
 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. február 22.  Budapest HÖOK ösztöndíj-műhely ülése 

2016. február 23.  Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. február 23.  Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. február 24.  Budapest HÖOK esélyegyenlőségi-műhely ülése 

2016. február 26.  Budapest HÖOK ösztöndíj-műhely ülése 

2016. február 27. Budapest HÖOK Közgyűlés ülése 

2016. március 4.  Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. március 7. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. március 9.  Budapest Egyeztetés a BGE HÖK elnökével 

2016. március 10.  Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. március 17. Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. március 17. Budapest Részvétel a Google Growth Engine Digital 

Workshop rendezvényen 

2016. március 23.  Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 



 

2016. március 24.  Budapest HÖOK ösztöndíj-műhely megbeszélése 

2016. március 29. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. április 1. Budapest Egyeztetés az OR-ZSE HÖK Elnökével az 

intézményben tapasztalt ösztöndíj 

problémákkal kapcsolatosan 

2016. április 5. Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. április 6. Budapest Egyeztetés Daku Dáviddal, a BME HK 

elnökével az ösztöndíjreformmal 

kapcsolatban. 

2016. április 7. Budapest Részvétel a Digitális Jólét Szalon ülésén 

2016. április 7-10. Siófok HÖOK Tavaszi Vezetőképző, ösztöndíj 

szekció vezetése 

2016. április 8. Siófok HÖOK Választmány ülése 

2016. április 9. Siófok HÖOK Választmány ülése. Egyeztetés 

Palkovics László államtitkárral úrral 

2016. április 15. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. április 18. Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. április 19. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. április 20. Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. április 20. Budapest HÖOK ösztöndíj-műhely egyeztetése 



 

2016. április 22. Budapest Sajtóreggeli megtartása az ösztöndíj-

reformmal kapcsolatban 

2016. április 23. Gárdony Részvétel az ELTE BTK ösztöndíj 

szekciójában 

2016. április 26. Budapest HÖOK ösztöndíj-kabinet ülése 

2016. április 26. Budapest Egyeztetés a Google képviselőivel egy 

esetleges együttműködési megállapodás 

kidolgozásával kapcsolatban a HÖOK-al 

2016. április 28. Budapest Egyeztetés Prof. Dr. Dezső Tamással, a 

Felsőoktatási Tervezési Testület elnökével a 

HÖOK Elnökségének körében 

2016. április 28. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. április 29. Budapest Részvétel a Digitális Jólét Fórum 3. ülésén 

(köznevelés, felsőoktatás) 

2016. április 29. Budapest Részvétel a Digitális Jólét Fórum 4. ülésén 

(felnőttképzés, szakképzés) 

 

 

 
Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban két fő téma határozta meg a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciájában betöltött elnökségi munkámat. Az egyik a kormány által meghatározott, az 

InternetKon folytatásaként létrejött Digitális Stratégia kialakításában való fórumokon való részvétel, a 

másik pedig az Ösztöndíj-reform témakör volt. A két területen történt munkám mellett részt vettem az 

előző közgyűlés óta megrendezett HÖOK Választmányi üléseken illetve Elnökségi üléseken is, melyeken 

aktivitásommal igyekeztem a testületek munkáját segíteni. Alkalmam volt továbbá az OR-ZSE HÖK-kel 

való kapcsolatfelvétel után megkezdeni az intézményben alkalmazott ösztöndíjak áttekintését, 

jogszabályokhoz való igazításának megkezdését az intézményi HÖK elnök felkérése alapján. 

 



 

 

Ösztöndíjreform: 

Az előző HÖOK közgyűlés óta az ösztöndíj-reform tekintetében több területen sikerült jelentős 

eredményeket elérnie a dr. Vámosi Péter elnökségi tagtársammal közösen vezetett ösztöndíj 

kabinetnek. A munkánkat jelentős mértékben segítette az előző hónapokban megtartott négy 

műhelymunka is, ahol a tagönkormányzatok képviselői segítségével új elemeket sikerült beemelnünk a 

reform javaslatokba. A műhelymunkák mellett a HÖOK tavaszi vezetőképzőjén ismételten 

megrendezésre kerülő ösztöndíj szekció során végzett munka is nagymértékben segítette az 

előrehaladást.  

 

A tanulmányi ösztöndíj tekintetében a modellezés elősegítése érdekében a Budapesti Corvinus 

Egyetem tanulmányi igazgatójának segítségét kértem a tanulmányi ösztöndíj új kiszámítási módjának 

pontos adatokkal való modellezése érdekében. Az adatok részünkre való eljuttatása után 

megkezdhettük a képletek alapján a modellezést, azonban ahhoz, hogy végső eredményként a 

számítások helyesnek bizonyuljanak, több intézménytől is szükségünk van hasonló adatszolgáltatásra, 

melyre sajnos még jelen pillanatban is várunk. 

 

A szociális ösztöndíj tekintetében egy egységes kodifikált rendszer kialakítását kezdtük meg a 

jelenlegi összefoltozott rendszer reformjaként. A reformjavaslatok szerint egy objektívabb rendszer 

felállítását kezdtük meg, mely tekintetében elsőként az ösztöndíj maximum illetve minimum 

mértékével foglalkoztunk a műhelymunkák során. A kiemelten rászorulók kérdésköre is újragondolásra 

került, mely alapján új elemek kerülnének beépítésre a jelenlegi rendszerbe. A HÖOK által végzett, a 

hallgatók bevétel-kiadását vizsgáló tanulmányt vettük alapul a kiemelt kategóriák bővítése során, 

hiszen pl. az első generációs értelmiségi hallgatók során jelentős rászorultsági állapot mutatkozott. 

