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1992. május 22-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a Városliget 

melletti Szent István Gimnáziumban végeztem. A felsőoktatásban eltöltött éveim alatt az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán szereztem oklevelet, jelenleg az 

egyetem informatikus könyvtáros, valamint vezetés és szervezés szakos hallgatója vagyok. 

 

KÜLDETÉS 

2013 tavaszán választottak meg először hallgatótársaim szakos érdekképviselőnek, ettől a pillanattól kezdve 

tartom magam a hallgatói mozgalom hűséges és mindenre elszánt katonájának. A Bölcsészettudományi Kar 

Hallgatói Önkormányzatának elnöki tisztségét két ciklusban 2015 és 2017, az ELTE HÖK elnöki pozícióját 

2017 és 2018 között töltöttem be. A HÖOK Választmányának munkájába 2015-ben kapcsolódtam be, ezután 

két évig, 2016 és 2018 között a Budapesti Regionális Szövetség elnökeként igyekeztem szolgálni az országos 

hallgatói szervezetet. 

 

“Hallgatói mozgalmunkra úgy is tekintek, akár a vízből az évek hosszú sora alatt kiváló ásványi 

alakzatra, a cseppkőre. A már kialakult cseppkőoszlopok a történelem, az elért eredmény 

megőrzését kívánják meg tőlünk, míg az újonnan megjelenő cseppek a megfelelő törődés mellett 

a továbbépítkezést szolgálják.” – írta elnöki programjában Gulyás Tibor. Úgy érzem, az elmúlt 

időszakban a hallgatói mozgalom céljai mit sem változtak. Biztos vagyok benne, hogy az 

elkövetkezendő időszak rengeteg kihívást tartogat számunkra. 

CÉLOK 

BEMUTATKOZÁS 

Rengeteg szép emléket, szoros barátságot és komoly tapasztalatot köszönhetek a hallgatói mozgalomnak. 

Joggal merülhet fel bárkiben a kérdés, hogy mi motiválhatja azt az embert, aki elfogadja a felkérést egy ilyen 

rendkívül nehéz, és kihívásokkal teli pozícióra. A HÖOK elnökének lenni több, mint feladat: kitüntetés, sors, 

szolgálat. Kitüntetés, mert rendkívül kevés embernek adatik meg a lehetőség, hogy azért, amit a legjobban 

szeret, a legmagasabb szinten tehessen. Mert nincs annál nagyobb elismerés, amikor a harcostársak felkérnek 

az alakulat vezetésére, és a jövőjüket a te kezedbe adják. Sors, mert egy ilyen lehetőség nem az egyén 

ambícióin múlik, nem predesztinálható, és megannyi apró összetevőn múlik a kimenetele. Szolgálat, mert aki 

ezt a szót elfelejti, óhatatlanul irányt téveszt, és az élet egy idő után megbosszulja a hübriszt. 
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MOTIVÁCIÓ 
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A 2018-as év magyar felsőoktatása igazán változatos képet mutat. Ebben a környezetben a hallgatói önkormányzatok 

feladata rendkívül felelősségteljes, hiszen a felgyorsult, és közvetlen kommunikációra lehetőséget biztosító világunk nem 

tolerálja a pillanatnyi figyelemkimaradást sem. Huszonéves egyetemisták döntései, kiállása, és felkészültsége jelenthet 

különbséget egy-egy a hallgatók számára hátrányos intézményi, vagy országos intézkedés kimenetelében. 

Felemás képet mutat a hallgatói önkormányzatok és a döntéshozók együttműködése: míg egyes kérdésekben és 

szereplőkkel rendkívül gördülékenynek és partnerinek nevezhető az együttműködés, úgy más esetekben sajnos ez csak 

hallgatói oldalról mutatkozik meg elvárásként. Nem szabad úgy éreznünk, hogy hátradőlhetünk részsikerek után: a rendkívül 

heterogén felsőoktatási tér sok szereplős társasjáték, melyben a szerencse mellett a legmeghatározóbb tényező, hogy 

mennyire ismerjük a táblát, melyen a játékot játszák. Egy ország társadalmi jólétének egyik legmeghatározóbb tényezője az 

oktatási intézményrendszer színvonala. A XXI. században az iskola nem csupán ismeretátadási hely, hanem egyben az egyik 

legfontosabb szocializációs tér is. 

