.  

 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
 

1. Személyes kapcsolatfelvétel Dr. Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorával, felajánlva kollégiumi szállást és képzési lehetőségeket. 

 

2. Hivatalos, kölcsönös kapcsolatfelvétel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorhelyettesével ugyanerről. 

 

3. 40 fős kollégiumi épület kiürítése a férőhelyek optimalizálásával. 

 

4. Hivatalos és operatív kapcsolatfelvétel a Váci Egyházmegye Katolikus Caritas szervezetével, 

menekültek elhelyezése a kollégiumban. 

 

5. Raktározási és logisztikai segítség Váci Egyházmegye Katolikus Caritas szervezete számára. 

 

6. Oktatók és hallgatók szervezett segítségnyújtása a városban elszállásolt menekültek számára (nyelvi, 

ügyintézési, tájékozódási, gyermekvigyázási szolgálat, idegen nyelvű tájékoztató anyagok elkészítése, 

sokszorosítása, a segítő hallgatók, oktatók adományainak konkrét becsatornázása az Egyházmegyében 

befogadott menekültek felé). 

 

7. A Főiskola pszichológus és mentálhigiénés szakemberei és a Váci Egyházmegye hasonló szakemberei, 

trénerei közös munkájával mentálhigiénés segítő szolgáltatás beindítása menekültek számára. 

 

8. Belső körlevelek a segítségre bíztatással (példaként a rektor lakásában eddig 12 menekült kapott 

szállást). 

 

9. A hivatalos csatornákon felajánlott magyar és idegennyelvű képzéseikre eddig jelentkező nem volt. 
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Baptista Teológiai Akadémia 
 

A BTA a Baptista Szeretetszolgálaton keresztül végzi a hallgatók körében mind az adománygyűjtő, mind 

az önkéntesi tevékenységet, mivel a Baptista Szeretetszolgálat a Tiszabecsi Határátkelőnél, illetve a 

Népliget Autóbusz Pályaudvaron végez folyamatos állandó jelenléti karitatív szolgálatot. 

Továbbá a BTA esélyegyenlőségi koordinátora a budapesti Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezet 

önkénteseivel együtt a siketek és egyéb fogyatékkal élő ukrajnai menekültek körében végez aktív segítő 

szolgálatot Budapesten, a SINOSZ-szal együttműködve. 

 

 

Budapesti Corvinus Egyetem 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetősége az ukrajnai háború kitörése miatt hazánkba érkező 

menekültek megsegítésére – a Kommunkáció szervezeti egység és a Corvinus Hallgatói Önkormányzat 

bevonásával – határozott az Egyetem humanitárius lépéseiről. Ezek a következők: 

 

Hallgatói ügyek és támogatások 

A válság kapcsán az alábbi nagy területek mentén segítenek mind az ukrán, mind az orosz rászoruló 

hallgatók számára: 

Segély jellegű támogatások: 

Beérkezett támogatási kérelmek Ukrán 

hallgató 

Orosz 

hallgató 

Összesen 

Tandíjtámogatás 3 1 4 

Lakhatási támogatás  0 2 2 

Megélhetési támogatás  4 6 10 

Összesen beérkezett kérelmek száma 7 9 16 

 

Álláskeresésben segítségnyújtás: 

Beérkezett támogatási kérelmek Ukrán 

hallgató 

Orosz 

hallgató 

Összesen 

Álláskeresési támogatás  16 5 21 

 

Tanulmányi előmenetelhez kapcsolódó támogatás nyújtása: 

Beérkezett támogatási kérelmek Ukrán 

hallgató 

Orosz 

hallgató 

Összesen 

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos 

támogatás  

9 6 15 
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Mentálhigiénés támogatás: 

Eddig 6 hallgató kérte a képzett pszichológiai csapat segítségét.  

 

Fenti támogatási formák a már az egyetemen tanuló hallgatók számára nyújtanak kiemelkedő 

segítséget. A háború elől menekülő hallgatókat részismereti képzés keretében fogadják a jelenleg is 

oktatott tudományterületeken. 

Eddig 18 hallgató jelentkezett részismereti képzésre, akik közül 3 fő érkezik az egyetem 

tudományterületéről, illetve a felvételi követelményként meghatározott minimális angol nyelvtudás 

szintjét a jelentkezők 50%-a érte csak el. Fontos kiemelni, hogy a jelentkezők közül 1 fő ukrán 

állampolgár, a többi jelentkező harmadik országbeli hallgató. 

 

Ukrán kollégák befogadása 

Mindezeken túl a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) szervezeti egységünkben Prof. Szántó 

Zoltán Oszkár dékán és Prof. Takáts Előd Rektor által egyeztetett formában ukrán egyetemi kollégák 

átmeneti befogadása kezdődik meg, melynek során az első Kolléga már meg is érkezett. 

 

Ukrajnai menekültek elhelyezése a Corvinus kollégiumaiban 

a) A Kinizsi Kollégiumban 15 fő menekült került elhelyezésre.  

b) A Tarkaréti Kollégiumban 38 üres férőhely áll rendelkezésre a menekültek fogadására.  

 

Munkatársi körleveleket adott ki az Egyetem, melyben felhívták a figyelmet azokra a lehetőségekre, 

mellyel szolidaritásukat fejezhetik ki, és amelyek által konkrét segítséget nyújthatnak a 

menekülteknek: segítségnyújtás nehéz helyzetben lévő oktatóknak, kutatóknak, segítségre szoruló 

hallgatóknak gazdaságtudományi képzésben, kollégiumi elhelyezésben, valamint magánszemélyként 

pénzadománnyal segélyszervezetek részére, egyéni szállásfelajánlással – mindezekhez megadva a 

szükséges információkat.  

 

Az Egyetem vezetése eddig nyolc ukrajnai gazdaságtudományi intézménnyel vette fel a kapcsolatot és 

ajánlotta fel segítségét. Közülük eddig a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

jelezte, hogy jelen helyzetben pénzadományokra lenne a legnagyobb szükségük, ehhez ismertették a 

bankszámlaszámot. 

 

Pénzadományok mellett tárgyi adományok gyűjtésére is felhívták a figyelmet, pl.: konyhai eszközök, 

higiéniás szerek, tartós élelmiszerek, alváshoz szükséges eszközök.  

A tárgyi adománygyűjtés mellett tolmácskapacitások felajánlása is történt. 

Mindezekkel párhuzamosan az Egyetem vezetése 500.000 Ft-ot ajánlott fel a központi 

költségvetésből a háború elől menekülők megsegítésére. 

 

A témában sajtóközleményt adott ki az Egyetem „Tolmácsok toborzásával és a menekült hallgatók 

befogadásával is segít a Corvinus” címmel. 
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Budapesti Gazdasági Egyetem 
 

Intézkedések 

Az ITM részére az Egyetem február 28-án megküldte a kollégiumi szabad férőhelyek kapacitására 

vonatkozó adatot. Március 10-étől napi szinten szolgáltatnak adatokat az ITM online felületén a 

kollégiumi férőhelyek, a hallgatók és oktatók vonatkozásában. 

 

Az ITM felé továbbá jelezték, hogy gazdasági képzési területen az angol nyelvű alapképzéseiken 100 

főt tudnak fogadni. Kijelölésre került a menekültek képzéseinek szervezéséért felelős kolléga. 

 

Az ukrán/kettős állampolgársággal rendelkező hallgatóknak az Egyetem részéről nyújtott támogatás: 

 Az önköltséges hallgatók a 2021/2022. tanév II. félévére vonatkozó önköltségi díj megfizetése 

alól mentesülnek. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati keret megnyitása az államilag finanszírozott és 

önköltséges hallgatók részére. Az önköltséges hallgatók részére saját forrásból biztosítja az 

Egyetem az ösztöndíjat. Az ösztöndíjban részesülőktől az Egyetem egy jóhiszeműségi 

nyilatkozatot kér az ösztöndíj felhasználásáról. 

 A tanulmányaik befejezése előtt álló, ugyanakkor passzív státuszú hallgatókat szakmai 

gyakorlati hely biztosításával támogatják, hogy ezzel ebben a félévben abszolváljanak. 

 A kollégista hallgatók a 2021/2022. tanév II. félévében a kollégiumi díj fizetési kötelezettség 

alól mentesülnek. 

 Az érintett hallgatók részére magyar és angol nyelven mentálhigiéniás tanácsadás 

igénybevételének lehetőségét biztosítják. 

 

 

Budapesti Metropolitan Egyetem 
 

1. Az ukrán állampolgársággal rendelkező aktív, passzív és meg nem határozott státuszú hallgatók 

tájékoztatása krízisösztöndíj igénybevételének lehetőségéről és mentális segítségnyújtásról. (A 

Neptun-üzenet nyelve magyar és angol.) 

 

2. Az orosz állampolgársággal rendelkező, aktív hallgatók tájékoztatása mentális segítségnyújtásról és 

a kedvezményes tanulmányi rend lehetőségeiről. (A Neptun-üzenet nyelve angol.) 

 

Felhívom figyelmét, hogy a linkelt szövegek tartalmi átfedésben állnak a mellékelt üzenetszövegekkel, 

kiegészítő információt nem tartalmaznak. 

 

Ezeken felül a Budapesti Metropolitan Egyetem Hallgatói Önkormányzata adománygyűjtést szervez az 

érintettek részére. Ennek általános leírása itt található (képernyőfotó: Adomany_Honlap.png): 

https://www.metropolitan.hu/adomanygyujtes-a-metu-hok-szervezeseben 

 

 

https://www.metropolitan.hu/adomanygyujtes-a-metu-hok-szervezeseben
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

A BME eddigi tevékenysége címszavakban: 

1. 120 fő menekült részére folyamatosan szállás biztosítása, amely az ITM irányításával szinte 

teljesen kihasznált. 

2. A BME által elszállásolt menekültek részére ellátás biztosítása. 

3. Tartós élelmiszer, ruházat stb. gyűjtése az egyetem több pontján az EHK szervezésében. Ezeket 

elsősorban a BME-n elszállásolt menekültek részére gyűjtik (akik folyamatosan cserélődnek), a 

többletet a Vöröskeresztnek tervezik átadni. 

4. Az EHK szervezésében információs pontot állítottak fel (E épület), ahol tájékoztatják az 

Egyetemre érkező menekülteket és segítenek nekik a problémáik megoldásában. 

5. Saját ukrán hallgatóinknak közvetlen segítségnyújtás (pl. szociális ösztöndíj, krízistanácsadás). 

6. Hallgatói tanulmányok folytatásának lehetősége menekült hallgatók számára a BME szakjain. 

7. Oktatói helyek lehetősége a menekült ukrán oktatók számára a BME karain. 

8. Kapcsolatfelvétel 6 ukrán egyetemmel a közvetlen segítségnyújtás lehetőségeiről. 

9. A BME kollégiumaiban elszállásolt menekültek gyermekeinek külön foglalkoztató programok 

felajánlása.  

10. A BME dolgozói és hallgatói közül többen önkéntes tevékenységet folytatnak. 

 

 

Debreceni Egyetem 
 

1. 2022. március 7-én Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem 

Klinikai Központ idegsebészeti ellátáshoz szükséges egészségügyi eszközöket, egyszer 

használatos eszközöket és műtétek elvégzéséhez szükséges eszközöket (sebészeti ellátáshoz 

szükséges kötszereket, műtőben használható ruhákat, törlőket, varróanyagokat, 

vérzéscsillapítókat, infúziós szerelékeket) tartalmazó adományt juttatott el a Ternopili Nemzeti 

Egyetemnek és a 2. számú Ternopil Városi Önkormányzati Kórháznak /Ukrajna/. Az 

egészségügyi szállítmányt Szólláth Tibor, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 

kuratóriumi tagja és Balatoni Ildikó, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ koordinációs 

alelnöke adta át Záhonyban Magyarország Ungvári Főkonzulátus képviselőinek. Az 

adományért Ternopilból küldött autó végül nem jutott el Záhonyba, ezért a szállítmány 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa segítségével jutott át az ukrán-magyar határon.  

 

2. 2022. február 25-én a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Neptun tanulmányi 

rendszeren keresztül – magyar és külföldi hallgatók között egyaránt – adománygyűjtő akciót 

hirdetett meg az Ukrajnából érkező menekültek részére. Az adománygyűjtés 2021. február 21-

én indult, mely jelenleg is (2022. 03. 17) tart. A gyűjtés során 7 gyűjtőpont került kijelölésre, 
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melyből 4 a Debreceni Egyetem debreceni campusain, 3 pedig a székhelyen kívül eső 

campusokon található. (Nyíregyháza, Hajdúböszörmény és Szolnok). Az összegyűjtött 

adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat ebesi telephelyére szállítjuk el, az 

adományok további tárolását és a határoz (illetve a határon túlra) történő kiszállítását a 

Szeretetszolgálat végzi el. A gyűjtés során eddig, összesen 6 tonna száraz, tartós élelmiszert, 

ruhaneműket, takarókat és higiéniás eszközöket szállítottunk le a Magyar Református 

Szeretetszolgálat részére. 

 

3. 2022. március 3-án a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Neptun tanulmányi 

rendszeren keresztül rendkívüli egyszeri szociális ösztöndíjat hirdetett meg az ukrán 

állampolgársággal rendelkező hallgatók részére. Az ösztöndíjat – tagozattól és finanszírozási 

formától függetlenül – azok az ukrajnai háborús helyzet következtében nehéz helyzetbe került 

hallgatók vehetik igénybe, akik a Neptun tanulmányi rendszerben rögzítetten ukrán 

állampolgársággal (is) rendelkeznek, és a 2021/2022-es tanév második félévében aktív 

jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázat 2022. március 18-ig, a felhívással egyidejűleg kiküldött 

pályázati űrlap kitöltött és aláírt példányának leadásával nyújtható be. A pályázathoz egyéb 

igazolást nem kell leadni, mivel az állampolgárság ellenőrzése a Neptun tanulmányi rendszer 

adatai alapján történik. A pályázati feltételeknek megfelelt hallgatók egyszeri 80.000 Ft 

ösztöndíjban részesülnek. 2022. 03. 17-ig 203 fő adta be pályázatát. 

 

4. Azon hallgatók részére, akik Debreceni Egyetem humanitárius segélyprogramja keretén belül, 

az egyes határátkelőhelyeken, önkéntes alapon, ukrán vagy orosz nyelven tolmácsolási 

feladatokat látnak el, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata alkalmanként (8 óra 

munkavégzés) 10 ezer forint ösztöndíjat biztosít. 

