
 

 

Eseménynaptár 

2017. február 25. – 2017. május 13. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. február 25. Székesfehérvár HÖOK Közgyűlés 

2017. február 27. Budapest Egyeztetés Solti Péterrel, a KLIK elnökével a 

diák önkormányzatokról. 

2017. február 28. Budapest Részvétel a Nemzeti Diák-, Hallgatói és 

Szabadidősport Szövetség Küldöttgyűlésén. 

Egyeztetés Solti Péter miniszteri biztossal és 

Dietz Ferenc BGE kancellárral 

Téma: BGE hallgatói átsorolások 

2017. március 1. Budapest Egyeztetés Földesi Gabriella 

főosztályvezetővel 

Téma: projekt finanszírozás (Pl.: 

Mentorprogram) 

2017. március 2. Budapest Egyeztetés a Vezetőképző fejlesztéséről 

2017. március 3. Pécs Részvétel a PTE EHÖK Küldöttgyűlésén 

2017. március 6. Budapest Egyeztetés Szabján Imrével, a Johannita Segítő 

Szolgálat képviselőjével 

Téma: önkéntesség 

Tehetségportál fejlesztésének előrehaladási 

egyeztetése 



 

2017. március 7. Budapest Egyeztetés Szekeres Pál miniszteri biztossal 

Téma: felsőoktatási esélyegyenlőség 

2017. március 7. Budapest Egyeztetés a DIÁKÉSZ alelnökével Simon 

Balázzsal 

Téma: iskolaszövetkezetek érintő jogszabály-

módosítások 

2017. március 8. Budapest Nyilatkozat a MTV műsorában 

Téma: Diákkedvezmény Rendszer 

2017. március 9. Budapest Kárpát-medencei Vezetőképző szervezési 

egyeztetése 

2017. március 10. Pécs Részvétel a Mentorprogram képzésének 

megnyitóján 

2017. március 10-12. Dunaújváros HÖOK Elnökségi hétvége (képzés és ülés) 

 

2017. március 13. Budapest Kossuth Rádió 

Téma: külhoni önkéntesség és 

Mentorprogram adománygyűjtés 

Egyeztetés dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási 

biztossal 

Téma: a felsőoktatás hozzáférhetősége 

2017. március 14. Budapest Egyeztetés Illés Boglárka ifjúságügyért felelős 

helyettes államtitkárral, és Nagy Vilmos 

Mártonnal az államtitkárság kabinetfőnökével 

Téma: együttműködések előrehaladása 

2017. március 15. Budapest Megemlékezés Forinyák Géza sírjánál a 

Kerepesi Temetőben 

2017. március 16. Budapest Egyeztetés a diák(önkormányzat)ok országos 

képviseletéről 

Tehetségportál fejlesztésének előrehaladási 

egyeztetése 



 

2017. március 16-20. Kárpátalja II. Kárpátaljai Egészségszűrés 

Helyettesített: Veres Márton 

2017. március 18 – 19. Makkosjánosi „Hangolódj Rá” – HÖOK Tehetségmentor 

program Kárpátaljai élménynap 

Helyettesített: Hegedűs Zoltán 

2017. március 20. Budapest Vezetőképző szervezésének előrehaladási 

egyeztetése 

2017. március 20. Budapest Egyeztetés Jávor Balázzsal, az Új-Nemzedék 

Központ tehetségfejlesztési igazgatójával 

Helyettesített: Hegedűs Zoltán 

2017. március 21. Budapest Kárpát-medencei Vezetőképző szervezésének 

előrehaladási egyeztetése 

2017. március 22. Budapest HÖOK és a MEFS képviselőinek egyeztetése 

Téma: kiemelten Diákkedvezmény Rendszer 

2017. március 23. Budapest Egyeztetés Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkárral 

(havi átfogó egyeztetés) 

Győr Részvétel az Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciák nyitó rendezvényén 

2017. március 24. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. március 25. Gödöllő Részvétel a MEFS Ünnepi ülésén 

2017. március 27. Budapest Vezetőképző szervezésének előrehaladási 

egyeztetése 

2017. március 28. Budapest Egyeztetés Szabó István főosztályvezetővel 

Téma: diáktanácsadás, ÚNKP, Külügyi 

Mentorprogram 



 

