Eseménynaptár 2016. február 17. – 2016. április 29.
Időpont

2016. február 19.

Helyszín

Budapest

Esemény

Megbeszélés a HÖOK külügyi stratégiájáról a
HÖOK Külügyi Bizottság tagjaival

2016. február 19.

Budapest

Találkozó a Holland Királyság Oktatási
Minisztériumának delegációjával. Téma: a
magyar felsőoktatás helyzetértékelése.

2016. február 22.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-műhely ülése

2016. február 23.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2016. február 23.

Budapest

HÖOK Választmány ülése

2016. február 26.

Budapest

HÖOK Elnökség megbeszélése

2016. február 26.

Budapest

Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése

2016. február 27.

Budapest

HÖOK Közgyűlés ülése

2016. február 29.

Budapest

Felsőoktatási Tervezési Testület ülése

2016. március 2.

Budapest

Egyeztetés Dr. Lacsny Mártonnal (EMMI) és a
Felsőoktatási Kollégiumok Országos
Szövetsége képviselőivel. Téma: kollégiumi
reform, kollégiumi kutatás.

2016. március 5.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése

2016. március 5.

Budapest

Megbeszélés a HÖOK külügyi stratégiájáról a
HÖOK Külügyi Bizottság tagjaival

2016. március 8.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2016. március 9.

Budapest

Egyeztetés az MRK főtitkárával és az MRK
szakbizottságok elnökeivel. Téma: képzési és
kimeneti követelmények

2016. március 10.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése

2016. március 21.

Budapest

Felsőoktatási Tervezési Testület ülése

2016. március 23.

Budapest

Találkozó Vona Gáborral, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnökével és
további vezetőivel

2016. március 23.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése

2016. március 24.

Budapest

Egyeztetés az MRK főtitkárával, Dr. Dubéczi
Zoltánnal. Téma: képzési és kimeneti
követelmények.

2016. március 24.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-műhely megbeszélése

2016. március 29.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2016. április 5.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése

2016. április 6.

Budapest

Egyeztetés Daku Dáviddal, a BME HÖK
elnökével. Téma: ösztöndíjreform

2016. április 7-10.

Siófok

HÖOK Tavaszi Vezetőképző, ösztöndíj-reform
szekció vezetése

2016. április 8.

Siófok

HÖOK Választmány ülése

2016. április 9.

Siófok

HÖOK Választmány ülése. Egyeztetés Prof. Dr.
Palkovics László államtitkárral

2016. április 11.

Eger

MRK Elnökség ülése. Téma: képzési és
kimeneti követelmények

2016. április 14.

Budapest

Egyeztetés dr. Maruzsa Zoltán miniszteri
biztossal, az EMMI, valamint az MRK
képviselőivel. Téma: emelt szintű érettségit
kiváltó szakmai vizsga, 2018. évi felvételi
tárgyak.

2016. április 14.

Budapest

HÖOK munkatársainak állománygyűlése

2016. április 18.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése

2016. április 20.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése

2016. április 20.

Budapest

HÖOK ösztöndíj-műhely egyeztetése

2016. április 27.

Budapest

Fórum a Semmelweis Egyetem Klinikai
Központ jövőképéről

2016. április 28.

Budapest

HÖOK Elnökség találkozó Prof. Dr. Dezső
Tamással, a Felsőoktatási Tervezési Testület
elnökével

2016. április 28.

Budapest

HÖOK Választmány ülése

2016. április 29.

Budapest

Egyeztetés Ádám Zoltán főosztályvezetőhelyettessel és Horváth Marianna vezetőtanácsossal (EMMI). Téma: szociális ösztöndíj
– fogyatékosság és egészségi állapot.

Részletes beszámoló

Az elmúlt közgyűlés óta az érdekképviselet terén zajló két legfontobb feladat, az ösztöndíjreform, valamint a képzési és kimeneti követelmények megújításával kapcsolatos munka és
egyeztetések tették ki tevékenységem legnagyobb részét.

