
 

 

Eseménynaptár 
 

2017. május 9. – 2017. október 9. 
 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. május 11. Pécs #Jövőkép program állomása – PTE 

2017. május 12. Szombathely HÖOK Választmány ülése 

2017. május 13. Szombathely HÖOK Közgyűlés ülése 

2017. május 24. Veszprém #Jövőkép program állomása – PE 

2017. május 31. Budapest Egyeztetés Banai Péter Benővel, az NGM 

államháztartásért felelős államtitkárával. 

Téma: ösztöndíj-reform, kollégiumok szabályozása 

és finanszírozása  

2017. május 31. Budapest MRK Plénum ülése 

2017. június 1. Dunaújváros #Jövőkép program állomása – DUE 

2017. június 2. Budapest Megbeszélés a Századvég Alapítvány kutatójával. 

Téma: elemzés a hallgatói nemzetközi mobilitást 

támogató ösztöndíjazási politikákról. 

2017. június 6. Kecskemét #Jövőkép program állomása – PAE (NJE) 

2017. június 6.  Budapest Felsőoktatási Tervezési Testület ülése 



 

2017. június 7. Budapest #Jövőkép program állomása – NKE 

2017. június 8. Budapest Tájékoztatás a KIFÜ projektjeiről (GINOP 3.1.1.) 

Tahin János szakmai vezetőtől 

2017. június 12. Sopron #Jövőkép program állomása – SOE 

2017. június 13. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. június 15. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. június 16.  Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. június 16. Budapest ELTE HÖK Küldöttgyűlés elnökválasztó ülése 

2017. június 20. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. június 21. Budapest Egyeztetés Nagy Anett tanárképzési elnöki 

megbízottal. 

2017. június 22. Budapest Oktatási Hivatal konferenciája az Eurostudent VI. 

kutatás eredményeiről  

2017. június 26. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. június 27-30. Balatonlelle HÖOK Nyári Szabadegyetem 

2017. július 5. Budapest A #Jövőkép program jelentésének nyilvános átadása 

Palkovics László oktatásért felelős államtitkárnak 

2017. július 11-16. Velence EFOTT 

2017. július 19. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 



 

2017. július 19. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program jelentéséről dr. 

Horváth Zita helyettes államtitkárral. Téma: oktatói 

felelősség, OMHV. 

2017. július 24. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. július 25. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program jelentéséről dr. 

Horváth Zita helyettes államtitkárral. Téma: 

ösztöndíjak, kollégiumok. 

2017. július 26. Budapest HÖOK Elnökség ülése. 

2017. július 26. Budapest Nyilatkozat az InfoRádióban. Téma: kollégiumi 

jelentkezési esélyek. 

2017. július 26. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. július 26. Budapest POP rendezvény – felvételi ponthatárok kihirdetése. 

2017. augusztus 7. Budapest HÖOK Elnökség ülése  

2017. augusztus 10-

11. 

Békésszentandrás HÖOK Elnökség találkozója 

2017. augusztus 15. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program jelentéséről dr. 

Horváth Zita helyettes államtitkárral. Téma: hallgatói 

kiválóság, tudományos életpálya. 

2017. augusztus 18. Budapest Találkozó a KIFÜ képviselőivel a GINOP 3.1.1. projekt 

kapcsán. 

2017. augusztus 22. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. augusztus 22. Budapest Ágazatközi egyeztetés dr. Palkovics László államtitkár 

vezetésével a #Jövőkép program jelentéséről, az 

érintett 5 államtitkárság képviselőinek részvételével. 



 

2017. augusztus 23. Budapest Egyeztetés a #Jövőkép program előrehaladásáról 

2017. augusztus 29. Szarvas HÖOK gólyatábori roadshow – SZEI Budai Kampusz 

gólyatábora 

2017. augusztus 28. Budapest #Jövőkép program akciótervének előkészítő 

egyeztetése 

2017. augusztus 29. Zánka HÖOK gólyatábori roadshow – ELTE BTK gólyatábora 

2017. szeptember 5. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. szeptember 5. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2017. szeptember 

11. 

Budapest 

 
 

#Jövőkép program akciótervének előkészítő 

egyeztetése 

2017. szeptember 

13. 

Budapest #Jövőkép program ágazatközi munkacsoport 

egyeztetése (ifjúsági jólét) 

2017. szeptember 

14. 

Budapest 

 
 

#Jövőkép program akciótervének előkészítő 

egyeztetése 

2017. szeptember 

14. 

Budapest #Jövőkép program ágazatközi munkacsoport 

egyeztetése (hallgatói kiválóság) 

2017. szeptember 

15. 

Miskolc A Miskolci Egyetem hallgatói egészségügyi ellátási 

rendszerének és sportrendszerének megtekintése 

dr. Horváth Zita helyettes államtitkár meghívására.  