 

5. 2022. február 25-én a kollégiumok a II. félévre egyetemi hallgatókkal be nem töltött férőhelyeit 

felajánlották elsősorban a felsőoktatásban résztvevő kárpátaljai magyar, illetve menekült 

oktatóknak, hallgatóknak, illetve családtagjaiknak. Azonban, ahogy szabad kapacitásaik is 

engedték, más Ukrajnából érkező menekülteknek is biztosítottak szállást. 13 kollégiumban 

alakítottak ki közel 300 férőhelyet, 4 városban (Debrecen, Nyíregyháza, Hajdúböszörmény, 

Szolnok). 

 

Hogy minél több férőhelyet tudjanak a menekültek részére bocsájtani, a kollégiumokban 

összeköltöztetést hajtottak végre, míg a Sportkollégium lakóit az Egyetem más kollégiumaiban 

helyezték el. 

 

A kollégiumi férőhelyre érkező menekültek két kollégiumi munkatársat tudnak keresni e-

mailen, telefonon és más kommunikációs platformokon a nap 24 órájában. A megkeresést 

követően a kollégák irányítják a megfelelő kollégiumba a menekülteket. 

 

A fentieken túl a kollégiumokba különböző civil szervezetektől, magánszemélyektől érkezik 

adomány, amit a fentebb említett munkatársak vesznek át és juttatnak el a kollégiumban lakó 
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menekültek irányába. A munkájukat alkalmanként a kollégiumi kulturális bizottságok segítik. 

Rövid összefoglaló: https://hirek.unideb.hu/egyetemi-segitseg-karpataljai-menekulteknek 

 

6. Erasmus+ és Makovecz ösztöndíjak 

A háború kitörését követő napokban számos megkeresés érkezett a DE Nemzetközi Irodájához 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatóitól, hallgatóitól, hogy szeretnének 

Erasmus+ és Makovecz mobilitási programokra jelentkezni az egyetemre. A kollégiumokkal 

egyeztetve az egyetem igyekezett minden jelentkezőnek szállást biztosítani és ígéretet tettek 

a rendelkezésre álló, illetve bevonható Erasmus+ ösztöndíj keretek lehívására. A DE az 

Erasmus+ program Nemzetközi Kreditmobilitási Programban (KA 107) 2019-ben, 2020-ban is 

elnyert forrásokat ukrán partnerintézményekkel (Bila Tserkva National Agrarian University, II. 

RFKMF) történő mobilitások megvalósítására, melyek a covid miatti leállások, járványügyi 

korlátozások miatt nem tudtak felhasználásra kerülni, valamint a régióban további lehívható 

forrásokkal is rendelkezik. A DE a még két futó KA107-es projektjében az ENI Keleti partnerség 

régió országaiból átcsoportosítással, illetve akár új partnerintézmény felvételével fel tudna 

használni még 45.575 EUR forrást. Felmérték az oktatói, hallgatói ösztöndíjigényeket, melyet 

március 4-én lejelentettek a Tempus Közalapítványnak. Az eddigi adatok szerint 15 hallgató és 

24 oktató jelezte ösztöndíjigényét. A TKA ígéretet tett az források átcsoportosítására, új 

források bevonására, és a felmerülő ösztöndíjigények támogatására, de még jóváhagyást az 

átcsoportosításra nem kapta meg az egyetem. A 15 jelentkező hallgatót beiratkoztatták (BTK, 

TTK, GTK, IK). 

 

7.  A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ folyamatos kapcsolatban van az Ukrajnából 

átjelentkezni kívánó hallgatókkal. Eddig az orvosi programokra kb. 700, a nem orvosi 

programokra 100 érdeklődés érkezett az info@edu.unideb.hu e-mail-címre, Ukrajnában 

tanuló, nem ukrán vagy nem ukrán-magyar állampolgároktól. 

 

Létrehoztak egy aloldalt: https://edu.unideb.hu/p/help-for-students-from-ukraine amely az 

érdeklődő hallgatókat tájékoztatja a jelentkezés folyamatáról. Az aloldalt, az edu.unideb.hu 

frekventált helyére, a főmenübe, kiemelt háttérrel helyezték el. 

 

Az Ukrajnából átjelentkező hallgatóknak két opciót ajánlanak. Az első lehetőség szerint 

jelentkezhetnek részképzésre, a Debreceni Egyetemen szerzett krediteket pedig a korábbi 

tanulmányaikhoz való visszatérés esetén elfogadtathatják. 

 

A másik lehetőségük a tanulmányok transzferálása, az aktuális vagy 22/23 első félévétől. A 

kidolgozott eljárásrend szerint az angol programok iránt érdeklődő hallgatókat az online 

jelentkezési felületükre irányítják. A jelentkezéshez és a transzferáláshoz a szükséges 

dokumentumaikat az online jelentkezési felületre kell feltölteniük. Nehezíti a transzferálási 

folyamatot, hogy a hallgatók többsége nem rendelkezik tanulmányi eredményeiket igazoló 

„transcript”-tel. 

 

https://hirek.unideb.hu/egyetemi-segitseg-karpataljai-menekulteknek
mailto:info@edu.unideb.hu
https://edu.unideb.hu/p/help-for-students-from-ukraine
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A tanulmányaik folytatása tandíjfizetés mellett lehetséges, azonban igyekeznek a számukra 

méltányos konstrukciót kidolgozni. 

 

8. Mentálhigiénés Támogatás: A kialakult rendkívüli helyzetben a Debreceni Egyetem 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatárasai mentálhigiénés támogatást 

nyújtanak a Debreceni Egyetem kollégiumaiban elhelyezett Ukrajnából menekültek számára 

személyesen és online formában. A csoportos beszélgetésékre került a kollégium igazgatójával 

közösen került sor, illetve a kollégiumi szobák lakóit is személyesen keresték fel a DEMEK 

munkatársai. Jelentkezés telefonon: 06-30-436-4790 (0-24) és e-mailben: demek@unideb.hu  

Önkéntes segítői munka az Ukrajnából menekültek számára Záhonyban: A Debreceni Egyetem 

humanitárius segély programja a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve 

Záhonyban az Ukrajnából menekültek segítésére önkéntes hallgatókat szervez. A feladata a 

fogadóponton a menekültek segítése különböző formákban. (ételosztás, pakolás, beszélgetés, 

felmerülő problémák kezelése, tolmácsolás stb.). A hallgatók szállítása Záhonyba Az Egyetem 

mikrobuszával történik.  

 

Jelentkezés: Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ és a Lelkierő 

Egyesület. Email:demek@unideb.hu  

24 órás tolmácsolás biztosítása a határátkelőknél: A Debreceni Egyetem humanitárius 

segélyprogramja keretében ukrán és orosz nyelvtudással rendelkező hallgatók 

közreműködésével a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal és a Rendőrséggel együttműködve 

a Romániából átmenetileg Biharkeresztesre érkező ukrán menekültek számára tolmácsolási 

szolgálatot szervezett. A Biharkeresztesen, Ártándon és Nagykerekiben a menekültek 

regisztrációja során tolmácsolásban nyújtanak segítséget a hallgatók. Az egyetemi autók 7 

órakor, 15 órakor és 23 órakor viszik a hallgatókat Biharkeresztesre a hét minden napján. A 

szolgálat koordinációját Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ látja 

el a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve. Jelentkezés telefonon: 06-30-436-4790 (0-24) 

és e-mailben: demek@unideb.hu  

 

9. A Debreceni Egyetem Sajtóirodája folyamatosan beszámol az intézmény tevékenységéről, 

mellyel az Ukrajnából a háború elől menekülőket, illetve a határon túli egészségügyi ellátást 

támogatja. 

 

Első körben a kollégiumi elhelyezésről, illetve a HÖK adománygyűjtéséről szóltak a hírek, majd 

az egyes intézményegységek saját gyűjtései, illetve a további kezdeményezések kerültek a 

fókuszba.  

 

Beszámoltak a Klinikai Központ és az egyetemet fenntartó alapítvány (Gróf Tisza István 

Debreceni Egyetemért Alapítvány), valamint a DEKOM orvosi eszköz támogatásáról, az ifjú 

ukrajnai jégkorongozók érkezéséről, illetve a Humanitárius Koordinációs Bizottság 

létrehozásáról és az önkéntes hallgatók határátkelőknél végzett feladatiról. A híradásokat 

médiapartnereink számára is eljuttatták.  

 

mailto:demek@unideb.hu
mailto:demek@unideb.hu
mailto:demek@unideb.hu
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Folyamatban van egy speciális hírgyűjtemény kialakítása is, amely a Koronavírus percről-percre 

mintájára tartalmazza az összes hírt a témában. 

 

10. A fenti tevékenységek zavartalan és sikeres összehangolására és lebonyolítására az Egyetem 

létrehozta a Humanitárius Koordinációs Bizottságot (felelős: Pintér Ákos). 

 

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
 

Az egyetem a Magyar Református Szeretetszolgálattal és a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve 

adománygyűjtést kezdeményezett a menekültek segítésére az alábbi formában:  

Tartós élelmiszerek esetében a következők szükségesek  

- azonnali fogyasztásra alkalmas tartós élelmiszerek: pl. ivólé, ásványvíz, bébiétel, tápszer, 

konzervek stb.,  

- egyéb tartós élelmiszerek: pl. olaj, liszt, cukor, tészta, rizs stb.  

 

Tisztálkodási szerek: pl. babapelenka, babaápolási termékek.  

Pénzügyi adománygyűjtés szintén a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül történik. 

Adakozásra az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:  

- CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Nemzeti Összefogás)  

- https://adomany.jobbadni.hu/kampanyok/38 internetes oldalon  

- 1358-as adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet hozzájárulni.  

 

Közös megbeszélésre került sor a Kárpátaljáról származó hallgatóinkkal annak felmérése érdekében, 

hogy miként tudják segíteni őket a jelen helyzetben.  

 

Az intézményben rendkívüli szociális ösztöndíjat hoztak létre a háborús helyzet által érintett hallgatóik 

számára.  

 

Az egyetem támogatja hallgatói és munkatársai önkéntességét az ukrán-magyar határövezetben. 

Hallgatók a Kollégiumban adománygyűjtés is rendeztek.  

 

A felújítás alatt álló kollégiumban korlátozott szállás-adási lehetőségeik mellett egy menekült család 

kétheti szállásáról tudtak gondoskodni.  

 

Bekapcsolódtak a ’Híd Kárpátaljáért’ országos felsőoktatási segélyprogramba. Az Egyetemhez érkezett 

külföldi megkeresések kapcsán tájékoztatást adtak a magyarországi menekültgondozás (Református 

Szeretetszolgálat) elérhetőségeiről.  

 

 

  



14 
 

Dunaújvárosi Egyetem 
 

A Dunaújvárosi Egyetem elkötelezett az orosz-ukrán konfliktus következményeként előállt 

menekülthelyzet kezelésében való részvétel iránt és a kollégiumi és képzési kapacitások szem előtt 

tartása mellett minden tőle telhetőt megtesz a menekültek segítségével kapcsolatos központi 

törekvések támogatására. 

 

Ennek jegyében az intézmény csatlakozott az „Újváros segít” elnevezésű, civil szervezésű 

adománygyűjtő kezdeményezéshez, amely támogatja a Híd Kárpátaljáért országos mozgalmat. 

Adománygyűjtő pontként a Kerpely Antal Kollégium 33. (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.) 

épületét jelöltük ki, ahol a nap 24 órájában elhelyezhetők az adományok. 

 

Az orosz-ukrán konfliktus súlyosbodását követően a Dunaújvárosi Egyetem felmérte, hogy hány, a 

konfliktusban érintett országból származó hallgató tanul jelenleg az intézményben: 

 

Ukrán hallgatók a DUE-n 

A Dunaújvárosi Egyetemen jelenleg nem tanul ukrán nemzetiségű külföldi hallgató. 

 

Orosz-Fehérorosz hallgatók a DUE-n 

 

A Dunaújvárosi Egyetemen jelenleg 2 fő orosz hallgató folytat tanulmányokat. Mind a két orosz 

hallgatónk az Erasmus + ICM KA107-es program ösztöndíjas hallgatója, akik az Ural Federal University 

(UrFU) partneregyetemről érkeztek intézményünkbe a 2021/22/2 félévére. 2022. 02. 20-án érkeztek 

és vendéghallgatói státuszuk 2022. 06. 30-ig tart. A tartózkodásuk idejére a DUE a kollégiumi 

elhelyezést biztosítja. 

 

Az említett két orosz Erasmus ösztöndíjas hallgatón kívül egy fehérorosz Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjas hallgató is van. Ő részképzéses hallgatóként a 2021/22-es tanévre érkezett hozzájuk, 

hallgatói és ösztöndíjas státusza 2022. 06. 30-ig tart. Mindhárom említett hallgatót egy szóbeli 

beszélgetésre hívták, amelyre a két orosz hallgató ment. Biztosították őket támogatásunkról, és arról, 

hogy amennyiben a fennálló nemzetközi konfliktus kapcsán bármilyen problémás helyzet merülne fel, 

a Nemzetközi Iroda munkatársai rendelkezésre állnak. Szerencsére semmilyen negatív tapasztalatuk 

nem volt ittlétük során. Problémaként vetődött fel, hogy az orosz bankszámlájukat bezárták, 

szerencsére sikerült a helyzetet megoldani, és ösztöndíjukat a Revolut bankszámlájukra kapják. 

 

Az MRK-n keresztül érkező adatszolgáltatás keretében 20 Ukrajnából érkező külföldi hallgató fogadását 

és elszállásolását vállalta az intézmény.  

 

A Tempus Közalapítványtól kapott információk alapján tudják, hogy az Ukrajnából menekülő, magyar 

állampolgársággal nem rendelkező hallgatóknak a Híd Kárpátaljáért Segélyprogramon keresztül 

próbálnak központilag támogatást adni. A TKA és a segélyprogram közös regisztrációs felületet (online 

kérdőívet) tett közzé: Bridge for Transcarpathia – Higher Education Questionnaire (tpf.hu), ahol a 

tanulmányaikat Magyarországon folytatni kívánó külföldi hallgatók regisztrálhatnak. A kérdőív 

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/977717
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kitöltése során a hallgatóknak lehetősége van megadni, hogy mely magyar egyetemen szeretnék a 

tanulmányaikat folytatni. 

 

A központi koordinációban várhatóan az egyetemre allokált hallgatókon felül további egyéni 

megkeresések is érkeztek e-mailen a Nemzetközi Irodához, az érdeklődők száma jelenleg nyolc fő. 

