
GULYÁS TIBOR – VÁMOSI PÉTER

Hallgatók beszélgetései a felsőoktatásról 
A HÖOK Jövőkép Programja

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (továbbiakban: HÖOK) átfogó 
szakpolitikai javaslatcsomagot készített 2017-ben Jövőkép Program (továbbiakban: 
Program1) címmel. A Programot hivatalosan 2017. július 5-én adta át a szervezet az 
Oktatásért Felelős Államtitkárságnak, melynek eredményeképpen tárgyalások indultak, 
és az egyeztetéseket egy Jelentés2 zárta, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
(továbbiakban: Emmi) kötött megállapodás legitimált.

Jelen írás arra hivatott, hogy bemutassa a Program és Jelentés keletkezésének hátterét, 
célját, módját, tartalmát, főbb üzeneteit, valamint egy rövid értékelést adjon az Olvasó 
számára az időközben történtekről is – hozzájárulva a folyóirat hasábjain zajló beszél-
getéshez.

A HÖOK 2017. április 28-án hirdette meg és indította el a Program előkészítését egy 
fórumsorozattal, azzal a kifejezett céllal, hogy a hallgatók szemüvegén keresztül tárja 
fel a döntéshozók előtt a magyar felsőoktatás problémáit, egyidejűleg azokra válaszo-
kat és megoldási javaslatokat adjon, valamint megfogalmazza a hallgatók jövőképét 
hazánk felsőoktatásának kiemelt területein, melyek a felsőoktatás fiataljainak minden-
napjait meghatározzák. A fórumsorozat 2017. május 9-én indult a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen, és június 15-én Baján, az Eötvös József Főiskolán 
ért véget. A több mint egy hónapon keresztül tartó fórumsorozat során a vizsgaidőszak 
ellenére is nagy érdeklődés volt tapasztalható a 21 magyarországi, 3 külföldi és 2 kül-
honi állomáson.3 A beszélgetéseken a felsőoktatás minden területéhez kapcsolódóan 
elhangoztak észrevételek, pontosan 163 beérkezett problémát, felvetést rögzítettünk. A 
problémákat feldolgozó összegzés a gyakran és általános egyetértés mellett elhangzott 
felvetéseket rögzítette. A felvetések a hallgatók életét közvetlenül és közvetetten is érin-
tő, sokszínű problémák és javaslatok voltak. A kihívásokra adható válaszok, megoldások 
egy része gyorsan kezelhető, de sok felvetés hosszabb távon érhető csak el. A HÖOK 
elkötelezett a hosszú távon eredményt kiváltó intézkedések kezdeményezésében és tá-
mogatásban, hogy ezzel is segítséget nyújtson a jövő generációi jobb élethelyzetének 
kialakításában.

A Program egyes fejezetei a fórumsorozaton elhangzott felvetések alapján fogalma-
zódtak meg. A fejezeteket úgy dolgoztuk fel, hogy egy általános bevezetést, „helyzetké-
peket” állítottunk össze, majd általános visszajelzést adtunk az állomásokon megfogal-
mazott problémákról egy „állomásképpel”. Az egyes témákat övező hallgatói hangulatot 
a „fórumkép”-ekben közölt szemelvények segítenek érzékletessé tenni, a „megoldási 
javaslataink” a kiutat, míg a „jövőképek” azt a víziót mutatják, melyet a beszélgetések 
tanúsága szerint szeretnének a hallgatók látni az adott területeken.

A Programról szóló tárgyalások 2017 júliusában indultak el. Az egyeztetésekbe be-
kapcsolódtak az ágazaton átívelő érintettségek miatt a Család- és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárság, az Egészségügyi Államtitkárság, a Sportért Felelős Államtitkárság, 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, valamint a Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központjának képviselői is. A tárgyalások eredményeképpen 
létrejött Jelentés foglalja össze az egyeztetések eredményeképpen kidolgozásra került 
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akciókat és intézkedéseket, amelyek választ adhatnak a felsőoktatási hallgatók által fel-
tárt problémákra.

Az egyes témakörök bevezetéseként e munkában is feltüntetjük a felsőoktatási hall-
gatók jövőképét röviden összefoglalni hivatott idézeteket, amelyek a Programban, majd 
a Jelentésben is szerepelnek. Az alábbi összefoglaló a Jelentés mentén elsősorban annak 
kiemelt témái követi, törekedve minden fontos terület feldolgozására.

Ösztöndíjak
„Az ösztöndíjrendszer a felsőoktatás hozzáférhetőségét érdemben segíti, a hallgatók 
élethelyzetét támogatja, a teljesítményeket elismeri, ösztönző és átlátható.”

Az ösztöndíjak területén jelentős eredmény, hogy a tárgyalásokat követően a szociális 
ösztöndíjak tekintetében egy forrásbővítés történt, hiszen a most kezdődő tanévben 40 
százalékkal emelkednek az erre eső források. Ugyanakkor fontos felidéznünk, hogy ezt 
megelőzően utoljára érdemi változás 2007-ben, a második Gyurcsány-kormány idején 
került sor, amikor történt ugyan forrásbevonás, de ennek hatása jelentősen eltörpült a ré-
szesülők arányának drasztikusan csökkentése mellett. Talán már-már túlzóan természe-
tesnek tűnhet, hogy a felsőoktatási hallgatók ezt emelték ki és hangsúlyozták a legtöbb-
ször és a legtöbb helyen, de érdemes látni ennek mögöttes összefüggéseit; az év elején 
nyilvánosságra kerülő EUROSTUDENT VI. felmérése is alátámasztja a terület megke-
rülhetetlen fontosságát. Elég csak az utóbbi felmérésből azt az eredményt látnunk, hogy 
jelenleg a hallgatók 37,7 százaléka4 vallja azt, hogy a munkavégzés nélkül nem tudna a 
felsőoktatásban tanulni. A munkavégzés ezen formája egyértelműen a tanulásra fordí-
tott időt és az óralátogatást – így a minőségi (felső)oktatást – veszélyezteti. Tehát nagy 
eredmény, fontos beavatkozás, hogy megtörtént a szociális ösztöndíjak5 emelése, de a 
felmérések és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a Programról szóló Jelentés további 
feladataival: (tanulmányi) ösztöndíjak rendszerének felülvizsgálatával, átalakításával, a 
további forrásbővítéssel foglalkozni kell a jövőben.

