
 

 

Eseménynaptár 

2018. február 26. – 2018. május 5. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. február 23-25. Gyöngyös HÖOK Közgyűlés 

2018. február 26. Budapest GYIA Tanács ülése 

2018. február 27. Budapest DOSZ szervezésében ifjúságpolitikai 

kerekasztal 

Egyeztetés Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkárral, 

téma: Jövőkép Program 

2018. február 28. Eger EKE intézményi látogatás 

2018. március 2. Budapest DKR fejlesztési egyeztetés 

2018. március 5. Budapest MSP előrehaladási egyeztetés 

2018. március 6. Budapest 

 

Debrecen 

Mentorprogram fejlesztési egyeztetés, 

adománygyűjtés megbeszélés 

DE intézményi látogatás  

2018. március 7. Nyíregyháza MSP egyeztetés 

NYE intézményi látogatás 



 

2018. március 8. Budapest Egyeztetés Kovács Patrikkal, a FIVOSZ 

elnökével 

Téma: európai ifjúságpolitikai folyamatok 

Egyeztetés Horváth Zita, felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkárral 

Téma: Jövőkép Program 

2018. március 9. Budapest A Jövőkép Programról szóló együttműködési 

megállapodás aláírása Balog Zoltánnal, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának 

miniszterével 

2018. március 12. Budapest Egyeztetés Bugár Csabával, a DiákHitel 

Központ vezérigazgatójával 

téma: fejlesztések, tehetséggondozási 

együttműködés 

2018. március 13. Budapest DKR fejlesztési egyeztetés 

2018. március 14. Budapest Vezetőképző előrehaladási egyeztetés 

2018. március 15. Budapest Megemlékezés Forinyák Géza sírjánál 

2018. március 21. Budapest ELTE intézményi látogatás 

2018. március 22. Budapest NTP jubileumi konferencia 

BCE intézményi látogatás 

2018. március 23. Budapest Iskolaszövetkezeti portál fejlesztési egyeztetés 

2018. március 26. Budapest SH fejlesztési egyeztetés 



 

2018. március 26. Budapest BGE intézményi látogatás 

2018. március 27. Budapest Egyeztetés dr. Lacsny Mártonnal, EMMI 

miniszteri főtanácsadóval 

Téma: Jövőkép Program, Diákváros projekt 

2018. március 28. Gödöllő SZIE intézményi látogatás  

2018. március 29. Budapest Több lett? Maradhat! adománygyűjtés 

sajtótájékoztató Soltész Miklós államtitkárral, 

a Karitatív Tanács vezetőjével 

2018. április 4. Budapest Családbarát felsőoktatás, Családok Éve 

egyeztetés  

2018. április 5. Budapest Egyeztetés Székely Mózessel, a MEFS 

főtitkárával 

Téma: egyetemi játékok, nemzetközi 

sportnap, szervezeti kérdések 

2018. április 6. Budapest MSP sajtótájékoztató 

Téma: kampány és eredmények értékelése 

2018. április 9. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2018. április 10. Budapest Iskolaszövetkezeti portál fejlesztési egyeztetés 

2018. április 11. Budapest Egyeztetés dr. Illés Boglárka helyettes 

államtitkárral 

Téma: ifjúságpolitikai aktualitások 

BGE ösztöndíj-reform egyeztetés az intézmény 

vezetőivel 

2018. április 12-15. Siófok HÖOK Vezetőképző 



 

2018. április 14. Siófok HÖOK választmányi ülés 

2018. április 20. Újvidék Sajtótájékoztató az Újvidéki Egyetem Jogi 

Karának magyar felvételi ügyében Sóti 

Attilával, a VAMADISZ elnökével 

2018. április 23. Budapest Kerekasztal a fiatalokért 

2018. április 25. Budapest Egyeztetés Bali Jánossal az NSKI kutatási 

igazgatójával, 

téma: kutatási együttműködések folytatása 

2018. április 27. Budapest Külhoni Program előrehaladási egyeztetés 

2018. május 3. Budapest Diákváros Workshop 

Interkoll egyeztetés 

2018. május 4.  Győr Tavaszi Szél Konferencia 

Debrecen HÖOK választmányi ülés 

2018. május 5. Debrecen HÖOK Közgyűlés 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Jövőkép Program 

A HÖOK történetének egyik legfontosabb vállalkozásává vált a Jövőkép Program. A 

hallgatótársainkkal és a tagönkormányzatainkkal együtt arra tettünk kísérletet, hogy 

feltérképezzük a felsőoktatás egészére kiterjedően a hallgatók számára legfontosabb 

problémákat, megfogalmazzuk, hogy milyen felsőoktatást képzelünk el hallgatói oldalról, és 

ehhez milyen feladatokat kell megvalósítani.  

