
 

 

Eseménynaptár 
2017. február 18. – 2017. május 8. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. február 20. Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ESG 

2015 munkacsoportjának ülése 

2017. február 21. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. február 21. Pécs Találkozó dr. Schepp Zoltánnal, a PTE KTK 

dékánjával. Téma: gazdasági képzési terület 

fejlesztési javaslatai. 

2017. február 21. Pécs Találkozó dr. Gábriel Róbert dékánnal. Téma: 

felzárkóztató évfolyam tervei a természettudományi 

képzésekben. 

2017. február 22. Budapest Az agrártudományi képzési terület fejlesztésére 

vonatkozó javaslatok ismertetése. Résztvevők: dr. 

Palkovics László államtitkár, az érintett intézmények 

HÖK-vezetői. 

2017. február 23.  Budapest HÖOK vezetőképző szervezése – előrehaladási 

megbeszélés 

2017. február 23.  Budapest Találkozó Sándorné dr. Kriszt Évával, a gazdasági 

képzési terület fejlesztése érdekében létrehozott 

bizottság elnökével 

2017. február 23. Budapest Találkozó a gazdasági képzési terület fejlesztése 

érdekében létrehozott bizottság oktatói tagjaival. 

2017. február 24.  Székesfehérvár HÖOK Választmány ülése 

2017. február 25.  Székesfehérvár  HÖOK Közgyűlés ülése 



 

2017. február 28. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. február 28.  Budapest A gazdasági képzési terület fejlesztése érdekében 

létrehozott bizottság ülése 

2017. március 2.  Budapest HÖOK vezetőképző szervezése – előrehaladási 

megbeszélés 

2017. március 6. Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ESG 

2015 munkacsoportjának ülése 

2017. március 7. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. március 10. Budapest HÖOK vezetőképző szervezése – előrehaladási 

megbeszélés 

2017. március 11. Dunaújváros HÖOK Elnökség képzése 

2017. március 12. Dunaújváros HÖOK Elnökség ülése 

2017. március 14. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. március 14. Budapest Közéleti ösztöndíj ad hoc bizottság ülése 

2017. március 15. Budapest HÖOK megemlékezése a forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról Forinyák Géza sírjánál 

2017. március 17.  Budapest HÖOK Elnökség által létrehozott ad hoc bizottság 

ülése. Téma: Vezetőképzőn történt eset. 

2017. március 20. Budapest HÖOK vezetőképző szervezése – előrehaladási 

megbeszélés 

2017. március 20. Budapest Elnökségi megbeszélés. Téma: Közéleti ösztöndíj. 

2017. március 21. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 



 

2017. március 22. Budapest Egyeztetés a MEFS képviselőivel. 

2017. március 23. Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ESG 

2015 munkacsoportjának ülése 

2017. március 23. Győr XXXIII. OTDK ünnepélyes megnyitó 

2017. március 24. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. március 28. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. március 29. Budapest Közéleti ösztöndíj ad hoc bizottság ülése 

2017. március 31. Budapest MRK Gazdaságtudományi Bizottság ülése 

2017. április 2.  Budapest HÖOK Elnökség rendkívüli ülése 

2017. április 3. Budapest MRK Elnökség ülése 

2017. április 3.  Budapest HÖOK Választmány rendkívüli ülése 

2017. április 4. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. április 4. Budapest HÖOK állománygyűlés 

2017. április 7.  Budapest HÖOK Elnökség által létrehozott ad hoc bizottság 

ülése. Téma: Vezetőképzőn történt eset. 

2017. április 10. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. április 11. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 



 

2017. április 18. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. április 18. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. április 20. Budapest HÖOK Elnökség megbeszélése 

2017. április 20-22. Siófok HÖOK Vezetőképző. 

2017. április 20. Siófok HÖOK Választmány ülése 

2017. április 21. Budapest Felsőoktatási Kerekasztal ülése 

2017. április 21. Siófok HÖOK Választmány ülése 

2017. április 25. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. április 25. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. április 27.  Budapest Megbeszélés a #Jövőkép programról 

2017. április 28. Budapest HÖOK sajtótájékoztató. Téma: #Jövőkép program 

2017. április 28. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. május 2.  Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. május 2.  Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. május 2.  Budapest HÖOK Választmány ülése 



 

2017. május 4-7.  Málta European Students’ Union Közgyűlésének ülése 

 

 

Részletes beszámoló 

Törvénymódosítások 

 Az elmúlt két és fél hónapban több, a felsőoktatást érintő törvénymódosítás is a Parlament elé 

került. A már elfogadott, a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményeket érintő 

módosításról részletesebben Gulyás Tibor elnöki beszámolójában olvashattok, így erre nem térnék ki 

tartalmilag azon túl, hogy folyamatosan részt vettem az ezzel kapcsolatos tartalmi áttekintéseken és 

