
 

 

Eseménynaptár 
2017. október 10. – 2018. február 19. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. október 13. Szarvas HÖOK Választmány ülése 

2017. október 14. Szarvas HÖOK Közgyűlés ülése 

2017. október 16. Budapest Stipendium Hungaricum promóciós egyeztetés. 

Résztvevők: Tempus KA., EMMI 

felsőoktatásstratégiai főosztály, KKM 

tudománydiplomáciai főosztály, MRK.  

2017. október 18 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. október 18-

20. 

Gödöllő, 

Budapest 

Szent István Egyetem MAB-intézményakkreditációs 

látogatása 

2017. október 24. Budapest Egyeztetés Szabó István főosztályvezetővel (EMMI) 

Téma: Stipendium Hungaricum-mentorhálózat 

2017. október 27. Budapest Megbeszélés a HÖOK őszi vezetőképző kapcsán. 

2017. november 1. Budapest Forinyák Géza joghallgató síremlékének 

megkoszorúzása 

2017. november 3. Budapest Megbeszélés Valerie Gomez Bassac 

képviselőasszonnyal, a francia nemzetgyűlés 

munkacsoportjának elnökével és Franciaország 

budapesti nagykövetségének első titkárával. 

2017. november 6. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 



 

2017. november 7.  Budapest A MAB és a magyarországi orvosképzések amerikai 

(NCFMEA) akkreditációs anyagát előkészítő 

munkacsoport ülése. 

2017. november 13.  Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. november 15. Budapest Interjú a svájci közszolgálati rádiónak (SRF). Téma: 

magyarországi felsőoktatás. 

2017. november 16-

19. 

Siófok HÖOK tavaszi vezetőképző. 

2017. november 18. Siófok HÖOK Választmány ülése 

2017. november 22.  Budapest az Országgyűlés Kulturális Bizottságának ülése, Balog 

Zoltán miniszter meghallgatása. 

2017. november 23.  Székesfehérvár HÖOK Elnökség ülése 

2017. november 

28.-december 2.  

Jeruzsálem ESU Board Meeting (Közgyűlés) ülése 

2017. november 28. Tel-Aviv Találkozó Berényi Lászlóval, Magyarország izraeli 

nagykövetségének kulturális attaséjával 

2017. december 1. Jeruzsálem Egyeztetés Milan Szaviccsal, a Szerb Egyetemek 

Hallgatói Konferenciájának elnökével. Téma: magyar 

nyelvű felvételi a vajdasági egyetem jogi karára. 

2017. december 5. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 6.  Budapest #Jövőkép Program ágazatközi záró egyeztetés 

2017. december 12. Budapest MAB Minőségbiztosítási Bizottság ülése 

2017. december 14. Budapest HÖOK vezetőképző – képzésfelelősi megbeszélés 



 

2017. december 14. Budapest Felsőoktatási Tervezési Testület ülése 

2017. december 15. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. december 15. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. december 15. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2017. december 15. Budapest HÖOK évértékelő találkozó 

2017. december 18. Budapest Interjú az mno.hu újságírójának. Téma: Diákhitel 

változásai.   

2017. december 19. Budapest Interjú a Klubrádiónak. Téma: Diákhitel változásai.  

2017. december 19. Budapest Interjú az InfoRádiónak. Téma: Diákhitel változásai. 

2017. december 20. Budapest Egyeztetés dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkárral. Téma: #Jövőkép Program 

kimenete.  

2018. január 11. Budapest Egyeztetés dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkárral. Téma: #Jövőkép Program 

kimenete.  

2018. január 11. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. január 12. Budapest Egyeztetés dr. Hankó Balázs miniszteri biztossal és 

dr. Kovács L. Gáborral (elnök, MAB Orvostudományi 

Bizottság). Téma: MAB és orvosképzések amerikai 

NCFMEA-akkreditációja. 

2018. január 15. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 



 

2018. január 18. Budapest MAB Minőségbiztosítási Bizottság ülése 

2018. január 18. Budapest Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 

2018. január 19. Budapest MAB intézményakkreditációs látogató bizottság 

alakuló ülése (Közép-európai Egyetem) 

2018. január 23. Budapest Megbeszélés dr. Rajcsányi-Molnár Mónikával, a DUE 

oktatási rektorhelyettesével. Téma: Hallgatói 

sikeresség támogatása. 

2018. január 25. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. január 25. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

 

2018. január 31-

február 1. 

Budapest Közép-európai Egyetem MAB-

intézményakkreditációs látogatása 

2018. február 8. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017. február 9. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2017. február 12. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. február 13. Budapest BME HÖK – EHK-ülés  

2018. február 14. Veszprém Megbeszélés a PE HÖK képviselőivel  

2018. február 14. Budapest ELTE HÖK – megbeszélés az EHÖK Elnökség tagjaival. 