Egy hosszú, elhúzódó tárgyalássorozat után 2018. március 9-én megállapodást írtunk alá Balog 

Zoltánnal az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjével.  

A megállapodás részeként sikerült elérünk, hogy a rászorultsági ösztöndíjak átalakításra 

kerülnek, és azok emelése 2018. szeptember 1-től bevezetésre kerül. Az emelés mértéke: 40%. 

A megállapodás alapján az EMMI vállalja, hogy a Program egyeztetése során megfogalmazott 

problémákról, azok lehetséges megoldásairól Jelentést terjeszt elő Magyarország Kormánya 

számára, melyben kijelöli azokat a feladatokat, ahol beavatkozásra van szükség. A Minisztérium 

a Jelentés elfogadásától számított egy éven belül felülvizsgálja a Fokozatváltás a 

felsőoktatásban c. stratégiát és kiegészíti az elfogadott jelentésben szereplő megoldási 

javaslatokkal, intézkedésekkel. 

 A megállapodás részeként rögzítésre került, hogy az EMMI a Jövőkép Programról szóló Jelentés 

alapján előterjeszti: 

  

• a teljesítmény alapú ösztöndíjrendszer átalakítását; 

• a kollégiumok finanszírozásának és szabályozásának rendezését; 

• a szakkollégiumok szabályozási környezetének és támogatási rendszerének 

fejlesztését; 

• a családbarát felsőoktatás feltételeinek kialakítását; 

• az intézményeknek az oktatás minőségének biztosítására, az oktatói munka 

hallgatói véleményezésére vonatkozó gyakorlatainak fejlesztését; 

• a képzési és kimeneti követelményekről szóló miniszteri rendelet rendszeres 

felülvizsgálati lehetőségének biztosítását. 



 

 

A megállapodás rögzíti azokat a kiemelt ügyeket is, melyek már a tárgyalások ideje alatt 

megtörténtek:  

• bevonja a HÖOK-ot az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégia átfogó 

felülvizsgálatába és a Budapesti Diákváros beruházás előkészítésébe; 

• az Országos Tudományos Diákköri Tanács rendelkezésre álló forrásait bővíti, 

működését stabilizálja, a források felhasználását rendezi; 

• támogatja a központi koordinációval működtetett országos Stipendium 

Hungaricum Mentorhálózat létrehozását a felsőoktatási intézmények ezirányú 

tevékenységének támogatása érdekében az ösztöndíjprogrammal hazánkba 

érkező hallgatók számára; 

• felülvizsgálja a miniszter határozatával megállapított, az éves felvétel feltételeként 

teljesítendő minimális felvételi követelmény (41 szak) rendszerének 

felülvizsgálatát és a már a 2018. évi felvételi ponthatárok tekintetében eszközölt 

módosítást. 

A Jövőkép Program kapcsán, tehát végleges lezárásról nem beszélhettünk, hiszen még számos 

feladat elvégzése előttünk áll, melyben elengedhetetlen az intézményi hallgatói 

önkormányzatok folyamatos jelenléte. 

2. Külhoni kiemelt ügyek 

2.1. Újvidék Egyetem Jogi Kar – a magyar felvételizés ügye 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tiszteletbeli tagja a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség győzelemre vitte az újvidéki magyar felvételizők ügyét.  

 

A hatályos vajdasági tartományi szabályok szerint a magyar közösség számára lehetőséget kell 

biztosítani a magyar nyelvű felvételizésre, azonban ezt a gyakorlatot az újvidéki jogi kar nem 

biztosította. A VAMADISZ az első pillanattól kezdve mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a 

jogsértő gyakorlatot megszűntesse, majd a szervezet képviselői 2015-ben bíróságra vitték az ügyet. 



