
 

Eseménynaptár 
2018. június 26. – 2018. október 1. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. június 26. Budapest Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése. MRK-

tisztújítás. 

2018. június 28. Velence A HÖOK és az EFOTT önkéntes akciója, Fejér Megyei 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Diákotthon és Gyermekotthon. 

2018. június 29. Budapest Semmelweis-napi ünnepség (Semmelweis Egyetem). 

2018. június 29. – 

július 1. 

Balatonlelle HÖOK Nyári Egyetem. 

2018. június 29. Balatonlelle HÖOK Választmány ülése. 

2018. június 30. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés ülése. 

2018. július 5. Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

Orvostudományi Bizottságának ülése. 

2018. július 6. Pécs PTE ETK oklevélátadó ünnepség. 

2018. július 11. Velence EFOTT Fesztivál megnyitó. 

2018. július 11-16. Velence EFOTT Fesztivál. 

2018. július 13. Velence Találkozó Tóth Bertalannal (MSZP-elnök) és Torzsa 

Sándorral (Societas-elnök).  

2018. július 16.  - Telefonos interjú az Inforádiónak. 



 

2018. július 20. Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ülése. 

2018. július 24. Budapest HÖOK vezetői értekezlet. 

2018. július 24. Budapest Nyílt megbeszélés az ÁSZ jelentés kapcsán 

tagönkormányzati vezetőkkel („fogadóóra”).  

2018. július 25. Budapest Pont ott parti. Sajtótájékoztató a 2018. évi rendes 

felvételi eljárásról. 

2018. augusztus 7. Budapest HÖOK vezetői értekezlet. 

2018. augusztus 10. Tata NKE gólyatábor. 

2018. augusztus 10. - Telefonos interjú az Inforadiónak. Téma: kollégiumi 

fejlesztések, lakhatási helyzet. 

2018. augusztus 10. - Telefonos interjú az azonnali.hu-nak. Téma: 

felsőoktatási rendeletmódosítások. 

2018. augusztus 10. - Telefonos interjú a hvg.hu-nak. Téma: felsőoktatási 

rendeletmódosítások. 

2018. augusztus 15. Budapest Egyeztetés a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének képviselőivel (Joó Kinga 

elnökhelyettes, Bálint Melinda szociális referens) a 

HÖOK ösztöndíjreform-javaslatai kapcsán az 

együttműködési lehetőségekről.  

2018. augusztus 15. Budapest HÖOK vezetői értekezlet. 

2018. augusztus 16. Budapest HÖOK vezetői értekezlet. 

2018. augusztus 16. Budapest Egyeztetés Dr. Hankó Balázs miniszteri biztossal. 

Téma: orvosképzések amerikai (NCFMEA-) 

akkreditációja. 



 

2018. augusztus 24. Budapest DOSZ Nyári Tábor ünnepélyes megnyitó. 

2018. augusztus 26. Budapest Telefonos interjú a hírTV stábjának. Téma: lakhatási 

helyzet, hallgatók számára elérhető szociális 

támogatások, szociális ösztöndíj 40 %-os emelése. 

2018. szeptember 2. Budapest Semmelweis Egyetem tanévnyitója. 

2018. szeptember 4. Budapest HÖOK vezetői értekezlet. 

2018. szeptember 6. Budapest „Beszélgessünk a Corvinusról”, kerekasztal-

beszélgetés a „Diákok egy megújult Corvinusért” 

csoport szervezésében. További résztvevők: a BCE 

rektora, kancellárja, az ITM álltamtitkára és a MOL 

vezérigazgatója. 

2018. szeptember 

18. 

Budapest Társszerzőként publikáció leadása a Jövőkép 

Programról a Valóság c. folyóirat „Beszélgessünk a 

felsőoktatásról” sorozatának keretében. 

2018. szeptember 

18. 

Budapest Magyar Rektori Konferencia kreditelismerési 

munkacsoport ülése. 

2018. szeptember 

19. 

Budapest Interjú a hírTV stábjának. Téma: szociális ösztöndíjak  

40%-os emelése, lakhatási helyzet. 

2018. szeptember 

21. 

Budapest Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ülése. 

2018. szeptember 

24-25. 