2017. szeptember 

18. 

Budapest 

 
 

#Jövőkép program ágazatközi munkacsoport 

egyeztetése (kollégiumi fejlesztések) 

2017. szeptember 

19. 

Budapest #Jövőkép program ágazatközi munkacsoport 

egyeztetése (hallgatói sport) 

2017. szeptember 

20. 

Budapest Budapesti Egyetemi Sportfesztivál az Egyetemi Sport 

Nemzetközi Napja alkalmából 



 

2017. szeptember 

21. 

Budapest #Jövőkép program akciótervének előkészítő 

egyeztetése 

2017. szeptember 

27. 

Debrecen Debreceni Egyetem yoUDay rendezvénye 

2017. szeptember 

29. 

Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. október 3. Budapest MAB Látogató Bizottság (SZIE) ülése 

2017. október 4. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. október 9. Budapest Megbeszélés az ÁTE HÖK képviselőivel. Téma: 

hallgatói tankönyv-, ill. jegyzettámogatás 

lehetőségei. 

 

 

  



 

Részletes beszámoló 

 

A legutolsó közgyűlési ülés óta eltelt időben is elláttam elnökhelyettesi feladataimat. 

Munkám legnagyobb részét a #Jövőkép programmal kapcsolatos teendők tették ki. Ide tartozott a 

program állomásain való részvételt követően a program során feltárt jelenségeket összefoglaló 

jelentés összeállítása, amely 2017. július elejére készült el. Ezt követően az Államtitkárság 

felkérésére egy, a jelenlegi helyzetet a jelentésben már bemutatott hallgatói nézőponton túl is 

megvilágító anyagot készítettünk, amelynek végső változatát a szervezet elnökével, alelnökével és 

kabinetfőnökével közösen állítottuk össze. Ebben javaslatot teszünk a lehetséges beavatkozásokra, 

intézkedésekre is.  

Ennek során felhasználtuk azoknak a – fent részletesen felsorolt – megbeszéléseknek, 

munkacsoporti üléseknek az eredményeit is, amelyek dr. Horváth Zita helyettes államtitkár, 

valamint az Oktatási Államtikárság által bevont államtitkárságok és egyéb állami szervek 

képviselőinek (a teljesség igénye nélkül: Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős 

helyettes államtitkár, Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Sárfalvi Péter 

nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Schneller 

Domonkos kabinetfőnök, stratégiai főigazgató (Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja)  

részvételével zajlottak le. Bízom abban, az anyag, amely igen sok óra alatt, és számos egyeztetést 

követően nyerte el jelenlegi formáját, hamarosan minél több kormányzati döntésben és intézményi 

intézkedésben ölt testet! 

A fenti munkaanyagok megalkotása és egyeztetése, illetve a megbeszélések során mindvégig 

különös hangsúlyt fektettünk az ösztöndíjreform képviseletére, mielőbbi megvalósításának 

előmozdítására, továbbá e tárgyban Gulyás elnök úr is számos – az ő beszámolójában részletesen 

olvasható – tárgyalást folytatott az illetékes kormányzati szereplőkkel.  

Az egyéb területeken végzett munkát alább mutatom be. 

 

Jogszabálymódosítások 



 

Az előző beszámolómban bemutatott, akkor még folyamatban lévő jogszabály-

módosításokat végül változatlan formában fogadta el az Országgyűlés. Így a hallgatói jogorvoslat 

első szintje továbbra is intézményen belül marad, az ezt követő bírósági szakaszban azonban 

megszűnik a soron kívüli eljárás. A hallgatói jogorvoslatra, a HÖK által jogainak megsértése esetén 

kezdeményezhető eljárásra vonatkozó új szabályok 2018. január 1-jétől hatályosak, így eddig kell a 

jogorvoslatot érintő változásokat, pl. jogorvoslati kérelmek törvényileg 30 napban maximalizált 

elbírálási határidejét is az intézményi szabályzatokon átvezetni. A módosítással bevezetett általános 

szenátusi választásokat pedig elsőként 2019. június 30-ig kell megtartani, amit követően minden 

szenátusi tag mandátuma legfeljebb a következő (négyévente esedékes) általános szenátusi 

választásokig tarthat.  

A törvény-módosításokon túl két kormányrendelet is módosult az ősz elején, mindkettővel 

kapcsolatban értékeltük a tervezetek szövegét, amely megalapozta az ezekkel kapcsolatos 

tárgyalásokon a HÖOK által képviselt álláspontot. 