 

A 2018. április végéig húzódó perben vesztes helyzetből fordított a VAMADISZ, hiszen a 2016-ban a 

bíróság elutasította a kérelmet.  

 

Az ítélet a felsőoktatási intézményre nézve kimondja: „…a 2015/16, 2016/17, 2017/18 tanévekben, 

amikor nem szervezte meg a felvételi vizsgákat magyar nyelven is, diszkriminatív módon lépett fel a 

magyar nemzeti kisebbség tagjai ellen, akiknek olyan szándékuk volt, hogy beiratkozzanak a 

Jogtudományi Karra vagy felvételi vizsgát szerettek volna tenni a Jogtudományi Karon.” 

 

A magyar közösség és a hallgatói érdeképviselet szempontjából is szimbolikus jelentőséggel bír az ügy, 

melyet sikerre vitt a VAMADISZ! 

 

2.2. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem 

egybeolvasztása 

 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája felháborodását fejezte ki a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem egybeolvasztásáról szóló hírek 

kapcsán.  

 

A két intézmény egyesülésével az intézményi vezetés tovább nehezíti a magyar nyelvű oktatást. A 

romániai oktatási törvény hiába írja elő 2011 óta a MOGYE számára, hogy minden oktatási szinten és 

önálló karként is biztosítania kell a magyar nyelven történő oktatást, azt az intézmény 2011 óta 

figyelmen kívül hagyja és lehetőség szerint minden módon akadályozza. Ezzel a döntéssel egy újabb 

lépéssel közelebb léphet az intézményvezetés a magyar nyelven történő oktatás teljes 

ellehetetlenítése felé.  

 

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy napjainkban az Európai Unióban lehetséges az, hogy a hatályos 

törvényeket is a legmesszebbmenőkig figyelmen kívül hagyják egyes országokban, ha az ott élő 

kisebbségek jogairól van szó! 

 

 



 

3. Minority SafePack  

 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája még 2017. decemberében csatlakozott a 

Minority SafePack (továbbiakban: MSP) aláírásgyűjtő polgári kezdeményezéshez. A Minority SafePack 

európai polgári kezdeményezés célja, hogy az Európában élő mintegy 50 millió, valamely nemzeti, 

nyelvi és kulturális kisebbséghez tartozó ember jogainak és kultúrájának védelme, egy európai uniós 

törvénycsomag elfogadtatásával, hiszen az Európai Unió a kisebbségek védelmét törvényi szinten 

nem biztosítja, ennek köszönhetően kiszolgáltatottak az egyes államok jogalkotásának és 

hatóságainak.  

 

A kezdeményezés sikerességéhez az Unió legalább 7 országából 1 millió aláírásnak kellett 

összegyűlnie, amelyre offline és online formában is lehetőség volt. 

 

Szervezetünk 50 000 aláírást tűzött ki célul még januárban a kampány indításakor, melyet a terepen 

szerzett tapasztalatok alapján sikeresen összegyűjtöttünk – az intézményi hallgatói önkormányzatok 

hathatós segítsége révén! 

 

A kampány végére mintegy 1,3 millió aláírás gyűlt össze, melynek jelenleg zajlik még a feldolgozása. 

 

4. Több lett? Maradhat!  

Másfélszer több adományt gyűjtöttünk idén, mint tavaly! Az országos felsőoktatási 

adománygyűjtés keretében 80 felsőoktatási intézmény gyűjtőpontján 7,5 tonnányi tartós 

élelmiszert – konzerv, tészta, liszt, cukor, olaj – gyűjtöttek a hátrányos helyzetű családoknak az 

intézményi hallgatói önkormányzatok, hallgatótársak. 

Országszerte 21 városban érkeztek a hallgatói a felajánlások, amiket a Karitatív Tanács 

segítségével hátrányos helyzetű családokhoz juttattunk el. 

Az esemény koordinátorai számos helyen eseményekkel, flashmobokkal és jótékonysági 

süteményvásárral segítették az adománygyűjtés sikerességét. A jótékonysági akció nemcsak a 



 

fővárosi hallgatókat ösztönözte adakozásra, az egész országból körülbelül 45 személyautót 

töltöttünk meg tartós élelmiszerekkel. 

