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Eseménynaptár 2015. október 10. – 2016. február 16. 

 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2015. október 16.  Budapest Nemzeti konzultáció - Workshop a digitális 

átalakítás a magyar oktatási rendszerben. 

Előadás megtartása a felsőoktatási igényekről. 

2015. október 16.  Pécs HÖOK Választmány ülése 

2015. október 17. Pécs HÖOK Közgyűlés ülése 

2015. október 20. Budapest MRK Orvos- és Egészségtudományi 

Szakbizottság  

Téma: orvos- és egészségtudományi 

alapszakok KKK-inak egyeztetése 

2015. október 20. Budapest Felsőoktatási Tervezési Testület alakuló ülése 

2015. október 20. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2015. október 21. Gödöllő MRK plenáris ülése 

2015. október 28. Budapest megbeszélés Baló Júliával, az Átlászó Oktatás 

újságírójával. Téma: a szociális ösztöndíjak 

külső szemmel 

2015. október 29. Budapest BCE HÖK Küldöttgyűlés elnökválasztó ülése 

2015. november 4. Budapest Telefonos interjú a Magyar idők c. lapnak, téma: 

KKK-felülvizsgálat aktualitásai 

2015. november 5. Keszthely HÖOK Elnökség megbeszélése 

2015. november 5-7. Keszthely HÖOK Vezetőképző, ösztöndíjreform szekció 

vezetése 

2015. november 7. Keszthely HÖOK Választmány ülése 

2015. november 17. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2015. november 24. Budapest az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése 

2015. december 1. Budapest Megbeszélés Pillok Péter szakértővel az 
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ösztöndíjreform kapcsán 

2015. december 7. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2015. december 11. Budapest HÖOK Választmány ülése és évzáró találkozó 

2015. december 15. Budapest Egyeztetés dr. Maruzsa Zoltán miniszteri 

biztossal és az MRK szakbizottságok 

képviselőivel, téma: KKK-felülvizgsálat 

2015. december 22. Budapest Egyeztetés Pillok Péter szakértővel az 

ösztöndíjreform kapcsán 

2016. január 7. Budapest HÖOK-iroda állománygyűlése 

2016. január 12. Budapest Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács ülése 

2016. január 13. Budapest Egyeztetés dr. Solti Péter miniszteri biztossal 

2016. január 14. Budapest tagönkormányzati képviselők egyeztetése, 

téma: ösztöndíjreform 

2016. január 15-17. Velence HÖOK Elnökség évkezdő megbeszélés, ülés 

2016. január 18. Budapest HÖOK BRSZ ülése 

2016. január 21-22 Budapest Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, 

HÖOK-megjelenés, egyeztetések. 

2016. február 2. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. február 2. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. február 9. Budapest HÖOK Elnökség ülése 
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Részletes beszámoló 

 

Az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakban munkám legnagyobb részét ezúttal 

is a jogszabály-alkotási folyamatokban való részvétel, és a HÖOK ezekkel 

kapcsolatos munkája tette ki. 

  

Az Nftv. téli módosítása  

 

Az őszi közgyűlésen már beszámoltam az Nftv.-módosítás tervezetével 

kapcsolatos előkészítő munkánkról. A törvényjavaslat november elején került 

benyújtásra, és legfőbb változásként egyes intézmények alkalmazott tudományok 

egyetemévé alakulását, valamint a doktori képzés átalakítását, a doktoranduszi 

ösztöndíj megemelését tartalmazta.  

 

Javaslatunkra a módosítás rendezte, hogy az átsorolási határ 36 kreditre 

emelése tekintetében a korábbi kérésünknek megfelelően az új határok leghamarabb 

csak 2016 szeptemberétől, az újonnan beiratkozott hallgatókra és felmenő 

rendszerben kerülnek bevezetésre. (Ezzel szemben a korábbi törvényszöveg szerint 

a bentlévő hallgatókra is alkalmazni kellett volna.)  