Bódis József írásában a fenti példához hasonlóan hívja fel a figyelmet az ösztöndíj-
rendszer területén a beavatkozás szükségességére, és tesz javaslatot egy minden hall-
gató6 számára elérhető ösztöndíjrendszer kialakítására.7 Mihályi Péter írásának sorai8 is 
felhívják a figyelmet az óralátogatással kapcsolatos problémákra. A fórumsorozat során 
a résztvevő hallgatók felvállaltan adtak visszajelzést arról, hogy nem tudnak órára járni a 
munkavégzés miatt. Sokan éppen azért látogattak el, hogy ezt nyomatékosítsák a HÖOK 
által a döntéshozók irányába.

Központi ponthatár a 41 szakon
„A felsőoktatással kapcsolatos döntések szem előtt tartják a hozzáférhetőséget és a vi-
déki intézmények értelmiségképzéseinek jelentőségét.”

A felsőoktatás hozzáférhetőségével a Program, majd a Jelentés nem csak a szociális 
ösztöndíjak kérdésén keresztül, hanem a bemeneti korlátozások kapcsán is foglalkozott. 
Főként a gazdasági, társadalomtudományi és jogi képzési területeken okozott komoly 
változást ugyanis az állami ösztöndíjas (térítésmentes) képzésre külön megállapított 
központi ponthatárok9 2013 óta élő rendszere.10

Az Emmi felsőoktatási stratégiájának aktualizált változata is úgy fogalmaz, hogy 
„[a] magyar felsőoktatás merítési bázisa így jórészt a középosztályra és a felső társa-
dalmi rétegekre korlátozódik, emiatt tovább szükséges erősíteni a felsőoktatási intéz-
ményrendszer társadalmi mobilitásban betöltött funkcióját.”11 A közölt adatok12 szerint 
a legrosszabb családi hátterű fiatalok továbbtanulási esélye kevesebb mint egyhatoda a 
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legjobb helyzetű egyharmadéhoz képest. A HÖOK felmérései is alátámasztják13, hogy 
az alacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekei rosszabb eséllyel kerülnek a felsőokta-
tásba, a központi ponthatárok által jelentett bemeneti korlátozással érintett szakok esetén 
pedig ez a jelenség fokozottan jelentkezhet, amit a Program során elhangzott hallgatói 
megszólalások is megerősítettek. A hivatkozott felmérés – többek között – bemutatja, 
hogy a felsőoktatásban mindössze 2 százalék azon fiatalok aránya, akiknek édesapja 
legfeljebb 8 osztályt végzett.

A HÖOK célja a kezdetektől fogva a központi ponthatárok létének felülvizsgála-
ta volt. Ez irányba jelentett jelentős előrelépését, hogy 2018-ban a Program felvetése 
eredményeképpen számos szakon csökkentette a miniszter a határozatban rögzített 
ponthatárokat (1. sz. táblázat), amelynek köszönhetően jelentősen nőtt a térítésmentes 
képzésre felvett hallgatók száma. Különösen a vidéki intézmények esetén számottevő a 
változás, amelynek eredményeképpen a vidéki egyetemekre felvettek aránya az összes, 
térítésmentes képzésre felvett jelentkezőn belül 2018-ra megduplázódott. Ugyanakkor 
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy abszolút értékben még így is alacsony 
a vidékre felvettek létszáma (2. sz. táblázat).

1. sz. táblázat 
Központi ponthatárok és felvettek létszáma állami ösztöndíjas képzésben, a köz-

ponti ponthatár változásával érintett szakokon, 2016–2018
Forrás: Oktatási Hivatal (felvi.hu)

 Ponthatár Felvettek (áll. ösztöndíj)

szak neve 2018 2017 2016 2018 2017 2016

alkalmazott közgazdaságtan 428 458 458 107 45 40

emberi erőforrások 428 443 443 156 88 101

gazdálkodási és menedzsment 428 440 448 695 509 398

gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés 440 465 465 68 56 30

kereskedelem és marketing 428 449 449 252 126 127

nemzetközi gazdálkodás 440 460 460 339 220 218

pénzügy és számvitel 425 450 450 457 196 201

turizmus-vendéglátás 400 420 428 618 417 343

Összesen    2692 1657 1458
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2. sz. táblázat 
A központi ponthatár változásával érintett szakokon állami ösztöndíjas képzésre 

felvett hallgatók száma a BCE, a BGF és a BME (2018-ban ELTE is) 
adatai nélkül, 2016–2018 

Forrás: Oktatási Hivatal (felvi.hu)

 2018 2017 2016

szak neve létszám arány létszám arány létszám arány

alkalmazott közgazdaságtan 23 21,5% 15 33,3% 18 45,0%

emberi erőforrások 42 26,9% 21 23,9% 19 18,8%

gazdálkodási és menedzsment 237 34,1% 127 25,0% 62 15,6%

gazdaság- és pénzügy-matema-
tikai elemzés 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

kereskedelem és marketing 84 33,3% 16 12,7% 18 14,2%

nemzetközi gazdálkodás 60 17,7% 4 1,8% 8 3,7%

pénzügy és számvitel 170 37,2% 38 19,4% 28 13,9%

turizmus-vendéglátás 176 28,5% 86 20,6% 65 19,0%

Összesen 792 29,4% 307 18,5% 218 15,0%

A 2017. évi adatokra vetítve a 60 százalékos mértékű változás is jelentős, ugyan-
akkor még változatlan központi ponthatárok mellett is várható a pozitív hatás további 
növekedése, hiszen e változásról a 2018-ban a jelentkezők csak az év elején értesül-
hettek, míg a továbbtanulásra való felkészülési döntéseiket már gyakran 2 évvel ko-
rábban, a 11. évfolyam elején meghozzák a középfokú oktatásban részt vevő diákok.

Nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos felvetések
„A köznevelésben részt vevő diákok nyelvoktatásának feltételei biztosítottak: ez a mi-
nőségi felsőoktatás záloga.”
„A felsőoktatási intézmények képesek biztosítani a nyelvi fejlődés lehetőségét a szak-
nyelv elsajátítása esetén éppúgy, mint az általános idegen nyelvi ismeretek felzárkóz-
tatásában.”