Véleményem szerint a HÖOK, csak úgy mint a magyar felsőoktatás, a holnap határán, egy új korszak küszöbén áll.  

Programom címét az előttünk álló lehetőség metaforájának szántam. Az elnökség összetétele nagy mértékben változik az 

előző ciklusokhoz képest, 80%-ban új csapattal szeretnénk nekivágni az elkövetkező két évnek. Abban szinte biztosak 

lehetünk, hogy 2018-22-es kormányzati ciklus alatt a felsőoktatás komoly változásokon fog keresztülmenni, így a hallgatói 

önkormányzatoknak és az országos szervezetnek is maximális fordulatszámon kell pörögnie ahhoz, hogy ezek a változások 

a lehető legjobb, és legkedvezőbb irányba tereljék azt a rendszert, amelyben jelenleg a felsőoktatást értelmezhetjük. 

Progresszív, lendületes és bátor szemléletre lesz szükségünk, hiszen felsőoktatás generációs kérdés, és egy egész ország 

összképét meghatározni képes szektor. A jelenben történő változások kis túlzással már a mi gyerekeink életére is hatással 

lesznek, így fontos, ne érezzük úgy, hogy a ránk háruló feladatnak nem lehetnek generációkon átívelő következményei. 

Felkészülten és keményen kell képviselni a ma hallgatóságának érdekeit, ebben a két dologban nem köthetünk 

kompromisszumot.  

 

KÜLDETÉS 

“NEM A REZGÉSSZÁM FELISMERÉSE, 
HANEM ANNAK NÖVELÉSE LESZ A CÉL. 
FELKÉSZÜLT ÉS KOMOLY 
ÉRDEKKÉPVISELET!” 



 

 

 

 

 

NÉMETH GERGÖ KÖZKAPCSOLATI ALELNÖK 
NÉMETH GERGÖ KÖZKAPCSOLATI ALELNÖK 
  

A  
 

Az ELNÖKSÉG ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL 
KIEMELT FIGYELMET FORDÍTOTTUNK 
ARRA, HOGY MINDEN FONTOS 
SZAKTERÜLETET LEFEDJEN. 

CSAPAT 

KOVÁCS PÉTER 
ELNÖKHELYETTES 

MURAI LÁSZLÓ 
ELNÖK 

NÉMETH GERGÖ 
KÖZKAPCSOLATI ALELNÖK 
 

KOVÁCS ESZTER CSILLA 
KOMMUNIKÁCIÓ 

 

AZ ELNÖKSÉG 
ÖSSZETÉTELE: 
 

02 
ÚJ LENDÜLET 

JANCSÓ ANDRÁS 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÉS KUTATÁS 

 

PEKÁR ZOLTÁN 
SZERVEZETFEJLESZTÉS 
 

 HASSMANN BÁLINT 
DIÁKJÓLÉT 
 

 KOSZTRIHÁN DÁVID 
KÜLÜGY 
 

 KISS VIKTOR 
SPORT 
 

 KÓSA LÁSZLÓ 
RENDEZVÉNYEK 
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SZERVEZET 

A HÖOK szervezete elképesztő ütemben növekedett és fejlődött az elmúlt négy évben. Az 

érdekképviseleti és szolgáltatási divízió szétválasztásával egy olyan fenntartható, és biztos modell jött 

létre, melyre a jövőben is támaszkodunk kell. Az elnökség, választmány, valamint a régiók munkáját a 

hatékony működés érdekében az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban finomhangolásra szorul.  

A régiók működésével kapcsolatban időről időre merülnek fel kérdések. Hogyan lehetne hatékonyabbá 

tenni a rendszert? Szükség van-e rájuk egyáltalán? Mi lehet a jövőjük? A válasz személyes véleményem 

szerint kettős: egyrészt meg kell erősíteni, és célt kell adni azoknak a két intézményből álló régióknak, 

akik jelenleg nem tudják kamatoztatni a régiós rendszerből fakadó előnyöket, ellenben a rendszer 

rugalmatlansága viszont sok esetben megköti a kezüket.  

