
AZ EMBER! EROFOlillASOK MINISZTERE is 

A HALLGATOI ONKORMANYZATOK ORSZAGOS KONFERENCIAJA 

MEGALLAPOoAsA 

1. 	 A Felek megerositik, hogy egyiittmiik6desliket tovabb folytatjak a minosegi felsooktatas 
erdekeben, mind keto1daluan, mind a Felsooktatasi Kerekasztal keretei k6z6tt. 

2. 	 A Felek ennek szellemeben megillapitjak, hogy a benylijtott 2014-es k6ltsegvetes a 
felsooktatasra forditott forrasok bovlileset mutatja. A Felek a minosegi felsooktatas erdekeben 
szliksegesnek tartjak a finanszirozasi rendszer megujitasat is, ezert tovabb folytatjak az errol 
sz616 egyezteteseket. 

3. 	 A Felek megallapitjak, hogy a felveteli eljaras uj rendszerere val6 atallas sikeresen megt6rtent, 
az uj felveteli rendszer a vart eredmenyeket hozta. Az elozo evhez kepest emelkedett az allami 
6szt6ndijaskent felvett hallgat6k letszama. 

4. 	 A Felek fontosnak tartjak, hogy a Kormany minel elobb targyalja az elozo megallapodasukban 
foglaltak szerint letrehozott Felsooktatasi Kerekasztal altai kidolgozott es elfogadott 
felsooktatas-atalakitasi iranyelvekbol k6vetkezo finanszirozasi modellt, valamint a nemzeti 
felsooktatasr61 sz616 t6rveny m6dositasat. A Felek indokoltnak tartjak, es lidv6zlik az allami 
fenntartasu intezmenyek felelos es hatekony iranyitasat, melynek reszekent elfogadjak a 
kancellariarendszer kialakitasat. A Kormany ezzel egyidoben az auton6mia jegyeben 
visszaallitja a rektorvalasztas korabbi m6djat. 

5. 	 A Miniszter tovabbra is el azon t6rvenyben r6gzitett jogaval, hogy a 2013. evi aItalanos felveteli 
eljarasban erintett 16 szakon ismet elozetes ponthatart allapit meg, es az azt elero vagy 
meghalad6, felvetelt nyert hallgat6k szamara magyar all ami 6szt6ndijas helyet biztosit. Ennek 
megfeleloen a miniszter tamogatja az erintett szakok magyar allami 6szt6ndijas formaban val6 
meghirdeteset, igy az 6szt6ndijas kepzes a megfelelo teljesitmenyt nyujt6 jelentkezok szamara 
valamennyi szakon ismet elerheto lesz. A Kormany tOrekszik arra, hogy a fenti szakokon a 260 
pontot elero vagy meghalad6 elsohelyes jelentkezok 10-20 %-a szamara biztositson magyar 
allami 6szt6ndijas ferohelyet. Ez a kiegyenlito mechanizmus a 2013114-es tanevben is j61 
miik6d6tt. 

6. 	 A Felek egyetertenek abban, hogy a hatranyos helyzetii csaladok gyermekeinek is eselyt kell 
teremteni a tovabbtanulasra, ezert a Kormany ezen tarsadalmi csoportok felsooktatasba val6 
bejutasat segito specialis oktatasi programokat tart fenn. A Felek elhatarozzak, hogy folytatjak a 
munkat, es a hatranyos helyzetii jelentkezokre vonatkoz6 szabalyozas j6vobeli rendszeret 
k6z6sen alakitjak ki. 

7. 	 A Hallgat6i Onkormanyzatok Orszagos Konferenciaja udv6zli a Klebelsberg Kepzesi Oszt6ndij 
es a Magyar Sportcsillagok Oszt6ndija elinditasat. 

Budapest, 2013. november 13. 
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MINISZTERI HATAROZAT KIVONATA 


alkalmazott k6zgazdasagtan 465 
andrag6gia 430 
emberi er6forrasok 443 
gazdasag- es penztigy-matematikai elemzes 465 
gazdalkodasi es menedzsment 460 
igazsagtigyi igazgatasi 424 
jogasz 464 
kereskedelem es marketing 449 
kommunikaci6 es mediatudomany 455 
k6zszo1galati 440 
munkatigyi es tarsadalombiztositasi igazgatasi 410 
nemzetk6zi gazdalkodas 460 
nemzetk6zi tanulmanyok 465 
penzligy es szamvitel 458 
turizm us-vendeglatas 428 
lizleti szakoktat6 440 