Velük felvették a kapcsolatot, és minden esetben arra kérték őket, hogy a fent említett kérdőív 

kitöltésével regisztráljanak a központi adatbázisba. 

 

A DUE Kerpely Antal Kollégiumában a Katasztrófavédelem koordinálásában Dunaújvárosban és 

környékén dolgozó ukrán állampolgárok családtagjai kerültek elszállásolásra. 

 

Oktatásszervezési előkészületek 

 

Döntés született arról, hogy az Ukrajnából érkező hallgatókat jelen tavaszi félévben vendéghallgatói 

státuszban fogják felvenni, amennyiben a továbbiakban is az egyetemen kívánják folytatni 

tanulmányaikat, úgy az elkövetkezendő hónapokban lefolytatják velük a felvételi eljárást, elegendő 

időt biztosítva ezzel a kapcsolódó kreditbefogadási és egyéb folyamatok végigvitelére.  

 

Folyamatban van egy kurzuslista összeállítása az érintett hallgatói kör számára kiajánlható tárgyakról 

az alábbi fontosabb szempontok figyelembevételével: 

 Jelenleg elérhető-e az adott kurzus és/vagy létezik-e online tananyag formájában 

 Kurzuskapacitás 

 Tananyag jellege (pótolhatók-e önállóan az eddig már leadott tananyagrészek) 

 

A tandíj és kollégiumi díj vonatkozásában folyamatban van egy, a körülményeket figyelembe vevő, 

hallgatóbarát konstrukció kidolgozása. 

 

A kurzuslistán felül megkezdték az érkező menekült hallgatók számára biztosítandó további 

tájékoztató anyagok kidolgozását. 

 

 

Edutus Egyetem  
Az Egyetem tatabányai székhelyén lévő kollégium szabad kapacitása kapcsán együttműködnek a helyi 

ipari parkkal, ahol egyes cégek a saját ukrán vendégmunkásaik családtagjait igyekeznek elhelyezni a 

városban. Ezen az úton jelenleg 3 fő ukrán menekült lakik a kollégiumban (nem hallgatók), ahová 

további maximum 37 főt tudnak fogadni. 

 

 

  



16 
 

Eötvös József Főiskola 
 

 
 

Az Eötvös József Főiskola vezetősége az intézmény nemzetközi programjainak átszervezésével 

igyekszik segíteni a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola polgárait. A Tempus 

Közalapítvánnyal egyeztetve átcsoportosították az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program 

kínálta lehetőségeket, melynek eredményeként hallgatók és oktatók érkeznek a főiskolára 

Kárpátaljáról. A hat hallgató a gazdálkodási és menedzsment alapszak óráin vesz részt, míg a beutazó 

oktatók szakmai előadásokat tartanak majd. 

 

Március 16-án dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor köszöntötte a kárpátaljai vendéghallgatókat a 

főiskolán. A szomszédos Ukrajnában háború zajlik, igyekeznek a partnerintézményekből érkezőknek 

segítő kezet nyújtani. Intézményük a mobilitási program keretében a kárpátaljai hallgatóknak és a 

gazdasági területen dolgozó oktatóknak lehetőséget biztosít tanulmányaik, illetve munkájuk 

folytatására.  

 

A hat, már Baján tartózkodó hallgatónak eredményes főiskolai tanulmányokat és élményekkel teli 

időszakot kívánnak az EJF közösségében! 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

1. Az ELTE közleménye 

Az orosz-ukrán háború kezdetét követő napon – 2022. február 25-én – az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) közleményt adott ki, amelyben az Egyetem  

- 200 férőhelyet ajánlott fel az Ukrajnából érkező menekültek elszállásolására és ellátására, 

emellett  

- jelezte, hogy segítségnyújtási csomagot állít össze, amely támogatja a határmenti 

humanitárius tevékenységeket és az Egyetem saját, ukrán állampolgárságú, határon túli 

magyar és más nemzetiségű hallgatóit. 

A közlemény megjelent az ELTE közösségi oldalán, ahol az üzenet több mint 170 ezer felhasználót ért 

el, aminek eredményeképpen kiemelkedő számban érkeztek az adományok felajánlásáról szóló 

megkeresések. 
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Az információáramlás hatékony biztosítása érdekében az Egyetem haladéktalanul létrehozta a 

felajanlas@elte.hu e-mail címet, az aktuális információk pedig – a közösségi médiafelületek mellett – 

az erre a célra kialakított https://www.elte.hu/segitsegnyujtas oldalon jelentek meg. 

 

 
 

 

2. Kollégiumi elhelyezés 

A menekülthullám elindulását követően már az első napon érkeztek szállást keresők a felajánlott 

kollégiumi férőhelyekre, az ELTE eddig 260 menekültnek biztosított elszállásolást. Jelenleg az Egyetem 

kollégiumaiban 154 menekült tartózkodik. 

 

A családosok és gyermekek száma – az első heti tendenciához képest – jelentősen lecsökkent, kisebb-

nagyobb létszámban ugyanakkor továbbra is érkeznek menekültek, akiknek a kapacitás függvényében, 

az erre a célra kidolgozott protokollnak megfelelően biztosít szállást az Egyetem. A munkában a 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat önkéntesei és a kollégiumi nevelők egyaránt részt vesznek. 

 

3. Adománygyűjtés 

Az első adománygyűjtő pont az ELTE Questura Egyetem téri épületében (ET5) nyílt meg 2022. február 

28-án. A folyamatosan érkező adományok fogadásának biztosítása érdekében az elmúlt két hétben az 

Egyetem munkatársai 6 hivatalosan meghirdetett és több nem hivatalosan hirdetett épületben 

gyűjtötték az adományokat (az aktuális adománygyűjtő pontok felsorolását és elérhetőségeit a 2. 

számú melléklet tartalmazza).  

 

A kollégiumi adománygyűjtő pontokról, az ET5-ből, valamint a Tanító- és Óvóképző Kar gyűjtőpontjáról 

az adományok a Máltai Szeretetszolgálat Határ úti logisztikai bázisára kerültek.  

Az Informatikai Kar, a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, illetve a 

szombathelyi Savaria Egyetemi Központ adománygyűjtő pontjairól a Bölcsészettudományi Kar 

gyűjtőpontján keresztül a jövő héten a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének és az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) szervezésében közvetlenül Beregsurányba kerülnek az 

adományok. 

 

mailto:felajanlas@elte.hu
https://www.elte.hu/segitsegnyujtas
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Eddig hozzávetőleg 10-12 teherautónyi adomány gyűlt össze, nagyrészt ruházat és tartós élelmiszer, 

valamint higiéniai szerek és eszközök.  

 

2022. március 16-án indult el a gyűjtés következő fázisa: az adományokat (elsősorban tartós 

élelmiszereket, higiéniai szereket, gyermek-élelmiszereket és tisztálkodási szereket) a továbbiakban az 

EHÖK kari adománygyűjtő pontjain várják a közreműködők. 

 

4. Önkéntes munka 

A tárgyi adományok felajánlásán túl az egyetemi közlemény publikálását követő közel három hét alatt 

mintegy 120 fő jelentkezett önkéntes munkára.  

 

Az önkéntesek tolmácsolásra, fordításra, pszichológiai segítségnyújtásra, gyermekfelügyeletre, illetve 

az elszállásolt gyermekek számára programok szervezésére jelentkeztek, illetve önkéntesek segítették 

az adománygyűjtő pontok munkáját.   

 

A jelentkezőket az Egyetem munkatársai adománygyűjtő pontokra, vagy önkéntes szervezetekhez 

ajánlották/szervezték, jellemzően logisztikai és fordítási feladatokra. 

 

Az ELTE hallgatói és munkatársai által végzett karitatív munka – a szükségletekhez és igényekhez 

igazodva – a jövőben is folyamatos lesz.  

 

 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a háború kirobbanását követően azonnal reagált a kialakult 

krízishelyzetre. Közvetlenül a Belügyminisztériumban működő Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Helyettes Államtitkársággal egyeztettek, a tőlük kapott információk alapján állították össze 

jótékonysági adománygyűjtő felhívásukat. 

 

Az egyetemen felállítottak egy Krízis Stábot – a HÖK, a Családbarát Programiroda és a Szociálpedagógia 

Tanszék közreműködésével –, amely egyetemi és városi szinten koordinálja a gyűjtést és rendszeres 

stábülésekkel reagál az aktuális helyzetre. Gyűjtőpontokat alakítottak ki és önkéntesek szervezésébe 

kezdtek, akiket bevontak az adományok szortírozásába és a rászorulókhoz történő eljuttatásába. 

 

Az intézmény kollégiumi kapacitásait átszervezve Egerben 98, Jászberényben pedig 60 férőhelyet 

biztosít a menekülők számára. A háborús területekről érkezőket Egerben a Sas úti kollégiumban 

helyezték el, így egy helyen, egységként kezelik ennek az embertársi kötelezettségből fakadó 

feladatnak az ellátását. Annak érdekében, hogy a biztonságos környezet mellett minél jobb ellátást 

nyújtsanak a menekülőknek, az egyetem több gyűjtőponton is várja az adományokat. A felajánlott 

tartós élelmiszert, tisztasági csomagokat és más tárgyi adományokat a Sas úti kollégiumban vehetik át 

a háborús fenyegetettségből oda érkezők, akik már teljes mértékben igénybe vették a rendelkezésre 

álló férőhely kapacitást.  
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A szállításban és logisztikai feladatokban kiemelt partnerük a Főegyházmegyei Karitász Központ. A fenti 

segítő intézkedéseket az egyetem a Magyar Rektori Konferenciával és az ágazatot irányító Innovációs 

és Technológiai Minisztériummal együttműködésben hajtja végre. Az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatalával kötött együttműködés keretében önkéntes hallgatókat küldtek a határra, a hivatal 

ideiglenes területi irodájában folyó munka támogatására.  

 

Az Ukrajnából elmenekült egyetemi hallgatóknak lehetőségük van több szakon is bekapcsolódni az 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a jelenléti oktatásba vendéghallgatóként. A háború kitörése 

óta az Ungvári Nemzeti Egyetem két hallgatóját Erasmus ösztöndíjjal támogatják, és szintén fogadták 

a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több diákját is, ők a Leányka úti 

kollégiumban kaptak szállást és a félév végéig ösztöndíjban részesülnek a Makovecz Program 

keretében. 

 

A fentiek mellett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a fenntartó Egri Főegyházmegye 2022. 

március 28-án, hétfőn szentmisével egybekötött jótékonysági hangversenyt rendez a Bazilikában, 

18.30-as kezdettel. Az eseményen az EKKE Zenei Intézetének művésztanárai és tehetséges hallgatói, 

az egyetem és a Gyakorlóiskola kórusa, valamint az Egri Érseki Fiúkórus is fellép. A háborús helyzet által 

sújtottak, a menekülők megsegítését segítő, nívós rendezvényre valamennyi adakozó szívű érdeklődőt 

szeretettel várnak. 

 

 

Gál Ferenc Egyetem 
 

Az ukrajnai háború miatt kialakult menekültválság segítése érdekében elsőként az egyetem szociális 

munka és karitász szakos hallgatói, majd minden Kar csatlakozott az egyházmegyei karitász 

adománygyűjtéséhez. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász felhívására több mint 30 kárpátaljai 

család segítésére gyűjtöttek adományokat az Egyetem oktatói, munkatársai és hallgatói.  

 

A Gál Ferenc Egyetem Karai nyitottak a menekült hallgatók fogadására, minden Karon kijelölésre került 

a menekült hallgatók képzéséhez kapcsolódóan egy kari kapcsolattartó személy. A GFE-n jelenleg csak 

magyar nyelven folytatnak képzéseket, akkreditált idegennyelvű képzéseik nem aktívak. A képzési 

programot illetően a kari képzési kínálatok állnak rendelkezésre, amennyiben az Oktatási Hivatal ennek 

a jogszabályi lehetőségét megteremti.  

 

Az intézmény békéscsabai és szarvasi kollégiumi kapacitása 160 férőhelyet ajánlott fel a menekültek 

esetleges elszállásolása érdekében.   

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye szervezésében a 100 templomi jótékonysági koncertsorozat keretében 

2022. március 19-én (szombat) 19 órától Mága Zoltán hegedűművész, a Budapesti Primarius 

szimfonikus zenekar, valamint László Boldizsár, a Magyar Állami Operaház magánénekese ad 

hangversenyt a Dómban. A jótékonysági hangverseny felhívását a GFE minden oktatója, munkatársa 
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és hallgatója számára eljuttatta. A rendezvény bevételét a kárpátaljai bajbajutottak, illetve a hazánkba 

menekülők megsegítésére ajánlják fel a szervezők. 

 

 

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 
 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola az ukrajnai háború miatt kialakult menekültválsággal kapcsolatban 

jelen pillanatig az alábbi humanitárius lépéseket tette: 

 

- Az IBS 10-10 ingyenes vendéghallgatói helyet ajánlott fel menekült hallgatók számára alap- és 

mesterképzésein a jelenleg folyó 2021-22/2 félévben, ahol a hallgatók 30 ECTS értékben 

szerezhetnek krediteket üzleti területen. További 10 ingyenes hely az előkészítő képzésükön is 

elérhető Ukrajnából elmenekült hallgatók számára.  

- A Baptista Szeretetszolgálattal együttműködésben, az IBS hallgatói és munkatársai körében 

adománygyűjtést szerveztek a menekültek megsegítése érdekében. Ennek során több százezer 

forintnyi pénzadomány gyűlt össze, melyet intézményi forrásból megdupláztak. 

- Az IBS igazolt távollétet biztosít mindazon hallgatók számára, akik az ukrán válságban 

bármilyen módon személyesen érintettek (családi vagy más kapcsolatok révén). 

- Az IBS igazolt távollétet biztosít azon hallgatók számára is, akik Ukrajnából menekülőket 

segítenek önkéntesen (pl. pályaudvarokon). 

 

 

Károli Gáspár Református Egyetem  
 

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) közvetlen módon indította el támogatását a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megsegítésére az alábbiak szerint: 

1. A KRE 2.500.000 Ft összegben pénzalapot hozott létre, 

2. Jótékonysági koncert – pénzadomány gyűjtésére – 1.352.000 Ft, 

3. A KRE EHÖK tárgyi adománygyűjtése – hallgatok és oktatók részvételével, 

4. A beregszászi főiskola javára az adománygyűjtés során befolyt összeg átutalása megtörtént – 

3.852.000 Ft.  

5. Folyamatban: jelenleg is nyitott a bankszámla, tart a pénz és tárgyi gyűjtés, 

6. Az ITM koordinálásában szabad kollégiumi helyek felajánlása működik, jelenleg 60 fő férőhely 

áll rendelkezésre. A bérelt szálláshelyen mindazok számára tudnak szállást biztosítani, akik 

átmeneti elhelyezés keretében rövid ideig veszik igénybe a szálláshelyet, amíg biztonságban 

tudnak tovább utazni hazájukba. 