A Kormány döntése14 szerint a 2020. évi felvételi eljárástól kezdődően a felvéte-
lizők számára kötelező lesz legalább egy, B2 szintű, komplex nyelvvizsga megléte. 
A hallgatói képviselet számára ez – már a felvetéstől kezdődően ez volt a hallgatói 
álláspont – csak akkor fogadható el, ha a köznevelés a nyelvoktatás feltételeit bizto-
sítani tudja. A HÖOK jelenleg várja, hogy megismerhesse a Kormány által elrendelt15 
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a köznevelés idegennyelv-oktatási feltételeire vonatkozó felmérés eredményeit, valamint 
a jelenlegi jelentkezők, felvettek vonatkozó adatainak (mind általánosságban, mint a hát-
rányos helyzetű csoportok tagjaira kiterjedő) elemzését, amely alapján megbecsülhető a 
várható hatás.16

Ugyanakkor a nyelvi kompetenciák fejlesztésére a bemeneti nyelvvizsga-követel-
mény élesedését követően is az intézmények fontos feladata marad.17 A fórumsorozat 
során visszatérő jelzés volt, hogy sem a kimeneti követelményként előírt nyelvvizsga-
felkészítésben, sem a tanult szakterület műveléséhez szükséges szaknyelv elsajátításá-
ban nem elegendőek a jelenlegi kapacitások. A Kormány központi forrásból (Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap) több alkalommal is segítette a nyelvtanulást (közismert nevén: 
diplomamentő program), de ez intézményi kereteken kívül, és csak azok számára volt 
elérhető, akik nyelvvizsga hiányában nem kaphatták meg diplomájukat. E támogatás ér-
demeit elismerve sokkal célravezetőbb volna, ha minden intézményben megteremtésre 
kerülnének annak feltételei, hogy a képzési programja részeként kerüljön sor az idegen 
nyelv, valamint az idegen szaknyelv oktatására.

Tudományos életpálya
„A tudományos életpálya útja tervezhető, kiszámítható, megbecsült és vonzó; ez társa-
dalmi érdek.”

A fórumsorozat során nagyon hangsúlyosan jelent meg a hallgatói visszajelzések 
között a tudományos életpálya18 kapcsán az általános csalódottság. Azok a fiatalok, 
akik a tudományos pályát választanák, úgy ítélik meg, hogy nem látható az életút, a 
fejlődéshez szükséges feltételrendszer, nem tartanak lépést az oktatói-kutatói fizetések 
a piaci szereplők ajánlataival. További problémákat is érzékeltet az a visszajelzések-
ben előkerülő jelenség, miszerint az órák az esti időszakra tolódnak át azért, hogy az 
oktatók más bevételszerzési tevékenységükkel foglalkozhassanak napközben.

Különösen érdekesek a fenti felvetések, ha arra gondolunk, hogy a fórumsorozatot 
megelőzően már elindult az oktatói bérrendezés, a fiatalok számára már elérhető volt az 
Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban: ÚNKP)19, forrásbővítés történt a nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíj (korábban: köztársasági ösztöndíj) terén, megemelt doktorandu-
szi ösztöndíjjal elindult a megújult doktori képzés, vagy lépések történtek a kontaktóra-
szám csökkentése érdekében. A teljesség igénye nélkül tett előbbi felsorolás célja, az 
arra történő utalás, hogy a beavatkozást igénylő rendszerszintű válaszok pedig érkeztek.

Éppen ezért, számos, a Programban tett észrevételünk közül e téren azt tartjuk a 
legfontosabbnak, hogy kerüljenek feldolgozásra a tudományos életpálya (oktatói-
kutatói) lehetséges útjai, az egyes életutak feldolgozása, azok átgondolása, és ezek 
mentén kerüljön kialakításra egy stratégia. Ha az egyes szakterületeken ismerjük az 
utakat, a feltételrendszert, az erőforrásokat, a leterheltséget stb., akkor lényegesebben 
jobb feltételrendszert lehet kialakítani.20 A 21. század oktatása új felfogást, új megkö-
zelítéseket követel, amire meglátásunk szerint akkor születhetnek a legjobb válaszok, 
ha felmérjük és megismerjük a jelenlegi utakat, ami alapján kialakításra kerül egy új 
feltételrendszer.

Külföldi hallgatók és mobilitás
„Hazánkban olyan, minden szempontból felkészült intézményrendszer fogadja a kül-
földi hallgatókat, mely elősegíti, támogatja és biztosítja a magyar felsőoktatás 
nemzetköziesítését. A hazánkban tanulók hallgatói mobilitása olyan nemzeti érdek, 
melyet az intézményrendszer jól szervezetten támogat.”
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A felsőoktatási stratégiával21 összhangban egyre több intézmény fordít kiemelt figyel-
met a külföldi hallgatók minél nagyobb számú részvételére. A stratégia által is kitűzött 
célok, így az idegen nyelvű képzések számának és a hallgatók létszámának növelése 
azonban csak akkor érhető el és tartható fent, ha az idegen nyelvű tanórák elindításán 
túl nagy hangsúlyt kapnak a minőségi követelmények, valamint az idegen nyelvű okta-
tást támogató feltételek: a beérkező hallgatók integrációs programjai, a hazánkkal való 
kapcsolatuk elmélyítése.

Az utóbbi két területen az intézményeket nagy mértékben támogatja a Program alap-
ján a 2018/19-es tanévben elindított HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat (to-
vábbiakban: SH Mentorhálózat). Az SH Mentorhálózat az egyes intézményekben tanuló 
mentorokra – országosan jelenleg 297 főre – támaszkodva segíti a beérkező hallgatók 
eligazodását a magyarországi felsőoktatási rendszerben, valamint ismerteti meg velük 
hazánk kultúráját, amit a mentorálás mellett képzések és tanórán kívüli programok is 
szolgálnak. Az SH Mentorhálózat népszerűségét nagyon jól mutatja, hogy az indulása-
kor a jelentkezés megnyitását követő 36 órán belül 1211 fő jelentkezett.

A magyar hallgatók mobilitása az elmúlt időszak intézkedéseinek köszönhetően 
folyamatosan javult. Ennek egyik legjelentősebb gátját azonban a külföldi részképzés 
során megszerzett kreditek elismerésének nehézségei, valamint a részképzéssel járó ter-
hek jelentik (számos intézményben szinte elkerülhetetlen, hogy a végzés éve későbbre 
csússzon). Ezzel összhangban a Jelentés rögzítette, hogy megoldást kell találni a külföl-
di tanulmányokhoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentésére, a kreditelismerés 
rendezésére. Ennek érdekében valamennyi intézmény számára nyitott részvétellel 2018 
tavaszán megalakult a Magyar Rektori Konferencia kreditelismerési munkacsoportja, 
amely célul tűzte ki ajánlások megfogalmazását az intézmények és az ágazatirányítás 
részére.22