Az adományok elszállításában a Karitatív Tanács tagszervezetei vesznek részt: a Baptista 

Szeretetszolgálat Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a 

Magyar Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református 

Szeretetszolgálat Alapítvány. 

5. Az elnökségi tagok beszámolóján túli további területek 

 

5.1. Hallgatók ügyvédje 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (továbbiakban: HÖOK) 2015. február 

hónap folyamán indította be „Hallgatók Ügyvédje” szolgáltatását, amely szolgáltatás útján  a 

korábbiaknál hatékonyabb és kézzel foghatóbb támogatást kívánt nyújtani a felsőoktatásban 

tanulmányokat folytató hallgatók számára, a felsőoktatáshoz kötődő problémáik szakszerű és 

hatékony kezelése tekintetében, valamint célkitűzésként fogalmazta meg a hallgatói 

önkormányzatok működésének segítését, a belső szervezeti, illetve az intézményekhez kötődő 

jogi problémáik kezelését, továbbá szükség szerint jogi képviselet ellátását. 

A „Hallgatók Ügyvédje” szolgáltatás keretében a 2017-es év folyamán több mint 100 

megkeresés érkezett, nagyságrendileg 80 különböző ügyben. 

 

5.1.1. Egyedi hallgatói megkeresések 

 

A szolgáltatás megindításától kezdődően folyamatosan érkeztek, illetve érkeznek egyedi 

hallgatói megkeresések, ezek száma 2017-ben 26 db volt. Többségük tanulmányi előremenetelt 

érintő megkeresés, így különösen az alábbi témakörökben nyújtott jogi segítséget a szolgáltatás 

az érintetteknek: 

- korábban teljesített tantárgyak elismerésének megtagadása 

- felvételi kérelem elutasítása 

- diplomamunka befogadásának elutasítása 



 

- tanulmányi okból történő jogviszony megszüntetés,  

- ösztöndíjszerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos jogi 

tanácsadás 

- képzési programok jogszabályi megfelelőségének vizsgálata. 

 

Fentiek mellett azonban érkezett még kérdés az átsorolás szabályozása kapcsán, vagy például 

az ösztöndíjakra való jogosultság kérdéskörében is. 

 

5.1.2. HÖOK-nak nyújtott szolgáltatások  

 

A 2017 év folyamán a HÖOK működését meghatározó egyes szabályzatok felülvizsgálatára és 

aktualizálásra került sor. Ennek keretében átdolgozásra és egységesítésre kerültek a régiók 

működésére vonatkozó szmsz-ek.  

A Hallgatók Ügyvédje Program az elmúlt évben több HÖOK által menedzselt program 

megvalósításába is bekapcsolódott, többek között az iskolaszövetkezeti portál jogi hátterének 

megteremtésében, illetve a Bölcsész Hallgatói Szakmai Szövetség jogi alapjainak lerakásában is 

segédkeztünk. 

A napi működés körében a HÖOK által megkötött egyes szerződések jogi szempontú 

véleményezésében vettünk részt, illetve erre irányuló felkérés esetén az okiratok szerkesztését 

is elláttuk.  

 

5.1.3. A hallgatói önkormányzatoknak nyújtott szolgáltatások 

 

Az elmúlt évben a korábbi évek gyakorlatához képest lényeges változás volt, hogy a HÖOK 

tagönkormányzatai jóval nagyobb számban fordultak hozzánk jogi jellegű problémáikkal.  

Ennek keretében többek között részt vettünk például a Széchenyi István Egyetem Hallgatói 

Önkormányzata Alapszabályának felülvizsgálatában, illetve Alapszabály javaslatot dolgoztunk ki 

a Soproni Egyetem Hallgatói Önkormányzata számára is. 



 

A 2017-es évben a legnagyobb feladatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem ösztöndíj 

rendszerének megreformálása bizonyult, olyannyira, hogy az ezzel kapcsolatos munka még 

jelenleg is folyamatban van. 