 

A KRE a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megsegítésére adományalapot hozott létre, és 

egy Jótékonysági koncerttel egybekötött adománygyűjtést is indított. A kezdeményezés a beregszászi 

Főiskola hallgatói, tanárai és családjaik támogatását tűzte célul, akiknek a megélhetése az ukrajnai 

háború miatt veszélybe került. 
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Prof. Dr. Trócsányi László a KRE rektora számára kiemelten fontos feladat, hogy a magyarországi KRE 

és a határon túli magyar főiskola között a több éve fennálló és hagyományosan jól működő szakmai és 

humán együttműködés fenntartható legyen.  

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke Orosz Ildikó és rektora Csernicskó István 

beszámolója szerint a beregszászi főiskolán az oktatás még folyik, jelenleg online formában történik.  

A KRE Jótékonysági koncertjére 2022. március 5-én, szombat este 6 órakor került sor a Pozsonyi úti 

Református templomban (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)   

 

A koncerten közreműködött Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Kokas Katalin hegedűművész, 

Kokas Dóra csellóművész és férje, az ukrán származású nemzetközi hírű brácsaművész, Maxim 

Rysanov, akinek családja jelenleg is a háború sújtotta térségben, Kárpátalján él. Az esemény helyszínét 

a gyülekezet vezetője Berkesi Gábor lelkész biztosította, befejező áldást mondott Balog Zoltán, a 

Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.  

 

A KRE Egyetemi és Kari Hallgatói Önkormányzatai a Magyar Református Szeretetszolgálattal 

együttműködve szerveztek adománygyűjtést az ukrán menekültek részére.  

 

2022. február 25-én a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának történelem alapszakos 

hallgatója, Király Dávid felkereste a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzatát egy, az ukrán menekülteket segítő adománygyűjtéssel kapcsolatban. A Magyar 

Református Szeretetszolgálattal felvette a kapcsolatot, és a továbbiakban, mint koordinátor és 

kapcsolattartó vett részt az akcióban. 

 

A következő napokban (2022. február 25-27.) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és kari Hallgatói 

Önkormányzatok összeállítottak egy tervezetet az adománygyűjtési akcióval kapcsolatban. Elkészültek 

az ezt népszerűsítő plakátok, a közösségi médiában már közzétett posztok, a gyűjtőpontok 

feltérképezése, és az akciót segítő hallgatók megkeresése. 

 

A kari Hallgatói Önkormányzatok elnökei, egyeztetve a karok dékánjaival, 2022. március 1-jén 

elindították a gyűjtési programot. A hallgatókat kihelyezett plakátokon, a közösségi média 

platformjain, illetve a karok hallgatóit összegyűjtő zárt Facebook, illetve messenger csoportokban 

tájékoztatták a gyűjtésről. 

 

Az egyetem mind oktatói, mind nem oktatói munkavállalói, és mind hallgatói oldaláról pozitív 

visszajelzést kapott, rengetegen felkeresték a Hallgatói Önkormányzatot különböző platformokon, 

vagy akár személyesen is a további teendőkkel és plusz segítségnyújtással kapcsolatban (helyszíni 

segítség, összegyűlt csomagok elszállítása). 

 

A kari Hallgatói Önkormányzatok a képzési helyükön létesítettek gyűjtési pontokat, ahol a Karok 

munkatársai, és a hallgatók le tudják adni a hozott adományokat [Állam- és Jogtudományi Kar: 1042 

Budapest, Viola utca 2-4., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.; 
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1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.; 1037 Budapest, Bécsi út 324., Hittudományi Kar: 1022 

Budapest, Csopaki utca 6., Pedagógiai Kar: 1042 Budapest, Árpád út 161-163. (A Pedagógiai Kar 

esetében a gyűjtést 2022. március 21-től Nagykőrös és Kecskemét képzési helyeire is kiterjesztik.), 

Szociális- és Egészségtudományi Kar: 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.]. A tárgyi adományok 

többek között tisztálkodószerek, tartós élelmiszerek, ágyneműk, konyhai eszközök, fogkefék, 

fogkrémek, bébiételek. 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat lehetőséget biztosított pénzbeli adomány nyújtására is, ezt egy 

külön feltüntetett számlaszámon érik el a hallgatók, a lehetőséggel élnek is. 

 

Összességében elmondható, hogy az adománygyűjtési akció nagy lelkesedést és támogatást váltott ki 

az utóbbi hetekben, öröm volt látni, hogy mind az Egyetemi és Kari Vezetés szintjén, mind a hallgatók 

körében pozitív visszahangot keltett a menekültek segítésére létrehozott akcióterv. A gyűjtés 

folyamatosan zajlik, az összegyűjtött adományok a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül 

jutnak el a rászorulókhoz. 

 

 

Kodolányi János Egyetem 
 

Jelenleg közvetlenül, a 2005. óta velük szoros partnerségben dolgozó, MEGU Egyetemnek (Rivne) 

segítenek az ottani vezetőség kérésére. A holnapi nap egy teljes kiskamionnyi adománycsomagot 

juttatnak át Beregszászra, ahol ők átveszik. 

 

A Modern Zenei tanszék hallgatóinak kezdeményezésére, a facebook lehetőségeit kihasználva, a 

további adományok vásárlása céljából, pénzgyűjtési kampányt is szerveztek. Három dalt tartalmaz, 

ebből kettőt a tanítványaik írtak és hangszereltek, a harmadik egy ide illő Tom Petty szám, amelyet a 

hallgatók kérésére az intézmény rektora énekelt fel. Remélik, hogy ez az akciójuk is sikeres lesz. 

 

A Kodolányi János Egyetem nem adományozó szervezeten keresztül segítette a rászorultakat, hanem 

közvetlenül az egyik ukrajnai partnere részére folytatott gyűjtést név szerint: ACADEMICIAN STEPAN 

DEMIANCHUK INTERNATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMANITIES. Az első adag 

adományt már sikeresen elszállították Ukrajnába az elmúlt hét végén. 

 

Az egyetem egyik legrégebbi és legkedvesebb partnerének, a rivnei MEGU Egyetem (Ukrajna, ahol 

2005 óta, három szakon, kihelyezett formában kodolányis képzések is folynak) a nevében fordult 

hozzájuk Nyina Rosztiszlavovna dékán asszony az alábbi segélykéréssel. 
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Kedves kollégáink! 

12. napja tart a háború! A helyzet nagyon nehéz. Több településen súlyos harcok folynak, néhány már 

fizikailag megsemmisült. Az emberek egy része külföldre menekül, egy része harcol a hazájáért. Hálásak 

vagyunk, hogy ti azonnal felajánlottátok segítségeteket. 

Most olyan helyzetben vagyunk, hogy nálunk hiány van a legalapvetőbb dolgokból, melyek szükségesek 

az embereknek, legyenek azok katonák vagy civilek. Megyénkbe nagyon sok menekült érkezett Kelet-

Ukrajnából. Az áttelepült embereknek a MEGU aktívan részt vesz a segítségnyújtásban, de már fogytán 

vannak a készleteink. A központilag küldött adományok nem jutnak le minden esetben hozzánk, ezért 

az általatok gyűjtött, célzott adományokat mi átvesszük Magyarországon és megszervezzük az 

adományok átjuttatását a határon. Nem csak a katonáinknak és a menekülteknek segítünk, hanem 

azoknak az anyáknak és családoknak, akik fiai/férfiai a fronton harcolnak és mindenkinek, akinek 

szüksége van rá Rivnében. Nagyon hálásan lennénk, ha így közvetlenül nekünk tudnátok adománnyal 

segíteni ebben a helyzetben!!! 

Tehát át tudjuk venni az általatok gyűjtött adományokat a magyar oldalon, és önállóan Ukrajnába 

szállítjuk. Több dolog már most is nehezen beszerezhető Ukrajnában, szükségünk lenne: 

 kötszerek, nem vény köteles gyógyszerek (elsőorban láz, megfázás ellen) 

 konzervek, 

 meleg takarók, 

 hálózsákok, 

 higiéniai termékek, beleértve a pelenkákat, nedves törlőkendőket. 

 és egyéb (kézi mosószerek, tisztálkodó szerek, fertőtlenítők stb.) 

Meleg öleléssel a MEGU kollégák nevében, 

Nyina Rosztiszlavovna 

 

„Kérek mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten adományaival segítse az Ukrajnában élő kollégáinkat, 

tanítványainkat, barátainkat. A budapesti campusunkra összegyűjtött adományokat egyetemünk saját 

kisbuszával elszállítja az ukrán-magyar határra, ahol partnereink átveszik azokat.” – fűzte hozzá 

körlevelében a rektor. 

 

A gyűjtés mellett a KJE kitárja a kapuit azoknak az egyetemistáknak, akik Ukrajnából hazánkba 

menekültek függetlenül azok nemzetiségétől. A hallgatók az alábbi képzésekre jelentkezhetnek: 

Turizmus-vendéglátás, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi Tanulmányok, Üzemmérnök-

informatikus, Előadóművészet. Bővebb információ és jelentkezés itt: international@kodolanyi.hu vagy 

+36304856314 (WhatsApp, Viber). 

 

A Docler Holinghoz tartozó Kodolányi János Egyetem felajánlja segítségét a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársainak, hallgatóinak, akik az orosz-ukrán háború elől menekülnek 

Magyarországra. Az orosházi kollégiumban 48 fő számára tudnak szállást biztosítani.  

 

 

  

mailto:international@kodolanyi.hu


24 
 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
 

Az egyetem február végén döntött az ukrajnai menekült hallgatók fogadásáról és 2022. március 1. 

napján az alábbi közleményt tette közzé honlapján:  

 

„A Zeneakadémia úgy döntött, hogy csatlakozik a segítő társegyetemekhez, és közreműködik a háború 

elől menekülő, ukrán állampolgárságú hallgatók tanulmányainak biztosításában és támogatja tudásuk 

továbbfejlesztését. 

Egyetemünket az elmúlt napokban számos ukrán állampolgárságú hallgató kereste meg írásban és 

telefonon azzal, hogy a hazájukban kialakult sajnálatos helyzetre tekintettel szeretnék művészeti 

tanulmányaikat intézményünkben folytatni. A Zeneakadémia soron kívül felvette a kapcsolatot ez 

ügyben a fenntartó ITM-mel. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ezúton is hivatalossá teszi, hogy megnyitja képzését a háború 

miatt Magyarországra érkező, érintett hallgatók előtt, így biztosítja a menekült diákok számára 

zeneművészeti tanulmányaik Magyarországon történő folytatását.” https://lfze.hu/hirek/a-

zeneakademia-is-fogadja-a-menekult-hallgatokat-123579 

 

2022. február 28-a óta keresik az intézményt Ukrajnából hallgatók és tanulók a tanulási lehetőségek 

feltérképezésével kapcsolatban. Azóta ukránul és angolul beszélő ukránoktól kb. 15 levelet kaptak, 

melyben az átvételi és tanulási lehetőségek iránt érdeklődtek. Mindegyikre haladéktalanul válaszoltak, 

elküldve az alapvető kiinduló kérdéseiket (hány éves, hol és milyen szak/szakirányon tanult, személyes 

adatok, magyarországi tartózkodási státusz vagy határozat, jelenlegi tartózkodási hely, mikor érkezne, 

illetve szüksége van-e lakhatásra stb.). Azon érdeklődők egy részét, akik folytatták a kapcsolatfelvételt, 

életkoruk és tanulmányaik miatt a gyakorló iskolánkba a Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumba irányították, de mindezidáig az érdeklődők nem éltek 

az ott tanulás lehetőségével. 

 

Jelentkezett még kb. 8-9 Ukrajnában tanuló kínai hallgató, akik előtanulmányaik függvényében 

szeretnének az Egyetem különböző szakirányain és a doktori képzésükön tanulni.  

 

Ténylegesen ezidáig 1 fő hallgatót (jazz énekes) sikerült vendéghallgatói státusszal beintegrálni, ő már 

órákat kap, továbbá folyamatban van egy, már Magyarországon levő zongorista hallgató 

meghallgatásának szervezése.  

 

A kínai jelentkezőket a legújabb ITM állásfoglalásnak megfelelően a Híd a Kárpátaljáért segélyprogram 

regisztrációjához irányítjuk.  

 

Oktató ezidáig nem jelentkezett az egyetemen. 

 

Az Egyetem a lehetséges megoldások átgondolása után úgy döntött, hogy a menekült hallgatókat – a 

fenti egyéni egyeztetés és szükség szerint zenei meghallgatást követően, saját erőforrásaik erejéig – 

vendéghallgatóként fogadja, melyet szerencsére a 2022. március 18. napján megküldött ITM ágazati 

iránymutatás is megerősített.  

https://lfze.hu/hirek/a-zeneakademia-is-fogadja-a-menekult-hallgatokat-123579
https://lfze.hu/hirek/a-zeneakademia-is-fogadja-a-menekult-hallgatokat-123579
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem harminc kárpátaljai magyar oktató részére fejenként 

mintegy ezer eurós ösztöndíjat és kollégiumi elhelyezést kínált fel. A partnerintézmény, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a keretszám feltöltésre került, a szükséges adminisztrációs 

feladatokat teljesítették.  

 

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjprogram támogatásával és a költségnemek 

átcsoportosításával megvalósuló partnerség keretében a Főiskola oktatói részére mentálhigiénés 

tréninget is biztosítottak. 

 

Az egyetem campusai humanitárius összefogás keretében, szállásokkal segítik a háború elől menekülők 

elhelyezését, minden rendelkezésünkre álló szabad kapacitásuk igénybevételével. Az egyetem 

elkötelezett és felkészült mind a tartósan Magyarországon tartózkodó menekültek fogadására, mind 

pedig a tranzit jelleggel, ideiglenesen hazánkban menedéket kereső diákok megsegítésének ügyében. 

 

A MATE campusainak (Budai Campus, gödöllői Szent István Campus, Kaposvári Campus, keszthelyi 

Georgikon Campus, gyöngyösi Károly Róbert Campus, szarvasi képzési hely) kollégiumai folyamatosan 

biztosítják az ukrán egyetemeken tanuló és a háború elől menekülő külföldi (indiai, nigériai) 

állampolgárok elszállásolását.  