Egyeztetés Gloviczki Zoltánnal, az Oktatási 

Hivatal új vezetőjével 

Téma: együttműködések folytatásával 

kapcsolatos feladatok 

Egyeztetés Bauer Béla ifjúságügyi szakértővel 

2017. március 29. Budapest Egyeztetés Lovász Bálinttal, a szlovákiai 

hallgatói önkormányzatok országos 

vezetőjével 

Téma: együttműködések 

Egyeztetés Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkárral 

Téma: ösztöndíj-reform 

2017. március 30. Budapest Részvétel az Országos Diáktanács alakuló 

ülésén 

2017. március 30. Budapest Egyeztetés Téglásy Kristóffal 

Téma: Családbarát Ország és HÖOK közötti 

együttműködési lehetőségek 

Helyettesített: Hegedűs Zoltán 

2017. március 31. Budapest Egyeztetés Solti Péter, miniszteri biztossal 

Téma: aktuális ügyek  

Egyeztetés Hegedűs Imrével, a FEKOSZ 

elnökével 

Téma: a kollégiumok szabályozására 

vonatkozó előterjesztés 

Részvétel a MAB ülésén 

HÖOK rendkívüli elnökségi ülés 

(Közben a sajtó tájékoztatása a külföldi 

intézményekre vonatkozó jogszabályról) 



 

2017. április 1. Pécs II. Magyarok Kulturális Világtalálkozója 

Kontra – Konferencia a tanárképzésről 

2017. április 2. Budapest Egyeztetés a KEE Hallgatói Önkormányzatának 

delegáltjaival 

Téma: a külföldi intézményekre vonatkozó 

jogszabály 

HÖOK rendkívüli elnökségi ülés 

2017. április 3. Budapest Részvétel az MRK elnökségi ülésén 

HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 4. Budapest Szervezeti (képviseleti és szolgáltatói) 

állománygyűlés 

2017. április 7-8. Beregszász Kárpát-medencei Vezetőképző 

2017. április 10. Budapest HÖOK-DOSZ vezetőségi egyeztetés 

téma: tehetséggondozási együttműködés 

Rendkívüli Elnökségi ülés 

2017. április 11. Budapest Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 

Szövetsége 

Téma: tehetséggondozási együttműködés 

2017. április 13. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. április 18. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 



 

2017. április 19. Budapest Megbeszélés Bauer Béla ifjúságügyi 

szakértővel 

2017. április 20. Budapest Egyeztetés Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkárral 

Téma: aktuális jogszabály-módosítások 

Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 21. Budapest MAB ülés 

Felsőoktatási Kerekasztal ülése 

2017. április 21. Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 22. Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 20-23. Siófok HÖOK Tavaszi Vezetőképző 

Sopron V4 szervezetek egyeztetés 

Helyettesített: Kaizinger Tamás Töhötöm 

Kárpátalja III. Kárpátaljai Egészségszűrés 

2017. április 24. Budapest Részvétel az ELTE rektorának megválasztásán 

2017. április 25. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. április 27. Budapest Egyeztetés Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkárral 

téma: Felsőoktatási Kerekasztalt követően az 

ügyek előrehaladásának egyeztetése 



 

2017. április 27. Budapest Részvétel az Országos Diáktanács ülésén 

Helyettesített: Nagy Anett  

2017. április 28. Budapest #jövőkép program elindítása és bejelentése 

2017. május 2. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

HÖOK Választmányi ülés 

2017. május 4. Budapest Vezetőképző kiértékelése 

2017. május 5. Budapest Egyeztetés Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízottal 

Téma: autonómia a fiatalság „szemüvegén” 

2017. május 8. Budapest Mentorprogram fejlesztésével kapcsolatos 

egyeztetés 

2017. május 9. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. május 9. Budapest BME #jövőkép állomás 

2017. május 10. Eger EKE #jövőkép állomás 

2017. május 11. Budapest ELTE #jövőkép állomás 

Pécs PTE #jövőkép állomás 

2017. május 12 – 14. Lendva Részvétel a Magyar Ifjúsági Konferencia ülésén 

Helyettesít: Hegedűs Zoltán 

2017. május 12. Budapest Interkoll #jövőkép állomás 



 

2017. május 13. Szombathely HÖOK Közgyűlés 

 

Részletes beszámoló 

 

1. Kiemelt témák érdekképviseleti területen 

1.1. Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia (OKS) 

Több beszámolómban is értekeztem már az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia 

tartalmáról, jelentőségéről. Jelenleg a legfontosabb érdekképviseleti feladatunk, hogy a 

költségvetési tárgyalások során elnyerjük a támogatást a program sikeres, folyamatos 

megvalósításához. 

1.2.  Ösztöndíj-reform 

A tárgyalások még mindig zajlanak a beszámoló írásakor is. Egyeztetéseink célja, hogy a soron 

következő évekre megvalósulhasson a forrásbővülés. 

1.3.  Jogszabály-módosítások 

Az elmúlt időszakban több jogszabály módosítása is terítéken volt. Jelen beszámoló 

keretei között röviden a T/14686. számú törvényről adok visszajelzést – a többi jogszabály 

kapcsán dr. Vámosi Péter beszámolójában esik szó.  