Ezen nagyobb volumenű feladatok mellett több állásfoglalás elkészítésére, illetve szabályzat 

módosítással kapcsolatos véleményezési feladat elvégzésére is felkértek minket a 

tagönkormányzatok, a szóbeli tanácsadások mellett. 

Leírtak mellett több alkalommal kapcsolódtunk be mediátorként egyetemek és hallgatói 

önkormányzatok közötti konfliktusokba, segítségünkkel az esetek túlnyomó többségében 

sikerült mindkét fél számára megnyugtató módon rendezni a vitás kérdéseket.  

 

5.2. Diákkedvezmény Rendszer  

  

A Diákkedvezmény Rendszer online összeköttetéséhez szükséges ügyintézés 

(szerződésmódosítás) megvalósult a HÖOK és az Oktatási Hivatal között, ez a rendszer hatékony 

működtetésének elengedhetetlen feltétele volt. A szerződést minden érintett fél aláírta, majd 

egy kiegészítést követően véglegesítésre került. Az online kapcsolat tesztelése és kiépítése 

megkezdődött, a biztonsági ellenőrzés sikeresen lezajlott. Az online fejlesztők a hozzáférések 

birtokában megkezdték a rendszerek összehangolását, amely jelenleg is zajlik, kiépítését 

követően biztonságos használatra készen áll majd. Ezután a felhasználói bázis bővítése és a 

partnerek bevonása kap nagyobb hangsúlyt a projektben. A tavaszi intézményi 

látogatássorozaton 5000 darab DKR-t bemutató tájékoztató kiadványt juttatunk el a 

hallgatókhoz.   

 

5.3. Felsőoktatási Tanácsadás 

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesülettel közösen elvégeztük a szükséges felméréseket. Az 

eredményeket tartalmazó anyagot átadtuk a Kormány illetékes képviselőinek, mellyel 

kapcsolatos további egyeztetések még nem zajlottak le: terveink szerint az ősz folyamán tovább 

folytatjuk a témával kapcsolatos tárgyalásokat. Az elkészült javaslatban szereplő egyik fontos 

újítás a nemzetközi mentorprogram volt, mely a megvalósulás útjára lépett lényegében hasonló 

felépítésben mint, ami megfogalmazásra került az elkészült dokumentumban. 



 

5.4. Kutatási tevékenység 

A HÖOK kutatási csoportja készen áll, hogy a felsőoktatási intézmények vagy azok hallgatói 

önkormányzatai számára kutatásokat végezzen. Jelenleg a kutatási csoport a Diákváros Projekt 

előkészítésében működik közre.  

 

Működést segítő gazdasági társaságok 

A vállalkozások mindegyikében megtörtént a kellő profiltisztítás, a képviseleti divízióval szoros 

együttműködésben. Az elkövetkező időszak feladat lesz, hogy a HR területen megtörténjenek a 

szüksége fejlesztések, többek között a munkahelyi elégedettséggel kapcsolatos mérések 

elvégzése és egyéb HR funkciók működtetése, amelyek eddig nem, vagy alacsony 

hatékonysággal valósultak meg.  

Az új iroda elosztása megfelelő a szervezet számára, azonban az irodaházban zajló állandósult 

felújítási munkák, valamint a gépészeti berendezések és a nyílászárók elégtelen működéséből 

következő klimatizációs problémák a szervezet új székhelyre való költözését indokolják. A 2017-

ben bevezetett szervezeti reformoknak köszönhetően pályázati csoport nem került 

létrehozásra, ugyanis az egyes pályázati feladatok projektszemléletben kerülnek lebonyolításra. 

Rendezvényszervezésben való közreműködés 

A HÖOK mellett működő gazdasági társaságok számára kiemelt feladatnak számítanak a 

hallgatói önkormányzatok számára, rendezvényszolgáltatási területen nyújtott szolgáltatások. 

Az elmúlt időszakban több esetben sikerült tanácsadási szolgáltatással, vagy közvetlen szervezői 

munkával segíteni a hallgatói rendezvényeket. Többek között együtt dolgozhatunk a Corvinus 

Egyetem, az ELTE, a PPKE, a METU, az NKE, és a Pannon Egyetem hallgatói önkormányzataival.  

Budapest, 2018. április 30. 

        Gulyás Tibor sk. 

         elnök 