 

A mai napig mintegy 329 menekült hallgatónak biztosítottak szállást, napi egyszeri étkezést és 

sportolási lehetőséget.  

 

A Campus-főigazgatóságok folyamatosan tartják a kapcsolatot az egészségügyi, rendfenntartó és 

közigazgatási szervekkel, illetve a Kollégium Igazgatósága az ITM-mel és rendszeresen tölti az Unipoll 

felületén lévő adatbázist. 

 

Toborzást hirdettek az ukránul, illetve oroszul beszélő hallgatóik körében, hogy nyelvtudásukkal 

segítsék a menekültek magyarországi tartózkodását.  

 

Neptun üzenet került kiküldésre a MATE-n tanuló ukrán hallgatók (49 fő) részére, segítségüket kérték 

a menekültek asszimilálódásában és integrálásában.  

 

Március 1-től adománygyűjtést hirdettek minden campuson. Kijelölésre kerültek az adománygyűjtő 

pontok, tartós élelmiszerek, ruházat, tisztálkodási cikkek gyűjtése folyamatos.  

 

A kaposvári és a gödöllői campusok a Magyarországi Református Egyház illetékes egyházkerületein 

keresztül juttatják el az adományokat a rászorulóknak.  

 

A keszthelyi campus az elszállásolásra érkező menekülteknek, illetve Keszthely Város 

Önkormányzatának adja át az adományokat.  
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A gyöngyösi campus – a régóta fennálló kapcsolatokra tekintettel – közvetlenül juttatja el a kárpátaljai 

önkormányzatoknak, illetve a civil szervezeteknek az összegyűjtött tartós cikkeket.   

 

 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
 

Tárgyi adománygyűjtést szervezett a Magyar Képzőművészeti Egyetem az Ukrajnából menekülők 

megsegítésére.  

Az alábbi adományokat tudták fogadni: 

 Tartós élelmiszerek (minimum féléves szavatossággal): étolaj, konzervek (szárnyas, marha, hal, 

sertés, húsmentes), keksz, cukor, tészta, száraz hüvelyesek, liszt, rizs, gyerek bébiétel, 

müzliszeletek, instant leves, ásványvíz, tea, gyümölcslé.  

 Higiéniás szerek: pelenka, fogkrém, fogkefe, nedves törlőkendő, szappan, sampon, WC papír, 

mosószer, mosogatószer, öblítő, intimbetét, kézi fertőtlenítőszer, maszk.  

 Egyéb: takaró, ágynemű, ágyneműhuzat, hálózsák (csak új), elemek, lámpák, powerbank, 

fűtőtest.  

 

Az összegyűjtött felajánlásokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével juttatták el a bajba 

jutottak megsegítésére.  

 

 

Miskolci Egyetem 
 

A Miskolci Egyetem a Málta Szeretetszolgálattal működik együtt. 

 

 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
 

Az ukrajnai eseményekre reagálva, a magyarországi egyetemek közül elsőként a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetemért Alapítvány és az egyetem vezetése az alábbiakról döntött:  

 Megnyitják a campust és a kollégiumot a menekültek előtt, szállással és ellátással 

várják a rászorulókat. 

 Megnyitják futó kurzusaikat a menekült magyar és ukrán design és művészeti hallgatók 

számára, hogy kreditáltan folytathassák tanulmányaikat, és a háború után 

elfogadtathassák a kreditjeiket az anyaintézményeknél. 

 Ősszel induló egyetemi képzéseikre soron kívüli ösztöndíjat biztosítanak a menekült 

magyar és ukrán fiataloknak. 

 A MOME OPEN – tanfolyamok / továbbképzések élő és online szakmai képzésein 

egyaránt ingyenes helyeket biztosítanak számukra. 

https://www.facebook.com/momeopen/?__cft__%5b0%5d=AZUyK_0KLXjEb0PTBu_vv-N-qQH-On-OfZAqGnNslokR6fES20LYcCpbSsDhewJ7ODRWnDjlLMCdTiIt-wDzrdW5c6xMj4mQyLy2Me_Ox-0_A699vmDXqmOjWLjMzf3N8Wf7ZRVTzIBX8DIE7e0Wgjrb&__tn__=kK-R
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 Szakembereikkel kreatív gyermekfoglalkoztatót indítanak a Budapestre érkező 

menekült családok számára. 

 

A helyzet értékelését és kezelését segítendő az egyetem vezetése (Rektor-Vezérigazgató) napi szintű 

értekezletet vezet a gyors reagálás érdekében. 

 

Az egyetemi honlapon külön dedikált, kétnyelvű (magyar-ukrán) aloldal került kialakításra, ahol az 

érdeklődők tájékozódhatnak a legfontosabb kérdésekről. https://mome.hu/hu/mome-acts-ukraine 

 

Az egyetemen működő Hallgatói Szolgáltatások Iroda 5 fős stábja koordinálja a menekültekkel 

kapcsolatos teendőket kiegészülve az üzemeltetési és kommunikációs részleggel. 

 

Az egyetem dedikált e-mail címet működtet a beérkező igényeknek és felajánlásoknak. 

 

A campuson, illetve a kollégiumban megnyitott kapacitások feltöltése folyamatos, az egyetem 

maximális befogadó kapacitása 50 fő. 

 

A kezdeti „vészmegoldások” után a campuson és a kollégiumban biztosított szálláshelyek egyre 

nagyobb hányadára szeretnének olyan diákokat befogadni, akik integrálódnak a MOME akadémiai 

képzéseibe. 

 

A MOME saját adománygyűjtést nem szervez, az egyetemre érkező felajánlásokat és 

információkéréseket becsatornázzák a nagyobb karitatív szervezetekhez. 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
 

Március 1-én felállításra került az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetésével az NKE EHÖK Irányító 

Törzs, amely felel az Nemzeti Közszolgálati Egyetem humanitárius tevékenységének koordinálásáért. 

Az Irányító Törzs központjául az Orczy Úti Kollégium F02-es EHÖK irodája szolgál, ahol egész napos 

telefonos ügyelet mellett történik a különböző segítségnyújtó tevékenységek koordinálása. Az Irányító 

Törzs munkájában operatívan a karok önkéntes hallgatói, támogató jelleggel pedig az egyetemi vezetés 

vesz részt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem humanitárius célú erőfeszítéseit a Magyar Református 

Szeretetszolgálattal hangolja össze. 

 

Az NKE adománygyűjtésbe kezdett az Egyetem Campusain: a Ludovika Campus Szárnyépületében, 

Oktatási Központjában, az Orczy Úti Kollégiumban, továbbá a Diószegi Utcai Kollégiumban, valamint a 

Zrínyi Miklós Ludovika Egyetemi Campus és Laktanya területén és a Bajai Campuson is. Tartós 

élelmiszereket, higiéniai termékeket és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen eszközöket várnak az 

https://mome.hu/hu/mome-acts-ukraine
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adománygyűjtő pontokra, ezen felül pedig bútorokat is szép számmal sikerült gyűjteni a 

menekültszállások berendezéséhez. 

 

Rendszerszerűen zajlik a felajánlások kezelése az adománygyűjtés kapcsán, a Ludovika Campuson 

ideiglenes logisztikai raktárban tárolják az adományokat az elszállításig. Az Egyetemi vezetés 

közreműködésével intézményi gépjárművekkel történik majd az adományok elszállítása Ebesre, a 

Magyar Református Szeretetszolgálat Logisztikai Központjába. Az első transzport 2022. március 22-re 

került beütemezésre. 

 

Az Irányító Törzs önkéntesei tételesen leszámolva és összerendezve címkézték fel és dobozolták be az 

adományokat, hogy ezzel is segítsék az adományok minél hatékonyabb és gyorsabb eljuttatását a 

későbbiekben. 

 

Az egyetemi polgárok felé folyamatos kommunikáció zajlik a különböző adakozási lehetőségekről, 

továbbá egy önkéntes hallgatói csoport is létrejött, melynek tagjai három műszakban segédkeznek 

tolmácsolással a Nyugati pályaudvaron a hazánkba érkezőknek. A tolmácsok hallgatók, akik 

koordinálását az Irányító Törzs végzi, ezáltal tehermentesítve a partner segélyszervezetet, a Magyar 

Református Szeretetszolgálatot. 

 

Az NKE Rendészettudományi Karának rendőrtisztjelölt hallgatói két módon is szolgálatot adnak a 

segítségnyújtáshoz kapcsolódóan. Egyrészt, a Keleti pályaudvaron teljesítenek feladatokat, másrészt 

48 fős kontingensekben, három napos váltásban a keleti határokon adnak szolgálatot a menekültek 

fogadásának támogatása érdekében. 

 

Az NKE három budapesti kollégiumában eddig egyszer kerültek elszállásolásra menekültek, körülbelül 

száz indiai orvostanhallgatónak biztosított az Egyetem egy napra lakhatást a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium kérésére. A menekültek fogadását a Hallgatói Önkormányzat látta el, és a feladat 

fennakadás nélkül végrehajtásra került. A kollégiumok más módon nem kerültek hasznosításra. 

 

 

Neumann János Egyetem 
 

Az alábbi intézkedések történtek az ukrajnai menekültválság segítése érdekében: 

- sajtóközleményt adtak ki és felmérték a menekültek számára felajánlható kollégiumi szálláshelyeket 

(29 fő elhelyezésében tudnak közreműködni), azokról folyamatos adatszolgáltatást adnak az 

ágazatirányító felé, 

- az egyetem hallgatói és munkatársai körében karitatív gyűjtést szerveztek a háború kitörésének 

másnapjától a menekültek és a kárpátaljaiak megsegítésére, 

- kollégáik személyesen részt vettek a segélyszállítmányok elszállításában Tiszabecsre, 

- az egyetemi polgárok bekapcsolódtak Kecskemét város karitatív akcióiba, a Beregszász 

testvérvárosnak nyújtott támogatások vonatkozásában, 
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- egyeztetéseket folytattak a társintézményekkel és a koordinációs szervezetekkel az Erasmus, CEEPUS, 

illetve Makovecz Program keretében érkező ukrajnai felsőoktatási hallgatók és oktatók fogadásának 

előkészítése érdekében. 

 

 

Nyíregyházi Egyetem 
 

A Nyíregyházi Egyetem is fogadja az Ukrajnából érkező menekülteket, az intézmény szakemberei az 

egyetem Campus Kollégiumában, illetve Bessenyei Hoteljében összesen 112 szabad férőhelyet 

készítettek elő a rászorulók számára. Továbbá a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium Diák Egyesületének üzemeltetésében lévő boldogkőváraljai „kulcsosházat” is 

felajánlotta a menekültek ideiglenes elszállásolására. 

 

A Nyíregyházi Egyetem szoros kapcsolatot ápol a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola oktatóival, hallgatóival. Az egyetem valamennyi intézete az érkező oktatókkal együttműködik, 

segítséget nyújt az oktatás területén. A Kárpátaljáról érkező hallgatókat az egyetem a támogatásáról 

biztosítja. Amennyiben segítségre van szükségük, az intézmény Hallgatói Szolgáltató Központja 

elsősorban tanulmányi, illetve az egyetemi tanulmányokkal, tájékozódással kapcsolatos kérdésekben 

is válaszol. 

 

A Nyíregyházi Egyetem polgárai, illetve Hallgatói Önkormányzati Testülete, valamint gyakorlóiskolája 

gyűjtést szervez az Ukrajnából érkező menekültek, valamint a Kárpátalján élők megsegítésére. A 

szervezők várják a tartós élelmiszer-adományokat, illetve a tisztálkodó szereket, az állateledeleket és 

minden tárgyi segítséget, melyet a hazai segélyszervezetekkel és közreműködő hatóságok segítségével 

kívánnak eljuttatni a rászorultaknak. Az adományokat a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok 

Irodáján, a Hallgatói Önkormányzati Testület irodájában, illetve az Eötvös Gyakorlóiskolában lehet 

leadni. 

 

A Nyíregyházi Egyetem Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszékének oktatói és hallgatói aktívan részt 

vesznek az ukrán háborús menekültek megsegítésében. Fordítanak, tolmácsolnak, segítik az 

Ukrajnából érkezők fogadását a záhonyi határátkelőhelyen és a vasútállomáson. Ezenkívül a 

nyíregyházi vasútállomáson is segítenek a tovább utazó családoknak a jegyek vásárlásában, a megfelelő 

vonatokra történő felszállásában, szükség esetén a szálláson való elhelyezésükben.  

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat részéről érkezett megkeresésre, melyben önkénteseket kértek 

Tiszabecsre, akik segítenének az adminisztratív feladatok ellátásában, a Hallgatói Önkormányzati 

Testület, illetve a Hallgatói Szolgáltató Központ koordinálásával szólították meg a hallgatókat. A 

jelentkező önkéntes hallgatókat a Magyar Református Szeretetszolgálat felé közvetítik. 

 

A nyíregyházi székhelyű Raiffeisen Bank Szolgáltató Központ Kft. kereste meg az egyetemet, hogy az 

Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék hallgatói a következő hetekben önkéntesség keretében részt 
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tudnának-e venni telefonon vagy/és személyesen a tolmácsolásban. Elküldték részükre az önkéntesen 

jelentkező hallgatók neveit és elérhetőségeit.  

 

Neptun üzenetet küldtek ki a hallgatóknak, hogy jelentkezzenek önkéntes munkára.  

 

 

Óbudai Egyetem  
 

Az Óbudai Egyetem a háború kitörésének napjától, 2022. február 24. óta nyomon követi az 

eseményeket, és kezdeményezett segélyakciókat, menekülőket támogató intézkedéseket, 

humanitárius gyűjtéseket. Az egyetem szoros kapcsolatot tart a karitatív szervezetekkel, civilekkel, a 

határszéli befogadóhelyekkel és más egyetemekkel. 

1. Pénzügyi segítség 

Március 1-jei megnyitása óta összesen 1 796 008 forint adomány érkezett az 10300002-

13268139-00174902 számú adományszámlára: az egyetem egymillió forintos adománya 

mellett 796 008 gyűjtöttek össze jellemzően magánszemélyek. Az Óbudai Egyetem eddig 200-

200 ezer forintot utalt át segélyszervezeteknek és önkormányzatoknak: a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesületnek, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak, a Magyar 

Vöröskeresztnek, a Mándok Város Önkormányzatának és Tiszabecs Nagyközség 

Önkormányzatának. Az utóbbi napokban érkezett újabb felajánlásokat is hasonló módon 

juttatják célba. 