Diákhitel szabályainak módosítása (1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet):  

A Diákhitel szabályainak módosítási tervezete alapvetően a 2016. őszi vezetőképzőn a 

vezetői szekcióban általatok, ill. később a HÖOK vezetése által tett javaslatokon alapult, így ezek 

kapcsán csak pontosító észrevételeket kellett tennünk. Az új rendelkezések nagyban segítik a 

hallgatókat, hiszen: 

- Az önköltségre felvehető Diákhitel (Diákhitel 2) kamata az eddigi 2%-ról 0 %-ra csökken.  

- A szabad felhasználású hitel (Diákhitel 1) maximális havi összege 50000 Ft-ról 70000-ra 

nő. Ezzel egyidejűleg a kötött felhasználású hitelből (Diákhitel 2) már nem csak az 

önköltséget fedezhetik a hallgatók, hanem az idegen nyelven folytatott képzéseken 

fizetendő ún. idegen nyelvű képzési hozzájárulás díját is. 

- - Az EU-ban folytatott résztanulmányokra (pl. Erasmus) is igénybevehető lesz a Diákhitel, 

ebben ez esetben pedig az általános határ 2-szerese, havi 140.000 Ft a felső határ. 

- Ezentúl 40 év helyett 45 éves korig vehető fel a Diákhitel. 

- A Diákhitel női igénybevevői 2018. január 1-től a következő kedvezményeket vehetik 

igénybe: 



 

o A gyerek születésekor kérelemre 3 évig szünetel a törlesztési kötelezettség, és az 

erre az időszakra eső kamatot a kormány elengedi, így a tartozás ez idő alatt nem 

növekszik. 

o A 2. gyerek születésekor az egyik (választás szerinti) Diákhitel-forma tartozásának 

felét elengedik. 

o A 3. gyerek születésekor elengedik az egyik (választás szerinti) Diákhitel-forma 

tartozásának egészét. 

- Stipendium Hungaricum program szabályai (285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet): 

A kormányrendelet számos, egyszerűsítő és észszerűsítő módosítás mellett nevesíti a 

külföldi hallgatók részére kötelezően nyújtandó mentori és tanácsadási szolgáltatásokat. Mivel a 

HÖOK egy teljes koncepciót dolgozott ki ezen feladatok megfelelő színvonalú jövőbeli ellátására, 

ezért a módosítással kapcsolatos egyeztetéseken azt tartotta a szervezet szem előtt, hogy a 

jogszabályi megfogalmazás a koncepció tartalmával összhangban legyen. 

 

Felvételi követelmények 2019. 

A tárgyban a tagoktól beérkezett javaslatokat összegeztük (és amennyiben a beérkező 

vélemények nem voltak ellentétesek egymással) továbbítottuk az érettségi tárgyak  

meghatározására hatáskörrel rendelkező Magyar Rektori Konferencia felé. Az MRK javaslataink nagy 

részét beépítette saját anyagába (kivételként azt emelném ki, hogy a pszichológia érettségit 

továbbra sem tervezik elfogadni a pedagógia BA szak felvételije során), remélhetőleg azok 

megkapják a minisztériumi jóváhagyást is. A legjelentősebb eredmény az emelt szintű érettségi 

feltétel eltörlése lehet szociális munka alapszakon, hiszen ebben a szakmában az állami 

közintézmények már most is nagy munkaerőhiánnyal küzdenek, amelynek kezelésében segíthet a 

bement szélesebbre tárása. 

 

Neptun.NET felmérések és további lépések 

Kővári Dániel elnöki megbízott vezetésével és Duráczky Bálint segítségével a korábban 

lezajlott intézményi felmérést követően sor került a fókuszcsoportos beszélgetések kiértékelésére 

is. A fókuszcsoportos adatgyűjtés során a megkérdezett hallgatók számos problémát soroltak fel, 



 

aminek a fejlesztése jobbá tenné magát a rendszert és ezáltal a felhasználok könnyebben tudják 

kezelni a rendszert. Mindkét felmérés eredményeit továbbítottuk a fejlesztő SDA Kft. részére. A 

válaszuk alapján a feltárt problémák megoldásában az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság 

segítéségét és koordinációját is kérjük, hiszen úgy tűnik, sok zavaró jelenség az intézményi 

felhasználók képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével volna kiküszöbölhető. Az SDA Kft. 

nyitottnak látszik arra, hogy a közeljövőben elvégezze a rendszer teljes arculati ráncfelvarrását, 

reméljük, hogy ebbe a folyamatba a HÖOK-nak is alkalma lesz bekapcsolódni a hallgatói javaslatok 

tolmácsolásával. Célunk, hogy ezt követően a Kft. sort kerítsen a többi, a felmérésekben 

meghatározott fejlesztendő terület fejlesztési ütemezésére is. 

 

 

A beszámoló elkészítésében közreműködött: Kővári Dániel, elnöki megbízott. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2017. október 9. 

 

 Dr. Vámosi Péter 

 elnökhelyettes 

 