értékeléseken, külső és belső egyeztetéseken. Ezen túl három jogszabálytervezet véleményezését 

vezettem, amelyek közül kettő az Országgyűlés elé terjesztve összevonásra került  

1. Új közigazgatási rendtartás és perrendtartás miatti salátatörvény 

Ez a törvénytervezet, amely eredetileg két különálló előterjesztésként indult, a 2018. január 1-

jétől hatálybalépő új közigazgatási endtartás és közigazgatási perrendtartáshoz kapcsolódóan 

tartalmazza számos törvény módosítását. A felsőoktatási törvényt ez annyiban érinti, hogy ezek képezik 

a felsőoktatási intézmények belső hallgatói jogorvoslatának, valamint az ezt követő bírósági 

felülvizsgálatnak, illetve a HÖK által jogainak megsértése esetén indítható eljárás szabályait. 

Ennek első változata azt tartalmazta, hogy az intézményi jogorvoslat helyét egy külső, hatósági 

eljárás veszi át. Ez a hallgatói ügyek elhúzódásának veszélyével fenyegetett, így az előterjesztett 

változatba visszakerült a belső intézményi út, 30 napos ügyintézési határidővel. Sajnos a javaslatban 

foglalt, a felvételi eljárás során a bírósági utat megelőző minisztériumi jogorvoslat megszüntetésére, és a 

hallgatói ügyekben a bírósági eljárás soronkívüliségének eltörlésére vonatkozó passzusok kapcsán hiába 

támogatta kéréseinket az Oktatási Államtitkárság is, a törvényért felelős Igazságügyi Minisztérium nem 

fogadta be egyelőre azokat. A tervezet jelenleg is a Parlament előtt van, így továbbra is dolgozunk azon, 

hogy pozitív irányba változzon a tárgyalás során.  

2. Oktatási salátatörvény  

Ennek első változata két fontosabb pontban érintette az Nftv.-t: 

• A DOSZ korábbi felvetése értelmében a tanársegédet a doktori fokozat megszerzését követő 4 

éven belül elő kell léptetni adjunktussá. 



 

• Egyértelműsítésre kerül, hogy a szenátus tagjait négyévente egyszerre kell megválasztani. 

Javaslatunkra az adjunktusi előléptetés határideje három évre csökkent, míg a szenátusi választás 

szabályai pontosításra és az időközi választás lehetőségével kiegészítésre kerültek. 

Ezen túl a tervezet tartalmazza, hogy azon intézmények köre, amelyeknek nem kell teljesíteni az 

egyetemmé minősítés feltételeit, kiegészül a Semmelweis Egyetemmel, valamint azt, hogy a Pető András 

Főiskola – az SE-vel várható egyesülése miatt – kihúzásra kerül az intézmények felsorolásából. 

 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – ESG 2015 munkacsoport 

 Az Európai Felsőoktatási Térség minisztereinek döntése értelmében 2015-től új standardok és 

irányelvek képezik a felsőoktatási minőségbiztosítás alapjait, ez az úgynevezett ESG 2015. (European 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf) A MAB Plénum döntése értelmében egy 

munkacsoport jött létre annak érdekében, hogy ezek a magyar akkreditációs folyamatba is átültetésre 

kerüljenek, melyben hallgatói képviselőként vettem részt.  

 A munkacsoport munkája során végig azt képviseltem, hogy az akkreditációnak az új standardok 

vizsgálata során is minél részletesebbnek és alaposabbnak kell lennie. Ezt az elvet jelenítettem meg a 

bizottság belső munkamegosztása szerint rám eső 1.4.-es standardhoz tartozó részek kifejtésénél is, 

amelyek a felvétellel és a tanulmányi előrehaladással, valamint ezek intézményi szabályozásával 

foglalkoznak. A munkacsoport kimeneti eredménye végül a legtöbb esetben a részletekbe menő 

vizsgálat, ill. a véletlen mintavétel helyett az intézményi jó példák vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, így 

ennek tapasztalatait az első év után mindenképp vizsgálni szükséges. 

  

Gazdasági képzési terület fejlesztése 

 A gazdasági területen a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia végrehajtásának elősegítése 

érdekében az államtitkárság egy munkacsoportot állított fel, amelyben részt vettek az ilyen képzést 

folytató intézmények, karok vezetői, valamint a munkáltatói oldal képviselői is. A munka végét 

megelőzően a HÖOK is bevonásra került a munkacsoportba. 