Budapest Global Universities in the XXI. Century Conference 

(az MRK és a brazil Coimbra  Group  of  Brazilian  

Universities közös konferenciája). 

2018. szeptember 

27. 

Budapest 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap – NagyKoncert 

Aréna est. 

 

 



 

Részletes beszámoló 

 

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

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

vettem a szervezet működését érintő operatív döntések kialakításában is. 

  

 Munkám leghangsúlyosabb eleme a következő három témakör volt: 1. átsorolási szigorítás – 

helyzet kezelése, kormányzati beavatkozás kérése; 2. Állami Számvevőszék ellenőrzése; 3. szociális 

támogatás 40%-os emelése végrehajtásával kapcsolatos kérdések. Mindhárom területtel rengeteget 

foglalkoztunk a nyár és a tanévkezdet folyamán, ennek során folyamatosan részt vettem az ezekkel 

kapcsolatos lépéseink kidolgozásában, levelezés előkészítésében, kapcsolattartásban a 

tagönkormányzatokkal és külső érintettekkel egyaránt (minisztérium, MRK stb.), ugyanakkor további 

részletekre itt nem térek ki, hiszen mindhárom területen az aktuális helyzetet az elnöki beszámoló is 

ismerteti. 

 

Jogszabálytervezetek véleményezése, kezdeményezések 

 Az egyes oktatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló Kormány-előterjesztés (42294/2018. 

ikt. sz.) 

 A tervezet véleményezését az átsorolási szabályok könnyítése vonatkozásában végeztük el. 

Hivatalos válaszunkban egyetértettünk a tervezetben foglalt intézkedéssel, amely szerint az újabb 

elemzések eredményének ismeretéig nem kerül sor az átsorolási átlaghatár növelésére, és az a 

jelenlegi szinten marad. Üdvözültük azt is, hogy a tervezet vezetői összefoglalója szerint ősszel sor fog 

kerülni a hatályos szabályok hatásainak még átfogóbb elemzésére is. 

A tervezetet javasoltuk kiegészíteni továbbá azzal, hogy az idén nyáron átsoroltak közül 

visszamenőlegesen kerüljenek visszasorolásra azok is (vagy más módon kerüljön rendezésre az ő 

megsegítésük), akik tanulmányi követelményeiket megfelelően teljesítették az elégségest 

meghaladó, csak a 2,50-os értéket el nem érő átlaggal. 

Sajnos végül a Kormány végül az eredeti előterjesztésben szereplő könnyítésről való döntést 

is későbbre (várhatóan őszre) halasztotta, így a nyáron fizetős képzésre átsorolt hallgató egyelőre 

semmilyen könnyítést nem kapott. 



 

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 

képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

Kormány-előterjesztés (45134/2018. ikt. sz.) 

 Az előterjesztés legnagyobb részét az illetékes testületek (MAB, Felsőoktatási Tervezési 

Testület) által támogatott szakok hivatalos létrehozása (a szakjegyzék kiegészítése) tette ki 

(nemzetközi adózás mesterképzési szak; családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana 

mesterképzési szak; jazz-zeneszerző, jazzének-művész, jazzhangszer-művész mesterképzési és 

művésztanári szakok; kulturális antropológia alapképzési szak; jármű-üzemmérnök alapképzési szak), 

amihez nem volt észrevételünk. 

 A tervezet másik eleme, hogy a jövőben egyes képzések önálló szakirány helyett specializáció 

formájában is indíthatóak lesznek. Ez egyszerűsíti a képzés elindításának eljárását, ugyanakkor 

felhívtuk a jogalkotó figyelmét az ebben rejlő (főként minőségi) veszélyekre is.  

 Az elfogadott rendelet még nem jelent meg a Magyar Közlönyben.  

 

 További jogalkotási kezdeményezések 

 A Választmány döntése alapján Varga Mihály pénzügyminiszterhez fordultunk a diákhitel 

törlesztéséhez adható adómentes cafeteria lehetőségének eltörlése miatt. Sajnos az ezzel 

kapcsolatos egyeztetések ellenére végül az Országgyűlés az eredeti javaslat szerint fogadta el 

a vonatkozó törvénymódosítást, a kérdést később újra szükséges lesz majd felvetni.  