A T/14686. számú törvényjavaslatot közigazgatási egyeztetésen nem kaptuk meg, arról 

a sajtóban tájékozódott a HÖOK elnöksége. A javaslat megismerését követően megvizsgáltuk 

az Oktatási Hivatal jelentését1, a törvényjavaslat módosító pontjait, valamint megkezdtük a 

kapcsolatfelvételt az érintett intézményekkel. (Mindezeken túl, többek közt: elvégeztük a 

módosítás alkotmányjogi szempontú vizsgálatát, feltérképeztük az Európai Unió országainak 

szabályozását is.) 

 A törvényjavaslat létéről mindenki tájékozódhatott, bár annak részleteiről már 

kevesebb szó esett. Az alábbiakban egy rövid összegzés a T/14686. sz. törvény lényeges 

módosító pontjai: 

                                                           
1http://www.kormany.hu/download/b/32/01000/Jelent%C3%A9s%20a%20k%C3%BClf%C3%B6ldi%20fels%C5

%91oktat%C3%A1si%20int%C3%A9zm%C3%A9nyekr%C5%91l.pdf 



 

Ad 1. § (Nftv. 9. § új (2a)-(2b) bek.: 

1. felsőoktatási intézmény nevének magyarul és idegen nyelven is különböznie kell más 

nyilvántartásba vett intézmény nevétől. (Pl.: nem lehet egyszerre magyarországi intézmény 

Közép-európai Egyetem, és egy másik, Magyarországon működő külföldi Central European 

University; legalább az egyiket át kell nevezni.) 

2. nem kelthet hamis látszatot az intézmény neve. (Pl.: külföldi intézmény nevében nem 

szerepelhet hogy „Oxford”, ha nem a híres oxfordi intézményről van szó, ahogy eddig ilyenre 

volt példa [OH-jegyzék: 16. Oxford Brookes University])  

Ad 2. § (1) bek. (Nftv. új 76. § (1) bek.) 

Külföldi intézmény Mo.-n történő működésének feltételei.  

változás (új fetétel): 

1. „magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a 

külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött - föderatív 

állam esetében, amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére 

nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával létrejött előzetes 

megállapodáson alapuló - nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek 

elismerték” 

2. eddig csak : „a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek 

minősül”. Ez most kiegészül azzal, hogy a székhelye szerinti országban működik, és ott 

ténylegesen felsőoktatási képzést folytat. 

Ad 2. § (2) bek. (Nftv. új 76. § (1a) bek.) 

Az új 9. § (2a)-(2b)-t alkalmazni kell a külföldi, Magyarországon oktató intézményekre is, nem 

egyezhet meg pl. a magyar KEE és az USA-beli CEU neve (ideértve mindkettő angol nevét is), 

egyiket át kell nevezni. 

Ad. 2. § (3) bek. (Nftv. új 76. § (2)-(3) bek.) 



 

Eddig bármely akkreditációs szervezet szakvéleményét felhasználhatta az OH ezek 

akkreditációjakor, ezentúl: származási országbeli, vagy más, ESG-nek megfelelő akkreditációs 

szervezet.   

Eddig konkrétan szerepelt, hogy az engedélyezés akkor tagadható meg, ha az akkreditációs 

szakvélemény alapján „a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és 

képzési feltételek jelentősen eltérnek”, most már ez nem szerepel konkrétan, csak az, hogy a 

szakvélemény tartalma alapján megtagadható. 

Az új (3)-as bekezdésben lényegében nincs változás. Az új szöveg tartalma eddig is szerepelt itt. 

Más dolgok, amik eddig itt szerepeltek, az új (5a)-(5b)-bekezdésbe kerülnek. 

Ad. 2. § (4) bek. (Nftv. új 76. § (5a)-5b) bek.) 

Lényegében nincs tartalmi változás: az itt szereplők eddig a (3) bekezdésben és az (1) bekezdés 

legvégén szerepeltek. (Max annyi pontosítás van, hogy eddig konkrétan csak az (1) bekezdés 

későbbi megsértése szerepel mint visszavonási ok, ez (teljesen logikusan) kiterejesztésre kerül 

az (1)-(3) bekezdésekre.) 

Ad. 2. § (5) bek. (Nftv. új 76. § (6) bek.): 

Lényegében nincs változás. 

Ad. 3. § (Nftv. új 77. § (2) bek.) 

Az eddigiekhez nincs változás. Csak a szöveget hozzáigazítva az új 76. § (1)-hez kimondja, hogy 

EU-s intézmény hazai működéséhez továbbra sem kell az államközi szerződés.  

Ad 4. § Hatálybaléptető rendelkezések: 

1. Aki most  nem teljesíti a most előírt feltételeket, annak ezt 2018. február 15-ig kell pótolnia. 

Ha ezt nem teszi meg, 18-tól nem vehet fel hallgatókat, a futó képzéseket 2020/21-ig kell 

befejeznie. 