A régiós működést intézményi visszajelzések, és a Bölcsész Hallgatók Szövetségének pozitív példája 

alapján szakmai szövetségek létrehozásával egészítenénk ki. A szakmai szövetségek létrehozása 

biztosítaná a részönkormányzatok mélyebb integrációját a HÖOK mindennapi működésébe és 

munkájába. 

HATÉKONY MŰKÖDÉS 

Az elnökség, választmány, valamint a 

régiók munkáját a hatékony működés 

érdekében az elmúlt időszak 

tapasztalatai alapján finomhangolni 

szükséges. 

SZAKMAI SZÖVETSÉGEK 

A HÖOK régiós rendszerének és 

választmányának újragondolását tenné 

lehetővé, ha a kari részönkormányzati 

elnökök tudományterületi alapon 

szerveződve létrehoznák szakmai 

szövetségeiket.  

KOLLEKTÍV TUDÁS 

A vezetőképzők színvonala félévről 

félévre emelkedik, köszönhető ez a 

rendkívül átgondolt, és jó 

fókusszal rendelkező középtávú 

stratégiának. 

FELADATOK: 



 

 

 

 

  

ÖSZTÖNDÍJAK ÚJRATÖLTVE! 

Az előző évek kutatási eredményekkel összhangban a Jövőkép fórumokon is elhangzott, 

hogy a tanulmányi ösztöndíj alacsony összege nem bír motiváló erővel, a kapott összeg 

nem elegendő a megélhetés, akár önfenntartás támogatására, így a munkavállalás nem 

pusztán a jövedelemkiegészítés a tapasztalatszerzés egyik módja, hanem sok esetben 

létkérdés. 

 

 Az elkövetkezendő két évben komoly hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a tanulmányi 

ösztöndíjak emelésének mértéke utolérje a szociális alapú ösztöndíjak mértékét. 

Továbbra is bízunk abban, hogy a szakértői elemzések, és a hallgatói tapasztalatok 

melyek a Jövőkép Program gerincét adták, meggyőzőek lesznek a Kormányzat számára 

is. Köztünk közös a nevező: a tagintézmények, valamint a HÖOK Választmány 

visszajelzései alapján az ösztöndíjreform 2018-ban nem fejeződött be! 

 

ÉRDEKKÉPVISELET 
 ORSZÁGOS SZINTEN 

AZ ÖSZTÖNDÍJREFORMNAK MÉG NINCS VÉGE! 

A HÖOK elmúlt időszakának egyik legfontosabb 

eredménye a szociális ösztöndíjak 40%-os emelésére 

vonatkozó kormányzati megállapodás elérése. Ezzel 

azonban nem változott az előző elnöki programok 

egyik legfontosabb megállapítása, mely szerint 

szükség van a valós ösztönzésre alkalmas, teljesítmény 

alapú ösztöndíjak emelésére. 

04 
ORSZÁGOS SZINTŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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KOLLEKTÍV 
TUDÁS 
 

A vezetőképzők színvonala félévről félévre emelkedik, 

köszönhető ez a rendkívül átgondolt, és jó fókusszal 

rendelkező középtávú stratégiának, melyet a HÖOK 

elnöksége már 2015-ben feltételként támasztott a 

szervezet legnagyobb szakmai rendezvényével 

kapcsolatban. 

 A struktúra jó, a témák hasznosak, a résztvevők 

elégedettsége pedig arra enged következtetni, hogy 

nem szabad letérni a kijelölt útról. 

Intézményi visszajelzések alapján a kommunikációs 

területről érkező szakemberek útmutatására minden 

eddiginél nagyobb szükség van, hiszen mind az 

intézményi hallgatói önkormányzatok, mind az országos 

érdekképviseleti szerv leszakadóban van a XXI. századi 

kommunikációs trendektől, így a közös tapasztalatok és 

a tudásbázis frissítése indokolt lehet az elkövetkezendő 

időszakra nézve. 