Képzési és kimeneti követelmények megújítása
A legutolsó alkalommal beszámoltam róla, hogy a HÖOK és tagönkormányzatai
véleményének továbbítását követően az MRK megkezdte észrevételeink feldolgozását. Ennek
eredményeképpen március elején került sor egy egyeztetésre egyes szakbizottságok
képviselőinek, valamint az MRK Titkárság munkatársainak részvételével, amelyen Gulyás elnök
úrral vettünk részt. Ez a megbeszélés is előre vetítette, hogy még hosszas tárgyalássorozat áll
előttünk, hogy megfelelően érvényesüljenek a kiszámíthatóság, a kreditrendszer szabályaival
való teljes összhang és a minőség szempontjai, hiszen több olyan kérdés is felszínre került,
amelyet csak részlegesen fedtek át álláspontjaink.
A további egyeztetések folyományaképpen azonban - szintén elnök úrral együtt –
lehetőségünk nyílt arra, hogy az MRK Elnökség ülésén is ismertessük a legfajsúlyosabb
észrevételeinket és az ezek hátterében álló indokainkat. A legfontosabb, több szakot érintő
kérdések e megbeszélésen a következők voltak:


Minden önálló hallgatói teljesítéshez tartozzon kredit a kreditrendszer alapelveivel és az

Nftv. rendelkezéseivel összhangban.


A szakmai gyakorlat minőségi feltételei/jellemzői is jelenjenek meg azon KKK-kban is,

ahol ezt elmulasztották.


A szakmai gyakorlat esetén egzakt legyen az időtartamra vonatkozó szabályozás (az

eredeti javaslat szerint bizonyos szakokon órában, máshol hetekben szerepel az időtartam;
bizonyos szakokon csak a minimális hossz van megadva, felső korlát nincsen, stb.)



Szakmai gyakorlat megszüntetésére vagy rövidítésére csak feltétlenül indokolt

esetekben kerüljön sor.
Ezen az ülésen az MRK Elnökség nagyon nyitottnak bizonyult több területen is érveinkre,
ennek köszönhetően megegyezés születhetett arról, hogy minden szakon rendelnek kreditet a
szakdolgozathoz. A szakmai gyakorlatot érintően is konstruktív megbeszélést folytattunk, így az
esetek egy részében pozitív változást értünk el, míg más esetekben az MRK Elnökség ígéretet
tett arra, hogy részletes indoklással támasztja alá a változtatási igényeket a gyakorlat hosszának
változását vagy megszüntetését illetően, amelyekre újfent reagálhatunk majd.
Ezt követően összeállítottuk azt is, hogy az egyes szakokat érintő, nem globális
észrevételeink közül melyekre várunk még választ. Az ezek alapján készülő, újabb írásos
visszajelzését az MRK május első hetére ígérte, tudomásunk szerint a szakbizottságon belüli
egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak.
A fentiek során folyamatosan részt vettem a területen előkészített kimenő anyagok, az MRKtól érkező válaszokra születő reflexiók és újabb összesítések elkészítésében is.

Ösztöndíj-rendszer átalakítása
A februári Közgyűlést követően az ott elfogadott határozatok által kijelölt úton folytattuk az
ösztöndíjakkal kapcsolatos munkát. Kaizinger Tamás Töhötöm elnökségi tag-társammal együtt
több alkalommal hívtuk össze a HÖOK ösztöndíj-műhelyét, valamint a terület tagönkormányzati
felelősei a Tavaszi Vezetőképző ösztöndíj-szekciójának keretein belül is kivehették részüket az
új rendszer elemeinek kidolgozásából. A Választmány folyamatosan tárgyalta a terület
előrehaladását és javaslatait mind a vezetőképző előtt, mind azt követően, valamint a 2016.
április 9-i választmányi ülésen Prof. Dr. Palkovics László államtitkár is részt vett. A HÖOK ezzel
kapcsolatos tevékenységéről Gulyás Tibor és Kaizinger Tamás Töhötöm egy sajtóreggeli
keretein belül is tájékoztatták a sajtó képviselőit, amelyen sajnos betegségem miatt én magam
nem tudtam részt venni.
A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban Palkovics államtitkár úr további elemzések
elvégzését kérte, az ehhez szükséges adatok rendelkezésünkre bocsátása érdekében levélben

