
 

 

Eseménynaptár 2016. június 10. – 2016. október 10. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. július 5.  Budapest Egyeztetés dr. Solti Péter miniszteri biztossal. 

Téma: hallgatói szolgáltatások. 

2016. július 7.  Sarlóspuszta ELTE HÖK vezetőképző 

2016. július 12-16.  Velence EFOTT Fesztivál. 

2016. július 26.  Budapest Pont Ott Parti 

2016. július 27.  Budapest Interjú a HÍR TV élő műsorában. Téma: felvételi 

ponthatárok. 

2016. július 29. Budapest Szakértői egyeztetés Kusztor Andrással (EMMI). 

Téma: kreditalapú finanszírozás 

2016. augusztus 9.  Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. augusztus 9.  Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. augusztus 17. Balatonlelle BME TTK gólyatábor 

2016. augusztus 22. Miskolc ME gólyatábor 

2016. augusztus 23.  Budapest Egyeztetés Hegedűs Imrével, a Felsőoktatási 

Kollégiumok Országos Szövetsége elnökével. 

Téma: kollégiumi stratégia. 

2016. augusztus 24.  Budapest Szakértői egyeztetés Kusztor Andrással (EMMI). 

Téma: kreditalapú finanszírozás 



 

2016. augusztus 29. Szombathely Találkozó az NYME SEK HÖK vezetőivel és az ELTE 

HÖK elnökével. 

2016. augusztus 30. Sopron Találkozó Ódor Istvánnal, az NYME HÖK elnökével 

2016. augusztus 31.  Zánka ELTE BTK gólyatábor 

2016. szeptember 5.  Budapest Egyeztetés a HÖOK külügyi stratégiájával 

kapcsolatos aktualitásokról. 

2016. szeptember 6.  Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. szeptember 7.  Debrecen Debreceni Egyetem gólyatábor 

2016. szeptember 8.  Budapest Egyeztetés Tiringer Ákossal, a BCE Közgáz Campus 

igazgatójával. Téma: kollégiumok. 

2016. szeptember 8.  Budapest Egyeztetés Májer Eszterrel: Téma: kollégiumi 

munkacsoport. 

2016. szeptember 9.  Budapest ELTE egyetemi tanévnyitó szenátusi ülése. 

2016. szeptember 20.  Budapest Az összegyetemi sportnap megnyitója. 

2016. szeptember 22. Miskolc Részvétel a ME HÖK elnökségi ülésén. 

2016. szeptember 22. Budapest A kollégiumi munkacsoport ülése. 

2016. szeptember 26. Budapest Interjú az MTVA Iskolapad című műsorának. 

Téma: orvosképzés fejlesztése. 

2016. szeptember 28. Budapest Egyeztetés lakhatási távolság 

figyelembevételének módszeréről a szociális 

ösztöndíj bírálata során a BME erre felkért 

szakértőivel  



 

2016. szeptember 28. Budapest Egyeztetés Krisztián Dáviddal, a BME EHK 

elnökével. 

2016. szeptember 28. Nyíregyháza Egyeztetés Nagy Arabellával (NYE HÖK elnöke). 

2016. szeptember 28. Debrecen „yoUday” rendezvény – Debreceni Egyetem 

2016. szeptember 29. Budapest Egyeztetés a kollégiumi rendeletekről. 

Résztvevők: Duráczky Bálint, Májer Eszter. 

2016. szeptember 30. Budapest Az Országos Tudományos Diákkori Tanács 

tisztújító ülése. 

2016. szeptember 30. Budapest Egyeztetés dr. Solti Péter miniszteri biztossal. 

Téma: intézményfinanszírozási kormányrendelet 

tervezete. 

2016. október 4. Budapest Az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése. 

Téma: A HÖOK elnökének beszámolója a 

szervezet tevékenységéről és terveiről. 

2016. október 4. Budapest Interjú az m2/Petőfi TV műsorában. Téma: az  

ösztöndíjakról egyszerűen. 

2016. október 7. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. október 10. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. október 10. Budapest Felsőoktatási Kerekasztal ülése 

 

 

Részletes beszámoló 

 

Az elmúlt közgyűlés óta továbbra is az érdekképviseleti feladatok tették ki tevékenységem legnagyobb 

részét, valamint az elnök távollétében rövid ideig elláttam a helyettesítésével járó feladatokat. 