 

2. Humanitárius segítségnyújtás 

a) Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar által, a Baptista 

Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátott konténer szerdán megérkezett a magyar-ukrán 

határ melletti Tiszabecsre. Az egyetem a régóta fennálló, jól működő együttműködés 

keretében térítésmentesen, a krízis kezelési művelet teljes időtartamára biztosítja a 

konténert, mely 24 órában üzemel. 

b) Az egyetem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal összefogva tárgyadomány gyűjtést 

szervezett 4 helyszínen. Az adományokat válogatás után elvitték, illetve átadták a Magyar 

Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat részére. 

c) A hallgatók önkéntes munkával folyamatosan segítik a Vöröskereszt munkatársait a Keleti 

pályaudvaron. 

 

3. A menekült fiatalokat segítő intézkedések 

a) A Magyarországra érkező menekült hallgatók elszállásolásában és ellátásában – 

kapacitások keretei között – segítséget nyújtanak kollégiumi férőhelyeikkel. Az ukrajnai 

konfliktus miatt eddig 9 ukrán állampolgárt szállásoltak el. 7 főt Székesfehérváron, 2-t 

Budapesten. A 7 fő Székesfehérvárról már visszatért Ukrajnába. 

b)  Az Óbudai Egyetem lehetőséget nyújt műszaki és gazdasági területen tanuló menekült 

hallgatók számára, hogy folytathassák tanulmányaikat. 
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c) A kárpátaljai magyar, illetve az ukrán fiatalok számára soron kívüli ösztöndíjat biztosítanak 

ősszel induló (magyar és angol nyelvű) egyetemi képzéseikre. 

d)  Vendéghallgatói státuszt biztosítanak a jelenleg futó képzéseiken, mely lehetőségeket az 

ukrán, valamint az Ukrajna területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli hallgatók 

számára egyaránt megadják. A vendéghallgatóként teljesített kurzusok vonatkozásában 

kreditigazolást állítanak ki.  

e) Azoknak a hallgatóknak, akik tolmácsolást tudnak vállalni, az egyetem egyéni tanrend 

lehetőségét biztosítja. 

f) A háború által érintett oktatók és hallgatók tájékoztatására a Nemzetközi Oktatási 

Irodában egy kapcsolattartó lett kijelölve, illetve az Iroda munkatársai folyamatosan 

fogadják a megkereséseket. Ha az egyetem nem kínál a hallgató szakjának megfelelő 

programot, akkor továbbküldi a megfelelő magyar egyetemre az ottani kapcsolattartóhoz. 

g) A hallgatók tájékoztatására létrehoztunk egy külön menüpontot az angol nyelvű honlapon: 

https://international.uni-obuda.hu/admission/solidarity  

h) A válaszok meggyorsítása érdekében egy kérdőív kitöltését kérjük a hallgatóktól: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1bZcqyPJljmZ6-

1Ku72r0jbFeatTsBnmfP6tJwSiS1hrWg/viewform  

i) Az E-HÖK jelzése szerint eddig 5 ukrán hallgató vette igénybe a rendkívüli szociális 

támogatást. 

j) Az orosz hallgatók (22 fő) megélhetési problémáiról (zárolt bankszámlák miatt pl.) kapott 

jelzés alapján első lépésben szociális támogatásért folyamodhatnak a hallgatói 

önkormányzathoz, illetve keresik a további megoldást, hogy ne kelljen tanulmányaikat 

emiatt megszakítani. 

k) Kidolgozás alatt van egy ösztöndíj, amely a következő tanévben egy évre lehetőséget ad a 

tanulmányok és megélhetés finanszírozására ukrán állampolgárok részére. 

l) A K-MOOC kurzusok megnyitásával online magyar nyelvű kurzusok felvételét és 

teljesítését teszik lehetővé. 

m) Ukrajna területéről érkezett hallgatóik számára rugalmas ügyintézést tesznek lehetővé, 

amennyiben tanulmányi kötelezettségeikkel, azok teljesítésével összefüggésben 

akadályokba ütköznek.  

n) Szükség szerint pszichológusi segítség igénybevételének lehetőségét biztosítjuk.  

 

 

Pannon Egyetem 
 

1. A Pannon Egyetem az ukrán-orosz konfliktus áldozatait folyamatos adománygyűjtéssel támogatja. 

Az intézmény csatlakozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, és adománygyűjtést szervez a 

konfliktus áldozatainak megsegítésére 2022. március 1-től. Az összegyűlt adományokat a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat juttatja el az ukrán határ menti településekre. Az adománygyűjtést a Pannon 

Egyetemen a Gazdaságtudományi Kar koordinálja. 

 

https://international.uni-obuda.hu/admission/solidarity
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1bZcqyPJljmZ6-1Ku72r0jbFeatTsBnmfP6tJwSiS1hrWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1bZcqyPJljmZ6-1Ku72r0jbFeatTsBnmfP6tJwSiS1hrWg/viewform
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2. Dr. Olga Shypul, egy nemzetközileg ismert és elismert ukrán egyetemi docens szakmai munkájának 

folytatását biztosítjuk a Pannon Egyetemen. Dr. Olga Shypul, a gépészeti tudományok PhD doktora 

korábban a Harkovi Egyetemen tanított. Dr. Gyurika István, a Géptan Intézeti Tanszék vezetőjének 

közbenjárásával docens asszony a tanszék állományába kerül, és a Pannon Egyetem Mérnöki Karának 

angol nyelvű PhD képzésében, az Erasmus hallgatók oktatásában és szakdolgozati konzultációkban fog 

tevékenyen részt venni. 

 

3. A Pannon Egyetem emellett, a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve segíteni kívánja az Ukrajnát 

elhagyni kényszerülő hallgatók és oktatók akadémiai tevékenységét, ezért részt vesz a Híd 

Kárpátaljáért Programban, valamint a Makovecz Ösztöndíj program kibővítését célzó törekvésekben. 

 

4. A Pannon Egyetem egyúttal megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen ösztöndíj támogatást tud 

nyújtani a konfliktusban érintett hallgatói részére. 

 

5. Fentieken túl a Pannon Egyetem workshopot szervez „Hogyan éljem túl? – Pentor workshop a 

háború személyes hatásairól” címmel 2022. március 21-én. Ezt a műhelyt azért szervezik, hogy 

megbeszéljék, mit tudnak tenni egy ilyen helyzetben, amikor a szomszédos ország háborúban áll és 

nekünk sem túl rózsás a helyzetünk. 

 

 

Pápai Református Teológiai Akadémia  
 

Földrajzi elhelyezkedés szempontjából az Akadémia távol esik a magyar-ukrán határtól, így az 

Akadémia épületében található Mándi Márton István Kollégiumban menekültek elhelyezését még nem 

kérték. A kollégium és az Akadémia sajátosságaival, a férőhelyek számával kapcsolatos információkat 

a háború kitörését követően az ITM és az MRK kérésére először excel táblázatban, 2022. március 11. 

óta pedig az ITM által erre létrehozott adatbázisban naponta közlik. Ehhez megadták a kapcsolattartó 

adatait és elérhetőségét, aki a napi adatszolgáltatást végzi.  

 

A jelenlegi állapot szerint tehát a kollégiumban nem helyeztek el a háború miatt menekülő 

személyeket, a város által erre kijelölt szálláshelyek még nem teltek meg, az intézményben képzést 

folytató, ún. befogadott hallgatók száma nulla, és a befogadott oktatók száma is nulla. A korábban 

elküldött excel táblázatokban jeleztük, hogy a kollégiumhoz nem tartozik üzemi konyha, így ellátást 

nem tudnak biztosítani. Az intézményi hallgatóval foglalt férőhelyek száma pedig időnként változik, 

mert az állandóan kollégiumban lakó hallgatók mellett az ún. egyéni tanrendes, vagy gyakorlaton lévő, 

de tömbösített órákon részt vevő hallgatóknak is szállást kell biztosítaniuk. Ezek a változások a napi 

adatszolgáltatás alapján láthatóak. Azt is jelezték a megjegyzések rovatban, hogy a Pápai Református 

Teológiai Akadémia teljes épülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem által nyilvántartott épület, 

ők is kérnek tőlük rendszeres adatszolgáltatást. Az ITM segítségét, közreműködését igénylő ügy 

egyelőre nem volt. Az ITM-mel és MRK-val együttműködő Tempus Közalapítvány által a 

menekültválság miatt 2022. március 17-én tartott Erasmus koordinátori értekezleten a PRTA 

kapcsolattartója is részt vett. 
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
 

Az egyetem honlapján külön aloldalt hoztak létre, ahol a témával kapcsolatos, hallgatóknak és 

munkatársaknak szóló információkat tesznek közzé: http://ppke.hu/ua2022 

Segítségnyújtó, szolgáló tevékenységük fő irányai a következők: 

 Imádság a békéért közös lelki programok 

 Karitatív programok szervezése együttműködésben a Katolikus Karitásszal 

 Tájékoztató programok az Egyetem szakembereinek bevonásával aktuális társadalmi, 

gazdasági és jogi kérdésekről. 

 

A lelki programok között 2022. március 7-én (hétfőn) 13 órától – szerdánként 13.30-tól – a Szentkirályi 

utca 28. szám alatti épület földszinti kápolnájában a békéért bemutatott szentmisén imádkoznak a 

háború mielőbbi megszűnéséért és az áldozatokért, és ezt folytatják a nagyböjt minden munkanapján. 

Hallgatóikat és munkatársaikat arra buzdítják, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a közös 

imádságban. 

 

A karitatív programok körében 2022. március 4-étől, hallgatóik és munkatársaik részvételével, szociális 

adománygyűjtést végeznek, amelynek során a Katolikus Karitásszal működnek együtt. Honlapjunkon a 

Katolikus Karitász által kínált egyéb segítségnyújtási lehetőségeket is folyamatosan népszerűsítik.  

 

A tájékoztató programok keretében az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati 

ismeretekről 2022. március 16-án, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa 

Kutatóközpontja szervezésében 4 alkalmas előadássorozatot indítanak, amelynek legfőbb célja, hogy 

a nyilvános információkat és folyamatokat a szokottnál mélyebben, a valós összefüggéseket vizsgálva 

ismerhessék meg. Mindezt annak érdekében, hogy a témával kapcsolatos ismeretek körét szélesebbre 

tárják, a folyamatokat megértsék és a bennünk, vagy környezetünkben felmerülő kérdésekre hiteles 

forrásból választ kapjanak. Az előadások személyesen és online is követhetőek.  

  

Az előadásokkal kapcsolatos részletes információk a következők: 

  

Időpont: 2022. március 16. (szerda), 14:00 óra 

Cím: Civil-katonai együttműködés a katonai válságok kapcsán, különös tekintettel az ukrán helyzetre  

Előadó: Prof. Padányi József vezérőrnagy (NKE) 

Helyszín: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) 

Téma: Az ukrán válság újra rávilágít arra a tényre, hogy a katonai műveletek során a lakosság jelenléte 

nem hagyható figyelmen kívül. Nem újdonság ez, de a helyzet kezelése - a civil-katonai együttműködés 

- korszakonként és műveletenként változó, a hangsúlyok mozognak. Ennek megértését, az 

együttműködés fontosságát kívánjuk bemutatni.  

 

  

http://ppke.hu/ua2022
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Időpont: 2022. március 23. (szerda), 14:00 óra 

Cím: Háború Ukrajnában: milyen szabályok védik a polgári lakosságot és melyek a főbb humanitárius 

szempontok? 

Előadó: Dr. Varga Réka egyetemi docens (PPKE) 

Helyszín: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) 

Téma: Az Ukrajnában zajló konfliktus nagyon erősen érinti a polgári lakosságot: városokat bombáznak 

le, nincs áram, fűtés, víz, főleg gyerekek, nők és idősek útnak indulnak, hogy biztonságosabb helyet 

találjanak. A humanitárius segély sokszor nem, vagy csak akadozva éri el a lakosságot. Milyen 

szabályok vonatkoznak a hadviselő felekre, és milyen humanitárius igényei vannak, a nyilvánvalókon 

túl, a háború sújtotta területeken élőknek?  

 

Időpont: 2022. március 30. (szerda), 14:00 óra 

Cím: Hadijog és honvédelmi jog hatályos alapvetései 

Előadó: Dr. Petruska Ferenc alezredes (PPKE) 

Helyszín: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) 

Téma: A fegyveres összeütközések, de különösen a honvédelem joga két méltatlanul elhanyagolt 

jogterület volt az elmúlt évtizedekben. A jelenlegi ukrán-orosz háború vitathatatlan rámutatott, hogy 

távolról sem anakronisztikus szabályozások, hanem a jelenlegi biztonsági szabályozás kiemelkedően 

fontos területei. Ahogy a honvédelem is össztársadalmi ügy, úgy a honvédelem joga sem kizárólag a 

fegyveres erők magánügye, hanem a teljes társadalom kötelmeinek gerince.   

 

Időpont: 2022. április 6. (szerda), 14:00 óra 

Cím: A háború és az EU gazdasági jövője 

Előadó: Prof. Dr. Csath Magdolna (PPKE) 

Helyszín: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) 

Téma: A világgazdaság átalakulásában hogyan változtatja meg az EU szerepét a háború, illetve a 

szankciók? Mely országok lesznek a nyertesei és melyek a legnagyobb vesztesei az embargóknak? 

Hogyan alakul a magyar gazdaság helyzete, amely erősen függ az orosz importtól? Milyen társadalmi 

hatásai lesznek a beinduló német fegyverkezésnek? 

Az egyetem hallgatóit és munkatársait saját elektronikus felületeiken, valamint rektori körlevelekben 

tájékoztatják az aktuális támogatási lehetőségekről, programokról. Az esetleges kérdések, kérések 

fogadására külön e-mail címet hoztak létre: ua2022@ppke.hu. 

 

 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 
 

Kollégium: Pécs, Tettye utca 14., lehetőségük van a férőhelyek átcsoportosításával 6 fő befogadására.  

Képzési terület: hitéleti és pedagógusképzés, jelenleg magyar nyelven akkreditálva 

Eddig tevékenységek: 

- hallgatók aktív részvétele a Pécsi Egyházmegyei Karitász adománycsomagolási munkájában. 