 

Jeleztük azt is, hogy a nyári törvénymódosítás méltánytalan helyzetbe hozta a 

2010 szeptembere és 2011 júniusa között abszolutóriumot szerzett, de még nem 

záróvizsgázott hallgatókat. Jeleztük, hogy számukra csak pár hónap állna 

rendelkezésre záróvizsgájuk megszerzéséhez. Ennek hatására a törvénybe 

foglalták, hogy az összes érintett hallgatóhoz hasonlóan rájuk is a 2018. szeptember 

1-i záróvizsgázási határidő lesz érvényben. A törvényjavaslat tárgyalása során 

befogadásra került néhány pontosító javaslatunk is, továbbá bevezetésre került a 

diákigazolvány ingyenessége is.  
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A HÖOK későbbi munkáját megkönnyítendő, készítettem egy összefoglalást a 

törvényhez tett módosító javaslataink státuszáról, amely a későbbiekben 

felhasználható lesz a további törvénymódosítások alkalmával. 

 

Végrehajtási rendeletek módosítása (345/2015. Korm. rendelet) 

 

Az októberi Közgyűlést követően folytatódtak a végrehajtási rendeletek 

módosításával kapcsolatos egyeztetések is a néhány, még nyitott kérdésben. Végül 

ezek, és a korábbi tárgyalások eredményeképpen számos esetben jelentek meg a 

hallgatói szempontból fontos változások a rendeletben: 

 

 A 3,0-s, ill. 3,5-ös átsorolási tanulmányi átlaghatárok tervezett 

bevezetésével kapcsolatban a rendelet a korábbi megegyezésnek 

megfelelően tartalmazta, hogy a határok bevezetésére csak 

fokozatosan kerül sor. Később a Felsőoktatási Kerekasztal és az 

Államtitkárság folyamatosan elemzi az addigi és a várható további 

hatásokat is. 

 A rendelet kiegészült a vizsgaszervezésre vonatkozó alábbi garanciális 

szabállyal: „A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden 

érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson, továbbá 

biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a 

sikertelen vizsgát megismételhesse.” Ennek köszönhetően újra 

kötelező utóvizsga-lehetőséget biztosítani a vizsgaidőszak során. 

 A módosítás szerint a július 31-i átsorolási döntést felül kell vizsgálni, 

amennyiben a hallgató ez után (de még a tavaszi félévhez tartozóan) 

sikeresen teljesít egy vizsgát, és ezzel eléri az előírt kreditszámot. 

 A rendelet tartalmazza, hogy a gyakorlati helyeket megfelelő számban 

kötelesek biztosítani a felsőoktatási intézmények, amit az Oktatási 

Hivatal érdemben ellenőriz. 

 A hallgatói képviselet szavazati joggal vehet részt a Duális Képzési 

Tanácsban. 
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Fentieken túl a rendelet részletezte a konzisztóriumi jelölés szabályait is. A 

törvényhez hasonlóan a vhr.-ről is készítettem egy összefoglalót, ami tartalmazza 

azokat a pontokat, amelyekre még a későbbiekben esetlegesen érdemes lehet 

visszatérni.  

 

Képzési és kimeneti követelmények átalakítása 

 

 Az MRK szakbizottságok az eredeti ütemtervben szereplőnél később, január 

végére véglegesítették javaslataikat. A képzési és kimeneti követelményekre 

vonatkozó MRK-tervezetek ezzel egyidejűleg feldolgozásra kerültek, amit jelentősen 

nehezített az, hogy a hozzánk eljutott több mint 350 tervezet egy jó része még 

folyamatosan módosításokon eshetett át, míg néhány szakét csak később kaptuk 

meg, és ezek nyomon követése sajnos többleterőforrás-igényt támasztott. Ezúton is 

szeretném megköszönni a feldolgozás során nyújtott segítséget Kovács Péternek 

(PTE) és Szilágyi Annamáriának (SE), valamint Kaizinger Tamás Töhötöm elnökségi 

tagtársamnak, akik közreműködtek a követelményeket bemutató táblázatok 

elkészítésében. 