 

 

Nftv. módosítása 

Pár napja kaptuk meg közigazgatási egyeztetésre az Nftv. újabb módosítását, amely alapvetően az 

intézményfinanszírozás kapcsán tartalmaz módosításokat, de érint egyéb területeket is. Az ezt érintő 

és egyéb módosítások véleményezését is előkészítettem, ezeket megküldtük az EMMI részére. Jó hír 

volt, hogy ennek a módosításnak egy szakasza már megoldást jelent arra az általunk is jelzett 

problémára, miszerint volt olyan intézmény, ahol sajátosan értelmezték a fogyatékkal élők részére 

biztosítható 4 többletféléves támogatási időt, és ezért néhány fogyatékkal élő hallgató hátrányos 

helyzetbe kerülhetett. A tervezet utolsó változata már megoldást jelent erre a problémára. 

 

A tervezet, amellett hogy előremutatóan egyszerűsíti a finanszírozási szabályokat, tartalmazza 

bizonyos szakok esetében a szakos, egy hallgatóra jutó képzési költségkeretek változását is. Ezzel 

kapcsolatban a Választmány részére előkészítettünk egy összehasonlító táblázatot is a hatályos 

értékekkel, amely megkönnyítette az ezek kapcsán történő állásfoglalás kialakítását. 

 

Felsőoktatási végrehajtási rendeletek módosításai 

Június hónapban megjelent a fenti tárgyban egy újabb salátarendelet. Ebbe kezdeményezésünkre – 

a törvénnyel összhangban – bekerült, hogy a törvénymódosítással összhangban kértük, hogy az 

oklevél-minták is tartalmazzák a diploma minősítését. Kérésünkre 14 esetben tartalmazta a rendelet 

a szakjegyzékben korábban hibásan szereplő angol, illetve magyar szakelnevezések korrekcióját is. A 

tanárképzésre vonatkozó 283/2012. Korm. rendelet 7. § (1) szakaszával, azaz a szakképzettség 

választása előtt kötelezően teljesítendő 150 kredittel kapcsolatos észrevételünket sajnos nem fogadta 

be a jogalkotó, így a módosítás megjelenését követően kértük az érintett intézményi érdekképviselők 

segítségét a várható, illetve kialakuló hatások összegyűjtésében, hogy a közeljövőben ezeket is 

eljuttatva kérjük a szabályozás ismételt felülvizsgálatát az EMMI-től. 

 

Ösztöndíj-reform 

Az oktatási államtitkár megerősítette, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályi előkészítésére még az ősz 

során számíthatunk. A részletes visszajelzésükig egyes részletszabályozási kérdésekkel foglalkoztunk: 



 

a távolság és utazási körülmények figyelembe vételére készült egy szakértői javaslat, amelyet a 

közeljövőben fog tárgyalni az elnökség, majd a választmány. 

Kollégiumi reform 

Augusztus hónap folyamán részt vettem az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia előkészítésével 

kapcsolatos HÖOK-álláspont kialakításában is. Ennek során a korábbi felméréseinkre támaszkodva 

megfogalmaztuk, hogy egyidejűleg van szükség a kapacitások bővítésére és a szolgáltatások 

színvonalának emelésére is. Mindehhez pedig egy, a hosszú távú fenntarthatóságot is biztosító – 

ugyanakkor a jelenlegi hallgatókra nem aránytalan terheket rovó – finanszírozási rendszer 

megalkotása is elengedhetetlen. 

 

Képzési és kimeneti követelmények megújítása 

Az előző közgyűlési ülést is érintő külföldi tartózkodásom alatt, júniusban a miniszteri rendelet 

közigazgatási egyeztetésének keretében elkészítettem a Magyar Rektori Konferencia képviselőivel 

egyeztetett módosítási javaslatok összesítését, valamint egy külön dokumentumban elküldtük a 

minisztériumban azokat a javaslatokat is, amelyekről az MRK-val nem sikerült megegyeznünk, de 

amelyeket a HÖOK részéről továbbra is fenntartottunk.  