fordultunk Solti Péter miniszteri biztoshoz. A visszajelzések nagyon bíztatóak voltak a
tantárgyalapú számítást illetően, ezzel egyidejűleg pedig javaslatokat fogalmaztunk meg a
felmerült, részben technikai, részben speciális eseteket érintő észrevételek orvoslására.
A műhely tagjainak közreműködésével jelentős előrelépéseket tettünk a szociális ösztöndíj
részleteivel kapcsolatban is. Az elkészült összesítő anyag tartalmazza a jogosultsági időre, az
ösztöndíj összegeire, a kiemelten rászorulók körére, valamint a bírálati rendszer elemeire
(egészségi állapot, utazási körülmények-távolság, fajlagos jövedelemszámítás) vonatkozó
javaslatokat, valamint felvetéseinken keresztül felhívjuk a jogalkotó figyelmét azokra az
anomalikus jelenségekre, amelyekkel foglalkozni kell a rendszer megújítása során (pl. nagy
vagyonnal, de kis bevallott jövedelemmel rendelkezők; átjelentkező hallgatók).
A köztársasági ösztöndíj elosztási módjára is javaslatot fogalmaztunk meg, tagönkormányzati
felvetést követően e mellett a Választmány egy párhuzamos elosztási lehetőséget is
érdemesnek tartott a részletes kidolgozásra, így erre is sor került. A szekció és a műhely
segítségével a rendkívüli szociális támogatás szabályozására vonatkozó javaslatok is elkészültek.
Ezúton köszönöm valamennyi tagönkormányzati képviselő segítségét a teljes juttatási területen
végzett munka során!
A választmány által támogatott javaslatok alapján megkezdődtek az egyeztetések a
minisztériummal, amely során a terület minisztériumi szakértőivel van módunk egyeztetni
egyes részletszabályokat.

Felsőoktatási Tervezési Testület
Az FTT az időszakban két ülést tartott, amely során a felsőoktatási stratégia végrehajtását
tekintette át. Ezen kívül a testület javaslatokat fogalmazott meg – részben jogszabálymódosításra irányulóan – a következő kérdésekben:


Az oktatók kötelező előírt óraszáma kerüljön lecsökkentésre átlagosan heti 2 órával.



A hallgatók kötelező előírt óraszáma (nappali képzésen) 300 óra/félév helyett 200

óra/félév legyen.



A felsőoktatás kutatási forrásainak elosztása során hangsúlyosan érvényesüljön a

kiválóság elve.
A felvételi eljárásról szóló 423/2012. Korm. rendelet módosítása
Még a tél folyamán érkezett a HÖOK-hoz hallgatói megkeresés a két szintű érettségirendszer
bevezetését megelőzően érettségizettek emelt szintű érettségihez kapcsolódó felvételi
követelményeit illetően, amelyet jeleztünk az EMMI-nek is.
A kérdéssel a márciusban megjelenő 59/2016. Korm. rendelet foglalkozott, amely bevezette
a felvételi szakmai vizsga intézményét. Ezzel azok a hallgatók válthatják ki a kötelezően előírt
emelt szintű érettségit, akik vagy ez emelt szintű érettségi 2005-ös bevezetését megelőzően
végezték el a középiskolát, vagy nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. A vizsgát az
első helyen megjelölt, érintett felsőoktatási intézmény szervezi, és az intézményi szabályozások
részleteivel kapcsolatosan a nyárig az MRK fog ajánlást eljuttatni az intézményeknek. A HÖKöket közvetlenül az fogja érinteni, hogy lesz-e közvetlen hallgatói képviselet a vizsgát
lebonyolító bizottságokban.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat!

Budapest, 2016. április 29.

dr. Vámosi Péter sk.
elnökhelyettes