Külhoni hallgatók
„A határon túli magyar területeken az oktatási rendszer képes megfelelő feltételeket, 
szolgáltatásokat és képzést teremteni a magyar hallgatók számára, hogy azok semmilyen 
hátrányba ne kerüljenek a többségi nemzethez tartozókkal szemben.”
Egy, a külhoni felsőoktatás számára létrehozott tagsági státusszal már szavazati joggal 
rendelkezhetnek azok a határon túli hallgatói képviseletek a HÖOK-ban, amelyek egy 
adott intézményben a magyarországi modellhez hasonlóan látják el a hallgatók érdek-
képviseletét.23 Az intézményesült szervezeti kapcsolatra támaszkodva a Program már 
rögzíti a külhoni hallgatói ügyeket, felvetéseket is. A válaszadók sok esetben az anya-
országihoz hasonló véleményeket adtak (ösztöndíjak, oktatói felelősség, infrastruktúra, 
kollégiumok), viszont érthetően egyedi problémákat is jeleztek. Ezek közül kiemelkedik 
a nyelvhasználat ügye. Előrelépést látnak szükségesnek a többségi (szak)nyelv elsajátí-
tásához szükséges feltételek (óraszám, tananyagok) terén, párhuzamosan pedig az anya-
nyelv használatához fűződő jogaik (pl. felvételi vizsga, tanulmányi adminisztráció stb.) 
sem minden esetben biztosítottak. Ez utóbbi téren kiemelkedő eredmény volt tiszteletbe-
li tagszervezetünk a Vajdasági Magyar Diákszövetség elhúzódó jogi perének győzelme, 
melynek eredményeképpen magyar nyelven is biztosítani kell a felvételizést az újvidéki 
egyetem jogi karára jelentkezőknek.

A Jelentésben véglegesített ügyek, felvetések megoldásában egyelőre biztató 
számunkra az, hogy 2018. június 20-ától külön Kárpát-medence magyar oktatásá-
nak fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár vesz részt az oktatásirányítási feladatok 
ellátásában.
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Kollégiumok, lakhatás
„A kollégiumok modern, korszerű létesítmények, melyek elérhető áron jelentenek biztos 
lakhatást, ezáltal támogatják a felsőoktatás hozzáférhetőségét, kielégítik az igényeket, 
támogatják a tanulást, alkalmasak a közösségi élet szervezésére, a tehetséggondozás 
terén végzett feladatok ellátását segítik, és betöltik a felsőoktatási lét tekintetében meg-
fogalmazható legfontosabb funkciókat. A rendszer fenntartható, a jogszabályok szerint 
működik, az üzemeltetés szemlélete – minden létesítmény esetében – hallgatóközpontú.”

A lakhatás az ingatlanpiacon tapasztalható – a legtöbb egyetemi várost érintő áremel-
kedési – tendenciák miatt is a felsőoktatási hozzáférés egyik megkerülhetetlen kérdésévé 
vált. Jelenleg egyszerre jelent problémát a férőhelyhiány, a kollégiumok állapota és azok 
üzemeltetése is. A HÖOK 2016-os kutatása is rávilágított az általános férőhelyhiányra, mely 
Budapesten a legsúlyosabb, ahol átlagosan 32 százalékos a túljelentkezés mértéke, ami nem 
tartalmazza a korábbi tapasztalatok, a vélt sikertelenség miatt már nem is jelentkezőket24, 
a térségben a hallgatók számának ugrásszerű növekedését és kifejezetten a felsőoktatás 
nemzetköziesítéséből eredő további férőhelyszükségletet. Egyes piaci elemzések arra hív-
ták fel a figyelmet, hogy több 10 ezerre tehető a budapesti kollégiumi férőhelyszükséglet. 
Nagyon sok kollégiumunk állapota, azok építési éve és a rendelkezésre álló források szűkös-
sége, nevezetesen az alacsony normatíva miatt jelentős mértékben leromlott. 2016-os adatok 
szerint a mintegy 44 000 állami fenntartásban lévő kollégiumi férőhely 85 százaléka a jog-
szabályi minimumfeltételeknek25 sem felel meg. A HÖOK és a FEKOSZ által 2017-ben az 
intézmények körében végzett felmérés szerint az üzemeltetés a jelenlegi normatívából nem 
biztosítható további források bevonása nélkül. A szervezetek által létrehozott munkacsoport 
40 százalékos emelésre, valamint a finanszírozás alternatív megoldásaira is tett javaslatot.26

A fentiekben leírtak is alátámasztják az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési 
Stratégia (továbbiakban: OKS) kezdeményezésének, létrejöttének és elfogadásának27 
jelentőségét. A Program tárgyalásakor, részben a felülvizsgálat szükségességének hang-
súlyozása miatt, elindult egy másik nagyon fontos kezdeményezés Budapest Diákváros28 
(továbbiakban: Diákváros) néven, ami kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó 
infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat is foglal magában. A Diákváros elő-
készítése a volt Nagyvásártelep épületét is magába foglaló közel 45 hektáros területen 
zajlik, és az első ütemében mintegy 8000 új férőhelyet biztosít a diákok számára.

Jelenleg – a hallgatói önkormányzatok visszajelzései alapján – úgy látjuk, hogy az 
OKS előrehaladása, készültsége 15-20 százalékra tehető. A Jelentés nyomán kértük, 
hogy az OKS előrehaladását és felülvizsgálatát az Emmi is végezze el, hogy arról pon-
tos információkat lássunk, és a szükséges beavatkozások egyértelművé válhassanak. A 
Diákváros biztatóan halad (személyes közlés) az előkészítésre biztosított forrás üteme-
zéséből is úgy tűnik, hogy ez legkorábban 2022-ben járulhat hozzá a diákok lakhatási 
helyzetének javításához. A szabályozásra (értsd: a minimumfeltételek szabályozása) és 
finanszírozásra vonatkozó HÖOK és FEKOSZ által kidolgozott javaslatokat megküld-
tük és jelenleg várjuk, hogy megkezdjük a részletekbe menő tárgyalásokat.29

A lakhatási helyzet rendezése terén tehát még fontos tennivalók vannak hátra annak 
érdekében, hogy a terület egészében, megnyugtatóan rendeződhessen, és jól funkcionál-
jon ez a felsőoktatási hozzáférhetőséget támogató juttatás.

Oktatói felelősség, oktatói munka
„Az oktatók munkájukat maradéktalanul ellátják, a tudományos életpályára koncentrál-
nak, feladataik elvégzésében pontosak, a környezeti visszajelzésekre nyitottak és befoga-
dók, a folyamatos fejlődésben elkötelezettek – a mindennapokban motiváltak.”
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Az oktatói felelősséggel is hangsúlyosan foglalkozik a Program, hiszen számta-
lan visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatosan. A program helyzetképe azt állapította 
meg, hogy az oktatói munka véleményezése terén a jogszabályi kötelezettség for-
mális teljesítésén túl jelenleg nincs egy általánosan elfogadott alapelveken nyugvó, 
akár az egyes intézmények összehasonlítására is alkalmas véleményezési rendszer, 
ráadásul a legtöbb intézményben még a saját belső nyilvánosság számára is elér-
hetetlenek az egyes oktatók, tantárgyak eredményei. Ennek következménye, hogy 
a hallgatók jelentős része nem látja értelmét a kérdőívek kitöltésének, hiszen nem 
ismerhetik meg azok eredményeit, és nem látják, hogy véleményüknek bármilyen 
következménye volna.