 

Ezt követően az EFOTT idején kaptuk meg visszamutatásra a több mint 1500 oldalas tervezetet a 

végleges képzési és kimeneti követelményekről szóló rendeletről. Ekkor észleltük, hogy számos 

esetben az MRK-val egyeztetett módosításokat sem tartalmazta az anyag. Mint kiderült, ennek 

hátterében az állt, hogy az MRK adminisztrációja nem tartotta szükségesnek ezeket a saját részéről is 

elküldeni a minisztérium felé, hanem csak a saját maguk által kezdeményezett módosításokra 

fókuszáltak, és ennek hiányában az EMMI nem fogadta be őket. Ezen túl néhány esetben olyan 

módosításokkal is találkoztunk, amelyek semmilyen korábbi egyeztetés során nem merültek fel. Az 

MRK-val történt megegyezések alátámasztására – az ő adminisztrációjuk mérsékelt 

közreműködésének köszönhetően – még egy anyagot kellett készítenünk az EMMI részére, amelyben 

részletesen hivatkozásokkal és az eredeti levelek megküldésével támasztottuk alá, hogy az MRK 

részéről mikor, melyik levélben került visszaigazolásra az adott kérdésről való megegyezés. Ezt 

követően több órás személyes egyeztetéseknek, valamint Maruzsa miniszteri biztos segítségének 

köszönhetően legalább azoknak a kérdéseknek a nagyobb részét sikerült beemelni a rendeletbe, 



 

amelyek kapcsán korábban az MRK is támogatásáról biztosított minket. Ezen túl sikerült kideríteni, mi 

áll egyes, újonnan felbukkant módosítási szándékok mögött, amelyeket szintén sikerült megfelelően 

kezelni. 

 

Így végül minden szak esetében kredittel került elismerésre a szakdolgozat, számos szak esetében 

sikerült előrelépést elérni a nyelvvizsga követelmények kapcsán, valamint bizonyos szakok esetében 

sikerült megakadályozni a szakmai gyakorlat eltörlését vagy lerövidítését (pl. ápolás és betegellátás, 

informatikus könyvtáros, szociális munka stb.). Ezen túl az esetek egy részében sikerült érvényt 

szerezni azoknak az adott szakot érintő észrevételeknek is, amelyek szintén a tagönkormányzatok 

által eljuttatott véleményeken alapultak. Mindezek alapján elmondható, hogy a fennmaradt 

hiányosságok ellenére is az új képzési és kimeneti követelmények általánosságban egyértelműen jobb 

minőségűek lettek mind a korábban hatályos rendelethez, mind az első, januári anyagokhoz képest 

is. 

 

Felvételi követelmények módosítása (2018.) 

2016. október 10-én jutott el hozzánk a korábbi munka eredményeként a minisztériumban 

összeállított anyag a 2018-as felvételi követelményekről, amelynek véleményezésére az MRK is egy 

napot kapott. Ebben volt néhány eltérés a korábban általunk ismert tervekhez képest, ezért a rövid 

idő alatt is igyekeztünk beszerezni az érintettek véleményét a kérdésről, majd azt eljuttatni az MRK 

felé. Háromból két esetben remélhetőleg sikerült elérni a korrekciót, míg egy esetben még az MRK 

visszajelzésére várunk. Persze a korábbi tapasztalatokból kiindulva végleges értékelést csak a felvételi 

közlemény megjelenésekor lehet majd adni, de az már elmondható hogy az agrár képzési terület 

képzései és az építészmérnök szakok vonatkozásában az MRK és az EMMI – az eddigi jelek alapján – 

befogadta javaslatainkat. 

 

Tagönkormányzatok munkájának közvetlen segítése 

A nyári időszakban elkészítettünk egy összesítést az EMMI jogértelmezéseiről az átsorolásra 

vonatkozó szabályokról, amelyet eljuttatunk minden hallgatói önkormányzat részére. Ezen túl – 

részben hírlevél formájában – értesülhettetek az Nftv., valamint a vonatkozó kormányrendeletek 

hallgatói szempontból legfontosabb módosításairól. Ezek legfontosabb része volt, hogy az átsorolás 



 

nem terjedhetett ki idén nyáron a 2015/16-os tanévben beiratkozó hallgatókra, valamint hogy 2017. 

februári hatállyal mintegy 20 %-kal megemelésre került a köztársasági ösztöndíj összege. Ezen túl 

eljuttattuk a HÖK-ök részére a közérdekű adatigénylésért kérhető díjakról szóló kormányrendelet 

elérhetőségét is annak megjelenését követően.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2016. október 10. 

 

 dr. Vámosi Péter sk. 

 elnökhelyettes 

 