 

“AZ 
ÖSZTÖNDÍJREFORMNAK 
MÉG NINCS VÉGE!”  
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HALLGATÓI LAKHATÁS 

 

KOLLÉGIUMOK 
 
 “KAPACITÁS ÉS SZÍNVONAL” 

HATALMAS ANYAGI ELŐNNYEL INDULNAK A 
BUDAPESTI EGYETEMISTÁK AZOKKAL 
SZEMBEN, AKIK VIDÉKRŐL ÉRKEZNEK A 
FŐVÁROSBA TANULNI.  

Ha az albérletárak robbanásszerű növekedését figyelemmel 

kísérjük az elmúlt években, úgy könnyen megállapíthatjuk, 

hogy 2018-ban megfelelő kapacitású és színvonalú 

kollégiumi rendszer nélkül a magyar felsőoktatás 

hozzáférhetősége a nehéz szociális helyzetű hallgatók 

számára a minimumra csökkenne.  
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Ha az albérletárak robbanásszerű növekedését figyelemmel kísérjük az elmúlt években, úgy könnyen 

megállapíthatjuk, hogy 2018-ban megfelelő kapacitású és színvonalú kollégiumi rendszer nélkül a magyar 

felsőoktatás hozzáférhetősége a nehéz szociális helyzetű hallgatók számára a minimumra csökkenne. 

 

Hatalmas anyagi előnnyel indulnak a budapesti egyetemisták azokkal szemben, akik vidékről érkeznek a 

fővárosba tanulni. Még ha örökségként nem is hullik egy lakás az ölükbe, akkor is az egyetem évei alatt 

otthon élhetnek a szüleikkel vagy bármikor hazaköltözhetnek, ha nem tudják fizetni az albérletet. A 

vidékieknél nem is kérdés, hogy dolgozniuk kell az egyetem mellett vagy diákhitelt felvenniük, hogy 

finanszírozzák a megélhetésüket. A 2016 őszén elfogadott komplex, Országos Kollégiumfejlesztési 

Stratégia (OKS) nagy eredmény volt szervezetünknek, hiszen a dokumentum alapjául részben a HÖOK 

javaslatai, valamint a kutatási csoport által elkészített kollégiumi felmérés szolgált.  

 

A stratégia részleges parkolópályára helyezése azonban a mai napig negatívan érinti az intézményeket. A 

budapesti lakhatási helyzet konszolidációjára hivatott pislákoló reménysugár a Diákváros projekt, melyben 

ha lehetőség nyílik, továbbra is aktív, véleményező és támogató szerepkörben szeretnénk képviselni a 

hallgatók érdekeit. 

 

A KOLLÉGIUMI SZÜKSÉGLET 
MEGHALADJA A KAPACITÁST 

„FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI KELL A TERVEZETT BUDAPESTI DIÁKVÁROS 

BERUHÁZÁS ÉS A BUDAPESTI KOLLÉGIUMI IGÉNYEK, VALAMINT AZ ORSZÁGOS 

KOLLÉGIUMFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÖSSZHANGJÁT.” 

A JÖVÖKÉP PROGRAM VILÁGOSAN ÉS EGYSZERÜEN ÖSSZEFOGLALJA AZ 
ELKÖVETKEZENDŐ IDÖSZAK KIHÍVÁSÁT A KOLLÉGIUMOK TERÜLETÉN: 



 

 

 

 

  

UNIKÁCIÓ 

TOVÁBB KELL 
FEJLESZTENI A 
SZERVEZET 
KÖZÖSSÉGI MÉDIA 
STRATÉGIÁJÁT, 
MELYET KÖNNYED, 
LENDÜLETES ÉS 
FIATALOS 
ALAPOKRA KELL 
HELYEZNÜNK.  
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KÖNNYED, LENDÜLETES, FIATALOS 

 

KOMM 
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A HÖOK az elmúlt években rendkívül 

sok munkát, nagy eredményt és sikeres 

projektet tudhat a háta mögött. Mégis 

észrevehető, hogy a nagy eredmények 

nem csak a közvélemény, de az általunk 

közvetlenül képviselt hallgatókhoz is 

nehézkesen jut el. 