Hétköznapokon 8-16 óráig átlagosan egyszerre 3 fő hallgató/oktató/munkatárs vesz részt a 

mailto:ua2022@ppke.hu
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feladat elvégzésében, önkéntes jelentkezés alapján kialakított beosztás szerint. (Március 7 óta 

folyamatosan) 

- a kollégiumba egy fő nigériai állampolgárságú fiatalembert fogadtak, aki Ukrajnában elsős 

orvostanhallgató volt 2021. szeptembertől. Ellátásáról, ügyeinek intézéséről gondoskodnak.  

- a kollégiumban 6 fő hallgatót el tudnak szállásolni, ellátásukat biztosítani tudják 

- lehetőséget tudnak adni angol nyelven katekéta-lelkipásztori képzésen oktatásra. Ez a képzés 

még nem került eddig nyilvántartásba, még nem végezhető, de a tavaszi félévre tömbösített 

órákat meg tudják szervezni, és ha erre igény mutatkozik, benyújtják a képzés 

nyilvántartásbavételi igényét is.  

 

 

Pécsi Tudományegyetem 
 

Az eredetileg a koronavírus világjárvány kapcsán felmerült rendkívüli helyzet kezelésére létrehozott 

PTE Operatív Stáb 2022. február 26-án szombaton tartott először rendkívüli ülést, amelynek keretén 

belül megvitatta, hogy az orosz-ukrán háborús konfliktus következményeire tekintettel, milyen 

területeken tud a Pécsi Tudományegyetem összehangoltan segítséget nyújtani, hogyan tudja a 

járványügyi készültség során már kialakult egyetemi válságkezelési mechanizmusokat az új helyzetre 

adaptálva aktivizálni. Megvitatta azt is, hogy milyen epidemiológiai kockázatai lehetnek a 

folyamatoknak, továbbá áttekintette, hogy az egészségügyi ellátórendszerre milyen országosan 

koordinált feladatok hárulnak. 

 

A PTE Operatív Stáb a témában folyamatos koordinatív szerepkört betöltve ezidáig összesen 5 

alkalommal ülésezett (2022.02.26., 02.28., 03.03., 03.07., 03.16.). 

A koordináció az alábbi területek mentén történik: 

1. Szolidaritás kifejezései 

 sajtóközlemény kiadása (magyar, angol, ukrán nyelven);  

 EDUC közlemény, Compostela Egyetemi Csoport, Dunai Rektorok Konferenciája 

közleményeinek közzététele; 

 honlapon önálló Segítség Ukrajnának/Help for Ukraine aloldalak kialakítása; 

 videós tartalmak elkészítése: 

 https://www.youtube.com/watch?v=J9vho4uleFA 

 https://www.youtube.com/watch?v=YRE-v5JmryA 

 https://www.youtube.com/watch?v=-GzAAgd6wtE 

 https://www.youtube.com/watch?v=fH6FKwZRGUE 

 

  

https://pte.hu/hu/segitseg-ukrajnanak/hirek
https://pte.hu/en/help-for-ukraine/news
https://www.youtube.com/watch?v=J9vho4uleFA
https://www.youtube.com/watch?v=YRE-v5JmryA
https://www.youtube.com/watch?v=-GzAAgd6wtE
https://www.youtube.com/watch?v=fH6FKwZRGUE
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2. Oktatási segítségnyújtás: 

 a PTE ukrán, valamint ukrán-magyar kettősállampolgár hallgatóinak közvetlen megkeresése, 

segítségnyújtás felajánlása 2022. 02. 26-án elektronikus levél útján; 

 az ukrán partner-egyetemek és kárpátaljai partner-közoktatási intézmények vezetőinek 

közvetlen megkeresése: a szolidaritás kinyilvánítása, segítségnyújtási lehetőségek felajánlása; 

 az EHÖK egyszeri, rendkívüli ösztöndíjat írt ki 200.000 Ft értékben az ukrán, illetve az ukrán-

magyar hallgatóknak; 

 dékánok megkeresése azzal, hogy tekintsék át a kari képzési portfóliójukat, hogy mely 

területeken tudnak az ukrán partneregyetemek hallgatóinak felajánlást tenni a Pécsi 

Tudományegyetem képzéseibe történő integrálására; 

 a Nemzetközi Igazgatóság külön jelentkezési felületet hozott létre az Ukrajnából menekülő 

hallgatók részére, a jelentkezési felületen megkezdett, illetve leadott jelentkezések száma a 

2022. március 16-i állás szerint: 

 

 2022. március 11. napjától Az Ukrajnából érkező hallgatók részére az Egyetem 24 órás magyar 

és angol nyelvű ügyfélszolgálatot működtet a +36 30 384 7140 telefonszámon. A telefonszám 

a WhatsApp szöveges üzenetküldő alkalmazással is elérhető. Az Ukrajnából érkező hallgatók 

fogadása az Egyetemen a Szántó Kollégium (Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/D.) recepcióján 

történik; 

 kidolgozás alatt van egy rektori és kancellári együttes utasítás az Ukrajnából érkező hallgatók 

Pécsi Tudományegyetemen történő fogadásáról és vendéghallgatói jogviszonyuk létesítéséről 

a 2021/2022. tanév tavaszi szemeszterében, amely részletesen szabályozza a kivételes helyzet 

specifikumait. 

 

3. Adománygyűjtés koordinációja (lásd 3. számú melléklet): 

 tárgyi adományok koordinált gyűjtése zajlik a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben. 
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4. Ideiglenes szállás lehetőségek felajánlása: 

 az Egyetem kollégiumi kapacitásainak felmérése és a szabad kapacitások kiajánlása (a helyi 

védelmi bizottságokkal egyeztetve); 

 a hallgatók fogadását a PTE Hallgatói Szolgáltatási Központ Kollégiumi Főosztálya a 

Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központtal, valamint az Oktatási Igazgatósággal 

kooperálva kialakított eljárásrend alapján végzi; 

 folyamatos az adatszolgáltatás az ITM felé, illetve eseti megkeresések esetén az MRK, 

valamint a Baranya Megyei Védelmi Bizottság felé. 

 

5. Önkéntesség: 

 a hallgatók személyes közreműködése önkéntesség keretében a Magyar Vöröskereszttel 

együttműködésben történik. 

 

6. Kapcsolatfelvétel területi önkormányzati és igazgatási szervekkel:  

 a segítségnyújtás kooperatív megvalósítása érdekében párbeszéd kezdeményezése: 

 Pécs Megyei Jogú Város vezetésével; 

 Baranya Megyei Kormányhivatal – Baranya Megyei Védelmi Bizottságával; 

 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 

 

7. Egészségügyi ellátás: 

 az EMMI, NNK, OKFŐ központi irányítása alapján a PTE Klinikai Központ egészségügyi 

ellátásban való részvételének rendszeres monitoringja. 

 

Az egyetemi vezetés – a PTE Operatív Stáb közreműködésével – folyamatosan figyelemmel kíséri a 

válsághelyzet alakulását, koordinálja, előkészíti és megteszi a szükséges lépéseket, továbbá 

folyamatosan tájékoztatást nyújt az aktuális helyzetről a szervezeti egységek részére. 

 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola minisztériumi kérésre felajánlotta üres kollégiumi helyeit 

a menekültek elhelyezésére, illetve kifejezte, hogy képzéseire örömmel fogad menekült hallgatókat. 

A Főiskola a hallgatók és oktatók körében gyűjtést rendezett a menekültek megsegítésére: személyes 

higiénéhez elengedhetetlen tisztasági szereket, kézfertőtlenítő szereket, valamint a főiskolán készített, 

előre csomagolt szendvicseket, ásványvizet, kisdobozos üdítőitalokat és a gyermekek számára 

édességet juttattak el a Keleti pályaudvaron szolgálatot teljesítő Katolikus Karitász és Máltai 

Szeretetszolgálat munkatársaihoz. Emellett a hallgatók és oktatók maguk is önkéntes szolgálatot 

vállalnak a pályaudvaron a Katolikus Karitász sátránál. 
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Március 16-án este a hallgatók és oktatók együtt imádkoztak a Főiskolán a háború befejezéséért és a 

béke megszületéséért. 

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola fenntartója három szerzetesrend: a Magyar Bencés 

Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Piarista Rend Magyar 

Tartománya. A Főiskola szerzetes hallgatói és oktatói e három rend szervezésében is részt vesznek a 

további segítségnyújtásban.  

 

 

Semmelweis Egyetem 
 

Az ukrajnai háború kitörése óta az egyetem az Ukrajnából menekülő egyetemi hallgatók fogadásában 

folyamatos erőfeszítéseket tesz. Ukrajnában tanuló orvostanhallgatók nagy számban érték el a 

Semmelweis Egyetemet, a válság első napjától kollégiumi szállással és tanulmányaik folytatásával 

segítették őket. 

 

Csaknem száz férőhelyet biztosítottak menekültek számára kollégiumaikban. Az oktatás iránt 

érdeklődőket megszólították: több mint 2.000 jelentkező kérvényét dolgozták fel, akik közül több mint 

százan vállalták a kötelező orvosalkalmassági tesztet, mely után lehet bekapcsolódni az oktatásba. Ők 

vendéghallgatói statusban hallgatnak előadásokat és vesznek részt a gyakorlatokon, elsősorban az 

általános orvostudományi tanulmányok területén. 

 

Az április 1. napján indult „Student at Risk” Stipendium Hungaricum alprogram keretében csaknem 

1.000 hallgató jelentkezését dolgozták fel. A programban a Semmelweis Egyetem 250 hallgató 

képzését vállalta. Az egyetem részéről a döntéshozatal folyamatos, melyeket folyamatosan 

továbbítanak a nomináló Tempus Közalapítvány részére. 

 

A magyar (HÖK), valamint az angol (ISSA) és a német (DSVS) hallgatói önkormányzat közösségi 

programokkal, tanácsadással segíti a befogadott hallgatók beilleszkedését az egyetemen és 

Budapesten. 

 

1. A Semmelweis Egyetem minden esetben biztosítja az ukrajnai háború miatt menekülők 

egészségügyi ellátását, szükség esetén erre fokozott humánerőforrás-kapacitást is biztosítanak. A 

Semmelweis Egyetem klinikáin 2022. április 29-ig 473 Ukrajnából érkezett járó- és 119 

fekvőbeteget láttak el. Március 1-jén a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán adott életet 

fiúgyermekének egy Ukrajnából menekült kismama, azóta pedig már hét másik szülés is történt 

az egyetemi klinikán.  

2. Az egyetem Szaknyelvi Intézete 24 órás tolmács ügyeletet lát el ukrán és orosz nyelven, 

amennyiben a klinikumban ukrán betegeknél nyelvi nehézség merül fel. 

3. Az egyetem kollégiumaiban 2022. február 26-tól április 28-ig mintegy 378 Ukrajnából 

menekülőnek adtak szállást. Jelenleg 62 fő számára biztosítanak elhelyezést.  
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4. A Hallgatói Önkormányzat koordinálásában napi szinten biztosítják, segítik a 1812-es országos 

Egészségvonal működését, melyen önkéntes hallgatóik egészségügyi témában adnak 

tájékoztatást, nyújtanak segítséget az ukrajnai háborúval összefüggésben. 

5. A Hallgatói Önkormányzat koordinálásában részt vesznek a határ közelében, valamint a 

vonatokon a menekültek humanitárius megsegítésében. 

6. Az egyetem ukrajnai kötődésű hallgatóira kiemelt figyelmet fordítanak: a Magatartástudományi 

Intézet szervezésében pszichológiai segítséget biztosítanak. 

7. A háborúban – akár közvetlenül, akár közvetetten, családtagjaik által – érintett hallgatók számára 

rendkívüli szociális ösztöndíjat biztosítanak. 

8. 2022. február 28. és március 14. között a Hallgatói Önkormányzat és az egyetem összefogásával 

nagyvolumenű adománygyűjtést szerveztek, mely esemény híre a statisztikák szerint több mint 

210.000 embert ért el, és több ezren vettek benne részt. A Semmelweis Egyetem adományait az 

alábbi szervezeteknek juttatták el: Fehérgyarmat: Összefogás Alapítvány, Kisvárda: Rotary Club, 

Beregsurány önkormányzata. 

9. A tanulmányukat a Semmelweis Egyetemen folytató hallgatók számára a lehető leggyorsabb 

integrációt biztosítják, a Hallgatói Önkormányzat szervezésében folyamatosan tájékoztató 

fórumokat tartanak, az információ átadás napi szintű. 

 

 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola 
 

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola hallgatói és munkatársai körében rendkívüli adománygyűjtést 

indított az ukrajnai háború következtében hazájukat elhagyni kényszerülő menekültek segítése 

céljából. Felhívásukat körlevélben, valamint intézményük honlapján és Facebook oldalán is 

közzétették (https://sola.hu/rendkivuli-adomanygyujtes/; 

https://www.facebook.com/solascripturafoiskola/). Az adománygyűjtés koordinálására létrehozott 

munkacsoport munkájában a hallgatói önkormányzat is részt vesz.  

 

Felhívásuk nyomán eddig közel 1 millió forint gyűlt össze, melynek egy részéből három határmenti 

településre szállítottak a menekültek ellátásához szükséges adományokat (gyógyszerek, 

vitaminkészítmények, takarók, ruhák, tartós élelmiszer, háztartási eszközök). Hallgatóik és 

munkatársaik lelkesen és tevőlegesen is részt vesznek a szükségletek felmérésében, a 

kapcsolatépítésben, az adományok beszerzésében, szállításában. A még rendelkezésükre álló összeg 

felhasználásáról a további felmerülő szükségletek függvényében döntenek. 

 

Kollégiumuk – bár kapacitásaik szűkösek – szintén nyitva áll a szállást kereső menekültek előtt. 10 

szobát bocsátottak rendelkezésre erre a célra, ahol egyidejűleg 20 személy elhelyezésére és ellátására 

van lehetőség. Eddig 12 főnek adtak átmeneti szállást és ellátást, akik néhány nap itt tartózkodás után 

más európai országokba utaztak tovább. 

 

A főiskola lehetőségeihez mérten továbbra is készségesen nyújt segítséget a rászorulók számára.  