  

A fenti nehézségek ellenére is igen szép számú visszajelzést kaptunk a 

tagönkormányzatok vezetőitől, különösen az alapképzésekkel kapcsolatban, 

amelyek általában az ésszerűtlenségek kiküszöbölésére, illetve a minőségi 

követelmények emelésére vonatkoztak. A beérkezett javaslatokat képzési 

szintenként összesítettük, majd megküldésre kerültek az EMMI felé. Ennek során 

külön hangsúlyt szenteltünk annak az elvnek, hogy a hallgatói teljesítések 

valamennyi esetben, beleértve a szakdolgozatot, ill. a szakmai gyakorlatot is, 

kreditértékkel kerüljenek elismerésre. Az észrevételeink feldolgozása tudomásunk 

szerint jelenleg is zajlik. 

  

Ösztöndíjrendszer átalakítása 

  

Az ösztöndíjrendszer átalakításával kapcsolatos első jelentős lépés a 

beszámolómmal érintett időszakban az Őszi vezetőképzőn végzett munka volt, 
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amely a legfontosabb alapelvekre kiterjedően a Vezetői (elnöki) szekcióban, a 

részleteket tekintve pedig az ösztöndíjrendszerrel foglalkozó szekcióban folyt. Ennek 

eredményeit összegezve a Választmány jelölte ki azt az utat, amelyen elindultunk az 

év utolsó hónapjaiban.  

 

Az ezt követő hónapok során számos egyeztetésre került sor mind a hallgatói 

érdekképviseleten belül, mind szakértőkkel, továbbá a modellelemzésekhez kértük 

tagönkormányzataink és az intézmények segítségét is adatszolgáltatás terén. Sajnos 

több intézmény esetében a leterheltség miatt nem tudott egyelőre segítségünkre 

lenni a tanulmányi adminisztráció, ezért a részletes modellszámítások egyelőre nem 

készültek el, azonban számos részlet terén jutott előrelépésre a koncepció, mint pl.: 

 

 Tanulmányi ösztöndíj tantárgyalapú számításának elve 

 Források rendszerének racionalizálása 

 Köztársasági ösztöndíj presztízsének emelése/visszaállítása 

 Bursa Hungarica ösztöndíj jövője 

 

Az ezekkel kapcsolatos döntést a Közgyűlés hozhatja majd meg. 

 

Orvosi-egészségtudományi képzések fejlesztése 

 

A korábbi beszámolóimban említett dokumentumot a kormány első olvasatban 

tárgyalta, remélhetőleg hamarosan elindulhatnak a benne előirányzott intézményi 

fejlesztések. 

 

További érdekképviseleti ügyek 

  

Az év elején értesültünk róla, hogy számos agrár képzési területhez tartozó 

szak esetén – a szak tartalmát tekintve indokolatlanul – előírásra került az idei 

felvételi eljárástól kezdődően, hogy a kémia és a biológia tárgyak közül egyet 

kötelező választania érettségi tárgyként a jelentkezőnek. A kérdést jeleztük az 

államtitkárság felé, amely visszaállította a korábbi követelményeket, és egy sokkal 
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szélesebb körből engedi meg a választást. A minisztériumi módosítás azonban nem 

terjed ki a 2017-ben új szakként induló osztatlan agrármérnöki szakra, ezért 

kérésünket erre is kiterjesztő kérvényt fogalmaztam meg az EMMI felé. Ennek 

eredményét jelenleg is várjuk. 

  

Ezen felül még kaptunk egy hallgatói megkeresést is a jóval korábban 

érettségizők felvételije során előírt érettségi követelmények kapcsán. Ezt jeleztük a 

minisztériumnak, erre a választ szintén várjuk. 

 

 

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

 

Budapest, 2016. február 16.    

 

Vámosi Péter 

elnökhelyettes 