2. A 7. §-sal bevezetett szigorítást 2018/2019-ben kell először alkalmazni, a már futó képzések 

2020/21-ig befejezhetők. 

Ad 5. §  



 

A korábbi (2005-ös) Ftv. alapján indított, de az Nftv.-nek nem megfelelő külföldi képzések 

törlésének idejét a jelenlegi 2017-ről 2020/21-re halasztja. 

Ad. 6. §  

Nem tartalmaz változást. A határon átnyúló szolgáltatást nyújtó EU-s intézményekre vonatkozó 

kivételt igazítja a 76. § (1) új szövegéhez. 

Ad 7. § 

1. Törli, hogy a nem állami és nem egyházi intézményben a külföldi oktatóknak és kutatóknak 

nem kell munkavállalási engedély. (104. § (7) ba) törlése.) 

2. Ezentúl csak EU-s felsőoktatási intézmény esetén van – OECD-s esetén már nincs – arra 

lehetőség, hogy egy külföldi intézmény „képzését” teljes egészében egy magyar egyetem 

folytassa, és erre tekintettel megkapja a hallgató a külföldi diplomát is. 

A HÖOK Elnöksége és Választmánya folyamatosan tárgyalta a kialakult helyzetet, feldolgozva a 

KEE Hallgatói Önkormányzatának jelzéseit. Minden fontos szervezeti megnyilatkozásról 

tájékoztattuk a nyilvánosságot. 

A Felsőoktatási Kerekasztal ülésén a HÖOK Választmányának kérése alapján garanciát kértünk 

a közigazgatási egyeztetések megvalósulására, a felsőoktatás szerepelőinek bevonására a 

döntéshozatalba; emlékeztetve a jelenlévőket a  Felsőoktatási Kerekasztal létrejöttének 

történeti hátterére. Az ülésen tolmácsoltuk a KEE Hallgatói Önkormányzatának üzenetét is. 

Ugyanakkor a jogszabály által kialakult helyzet meglátásunk szerint egy „jelenséggé” vált. Ez a 

„jelenség” a mögöttünk álló beszélgetések, megkeresések alapján kinyitott sokféle felsőoktatási 

problémát, feszültséget; de ehhez fontos hozzátenni, hogy minden jó szándékú tenni akarást 

is. 

Épp úgy szóba került a hazai elitképzés jövője, mint az intézményrendszerünk általános, 

jelenlegi állapota. Ezért a HÖOK Elnöksége  elindította #jövőkép programot. A program célja, 

hogy minél több felsőoktatási hallgatóval és szereplővel kapcsolatba kerülve átfogó, konstruktív 

javaslatokat és kéréseket fogalmazzunk meg a mindenkori kormányzat felé a felsőoktatás 

minőségének előremozdítása, fejlesztése érdekében. 

 



 

2. Vezetőképző 

A Vezetőképzőre érkezett visszajelzések alapján elvégeztük a rendezvény szakmai, 

szervezési felülvizsgálatát, melynek eredményeképpen jelentős változtatásokat hajtottunk 

végre. Nagyon fontosnak tartottuk a strukturált, szintekre épülő, differenciált tudásátadást és 

a széleskörű kínálatra épülő készségfejlesztést. Ennek megfelelően építettük fel az új 

Vezetőképzőt, melynek értékelése a visszajelzéseitek alapján még hatékonyabbá teszi a 

jövőben legfontosabb szakmai rendezvényünk fejlesztését.   

3. Mentorprogram 

Fontosnak tartjuk, hogy a programunkban résztvevő mentorok és mentoráltak - és ezzel együtt 

a felsőoktatásban tanuló hallgatók - ne csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is kapjanak 

szociális érzékenyítést és ezzel a társadalmi felelősségvállalás fontosságára felhívjuk a 

figyelmüket és aktív részeseivé tegyük őket. 

Az idei évben először - hagyomány teremtő jelleggel – szerveztük meg országos 

adománygyűjtésünket, melyen tartós élelmiszereket gyűjtöttünk. Az akció eredményeként 25 

nap alatt, 18 felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának segítségével, országszerte 59 

gyűjtőponton összesen 5 tonnányi adományt sikerült összegyűjteni, melyeket hátrányos 

helyzetű családoknak és gyermekeknek ajánlottunk fel. A felajánlásokat 30 személyautóval 

szállították el a Karitatív Tanács tagszervezetei; a Baptista Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász 

- Caritas Hungarica, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat melyeket hátrányos 

helyzetű családoknak juttatnak el.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa beszámolómat! 

 

Budapest, 2017. május 8. 

 

 Gulyás Tibor sk. 

 elnök 

 