Előrelépést a Kjt. új felsőoktatási végrehajtási rendelete jelenthetett volna, amely 
szerint a jövőben az oktatók közalkalmazotti minősítésében is szerepet játszik a hall-
gatói véleményezés eredménye30, ez azonban (részben mert implementációja több 
helyen elmaradt) egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Álláspontunk szerint előrelépést ezért az Emmi, az MRK és a HÖOK struk-
turált együttműködése jelenthet, amely teret biztosíthatna a hallgatói vélemé-
nyezés és egyéb minőségbiztosítási elemek jó gyakorlatainak összegyűjtésére és 
disszeminációjára, valamint az esetlegesen szükséges központi beavatkozások meg-
alapozására.

Képzések tartalma
„A képzési és kimeneti követelmények és a tantervek folyamatos, az érintett szereplők 
bevonásával történő felülvizsgálata és átgondoltan bevezetett fejlesztései biztosítják, 
hogy a képzések naprakész tudást adjanak. A tantervekben a kreditszámok igazodnak a 
befektetni szükséges munkamennyiséghez, a kötelező tantervi elemek kapcsán a hallga-
tót nem terheli többletfizetési kötelezettség.”

Az intézményi tantervek kereteit meghatározó miniszteri rendeletben rögzített kép-
zési és kimeneti követelmények felülvizsgálata a 2015/16-os tanév egyik fontos intéz-
kedése volt, melynek során számtalan javaslatot fogalmazott meg a HÖOK is tagönkor-
mányzatai segítségével. A munka során folyamatos egyeztetésekre került sor a Magyar 
Rektori Konferencia bizottságaival és az oktatási kormányzat vezetőivel. Az új képzési 
és kimeneti követelmények végül 2016 augusztusában jelentek meg31, az intézmé-
nyeknek 2017 szeptemberéig kellett átdolgozniuk tanterveiket az új keretszabályok 
figyelembevételével. A felülvizsgálat során előremutató változtatás, hogy a szakdol-
gozatok esetén minden esetben, míg a szakmai gyakorlatok esetén szinte teljes körűen 
biztosításra került, hogy kreditek kerüljenek hozzárendelésre a hallgatói teljesítések-
hez is, a kreditrendszer alapelveivel és az Nftv. előírásaival összhangban.

Nyilvánvaló, hogy a képzések tartalmi felülvizsgálata nem lehet egyszeri alkalom. 
Ezért fontos eredménynek tartjuk, hogy a Program tárgyalása eredményeképpen az 
Emmi vállalta a képzési és kimeneti követelmények ütemezett, folyamatos felül-
vizsgálatának biztosítását. Ebben további előrelépést jelenthet, ha erre a jövőben 
ciklikusan, képzési területenként kerülhetne sor, ami segítené a munka tervezését és 
megalapozott kivitelezését.32

E területen további tennivalónak látszik a külső és belső minőségbiztosítás meg-
erősítése. Már az Nftv. 2015. évi végrehajtási rendelete is magában foglalta33, hogy 
a MAB akkreditációs szakvéleményének (a KKK-knak a tartalmi szabályozásról a 
kimeneti tanulási eredmények irányába történő hangsúlyeltolódásával összhangban) 
tartalmaznia kell azt, hogy az intézményi tanterv hogyan biztosítja, illetve segíti elő 
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a kimeneti kompetenciák hallgató általi elsajátítását, és e tekintetben új MAB-bírálati 
szempontrendszer kidolgozására van szükség. Ennek teljes megvalósítása még várat 
magára, ugyanakkor a tanulási eredményalapú szemlélet átültetéséhez mindez elenged-
hetetlennek látszik akkor is, ha esetlegesen ehhez többletforrás biztosítása is szükséges 
volna a MAB részére.

3. sz. táblázat
Az ütemezett felülvizsgálat egy lehetséges lebonyolítása

Forrás: saját gyűjtés és javaslat

FOSZK-
szakok 
száma

önálló vég-
zettséget 

adó alapkép-
zési szakok/
szakirányok 

száma

mester-
szakok 
száma

összesen I. ciklus II. ciklus

agrár 3 12 20 35 2020 2030

bölcsész - 50 78 128 2023–24 2032–33

társtud. - 7 16 23 2021 2031

informatika 3 3 4 10 2018 2028

jogi 1 2 6 9 2020 2031

gazdasági 4 8 15 27 2022 2032

műszaki 1 23 37 61 2017 2027

orvosi 1 10 13 24 2019 2029

pedagógiai 14 1 15 2016 2026

sport 3 4 7 2020 2030

természet-
tudomány 7 18 25 2018 2028

művész 4 71 40 115 2025 2035

művészet-
közvetítő 6 0 6 2025 2035

Bazsa György írásában kitér a hallgatói önkormányzatok szerepvállalására ezen a téren. 
Egyetértünk abban, hogy nagy szerepet kell vállalnia a hallgatói képviseletnek, hiszen 
ahogy ő is írja: „ez is érdekvédelem – a megszerzendő diploma a hallgató elemi érde-
ke.”34 Éppen ezért az MRK által koordinált szakterületi munkában a HÖOK részt vett, 
ahol az intézményi álláspontokat egy-egy választott delegált képviselte, majd a több 
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körös egyeztetést követően is nyitva maradó pontokat a két szervezet (MRK, HÖOK) 
külön testületi ülésen egyeztette35. Ezt követően aktívan részt vett a szervezet az Emmi által 
utolsó körben szervezett érdekegyeztetésekben is, hiszen fontosnak tartottuk a hallgatóság ál-
láspontjának hangsúlyos megjelenítését.36

Török Imre írásában a Bologna-folyamat hazai implementációs37 problémái kapcsán ér-
tekezik az alapszakok túlzsúfoltságával. Úgy véljük, hogy ennek alapos rendbetételére is az 
biztosíthat lehetőséget, ha a KKK-k felülvizsgálata folyamatos és minden terület kellő időt, 
megalapozást kap a problémák kijavítására.