LÁTHATÓSÁG 

01 

A felsőoktatás hallgatóinak eléréshez tovább kell 

fejleszteni a szervezet közösségi média stratégiáját, 

melyet könnyed, lendületes és fiatalos alapokra kell 

helyeznünk. A Facebook mellett nagy hangsúlyt kell 

fektetnünk az Instagram jelenlétünkre, valamint az 

audiovizuális tartalmakra gyártására. 

KÖNNYEDSÉG 

02 

Meg kell nyitni a gondolatainkat és a szervezetben lejátszódó folyamatokat a média 

szereplői számára, hiszen ők azok az aktorok, akik nagyban befolyásolhatják szervezetünk 

megítélését. Véleményem szerint proaktívabban kell keresnünk a média szereplőivel való 

együttműködést: nem szabad várni, hogy ők fedezzék fel a mindennapi munkánk témáit és 

eredményeit, hanem egy folyamatos, korrekt és partneri együttműködés keretein belül 

időről időre fel kell tárnunk a szervezetben zajló folyamatokat számukra. Nem szabad 

ugyanakkor kudarcként felfognunk, ha egy-egy esetleges nézet vagy véleménykülönbség 

alkalmával nem kerülünk egy hullámhosszra. A jobbító szándékú konstruktív kritikát 

eredményként kell elkönyvelni, melyből a szervezet tanulhat, és erőt meríthet a következő 

időszakra nézve. 

 

NYITOTTSÁG 

03 



 

 

 

  

ÉS KUTATÁS 

TUDOMÁNYSZERVEZÉS 

A tudományszervezés területéről elmondható, hogy a 

hallgatói önkormányzatokat tekintve sokkal inkább lokális, 

intézményi szinten valósul meg, mintsem az országos 

érdekképviseleti szervezet felügyelete és irányítása alatt. 

Sok intézményi megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, 

hogy a HÖOK-nak helye van szakmai és tudományos 

dimenzióban is. 

A Szakmai Szövetségek struktúrájának fellendítése 

mellett be szeretnénk indítani egy országos 

tudományos folyóiratot, mely a publikálni vágyó 

hallgatóknak nyújt majd segítséget.  

KIHÍVÁS ÖTLET 
 

ORSZÁGOS 

HALLGATÓI 

TUDOMÁNYOS 

FOLYÓIRAT 

TANULÁS 

A DIGITÁLIS 

TÉRBEN 

HÖK 
KUTATÁS 

KIEMELT FELADATOK 
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HAGYJUNK NYOMOT! 
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ÚJ KIHÍVÁS: 
TANULÁS A DIGITÁLIS TÉRBEN 

A digitalizáció immár nemcsak az oktatás szervezését érte el, hanem megjelent az 

oktatásban és az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban egyaránt, miközben a 

felsőoktatásba belépők immár egy olyan a nemzedékhez tartoznak, amelyik otthonosan 

mozog a digitális világban. Ugyanakkor a digitálisan elérhető primer források, valamint 

szakirodalom használata még mindig alacsonynak mondható. Mindezek együttesen olyan 

kihívásokat generálnak, amelyekre már nem elég egyéni, illetve intézményi szinten reagálni, 

hanem komplex programot szükséges kidolgozni, amely az érintett szereplőket bevonja és 

így teszi lehetővé a hallgatók, valamint az oktatók egyéni fejlődését is.  

 

DIGITÁLIS VILÁG 
 

01 // 

KIHÍVÁS ÉS MEGOLDÁS 

 
02 // 

Az elkövetkező években a szolgáltatásfejlődés tovább folytatódik, illetve a nemzetközi 

trendeket követve egyre nagyobb teret fog kapni a digitális környezetben való tanulás, akár 

kombinálva a kontaktórákkal, úgynevezett blended learningként, akár teljesen virtuális térbe 

áthelyeződve az úgynevezett MOOC-ok (massive open online course) további térnyerésével.  