2018. február 16. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 



 

2018. február 19.  Budapest Egyeztetés a DOSZ vezetőivel 

2018. február 19.  Budapest Kerekasztal a Fiatalokért ülése (EMMI) 

2018. február 19. Budapest Megbeszélés az NKE HÖK képviselőivel 

 

 

Részletes beszámoló 

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

keretében elnök úr akadályoztatása alatt elláttam a szervezet vezetésével kapcsolatos napi feladatokat is 

(munka koordinációja, ülésvezetés stb.), valamint a szakmai munka mellett kivettem a részemet a 

szervezet működését érintő stratégiai, illetve operatív jellegű vezetői döntések kimunkálásából is 

(vezetőképző szervezése, költségvetés tervezése, irodai elhelyezés, egyes projektek előkészítése, illetve 

kidolgozása stb.), melyek részletezésére terjedelmi korlátok miatt sem térnék ki.  

Szakmai munkám legnagyobb horderejű részét az előző beszámolási időszakhoz hasonlóan a 

#Jövőkép program során elkészített összefoglalóval kapcsolatos munka tette ki. Ez alatt értendőek az ez 

alapján folytatott egyeztetések, valamint az egyeztetéseken elhangzottak alapján a javasolt 

intézkedéseket és akciókat is tartalmazó, részletesen alátámasztott javaslatcsomag ki, majd átdolgozása 

is. Az év végén úgy tűnt, hogy a program eredményeképpen egy megállapodás kerülne megkötésre az 

EMMI és a HÖOK között, amely rendelkezne az azonnali beavatkozási területekről, továbbá az 

intézkedési csomag további sorsáról, mely megállapodási tervezet szövegezésének egyeztetésében is 

aktívan részt vettem. (Jelen beszámoló írása idejéig a megállapodás nem került megkötésre.) Az ezzel 

kapcsolatos további részletek Gulyás elnök úr beszámolójában olvashatóak. 

Az egyéb területeken végzett munkából néhány területet alább mutatok be részletesen. 

 

Jogszabálymódosítások 

 2017. október 17-én kapta meg szervezetünk rövid határidővel a (későbbi) 407/2017 (XII. 15.) 

Korm. rendelet tervezét véleményezésre. Az előterjesztés alapvetően nem tartalmazott olyan hallgatói 



 

vonatkozású módosítást, amelyhez szükségesnek láttunk volna lényeges (nem pontosító szándékú) 

észrevételt megfogalmazni, továbbá a választmány tagjai sem tettek észrevételt.  

Mivel azonban a tervezet 13 kormányrendeletet is módosítani tervezett, eljuttattuk az ezekre 

vonatkozóan korábban összeállított (és a tervezetben érintett részekhez nem, vagy nem közvetlenül 

kapcsolódó) módosítási javaslatainkat, kezdeményezve ezek beépítését. Sajnos ezen, közvetlenül nem 

megnyitott részeket érintő javaslataink beépítését a kormányzat nem támogatta, részben a folyamatban 

lévő Jövőkép-tárgyalásokra is hivatkozva, miszerint az érintett részekről szülessen meg előbb a részletes 

szakmai megállapodás, majd ezt követően külön sor kerülhet az ezekből fakadó rendeleti módosítások 

megtételére. Különösen sajnálatos, hogy ezek közül az (állami szociális intézményekben jelentkező) nagy 

munkaerőhiánnyal érintett szociális munka alapszakra vonatkozó, a Magyar Rektori Konferenciával közös 

(a párhuzamosan folytatott, 2019. évi felvételi követelményekről szóló egyeztetésen kialakított) 

javaslatunkat sem fogadta be a kormányzat, hogy a felvételi kormányrendeletből törlésre kerüljön a 

felvételi követelményként előírt emelt szintű érettségi, amely segíthetett volna a bemenet szélesebbre 

tárása által a problémák orvoslásában. 

 

Központi ponthatárok 2018.; felvételi követelmények 2019. 

2017 év végén határozta meg a miniszter a „41 szakon” a központi ponthatárokat. Hosszú 

munkánk eredményeképpen több szakon is csökkentésre került sor, így reményeink szerint sokkal 

több hallgató kerülhet be állami ösztöndíjas formában az érintett szakokra, és így az eddig 

hátrányosan érintett, vidéki intézményekben is végre jelentősebb számban jelenhetnek meg a 

térítésmentesen tanuló hallgatók. A legnagyobb mértékű változásokat alább ismertetem, ezeken a 

szakokon az alábbi pontszámmal csökkent az előre meghatározott ponthatár: 

• alkalmazott közgazdaságtan szakon 30 ponttal, 

• emberi erőforrások szakon 15 ponttal, 

• gazdálkodási és menedzsment szakon 2017-hez képest 12, 2016-hoz képest már 20 

ponttal, 

• gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon 25 ponttal, 

• kereskedelem és marketing szakon 21 ponttal, 

• nemzetközi gazdálkodás szakon 20 ponttal, 

• pénzügy és számvitel szakon 25 ponttal, 



 

• turizmus-vendéglátás szakon 2017-hoz képest 20, 2016-hoz képest már 28 ponttal. 