A Programban külön fejezetben foglalkoztunk a tanárképzés helyzetével, hiszen a fórum-
sorozat során a tanárképzést folytató intézményekben is kiemelt szerepet kaptak az ezen 
szakra járó hallgatók problémái. Jövőképként megfogalmaztuk, hogy a tanári pályát újra 
vonzóvá kell tenni, mégpedig úgy, hogy a képzésben résztvevők megkapják azt a tudást és 
elsajátítják azon készségeket, amelyek segítik őket pályájuk során, és így a tanítás iránt el-
kötelezett pedagógussá válhatnak. A kitűzött cél érdekében felül kell vizsgálni a pályaalkal-
massági vizsgálat rendszerét, megoldást kell találni az osztatlan képzésben részt vevők mo-
bilitásának megkönnyítésére, és el kell érni a módszertani elemek mennyiségének növelését 
a tantervekben. A tanárképzés területe a HÖOK szerint túlmutat a felsőoktatás rendszerén, 
hiszen a jövő nemzedékét oktató pedagógusok magas színvonalú oktatása nemzetpolitikai 
kérdés, a magyar társadalom elemi érdeke.

Intézményi szolgáltatások és a bürokrácia
A Programban több fejezet is foglalkozott a felsőoktatási intézmények által nyújtott kü-
lönböző szolgáltatásokkal, az ehhez szorosan kapcsolódó infrastrukturális helyzettel és a 
bürokrácia kérdésével. Elmondható, hogy a felsőoktatási intézmények infrastruktúrája még 
az Európai Unió és Magyarország Kormánya által biztosított források ellenére is vegyes 
képet mutat. Az infrastruktúra – meglátásunk szerint – a magyar felsőoktatás nemzetközi 
összehasonlításban az egyik legnagyobb lemaradásban a hallgatók számára az intézmények 
által nyújtott szolgáltatások tekintetében van. Ezt az összehasonlító elemzéseink és külügyi 
tevékenységünk során szerzett tapasztalataink is alátámasztják.38

A hallgatók általánosságban túlzottan bürokratikusnak tartják a felsőoktatást: az admi-
nisztrációs ügyintézést egyfajta szolgáltatásként élik meg, legyen szó a diákigazolvánnyal 
kapcsolatos ügyintézésről vagy a tanulmányi ügyek bármilyen intézéséről. Éppen ezért 
célszerű, hogy a felsőoktatási intézmények megrendelőként tekintsenek hallgatóikra, akik 
el is várják, hogy a magas színvonalú oktatás feltételei mellett biztosítva legyen számukra a 
minőségi, fejlett környezet, az oktatást támogató eszközök. Az intézményeknek olyan szol-
gáltatásokat kell nyújtaniuk polgáraik számára, amelyek nem jóléti kiadási teherként, hanem 
az intézményi szemlélet természetes részeként vannak jelen, segítve a hallgatók mindennapi 
szükségleteinek kielégítését vagy ügyintézését.

A Jelentésben több olyan intézkedésre is javaslatot tettünk, amelyek jelentős mértékben 
segíthetnek. Többek közt a már létező Digitális Jólét Programmal összhangban, el lehet indí-
tani a tananyagok, oktatási folyamatok modernizációját, a digitális eszközök minél mélyebb 
beépítését. Országos szinten tűnik szükségesnek egy felsőoktatási sportfejlesztési és ehhez 
kapcsolódóan egy egészségmegőrzési és -fejlesztési stratégia kidolgozása, ezzel szoros ösz-
szefüggésben pedig a sportinfrastruktúra naprakész nyilvántartása és a felsőoktatáson kívül 
megvalósított sportberuházások összehangolása a felsőoktatási szükségletekkel. Egy mini-
mum szolgáltatási portfóliót kellene kialakítani hallgatói igény- és állapotfelmérés alapján, 
és meg kell valósítani az életminőséget és az oktatáshoz való hozzáférést leginkább befolyá-
soló szolgáltatások39 általános biztosítását.
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Záró gondolatok
A Programból és a Jelentésből kiemelt részletek, bízunk benne felkeltették az érdeklő-
dést a teljes anyag iránt is.

A fentiekben közvetlenül nem elemeztük rendszerszinten az (állami) felsőoktatás struktu-
rális és finanszírozási okokra visszavezethető problémáit, ugyanakkor az ismertetett felveté-
sekből, jelenségekből, témaismertetésekből is egyértelmű, hogy a problémák egyedi kezelé-
sén túl – hosszú távon – csak egy átfogó beavatkozás lehet eredményes. Nyitottak vagyunk 
a megoldások keresésére és a próbálkozásokra – mint ahogy eddig – is annak érdekében, 
hogy megfelelő válaszokat találjunk hazánk felsőoktatásának megerősítésére, megújítására.

A mára kiterjedten működő felsőoktatási információs rendszer közvetve, a kancellári 
rendszer pedig közvetlenül is képes biztosítani azokat az információkat, amelyek a meg-
alapozott adatokon, tényeken alapuló döntéshozatalt elő tudják készíteni. Ez nem csak a 
kemény adatokra igaz, de ugyanígy ismertek pl. a meglévő és az átalakuláskor esetlegesen 
felmerülő konfliktusok is. A fenti információk mellett tudományos kutatások alapján is le-
írható a jelenleg érvényes külső és belső motivációs környezet, és meghatározható az elvárt 
célállapot. A minden átalakítással óhatatlanul is együtt járó nehézségek ellenére is a felsőok-
tatás véleményformáló szereplői késznek mutatkoznak a jelentős átalakításra is.

Egy esetleges, ilyen irányú átalakítás során a célok megvalósítása az irányok kijelölése 
mellett nagyban múlik a részletszabályok tartalmán is. Ezért is fontos, hogy a tervezés és 
a végrehajtás során megvizsgálásra és mérlegelésre kerüljön az átalakítás egyes elemeinek 
várható hatása a felsőoktatási rendszer működését meghatározó szereplők viselkedésére, 
hozzáállására, motivációs változására. Egy biztos: amikor az ezzel kapcsolatos részletes 
tervek kidolgozásra kerülnek, a HÖOK mindenkori vezetése, ahogy tették elődeink is, az 
alapján fogja kialakítani véleményét, és megfogalmazni javaslatait, hogy a tervezet a hall-
gatók szemüvegén keresztül mennyire segíti elő a hazai felsőoktatás jövőjét.

JEGYZETEK

1 Az Oktatásért Felelős Államtitkárságnak átadott 
Program itt érhető el: https://hook.hu/public/edi-
tor/jovokep_osszefoglalo.pdf

2 A Programot feldolgozó teljes Jelentés itt ér-
hető el: https://hook.hu/public/editor/jovokep_
jelentes.pdf

3 Többségében az állami intézmények fogadták és 
karolták fel a fórumsorozatot hazánkban, külhon-
ban: Vajdaságban és Erdélyben jártunk, a többi 
intézményben online felmérést végeztünk, ezen 
túl külföldön 3 városban jártunk, ahol nagyon 
magas a magyar hallgatók száma: Cambridge-ben, 
Oxfordban és Londonban.

4 A felsőoktatás szociális dimenziója 
Magyarországon, EUROSTUDENT VI. gyorsje-
lentés, 2018. 21. o.

5 1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájával kö-
tött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 
egyes feladatokról.

