
 

 

Eseménynaptár 
2018. május 1. – 2018. június 25. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. május 3. Budapest Találkozó az ENQA látogatóbizottság tagjaival – 

Téma: MAB európai akkreditációja – a látogató 

bizottságok felkészítése, szerepe a MAB 

munkájában. 

2018. május 3. Budapest Találkozó az ENQA látogatóbizottság tagjaival – 

Téma: MAB európai akkreditációja – a HÖOK és a 

MAB együttműködése, hallgatói részvétel a MAB 

munkájában 

2018. május 4. Budapest Egyeztetés Hankó Balázs miniszteri biztossal. Téma: 

orvosképzések amerikai (NCFMEA-) akkreditációja. 

2018. május 4. Debrecen HÖOK Választmány ülése 

2018. május 5. Debrecen HÖOK Közgyűlés ülése 

2018. május 8. Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

Orvostudományi Bizottságának ülése 

2018. május 17. Budapest V4 Rektori Konferenciák Fóruma, MRK alapításának 

30. évfordulója 

2018. május 18. Budapest MAB Plénum ülése 

2018. május 23. Budapest BUDAPEST, AZ ÉLHETŐ VÁROS konferencia, Fürjes 

Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomerációért 

felelős államtitkár előadása. 

2018. május 31. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 



 

2018. május 31. Budapest Pedagógusnap alkalmából megrendezésre kerülő 

díjátadó ünnepség 

2018. május 31. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2018. május 31. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2018. június 7. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. június 13. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. június 15. Budapest SE HÖK Küldöttgyűlés elnökválasztó ülése 

2018. június 21. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. június 22.  Budapest MAB Plénum ülése 

 

 

Részletes beszámoló 

 

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

keretében elnök úr akadályoztatása esetén képviseltem a szervezetet külső felek felé, valamint részt 

vettem a szervezet működését érintő operatív döntések kialakításában is.  

 

Kommunikációs tevékenység 

A beszámolási időszak első felére esett azon átmeneti időszak vége, amely alatt ideiglenesen 

elláttam a kommunikációs vezetői feladatokat is. Ez azért volt szükséges, hogy ne maradjon gazdátlan a 

terület akkor, amikor folyamatosan szembesültünk-szembesülünk a külső-belső kommunikációnk 

megerősítésének szükségességével. 



 

Budai Marcell végleges kommunikációs vezetői megbízását követően megtörtént az átadás-

átvétel, ez után a napi több órás feladatellátás helyett már csak tapasztalataimmal segítettem az ő 

munkáját, a kezdeti időszakban szorosabban, később pedig szükség esetén. Biztos vagyok benne, hogy a 

következő hónapokban tovább fog tudni fejlődni ez a terület! 

 

Felsőoktatás minőségbiztosítása 

 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság döntései 

 A beszámolási időszakban részt vettem a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság két 

ülésén, amelyek legfontosabb témája az egyetemi tanári pályázatok véleményezése volt.  

 Örömteli fejlemény, hogy a MAB Plénum a jövőre nézve biztosítja a MAB szakbizottságaiban a 

hallgatói részvételt (Ez 2012-ben szűnt meg.) A Plénum az esetek igen jelentős részében mind az 

egyetemi tanári, mind a szakokkal kapcsolatos ügyekben egy az egyben a szakbizottság által tett 

javaslatot hagyja jóvá, ezért is fontos, hogy immár ezekben a testületekben is biztosított a képviseletünk. 

A tagok plénum általi jóváhagyása számos nehézséggel volt terhelt, de ezt magunk mögött tudva így is 

bizakodóan tekinthetünk az új felállás által biztosított lehetőségekre.  

 Az Elnökség által megtett személyi javaslatok kialakítása során figyelemmel voltunk arra, hogy 

lehetőség szerint ugyanaz a személy lássa el az MRK és a MAB megegyező bizottságaiban is a hallgatói 

szempontok képviseletét. Így az Elnökség személyi javaslata a következők szerint alakult: 

• Agrártudományi Bizottság: Nagy Dániel elnökségi tag, 

• Bölcsészettudományi Bizottság: Jancsó András NÁFIOR-elnök, BHSZ-ügyvivő, 

• Műszaki Tudományok Bizottsága: Vidák Miklós BRSZ-elnök, 

• Művészeti Bizottság: Salamon György PTE MK HÖK-elnök 

• Pedagógusképzési (Tanárképzési) Bizottság: Kovács Péter elnökségi tag 

• Sporttudományi Bizottság: Tóth Levente korábbi TE HÖK-elnök, 

• Társadalomtudományi Bizottság: Kaizinger Tamás Töhötöm elnökségi tag, 

• Természettudományi Bizottság: Krisztián Dávid BME EHK-elnök. 

Ezúton is köszönöm a szakbizottsági delegáltaknak, hogy vállalták ezt a feladatot! 

  

 MAB európai (ENQA) akkreditációja 



 

 Ötévente pedig megfordul a MAB szerepe: míg ez a szervezet akkreditálja a felsőoktatási 

intézményeket, karokat, programokat, addig a május első hetében a MAB európai akkreditációjára került 

sor. Ezzel kapcsolatban megszerveztem a HÖOK-részvételt a meghallgatáson, valamint magam is részt 

vettem személyesen két témában is a beszélgetéseken (hallgatók szerepe/HÖOK-MAB kapcsolat; 

látogatóbizottságok felkészítése, szerepe). A HÖOK delegációját továbbá Garbai Ádám leköszönt 

kabinetfőnök, Németh Gergő kabinetfőnök és Kaizinger Tamás Töhötöm külügyi elnökségi tag alkották. 

Remélem, hogy a sikeres akkreditációt követően a MAB még magasabb színvonalon, a hallgatói 

szempontokra továbbra is figyelemmel tudja majd végezni szerteágazó feladatait, a jövőben is az ENQA 

teljes jogú tagjaként. 

 

 Orvosképzések amerikai (NCFMEA) akkreditációja 

 Újult erővel folytatódott a tavaly ősz óta zajló munka e téren is. A Hankó Balázs miniszteri biztos 

(EMMI) által vezetett munkacsoport (tagok: intézményi képviselők, MAB és HÖOK képviselői) keretén 

belül jelentős számú és terjedelmű szövegszerű javaslatot fogalmaztam meg az amerikai akkreditációs 

ügynökség felé benyújtandó önértékeléshez, továbbá javaslatokat tettem a benyújtandó 

dokumentumok körére, illetve javasolt kivonatolására is. (Az amerikai fél részére minden dokumentumot 

angolra fordítva lehet csak benyújtani, ezért a munkacsoport csak a releváns részeket kivonatoló 

formában tartotta szükségesnek a vonatkozó MAB-, illetve intézményi dokumentumok lefordítását.) Az 

anyag véglegesítése jelenleg is zajlik, az önértékelés benyújtásának határideje július 8. 

 

Egyebek 

A fentieken túl további projektekben is közreműködtem, valamint a mostani időszakban is részt 

vettem a beérkező egyedi hallgatói és HÖK-ök általi megkeresések (pl. közéleti ösztöndíj intézményen 

belüli rendezése, elektronikus választások, tanulmányi ügyek stb.) kapcsán történő segítségnyújtásban is. 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018. június 25. 

 

 Dr. Vámosi Péter 

 elnökhelyettes 