Mindezek eredményeképpen a központi ponthatárok a gazdasági szakokon 400-440 pont 

közé csökkentek. 

Év végén került sor a 2019. évi felvételi követelmények nyilvánosságra hozatalára is. Ebben 

a fentebb jelzettez túl (szociális munka szak) nem volt változás az előzetesen egyeztetettekhez (és 

korábbi beszámolómban bemutatotthoz képest).  

 

Felsőoktatási Tervezési Testület 

Az FTT egy ülést tartott, amelyen – beszámolók meghallgatása mellett – több szak 

indításának támogatásáról döntöttünk. Az FTT a tervezetek kapcsán tett észrevételeimet 

befogadta, és azok beépítésével javasolta támogatni a miniszter részére az érintett szakok 

indítását. 

 

Felsőoktatási minőségbiztosítás, MAB 

A beszámolási időszakban igen sok időt töltöttem e terület feladataival. Két 

intézményakkreditációs folyamatban vettem részt látogató bizottsági tagként (Szent István Egyetem, 

Közép-európai Egyetem). A két esetben külön-külön is a kb. 100 oldalas intézményi önértékelés mellett 

több száz oldalnyi szabályzatot kellett áttekintenünk, a KEE esetén mindezt angol nyelven.  

E folyamatokban legjobb tudásom szerint jelenítettem meg a minőségi felsőoktatás és a 

hallgatók szempontjait, és bár több észrevételt is az oktatók által dominált bizottság végül nem 

szerepeltett a végleges jelentésben, meggyőződésem, hogy a jelentésben foglaltak hasznosan szolgálják 

majd az intézmények fejlődését a következő 5 évben.  

 

Ezen túl részt vettem az önértékelési útmutató/sablon 2018-as aktualizálásban is a MAB 

Minőségbiztosítási Bizottság tagjaként, amely kiemelt jelentőséggel bír, hiszen 2018-ban több mint 20 

intézmény akkreditációjának megújítására lesz szükség. E folyamat során is többször ütköztek különböző 

szempontok és nézőpontok. Végig arra törekedtem, hogy a hallgatói szempontok már a sablonban is 

minél hangsúlyosabban jelenjenek meg, a látogató bizottság tagjait is orientálva. A tervezet végleges 

elfogadására csak a közgyűlés ülése után kerül majd sor. 



 

Ezen túl részt vettem a MAB-ra vonatkozó európai (ENQA-) akkreditáció önértékelésének 

véleményezésében is, valamint a hazai orvosképzések és a MAB ezirányú tevékenységére irányuló 

amerikai (NCFMEA-) akkreditáció anyagának kidolgozását végző munkacsoport munkájában is (ez utóbbi 

jelenleg is folyamatban van).   

 

Vezetőképző 

A rendezvény kapcsán a tanulmányi és juttatási képzések képzési terveinek kidolgozását végeztem, 

továbbá több előadást is tartottam ezekben. A helyszíni koordinációban a segítséget ezúton is köszönöm 

Mósa Tamás elnökségi tagnak és Jancsó András elnöki megbízottnak, NÁFIOR-elnöknek. A képzések 

fejlődését nagy örömömre a résztvevői visszajelzések is megerősítették, erre természetesen a 

továbbiakban is törekszünk majd. 

 

ESU Közgyűlés 

 A 3 napos, reggeltől estig tartó folyamatos ülésezési rendben lebonyolított rendezvény részletes 

ismertetését Kaizinger Tamás beszámolója tartalmazza. Magam az ESU által végül elfogadott, a HÖOK 

ösztöndíjreform-munkáját támogatását tartalmazó határozat tervezetének kidolgozását (Kiss Dáviddal, a 

V4+ hallgatói szövetség koordinátorával közösen), valamint a szerb hallgatói szervezet vezetőjével, Milan 

Szaviccsal a vajdasági egyetem jogi karának magyar nyelvű felvételizési lehetősége kapcsán lefolytatott 

egyeztetéseket emelném ki ezekből. 

 

A fentieken túl további projektekben is részt vettem (pl. OKS-egyeztetések, Digitális Tankönyvtár stb.), 

valamint segítettem a beérkező egyedi hallgatói és HÖK-ök általi megkeresések megválaszolásában is. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018. február 19. 

 

 Dr. Vámosi Péter 

 elnökhelyettes 

 