 

https://sola.hu/rendkivuli-adomanygyujtes/
https://www.facebook.com/solascripturafoiskola/
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Soproni Egyetem 
 

A Soproni Egyetemen Prof. Dr. Lakatos Ferenc kutatási és külügyi rektorhelyettes vezetésével több 

egyeztetés eredményeként az alábbi lépéseket tettek az ukrajnai háború miatt kialakult 

menekültválság segítése érdekében:  

1. Létrehoztak egy tájékoztató honlapot azon személyek részére, akik az ukrajnai háború elől 

menekülnek és a Soproni Egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az intézményben 

több angol és magyar nyelvű képzésbe is becsatlakozhatnak az ideérkezők. A weboldalon 

magyar és angol nyelven is készítettek jelentkezési űrlapot, melyek az Egyetemi Tanulmányi 

Központ adatbázisában futnak össze. A honlap itt érhető el: http://etk.uni-

sopron.hu/ukrajnabol-menekulo-hallgatok . A honlap angol nyelvű fordítása folyamatban van.  

 

2. Hamarosan elkészül egy rektori utasítás, amely azon eljárásrendet tartalmazza, amivel az 

egyetemre jelentkező, a háború miatt Ukrajnából menekülő hallgatókat az előírásoknak 

megfelelően fogadni tudják.  

 

3. A SOE kollégiumai az Egyetem által befogadott tanárokat és hallgatókat a 25 fős létszámig 

természetesen fogadni tudja, valamint az éppen aktuális férőhelyekkel kért adatszolgáltatás 

mindennap elküldésre kerül az ITM részére, az Unipoll rendszerén keresztül.  

 

4. A Soproni Egyetem 2022. március 2-án hirdette meg az adománygyűjtő akcióját, amelyet a 

Rotary Club soproni szervezetével közösen hozott létre, és egy kárpátaljai alapítvány 

képviselőjével vették fel a kapcsolatot. Az adománygyűjtés első köre március 20-ig tart, ezek 

után kerülnek az adományok a magyar-ukrán határhoz, ahol terveik szerint az összegyűjtött 

csomagokat a kárpátaljai kapcsolatnak adják át, hogy valóban a megfelelő helyre jusson a 

segítség.  

 

 

Széchenyi István Egyetem 
 

A súlyosbodó helyzetre tekintettel a Széchenyi István Egyetem – a fenntartó Széchenyi István 

Egyetemért Alapítvánnyal és a győri Szent Mór Bencés Perjelséggel partnerségben – segítséget 

szeretne nyújtani a menekültek átmeneti fogadásában. A Szent Mór Bencés Perjelség az érkezők 

számára – segítve a humanitárius segítségnyújtást – ruhát és tartós élelmiszert gyűjt. 

 

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának kezdeményezésére gyűjtésbe kezdett a "Több lett maradhat" kampány keretén 

belül. Az összegyűjtött adományokat a HÖOK szállítja és juttatja el az ukrán-orosz háború menekültjei 

részére.  

 

http://etk.uni-sopron.hu/ukrajnabol-menekulo-hallgatok
http://etk.uni-sopron.hu/ukrajnabol-menekulo-hallgatok
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A Széchenyi István Egyetemen jelenleg 5 ukrán állampolgárságú, illetve 7 ukrajnai állandó lakcímmel 

rendelkező hallgató tanul. Intézményük mindannyiuk számára biztosítja a megfelelő tájékoztatást, és 

szükség esetén pszichológiai segítséget is nyújt. 

 

A Széchenyi István Egyetem az Innovációs és Technológiai Minisztérium összefogásával 121 fő indiai 

állampolgárságú Ukrajnában tanuló hallgatót szállásolt el 2 éjszakára, illetve 25 fő nigériai 

állampolgárságú Ukrajnában tanuló hallgatót szállásolt el szintén 2 éjszakára. Mind az indiai, mind a 

nigériai hallgatók ellátását az Egyetem biztosította.  

 

 

Szegedi Tudományegyetem 
 

A háborús eseményekre reagálva első lépésként egy információs csatornát hoztak létre, ahol egy 

dedikált e-mail címen és telefonszámon fogadták az érintett hallgatóik, illetve családtagjaik 

megkereséseit, akik valamilyen segítségre szorultak akár szálláshelykeresésben, akár más tekintetben. 

 

A Megyei Védelmi Bizottsággal együttműködve kollégiumaikban elhelyeztek Ukrajnából menekült 

magyar, ukrán személyeket és családokat, illetve olyan harmadik országbeli állampolgárokat, akik 

Ukrajnában folytatták felsőfokú tanulmányaikat. Az ilyen úton befogadott személyek egészségügyi 

szűrését és ellátását is biztosítja az Egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja. 

 

Ukrán állampolgár hallgatóiknak, illetve olyan hallgatóiknak, akiknek az állandó lakcíme Ukrajnában 

van, egyszeri, 200.000,- Ft összegű rendkívüli támogatást biztosítanak. Fent említett hallgatóikat a 

Neptun tanulmányi rendszeren keresztül tájékoztatják magyar és angol nyelven intézményük által 

hozott intézkedésekről. 

 

Azon személyek részére, akik korábban ukrán felsőfokú oktatási intézményben tanultak és jelezték 

szándékukat, miszerint a Szegedi Tudományegyetemen kívánják folytatni további tanulmányaikat, 

megnyitottak a DreamApply felületén egy jelentkezési modult, ahol meg tudják indítani e folyamat 

adminisztrációját. 

 

A hallgatók transzferjének technikai megvalósításának kidolgozása jelenleg is folyamatban van. 

 

Adománygyűjtést szerveztek központilag az egyetemen (melyről az egyetemi honlapon is 

népszerűsítettek kiemelt hír formájában), az így összegyűjtött adományok egy részét egy civil szervezet 

segítségével már sikerült is eljuttatniuk az ukrajnai Lviv-be a rászorulóknak. 

 

Az EHÖK felhívását kiemelt hírként megosztották központi honlapjukon, miszerint ukrán és magyar 

nyelven beszélő személyeket keresnek tolmácsolás céljából. 
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Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 
 

Az intézmény a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásszal összefogva segíti az ukrajnai menekülteket. 

Papnövendék hallgatóik önkéntesként vesznek részt a határnál, valamint a Karitászhoz érkező 

adományok szortírozásában segédkeznek. 

 

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 
 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem az ukrajnai háború kitörése után felajánlotta a budapesti Vas 

utcai kollégiumát 60 fő menekült elszállásolására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

szervezésében, Ukrajnából menekült egyetemistákat fogadtak be március 13-án. 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon Magyarország 

Kormányának azon erőfeszítéseihez, mely az ukrajnai háború miatt kialakult humanitárius válság 

megoldását célozza. Ennek keretében az Egyetem felajánlotta a tulajdonában álló, korábban egyetemi 

kollégiumként működő Vas utcai épületét a hazánkba érkező ukrajnai menekültek elhelyezésére. 

 

Ma délben – az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve – a háború kitöréséig 

Ukrajnában tanuló, Harkovból és Kijevből érkező afrikai (ghánai és nigériai) diákokat fogadott be az 

intézmény, akik egy rövid regisztrációs eljárás után elfoglalhatták a menekültek fogadása céljából 

felújított szobáikat. 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a humanitárius válság kezeléséhez való hozzájárulás érdekében 

60 fő részére ajánlott fel elhelyezési lehetőséget. Az ITM szervezésében érkezett menekült 

egyetemistáknak immár nyugodt és békés körülmények között van lehetőségük eldönteniük, hogy 

tovább utaznak hazájukba, vagy maradnak Magyarországon és valamelyik hazai egyetemen próbálják 

meg folytatni tanulmányaikat. 

 

 

Tokaj-Hegyalja Egyetem 
 

A Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) az alábbi lépéseket tette, amelyek az ukrajnai háború miatt kialakult 

menekültválság segítése érdekében történtek: 

 

1. A szabad kollégiumi kapacitás rendelkezésre bocsájtása a menekültek részére. 

a. pár tucat menekült vette igénybe az elmúlt időszakban, jellemzően 1-2 éjszakát vettek 

igénybe 

b. a szabad férőhelyekről tájékoztatták a Katasztrófavédelmet, a térség önkormányzatait, 

továbbá a külhoni felsőoktatási intézményeket. 
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c. összesen 140 férőhelyet tudnak biztosítani. 

 

2. Segélycsomagok eljuttatása: 

a. több ízben, az igények felmérése alapján juttattak el segélycsomagokat a kisvárdai 

Kárpátalja Ház elosztó központba. 

b. hallgatói gyűjtés is volt és dolgozói felajánlások is történtek. 

 

3. Idegennyelvi és egyéb kurzusok előkészítése: 

a. munkacsoport készíti elő, hogy milyen kurzusukat tudnak soron kívül meghirdetni erre a 

félévre, ha felmerülne az igény angol nyelven tartandó órákra. Jelenleg az alábbi kurzusok 

elérhetők: 

Tantárgy megnevezése 

Computer Architectures  

Data Structures and Algorithms 

Elementary choral conducting  

English children's literature 

English civilization  

Gamified mathematical education in Kindergarten 

History of science and mathematical interests 

Innovation management in developing regions (MA) 

Introduction to robotics 

Mathematical and IT education 

Music in Preschool (methodology) 

Object Oriented Programming 

Operating Systems 

Operations Research (seminar) 

Psychology of getting to know and individual treatment of children 

Teaching of mathematis in classes 1-2 

Teaching of mathematis in classes 3 - 4 

The child as a learner of English 

The economy of aszú wine (MA) 

Theoretical basics of mathematical education I. 

Theoretical basics of mathematical education II. 

Visual Culture - Art Studies and Methodology  

WWW Programing 

 

b. magyar anyanyelvű hallgatók be tudnak kapcsolódni az összes meghirdetett kurzusba. 
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Veszprémi Érseki Főiskola 
 

A Veszprémi Érseki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) kiemelten fontosnak tartja, hogy a 

rendelkezésre álló szabad kollégiumi kapacitásának (30 szabad férőhely) figyelembevételével az 

ukrajnai válsághelyzet miatt hazánkba érkező, menedékjogot szerzett menekülteket befogadja, és 

számukra biztonságos körülmények között, védett környezetben biztosítson elhelyezést. A menekültek 

befogadásának előkészítésére Dr. Sebestyén József, a Főiskola rektora ad hoc Operatív Stábot hozott 

létre 2022. február 28-án, amelynek tagjai: a rektor, a kollégiumi igazgató, a kollégiumi nevelőtanár és 

a műszaki osztály vezetője. A Stáb külső tagja a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség 

ügyvezetője. A menekültek befogadására irányuló kéréseket (Minisztérium, Önkormányzat, Fenntartó) 

központilag az Operatív Stáb fogadja, így e testület a rendelkezésére álló információk alapján dönt a 

személyek elhelyezési feltételeiről. A menekültek befogadására és elhelyezésére vonatkozó 

intézkedési tervet az Operatív Stáb folyamatosan felülvizsgálja – szükség esetén – a helyzet 

alakulásának függvényében azt módosítja. Előre nem látható eseményeket az Operatív Stáb saját 

hatáskörben kezeli. A napi eseményekről és fejleményekről az Operatív Stáb a rektort a következő nap 

reggelén tájékoztatja, rendkívüli eseménnyel kapcsolatban pedig azonnal. 

 

A Kollégium első, második és harmadik szintjein – kollégiumi bentlakási szerződés alapján – nappali, 

valamint levelező munkarendű hallgatók és albérlők elhelyezése biztosított. 

 

A menekültek elhelyezése a Kollégium negyedik, ötödik és hatodik emeletein lévő szabad kapacitás 

függvényében történik 2-3 ágyas szobákban. A szobák vizesblokkal felszereltek, minden szobához 

tartozik erkély. A hideg reggeli és vacsora elkészítéséhez, melegítéséhez a szükséges tárgyi feltételek 

biztosítottak a 4. emeleten lévő melegítőkonyhában: mikrohullámú sütő, indukciós főzőlap, 

hűtőszekrény, konyhai eszközök. A menekültek részére – a hét minden napján – a Főiskola egyszeri 

meleg ebédet biztosít térítésmentesen. A mosási lehetőség a Kollégium negyedik szintjén megoldott. 

A hallgatók és a befogadottak Kollégiumon belüli mozgása – a földszint és a lakószintek közötti 

közlekedés – szabályozott keretek között, elkülönítetten történik. Az első, második és harmadik 

emeleti szintajtók szükség esetén lezárhatók, így a szobákból a földszintre történő lejutás irányítottan 

és elkülönítetten történik a menekülési útvonalat képező hátsó lépcsőházban. A Kollégium negyedik, 

ötödik és hatodik emeletéről – a szobákból a földszintre történő közlekedés – lift és lépcső segítségével 

történik. 

 

A portaszolgálat menekültekre vonatkozó feladatát – telefonok, adományok befogadása – a műszaki 

vezető koordinálja. A megváltozott körülményekre tekintettel – a Kollégium lakószintjein a megfelelő 

tájékozódás érdekében, szükség esetén – háromnyelvű (magyar, ukrán, angol) információs táblák és 

feliratok kerülnek kihelyezésre. 

 

A Veszprémi Érseki Főiskola 2022. március 14-én, hétfőn délután két ukrán nemzetiségű menekült 

családot fogadott be: egy-egy édesanya és két-két gyermek. A befogadás előkészítésében és a 

menekültek ügyeinek intézésében a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász csoportja és az Operatív Stáb 

tagjai folyamatosan dolgoznak. A nyelvi nehézségek leküzdésére naponta ukrán tolmács áll 

rendelkezésre.  
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A Kollégium hallgatóit 2022. március 16-án, szerdán este kollégiumi gyűlésen tájékoztatták a kialakult 

helyzetről, kérve a hallgatókat a menekültekkel történő angol nyelvű kommunikáció segítésében. 

 

A menekültek befogadására és elhelyezésére vonatkozó pénzügyi döntéseket a Főiskola a Fenntartó 

egyetértésével hozza meg.  

 

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala 2022. március 10-én teljes körű tájékoztató anyagot osztott meg 

a városi intézményekkel arról, milyen módon tudnak segítséget kérni a válsághelyzet elől Ukrajnából 

Veszprémbe menekülő személyek. Az informatív összefoglaló az alábbiakat tartalmazza: 

1. ukrán nyelvű tolmács elérhetőségei;  

2. az ukrán válsághelyzet elől menekülő személyek okmányaival kapcsolatos ügyintézés; 

3. az adományok, tartós élelmiszerek fogadásának rendje (Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület Befogadás Háza, Veszprém-Főegyházmegyei Karitász); 

4. a helyi tömegközlekedés ingyenes igénybevételének módja (V-Busz); 

5. az egészségügyi ellátás, körzetek elérhetőségei.   

 

Az www.unipoll.hu rendszerén keresztül naponta megküldik a szabad férőhelyek, a befogadott 

személyek és hallgatók számában történt változásokat. 

http://www.unipoll.hu/