E folyamatban kiemelt szereplőinek tartjuk a hallgatók és képviseletük mellett a 

dokoranduszokat és doktorjelölteket, illetve képviseletüket, valamint a digitális 

tartalomszolgáltatókat és előállítókat. Ennek okán együttműködést kezdeményeznénk az MTA 

EISZ Titkársága, valamint az Oktatási Hivatal Digitális Tankönyvtára és a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége, illetve a Magyarországról használt online kurzusszervezők irányába. Az 

együttműködés céljai – a korábban vázoltakból kiindulva – a következők: a digitális tanulás és 

tanítás képességének fejlesztése, a hiteles digitális források és szakirodalom felhasználásának 

elősegítése mind módszertani oldalról, mind az elérhetőségek növelése révén, valamint a 

veszélyekre való figyelemfelhívás, tudatos felhasználóképzés, illetve az intézményi digitális 

tudás- valamint kutatási adatvagyonokhoz való jobb hozzáférés. 

 



 

 

 

 

  

SZÖVETSÉGEK HÁLÓJÁBAN 

 

A HÖOK az elmúlt években kiemelt hangsúlyt 

fektetett a Magyarországon tanuló hallgatók 

jogainak nemzetközi platformokon való 

képviseletére és érvényesítésére.  

 

KÜLÜGY 
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NEMZETKÖZI TÉR 

CÉLJAINK 

ESU & SH  

Stratégiai célként kell megjelölünk az European Students’ Union-ban (ESU) 

elfoglalt pozíciónk, és a V4+ szövetség-ben betöltött szerepünk erősítését.  

A HÖOK Stipendium Hungaricum mentorprogram beindítása hatalmas 

eredménye volt az előző időszaknak. Cél, hogy az elkövetkezendő időszakban az 

SH mentorprogram megközelítse a HÖOK mentorprogramjának sikerességét, 

ezzel beváltva a hozzá fűzött reményeket. Az SH mentorprogramban résztvevő 

külföldi hallgatóktól és mentoroktól folyamatos visszajelzések útján kell 

információt gyűjtenünk, hogy az erőforrásainkat úgy tudjuk optimalizálni, hogy 

a lehető legtöbb hallgatónak nyújthassunk magas színvonalú érdekképviseletet 

és segítséget.  
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A Külhoni régió létrejötte egy új szintre emelte a külhoni intézmények érdekképviseletét 

szervezetünkben. A 2015-ben sikeresen útjára indított Külhoni Program, melynek a határon túli 

intézmények magyar hallgatói szervezeteinek összefogása és fejlesztése volt a célja, a folyamatos 

kapcsolattartásnak és együttműködésnek köszönhetően sikeresebb, mint valaha. A folyamatos 

és kölcsönös látogatások és közös projektek erősítik a kapcsolatot a szervezetek és a HÖOK 

között, így ezeket a jövőben is szorgalmazzuk, és támogatni kívánjuk. Kiemelt cél a program 

további folytatása,  

 

Brochure Design 

 
SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

és a szervezeti struktúrán belül a külhoni intézmények tovább 

erősítése. 

KÜLHON 

“HISSZÜK, HOGY EGYÜTT SOKKAL 
TÖBBEK VAGYUNK” 

 

„A Külhoni Program sikeresebb, 

mint valaha”  
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HATÁROKON TÚL 



 

 

 

 

 

  

//1 

PROJEKTEK 

KIEMELT 

MENTORPROGRAM 

segíthet. Cél az, hogy továbbra is megfelelő támogatást tudjunk 

nyújtani azoknak a hallgatóknak, akik számítanak a mentorprogramra. 

A Mentorprogram a 2017/2018-as évben minden eddiginél magasabb 

mentorált létszámmal indult el. A programban 2800 fő mentorált 

mellet 332 mentor vett részt. Az elkövetkezendő időszakban a feladat 

az optimális mentorált létszám meghatározása lesz, amelyben a HÖOK 

Mentorprogram szakmai beszámolójában megtalálható elemzés 

Fontos, hogy monitorozzuk a résztvevők haladását és visszajelzéseit, 

valamint a mentorok tapasztalatai alapján a program folyamatos 

felülvizsgálatát és fejlesztését is meg kell ejtenünk. 