Foglalkoztunk a fogyatékosság illetve az egészségügyi állapotok kérdéskörével is, melyek kapcsán a 

vonatkozó jogszabályi meghatározásokat vettük alapul. A témával kapcsolatosan a héten 

megkezdődtek az első egyeztetések is az EMMI munkatársaival. A rendszeres szociális ösztöndíj 

legfontosabb elemével, a jövedelem figyelembevételével kapcsolatosan is új irányvonalat kívánunk 

képviselni a reform során. Az eddigi, egy főre jutó nettó jövedelem vizsgálata helyett a fajlagos 

jövedelemszámítás váltaná fel a jelenlegi rendszert, amely lehetővé tenné minden egyes háztartásban 



 

betöltött személy esetén a külön jövedelmi szorzó felállítását. A jövedelemszámítás e módon történő 

átalakítását a műhelymunkák során a résztvevők egyhangúan támogatták, majd a vezetőképzőn a már 

említett ösztöndíj szekcióban került részletes kidolgozásra az ekvivalencia skála. A jövedelemszámítás 

esetén problémaként jelentkezett több tagönkormányzat esetén is, hogy a pályázó jövedelme nem 

kerül beszámításra az ösztöndíj bírálata során, így a vonatkozó jogszabályi előírások mentén javaslatot 

tesz a kabinet a jövedelemszámítás e módon történő reformjára vonatkozóan is. A szociális ösztöndíj 

területén foglalkoztunk a rendszerben jelenleg támadási felületként felmerülő elemek vizsgálatával is, 

így az átjelentkező hallgatók kérdéskörével, valamint egy új, a jövedelem mellett a vagyoni helyzet 

vizsgálatával foglalkozó tényezővel is.  Kiemelt jelleggel foglalkoztunk a lakóhelytől számított távolság 

témakörével is, hiszen a jelenlegi kilométerben megfogalmazott mérőszám véleményünk alapján nem 

kielégítő az elem vizsgálata során. Javaslatunk alapján a lakóhelytől számított távolság esetén a 

kilométer mellett az utazási idő, megközelíthetőség is figyelembe vételre kerülne. A téma 

kidolgozásával kapcsolatosan a szakértők felkérése jelen pillanatban is zajlik. Szintén kiemelten 

foglalkoztunk a „bürokrácia csökkentés” témakörével is, hiszen a rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázata során a hallgató számára nagy terhet jelent az igazolások beszerzése. A probléma 

kiküszöbölésére az egyes állami intézményeket, hivatalokat kötnénk össze adattovábbítás céljából a 

felsőoktatási intézményekkel. A témával kapcsolatosan kikértük a hallgatók ügyvédjének álláspontját is, 

mely során bebizonyosodott, hogy az adattovábbítás kérdése jogi szempontból is kivitelezhető. 

 

Az ösztöndíj-reform során érintettük a rendkívüli szociális ösztöndíj témakörét is, melyet az 

ösztöndíj műhely véleménye alapján kiterjesztenénk az önköltséges hallgatók részére is, szabályoznánk 

a maximális összegét az ösztöndíjnak, továbbá egységes bírálati szempontok kialakítást is megkezdtük. 

Az alaptámogatás kérdéskörét tekintve foglalkoztunk az osztatlan képzésben jelen lévő alaptámogatást 

érintő problémával, az alaptámogatás alap- illetve mesterszakokon jelenleg alkalmazott támogatás 

esetleges reformjával is. 

 

Az önköltséges hallgatók támogatására megfogalmazott, az előző beszámolómban említett 

javaslatot további modellszámításokkal egészítettük ki, hiszen az érintett kört mindenképpen bővíteni 

szerettük volna. A modellszámítás alapján vizsgáltuk, hogy az önköltséges hallgatók által befizetett 5, 

7,5 illetve 10%-os befizetett önköltség ösztöndíj céljára elkülönített összeg esetén milyen arányban 



 

részesülhetnek ösztöndíjban a hallgatók. A javaslat során megfogalmazásra került, hogy szükségesnek 

látjuk az NFTV-ben való rögzítését az ösztöndíjnak. 

 

Digitális Jólét Fórum  

A Digitális Jólét Fórum az előző félévben lefolytatott InternetKon eredményeként megalakult, 

kormányhatározatban rögzített program, melynek célja egy digitális stratégia kidolgozása. A HÖOK 

elnökségének képviseletében alkalmam volt részt venni számos, a programmal kapcsolatos 

egyeztetésen, illetve a stratégia kidolgozására vonatkozó első egyeztetésen is. Részt vettem egy, a 

Google által szervezett programindító eseményen is, mely a Google Growth Engine Digital Workshop 

elnevezést kapta. Az esemény után alkalmam volt személyesen egyeztetni a Google Magyarország 

marketing vezetőjével Boros Botonddal is. Az egyeztetés során felmerült a Google illetve a HÖOK 

között egy együttműködési megállapodás megkötése is, melyet egy későbbi egyeztetés során sikerült 

konkretizálnunk, az együttműködés megállapodás létrejöttére várhatóan május hónap közepén kerül 

sor. 

 

Tisztelettel kérem a közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Budapest, 2016-04-27 

  Kaizinger Tamás Töhötöm 

 Elnökségi tag 

 