 A munkacsoport javaslatainak leglényegesebb elme, amelyeket az MRK Gazdaságtudományi 

Bizottsága is támogatott, hogy a jövőben létrejöhetnének a jelenlegi 7 féléves alap- és 4 féléves 

mesterképzési szakok mellett alternatívaként 8 féléves alap- és 2 féléves mesterszakok. Ezektől a még 

http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf


 

csak elvi szinten megfogalmazott tervektől az intézmények nemzetközi versenyképességének növelését, 

és a hallgatók előtt álló választási lehetőségek szélesítését várják. A HÖOK részéről aggályaink kifejezése 

mellett elfogadhatónak tartottuk, hogy a javaslatok az államtitkárság részére továbbításra kerüljenek, 

amennyiben a részletek ismeretében még alkalmunk lesz visszatérni rájuk. 

 

Vezetőképző 

 Az új rendszerű vezetőképzőn négy képzés, a 2-2 tanulmányi és juttatási képzés képzési terveinek 

kidolgozását vezettem. A képzésekből végül a jelentkezők megoszlására tekintettel 1-1 került 

megtartásra Nagy Anett, illetve Kremm Réka és Szlotta Bence vezetésével. Magam egy-egy előadást 

tartottam ezekben péntek délelőtt, hiszen délután a Felsőoktatási Kerekasztal rendkívüli ülésén vettem 

részt. 

 

Neptun.NET intézményi infrastrukturális felmérésnek kiértékelése 

Kővári Dániel elnöki megbízott vezetésével került sor a NEPTUN.NET rendszerrel 

kapcsolatos intézményi felmérésre. A felmérés során a Neptun.NET rendszert használó 45 

felsőoktatási intézményből 19 kitöltés érkezett. Arányaiban nézve ez egy 42,2 %-os részvételi 

arány, ami első tényadatnak kutatásra és továbbfejlesztésére alkalmas. Vizsgáltuk specifikusan, 

hogy az intézmények milyen informatikai infrastruktúrával rendelkeznek, illetve, hogy egyszerre 

hány hallgató/oktató tud párhuzamosan munkafolyamatokat végezni. A válaszokból 

megállapítható, hogy néhány intézménynek nincs megfelelő tapasztalata és tudása az általa 

működtetett rendszerről. Az alapvető informatikai háttér tekintetében minden kitöltő 

intézménynél megfelelő mennyiségű és minőségű informatikai hardverek és szoftverek állnak 

rendelkezésre.  

Felmértük azt is, hogy a Neptun. NET milyen egyéb szolgáltatásait használják az egyes 

intézményekben. A felmérés azt is megmutatta, hogy az infrastrukturális felszereltsége az 

intézményeknek megfelelő. Lehetne még fejleszteni rajtuk, de alapvetően nem szabad hibát 

okoznia a hallgatói feladatok ellátása során. 

Következő lépésként sor kerül a már lezajlott két, fókuszcsoportos foglalkozás 

eredményének kiértékelésére is, így megismerjük a felhasználói oldalt is hallgatók/oktatók 



 

személyében. E két felmérés kapcsán tudunk továbblépni a következő lépésre, ami várhatóan a 

rendszert kezelő humánerőforrás felmérése lesz. 

 

Fentieken túl Pausits Péterrel részt vettem a közéleti ösztöndíj témájában létrejött ad hoc 

bizottság munkájában, és az elhangzottak összefoglalásában, további a vezetőképző átalakítási 

koncepciójának kidolgozásában és a megvalósítás vezetői támogatásában. Ezen túl a HÖOK belső 

folyamatainak rendszerezettebbé tételével is foglalkoztam, valamint az MRK szakbizottsági 

ügyrendjeinek HÖOK-delegáltakra vonatkozó részei kapcsán is segítettem a delegáltak visszajelzéseit. 

Az ösztöndíjrendszer reformjára, az ösztöndíjak emelésére irányuló tárgyalások kapcsán a 

fejlesztési javaslataink aktualizálásával, a tárgyalásokat segítő, pl. összehasonlító anyagok elkészítésével 

segítettem Gulyás elnök úr munkáját. Ezen túl az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjainak 2017-es 

kiírására vonatkozó tervezet kapcsán is elkészítettem a HÖOK véleményét. 

Tagönkormányzati megkeresések esetén továbbra is igyekeztünk legjobb tudásom szerint 

segíteni. Így tanácsot, segítséget nyújtottunk többek között a normatívák felosztására, a HÖK-

költségvetés felhasználásra vonatkozó kérdésben, szenátusi előterjesztések kapcsán, és hallgatói 

jogorvoslati ügyekben is.  

 

A beszámoló elkészítésében közreműködött: Kővári Dániel, elnöki megbízott. 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2017. május 8. 

 

 Dr. Vámosi Péter 

 elnökhelyettes 

 