 Az alapvető jogok biztosának kapcsolódó jelentésének augusztusi megjelenését követően 

eljuttattuk az EMMI-hez kezdeményezésünket, hogy a jelentésben foglaltak orvoslására az 

édesapákra is kerüljön kiterjesztésre a Diákhitel elengedésére vonatkozó kedvezmény. 

 

Felsőoktatás minőségbiztosítása 

 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

 A beszámolási időszakban részt vettem a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság két 

ülésén. Lezárult az egyetemi tanári pályázatok véleményezése, az ülések legnagyobb részét a doktori 

iskolák akkreditációja tette ki. E tapasztalat alapján döntést is hoztunk, hogy ezek rendszerét teljesen 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2805034/Jelent%C3%A9s+a+null%C3%A1zhat%C3%B3+di%C3%A1khitel+kapcs%C3%A1n+978_2018/809493ba-7ede-bfb5-a034-46d085dc6a14?version=1.0


 

át kell alakítani, hiszen jelenleg csak adminisztratív mutatókra fókuszál, és így jelentős részben 

mechanikus a döntéshozatal.  

 Felállításra kerültek az ősszel esedékes intézményi látogatásokat elvégző akkreditációs 

látogatóbizottságok is. A következő 10 intézmény akkreditációja fog megtörténni ebben a félévben 

(bizonyos intézményeknél ez már el is kezdődött): 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 

 Budapest Corvinus Egyetem, 

 Edutus Főiskola, 

 Gábor Dénes Főiskola,  

 Győri Hittudományi Főiskola,  

 Nyíregyházi Egyetem, 

 Óbudai Egyetem, 

 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 

 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 

 Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola. 

 

Előző beszámolómban olvashattatok a MAB-nak az európai akkreditációs szervezet, az ENQA 

általi akkreditációs látogatása kapcsán elvégzett feladatainkról. Bár végleges jelentés még nem érhető 

el, de a MAB már megkapta az ENQA jelentését és döntését, melynek értelmében a jövőben is az 

ENQA teljes jogú tagjaként végezheti munkáját a MAB.  

 

 Orvosképzések amerikai (NCFMEA) akkreditációja 

 Számos alkalommal számoltam be az ezen a területen végzett feladataimról is, valamint arról 

is, hogy mekkora kihívást jelentett hazánk számára az amerikai akkreditációs követelményeknek való 

megfelelés bizonyítása.  

2017 őszén az eredetileg elkészített, 98 oldalas anyag alapján még a 74 kritériumból csak 17 

tekintetében találta megfelelőnek  a leírt magyar gyakorlatot az amerikai bizottság. A most júliusra 

összeállított anyag már 56 pontban megfelelt, és a maradék 28 ponthoz kért kiegészítések is sokkal 

kisebb horderejűek voltak, mint korábban. A végül 171 oldalra kiegészített anyag, melynek szövegét 

legalább felerészben a HÖOK képviseletében javasolt (részben kiegészítések, de jelentős részben 



 

újrafogalmazások is) szöveg alkotta, alapján már 67 kritériumot fogadott el az NCFMEA bizottság 

teljesítettnek, a kritériumok közötti átfedések miatt lényegében 4 tisztázandó kérdés maradt. 

Informálisan úgy értesültünk, hogy a Washingtonban tartott személyes meghallgatáson az ezekre 

adott válaszokat is elfogadta a bizottság, és hamarosan megérkezhet a hivatalos pozitív döntés is, 

melynek értelmében a 4 orvosképző egyetem megőrizheti a hazánkba érkező nagyszámú külföldi 

hallgató számára kiemelten fontos amerikai akkreditációját. 

 

Egyebek 

A fentieken túl a mostani időszakban is részt vettem a HÖK-ök vezetőitől beérkező kérdések 

megválaszolásában is (személyesen, telefonon, írásban), amely legtöbbször a jogi helyzet tisztázását, 

kutatási eredmények vagy egyéb információk rendelkezésre bocsátását, valamint tanácsadást 

jelentett. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018. október 1. 

 

 dr. Vámosi Péter sk. 

   elnökhelyettes 

 
 