//2 
TEHETSÉGMENTOR 

//3 
 HALLGATÓK ÜGYVÉDJE 
 A Hallgatók Ügyvédje Program a hallgatók egyéni ügyeinek kezelése 

mellett lehetőséget biztosít a hallgatói önkormányzatok működésének 

segítésére, amire az elmúlt 2 évből rengeteg példát találhatunk, így a 

program további szakszerű és professzionális működéséhez nem is férhet 

kérdés. 
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SZÍNES PORTFÓLIÓ 
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SZEREP 
 

TÁRSADALMI 

„Egy HÖK is lehet jó fej!” 

Számtalan alkalommal bizonyította szervezetünk, hogy mennyire fontos identitásunk 

számára a társadalmi felelősségvállalás. Rengeteg önkéntes és karitatív program 

szervezése mellett rendszeresen megjelenik a fenntartható fejlődés és a véradás 

támogatása is mindennapjainkban. 

Az elkövetkezendő két évben ezt a szerepet természetesen szeretnénk tovább erősíteni, 

hiszen a „Több lett, maradhat?” kampány, vagy az EFOTT-hoz köthető jótékonységi 

akciók sikerei magukért beszélnek.  

Egy fiatal közösség vagyunk, akiknek lételeme a segítségnyújtás: kamatoztassuk hát 

lendületünket azokért az embertársainkkért, akik nálunk sokkal nehezebb helyzetben 

vannak.  

 

“AZ EMBERI SZÍVNEK NINCS NAGYOBB 
BOLDOGSÁGA, MINT BOLDOGSÁGOT 
LÁTNI, MELYNEK ALKOTÓI MI VAGYUNK” 

- EÖTVÖS JÓZSEF 
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„EZ NEM CSUPÁN A HALLGATÓI MOZGALOM 
DINAMIKUS MŰKÖDÉSÉT SEGÍTENÉ ELŐ, HANEM 
LEHETŐVÉ TENNÉ, HOGY AZ ORSZÁGOS SZERVEZET 
A KARI RÉSZÖNKORMÁNYZATOKKAL IS 
SZOROSABB KAPCSOLATOT ALAKÍTSON KI.” 

3 

A szakmai szövetségek jelenleg véleményezési és tanácsadó feladatkörrel 

rendelkeznek. Amennyiben a szakmai szövetségek a Választmány döntéseinek 

előkészítésére kapnak jogosultságot, úgy lehetőség nyílik, hogy a szakmai 

szövetségek a tudományterületüket érintő jelentős kérdésekben meghatározó 

álláspontot alakítsanak ki, mely az országos érdekképviseleti munka 

professzionalizálását segíteni elő. Ugyanis a választmány olyan szakterületi többlet 

információt rendelkezne, amely a döntéshozatali folyamat szempontjából 

elengedhetetlen. 

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS 

SZAKMAI 
SZÖVETSÉGEK 
 

1 

A HÖOK Alapszabálya lehetőséget biztosít az ún. szakmai szövetségek alapítására. 

Az elmúlt évben láthattunk erre példaértékű kezdeményezést a bölcsészkari 

elnökök összefogásában. A HÖOK régiós rendszerének és választmányának 

újragondolását tenné lehetővé, ha a kari részönkormányzati elnökök 

tudományterületi alapon szerveződve létrehoznák szakmai szövetségeiket.  

TOVÁBB A KIJELÖLT ÚTON 

2 
Ez nem csupán a hallgatói mozgalom dinamikus működését segítené elő, hanem 

lehetővé tenné egyfelől, hogy az országos szervezet a kari részönkormányzatokkal 

is szorosabb kapcsolatot alakítson ki; továbbá, hogy az MRK és a MAB működési 

mechanizmusait szem előtt tartva olyan szerveződések jöjjenek létre az egyes 

tudományterületi szövetségekkel, mely a HÖOK – közvetlenül pedig a Választmány 

– döntéshozatali munkáját segítenék. 