6 A felvetés kapcsán fontos megfogalmazni, hogy a 
minden hallgatóra kiterjesztett ösztöndíjrendszer 

lehetőségét meglátásunk szerint a központi pont-
határok léte eredményezi, ezért először annak rész-
letes hatás vizsgálatával érdemes kezdeni az ezzel 
kapcsolatos gondolkodást. Azt követően érdemes 
meghatározni, hogy milyen közpolitikai célok 
mentén, hogyan érdemes átgondolni a juttatások 
hozzáférhetőségét.

7 „Mindannyian tudjuk, hogy az egyetemi hallgatók 
jelentős része azért nem jár órára, mert dolgozik. 
Azért dolgozik, hogy biztosítsa az egyetemi tanu-
láshoz szükséges körülményeket, a megélhetést, 
vagy éppen a tandíj fedezetét, ugyanakkor a helyzet 
paradox, hiszen éppen e miatt nem tud teljes ener-
giájával a tanulmányaira koncentrálni. Ezt a para-
doxont kizárólag egy új, országos, több tízmilliárd 
forint támogatással működő ösztöndíjrendszer tudja 
feloldani. Olyan ösztöndíjrendszer, amely a képzési 
és finanszírozási formától függetlenül elérhető min-
den hallgató számára, és amely alkalmas arra, hogy 
a tanuláshoz szükséges hátteret biztosítsa, nem be-
szélve az ösztöndíj motiváló erejéről. A jelenleg 30 
Mrd forint éves keretű hallgatói támogatási rendszer 
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minimum megduplázása indokolható ezen célok 
mentén, jól teljesítő egyetemi hallgatók tízezreinek 
biztosítva ezzel az eddigiekhez képest magasabb 
ösztöndíjat, valamint olyanoknak is, akik eddig 
nem részesültek, vagy nem részesülhettek belőle.” 
(Bódis József: Lehetséges kitörési pontok a magyar 
felsőoktatásban a 21. század elején. Valóság, LXI. 
évf. 2. szám, 93. o.)

8 „Miután az egyetemek alapvető finanszírozási for-
mája a fejkvóta, az egyetemek vezetésének nem 
érdeke, hogy kibuktassa azokat a hallgatókat, akik 
a szükségesnél lényegesen kevesebb energiát fek-
tetnek be a tanulásba. Hangsúlyozni szeretném, 
nem az alkalmatlanságról van szó. Nem az az 
igazi probléma, hogy a hallgatók átlagos intel-
lektuális képességei elégtelenek vagy lényegesen 
rosszabbak lennének, mint 15–20 évvel ezelőtt. A 
minőségi(bb) oktatásnak az a fő akadálya, hogy a 
hallgatók órában és percben mérve nem tanulnak 
eleget, nem járnak előadásra, sőt sokan szeminári-
umokra sem. E tekintetben nagyon sokat rontott a 
helyzeten az, hogy a Felsőoktatási törvény szerint 
a hallgatókat nem lehet kötelezni az előadások 
látogatására. Mint azt mindenki, aki közelebbről 
ismeri a mai egyetemi viszonyokat, pontosan 
tudja, a hallgatók részben azért töltenek kevesebb 
időt a tanulással, azért nem járnak órákra, mert a 
nappali képzés mellett munkát vállalnak – sokszor 
már alapszakon is. Mint a korábbi három pont 
esetében is, itt is érvényesül az önmagát erősítő 
hibás kör logikája: minél több hallgató dolgozik, 
és nem jár előadásra, annál inkább sikké válik 
ez a viselkedés, és annál inkább rákényszerülnek 
a szemináriumvezetők, hogy újra elmondják az 
előadás anyagát. Ha viszont ez történik, akkor a 
diák szempontjából nézve kifizetődő volt mellőzni 
az előadást, hiszen a szemináriumon még alkalom 
nyílik az alapismeretek meghallgatására.“ (Mihályi 
Péter: A hazai felsőoktatás jobbításának négy akadá-
lya. Valóság, LXI. évf. 2. szám, 97. o.)

9 Már ez a rendszer is jelentős hallgatói tilta-
kozások hatására került kialakításra a HÖOK 
és a kormányzat között kötött megállapodás 
alapján, kompromisszumként a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által szorgalmazott, központi keret-
szám-megállapítási tervekhez képest.

10 Nftv. 46. § (4)
11 Emmi: Fokozatváltás a felsőoktatásban középtá-

vú szakpolitikai stratégia 2016. Cselekvési Terv 
2016–2020. 9–10. o.

12 Uo.
13 HÖOK: A magyar egyetemisták és főiskolások 

anyagi, jövedelmi körülményei, 2015.
14 A 335/2014. (XII.18.) Korm. rendeletben, amely 

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. 
(XII.29.) Korm. rendelet módosításáról szól.

15 1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat az idegen-
nyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről.

16 A HÖOK általánosan fontosnak tartja az adato-
kon alapuló döntéshozatalt, továbbá a beavatko-
zásra is lehetőséget adó fokozatos bevezetést.

17 Ezt az Nftv. 11. § (2) bekezdése is az intézmények 
kötelezettségévé teszi, míg 2015. szeptember 1. 
óta az Nftv. 49. § (2a) bekezdés szerint bizto-
sítaniuk kell minden hallgató részére az összes 
előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar 
nyelven oktatott tárgy felvételét is.

18 A fórumsorozat során a tehetséggondozás önállóan 
is nagy figyelmet kapott a hallgatók részéről. Két 
területtel foglalkoztunk kiemelten a Program men-
tén. Az egyik a tudományos diákköri munka, ahol 
az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák 
kapcsán komoly előrelépések történtek már a 
Program tárgyalása során a finanszírozás területén. 
A másik pedig a szakkollégiumok rendszere, ahol 
a mai napig is tárgyalásokat folytatunk az érintett 
szereplőkkel (Interkoll, Emmi, OH, OTDT) annak 
érdekében, hogy a rendszer tartós, régóta fennálló 
legnagyobb kihívásaira (működés, finanszírozás, 
minősítési rendszer, intézményi lakhatás) meg-
nyugtató válaszok szülessenek.