SZOROSABB KAPCSOLATOK 

4 

A szakmai szövetségek feladat- és hatáskörét az Alapszabályban úgy kell 

módosítani, hogy a szövetségek számára biztosítva legyenek a 

tudományterületi érdekképviselethez szükséges jogosítványok. A szakmai 

szövetségek munkájának koordinációját egy olyan dedikált személynek kell 

végeznie, aki multidiszciplináris szempontokat érvényesítve növelni tudja a 

szakmai szövetségek produktivitását.  

 

FELADAT ÉS HATÁSKÖR 
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ÉS EGÉSZSÉG 

SPORT 

13 

ÉP TESTBEN 

01 
◼ Minőségi felsőoktatás nincs minőségi egyetemi sport nélkül. A XXI. 

század egyik legnagyobb kihívása az egészséges életmódra való 

nevelés, melynek gyümölcsei a társadalom számára már középtávon 

érezhetőek.  

02 

◼ Az egészség, a hallgatói jóllét (testi, szellemi, szociális) témájának 

napirenden tartása, és a témához kapcsolódó kommunikáció 

erősítése eddig is fontos területként jelent meg a HÖOK Sport-pont 

programjában. 

03 
◼ Rendszeres egészségnapok, és egészséggel kapcsolatos 

rendezvények, valamint eseti, akció-orientált egyetemi napok 

szervezése mind az országos, mind az intézményi hallgatói 

önkormányzatok közös felelőssége, így ezeket szem előtt tartva kell 

terveznünk a sport területén feladatainkat. 

 

“A HÖOK SPORT-PONT PROGRAMJA 

HALLGATÓK TÖMEGEIT ÖSZTÖNZI 

MOZGÁSRA.” 



 

 

  

“A mai világban olyan változásban 

vagyunk, ahol a végkimenetelben nem 

vagyunk biztosak, de abban biztosak 

lehetünk, hogy ennél lehet jobb, ezért 

megéri a változás oldalára állni.” 

Másodszor pedig engedd meg, hogy köszönetet mondjak 

mindazoknak, akik nélkül most most nem állhatnék az életem 

egyik legnagyobb megmérettetésének kapujában. Szeretném 

megköszönni Gulyás Tibor elnök úrnak, hogy az elmúlt 4 évben 

kitartó, alázatos, és megalkuvást nem tűrő munkájával 

kormányozta szervezetünket, melynek eredményeképp a HÖOK 

rengeteget erősödött és fejlődött, és a “Ti” mentalitásból a 

mozgalom tagjai a “Mi” mentalitás útjára léptek. Elnök úr, nem 

lehetünk neked eléggé hálásak! 

Nem lennék fair, ha nem emelném ki a felsorolásban Körösparti 

Péter és Nagy Dávid elnök urakat, akik jó tanácsokkal és bíztató 

szavakkal fegyvereztek fel. Köszönöm nektek! 

Az intézményi HÖK elnökök barátsága és konstruktív észrevételei 

nélkül ez a pályázat nem jöhetett volna létre, köszönök mindent, - 

további bizalmatok esetén – alig várom a közös munkát! 

Végezetül engedjétek meg, hogy megemlékezzek az ELTE-s 

családomról is: Ritzl Andris, Czinege Andris, Garbai Ádi, Horváth 

Misi, Oláh Jani, Seres Dani és persze Báli Berni nélkül nem az az 

ember lennék ma, akit Lackóként ismertek. 

Megválasztásom esetén egy valamiben biztosak lehettek: 

tudásom legjavából próbálom majd nektek mindazt a csodálatos 

dolgot visszaadni, amit a hallgatói mozgalomtól kaptam. Mikor is 

lenne erre jobb lehetőségem, mint… 

 – a holnap határán. 

 

  

Murai Lackó 

HÖOK elnökjelölt 

A HOLNAP HATÁRÁN 

KEDVES 
 

ZÁRSZÓ 

KOLLÉGÁM! 
 

Először is szeretnék köszönetet mondani neked, hogy 

végigolvastad a pályázatom és megismerted a 

szervezettel kapcsolatos megállapításaimat, 

terveimet.  
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