19 Az ÚNKP pályázati kerete az induláshoz képest 
majdnem kétszeresére emelkedett, ami mostanra 
nagyságrendileg 4 milliárd forint. A program 
népszerűségét jól mutatja, hogy 2016-os évben 
a 8700 aktív doktoranduszból 1115-en nyújtot-
tak be pályázatot. Az ÚNKP önálló fejezetként 
jelenik meg a Programban, illetve a Jelentésben, 
hiszen nagyon sok hallgatói visszajelzés érkezett 
ezen a téren, melyek jellemzően a pályázati 
rendszer fejlesztésére irányultak, az érintettek 
folyamatos bevonására és a pályázók körének 
szélesítésére. Már a Program tárgyalási idősza-
kában elindultak fejlesztések a pályázati rend-
szer tekintetében, ugyanakkor fontosnak tartjuk a 
Jelentésben szereplő további észrevételek feldol-
gozását, különösen a rendszer folyamatos felül-
vizsgálatát az érintettek visszajelzése alapján.

20 Ha egy oktató a tehetséggondozás területén jobb 
teljesítményre képes, motivált a munkájában, 
legyen támogatva.

21 Emmi: Fokozatváltás a Felsőoktatásban középtá-
vú szakpolitikai stratégia 2016. Cselekvési Terv 
2016–2020.

22 A tartósan vagy tanulmányaikat teljesen kül-
földön végző magyar fiatalokkal is felvettük a 
kapcsolatot, ami a Jelentésben külön fejezetként 
jelenik meg. E téren csak utalunk az ott részle-
tesen kifejtettek közül a Magyarországgal való 
kapcsolatuk fenntartásának támogatására, és a ha-
zai elitképzés megerősítésének szükségességére.

23 A 2016-os tiszteletbeli tagság biztosításán túl 
2018 júniusában a HÖOK szervezetén belül 
(a hazai, földrajzi alapú regionális tagozódás 
mintájára) megszületett a HÖOK Külhoni 
Régiója is, amely tovább mélyíti a szervezetek 
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közötti együttműködés és a közös érdekérvénye-
sítés lehetőségeit.

24 HÖOK: Kollégiumi lakhatás – kutatási eredmé-
nyek és javaslatok, 2016.

25 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felső-
oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, 3. melléklet.

26 FEKOSZ–HÖOK: A HÖOK és FEKOSZ javasla-
tai a kollégiumok szabályozása és finanszírozása 
területén, 2018.

27 1722/2016. (XII. 29.) Korm. határozat az 
Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési 
Stratégiáról.

28 2016/2017.  (XII .  22.)  Korm. határozat   
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési 
Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-cse-
peli beruházások előkészítése és megtervezése 
érdekében szükséges intézkedésekről.

29 A fentiekben nem esett szó a PPP konstrukciók 
kiváltásáról, melyek az intézmények tehermente-
sítése érdekében megkezdődtek.

30 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és 
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás 
egyes kérdéseiről, 4. § (1) bekezdés i)-j) pontok.

31 18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási 
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési 
és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári 
felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról.

32 A 3. sz. táblázat a HÖOK eredeti javaslatát mu-
tatja be, amit az Emmi számára megküldött egy 
lehetséges megoldási javaslatként az ütemezésre.

33 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felső-
oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, 18. § (6a) be-
kezdés b) pont.

34 „A hallgatói önkormányzatok nagyobb szerepet 
vállalhat(ná)nak ezekben: ez is érdekvédelem – a 
megszerzendő diploma a hallgató elemi érdeke.” 
(Bazsa György: Beszélgessünk a felsőoktatásról! 
Valóság, LX. évf. 10. szám, 58. o.)

35 Több száz javaslatot tett a HÖOK, melyekből 
volt olyan általános kiemelt – több szakot is – 
érintő terület, ahol a két szervezet között további 
érdekegyeztetésre volt szükség. Ilyen volt többek 
között, hogy a szakdolgozat elkészítéséhez min-
den esetben kredit kerüljön hozzárendelésre.

36 A szakstruktúra érdekegyeztetése a nyilvánosság-

ban is megjelent, így ott is megismerhetővé vált a 
HÖOK érdekegyeztetési jelenléte, szerepe; ellen-
tétben a KKK-kal, mely kevésbé került általában 
véve a közérdeklődésbe.

37 „A bolognai célkitűzésekkel, a Bologna-folyamat 
hazai megvalósulásával kapcsolatban még ma is 
sok a tisztázatlan kérdés, esetenként a jogos kritika, 
a korrekció igénye, és találkozni lehet értetlen-
séggel is. Ezeket mihamarabb tisztázni, és ahol 
szükséges, korrigálni kell. A legtöbb kritika az 
alapképzések (BA/BSc) programjainak a bolognai 
céloktól jelentősen eltérő tartalma és zsúfoltsága 
miatt fogalmazódik meg. A kritika jogos, tekintve, 
hogy nem egységben szemlélve készültek az alap- 
és a mesterképzések programjai, az intézmények 
igyekeztek minden elsajátítandót az alapképzésbe 
belezsúfolni. Következésképpen az alapképzésben 
túlzott az elméleti orientáció, az elméleti tárgyak 
mélysége. Az oktatott alap, valamint alapozó (ter-
mészet-, illetve társadalomtudományi) tantárgyak 
jelentős részének vannak a mesterképzéshez tartozó 
részei, azt – módszertani okokból is ott célszerű ok-
tatni, amikor a hallgató már a tanulás folyamatában 
érzékeli a szükségességét – nem pedig az alapkép-
zésben. Ezzel szemben jelentőségénél csekélyebb 
a gyakorlati képzés, és nem kap megfelelő teret a 
munkavállalásra történő felkészítés. (Ez az igény 
nem azonos azzal az irreális elvárással, hogy a 
hallgatókat a leendő – még nem is minden esetben 
ismert, és a végzésükig esetleg még többször is 
megváltozó – konkrét munkahelyeken reájuk váró 
feladatokra kellene felkészíteni. [Ez a munkáltatók 
feladata.] Valamint azzal sem, hogy a felsőoktatás-
nak, a graduális képzésben azonnal alkalmazható 
szakismerettel rendelkező diplomásokat kellene 
kibocsátania, ez a felsőfokú szakképzés feladata.) 
A fentiekből az is következik, hogy a mesterkép-
zésben pedig sok esetben nincs mi »újat« tanítani. 
Az agrár, a műszaki, a természettudományi képzés 
iránti alacsony érdeklődés okai között (csakúgy, 
mint a magas lemorzsolódásban) valószínűleg a 
BSc fokozatok túlzott követelményei is jelentős 
szerepet játszanak.” (Török Imre: A felsőoktatás, 
az oktatás és a képzés korszerűsítése. Valóság, LXI. 
évf. 4. szám, 14–15. o.)

38 A hallgatói létet támogató szolgáltatások, például: 
a könyvtárak, étkeztetés, hallgatói közösségi terek 
létrehozása, sportolási lehetőségek, e-learning stb.

39 A HÖOK erre vonatkozóan is egy átfogó ja-
vaslatcsomagot dolgozott a felsőoktatásirányítás 
számára.


