
 

 

Eseménynaptár 

2017.05.13. – 2017.10.14. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017.05.12-14 Szombathely HÖOK Közgyűlés 

2017.05.15 Budapest Jövőkép Fórum [BGE] 

2017.05.17 Budapest Egyeztetés Papp Kristóf NIT alelnökkel 

2017.05.20 Cambridge Jövőkép Fórum, egyeztetés a cambridge-i magyar 

diákokkal, helyi hallgatói vezetőkkel 

2017.05.21 Oxford Jövőkép Fórum, egyeztetés az oxford-i magyar 

diákokkal, helyi hallgatói vezetőkkel 

2017.05.22 London Jövőkép Fórum, egyeztetés a UCL-en tanuló 

magyar diákokkal, hallgatói vezetőkkel 

2017.05.22 London Egyeztetés Magyarország külképviseletének első 

beosztottjával az Egyesült Királyságban tanuló 

magyar hallgatók helyzetét illetően 

2017.05.23 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.05.29 Budapest Egyeztetés Ecker Klaudiával, az UNKP 

munkatársával az Egyesült Királyságban tanuló 

magyar hallgatók helyzetét illetően 

2017.05.30 Budapest Részvétel a Nemzeti Ifjúsági Tanács közgyűlésén 

 



 

 

2017.05.30 Budapest Részvétel a Mobilitási Bizottság ülésén 

2017.05.31 Budapest Egyeztetés Banai Államtitkár úrral az 

ösztöndíjreformmal kapcsolatosan 

2017.05.31 Budapest Jövőkép Fórum [BCE] 

2017.06.02 Belgrád Egyeztetés az EYCA elnökségével, képviseletével a 

HÖOK-al való szorosabb együttműködés 

érdekében 

2017.06.02 Vajdaság Sajtótájékoztató tartása Veres Mártonnal az 

újvidéki egyetemen történt hallgatói jogsértés 

miatt. 

2017.06.08 Budapest Részvétel az MRK társadalomtudományi 

bizottságának ülésén 

2017.06.16 Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017.06.19 Budapest Egyeztetés Molnár Szabolcs TEK őrnaggyal az 

EFOTT biztosításával kapcsolatosan 

2017.06.20 Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017.06.21 Budapest Egyeztetés a politikai pártok ifjúsági tagozataival 

az EFOTT kerekasztal beszélgetése kapcsán 

2017.06.22 Budapest Részvétel az Eurostudent VI konferencián 

2017.06.22-23 Brüsszel Egyeztetés Magyarország három EP 

képviselőjével a Szerbiában történ hallgatói 

jogsértés miatt. 

2017.06.27 Budapest Egyeztetés Molnár Szabolcs TEK őrnaggyal az 

EFOTT biztosításával kapcsolatosan 



 

 

2017.06.28-30 Balatonlelle HÖOK Nyári Szabadegyetem 

2017.07.04. Budapest Egyeztetés Molnár Szabolcs TEK őrnaggyal az 

EFOTT biztosításával kapcsolatosan 

2017.07.05 Budapest Jövőkép fórum sajtótájékoztató 

2017.07.06 Budapest Egyeztetés Tordai Péterrel, a Tempus KA 

igazgatójával az SH mentor programmal 

kapcsolatosan 

2017.07.12-15 Velence Részvétel az EFOTT fesztiválon 

2017.07.24 Budapest Ösztöndíj reform egyeztetés, felkészülő ülés 

2017.07.25 Budapest Egyeztetés Horváth Zita helyettes felsőoktatási 

Államtitkár asszonnyal az ösztöndíjreformmal 

kapcsolatosan 

2017.07.26 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.07.26 Budapest Pont ott party, részvétel a bevételi 

forráslehetőségek elnevezésű kerekasztal 

beszélgetésen 

2017.07.31 Budapest Egyeztetés az ESN elnökével 

2017.08.07 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.08.10 Szarvas HÖOK elnökségi csapatépítő 

2017.08.17 Budapest Egyeztetés Horváth Zita felsőoktatási h. 

Államtitkár asszonnyal a Jövőkép fórum keretén 

belül a külföldi hallgatók helyzetéről 



 

 

2017.08.23 Budapest Egyeztetés Sütöri Gyöngyi OH főosztályvezetővel 

a diákkedvezmények külföldi érvényesítésével 

kapcsolatosan 

2017.08.30-31 Pécs Részvétel, előadása tartása a Magna Charta 

Universitatum konferencián 

2017.09.05 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.09.06 Debrecen Részvétel a DEHÖK által szervezett gólyatáborban 

2017.09.11 Budapest Egyeztetés a Jövőkép programról, ösztöndíj 

reformról 

2017.09.14 Budapest Egyeztetés a Jövőkép programról, ösztöndíj 

reformról 

2017.09.15 Ukrajna, 

Ungvár 

Részvétel, előadása tartása az Uzsgorod 

fesztiválon 

2017.09.16 Ukrajna, 

Ungvár 

Egyeztetős az ungvári főkonzullal az Ukrán 

nyelvtörvény miatt 

2017.09.19 Budapest Részvétel a MAB önértékelési bizottságának 

ülésén, készülve az ENQA akkreditációra 

2017.09.22-23 Szlovákia, 

Pozsony 

Részvétel a V4+ hallgatói szövetség informális 

találkozóján 

2017.09.27 Debrecen Részvétel a yoUDay elnevezésű egyetemi 

rendezvényen 

2017.10.03 Budapest Részvétel a MAB önértékelési bizottságának 

ülésén, felkészülés a Kaposvári egyetem 

akkreditációjára 

2017.10.04 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.10.05-06 Pécs Részvétel az Open4Business konferencián 



 

 

 

Részletes beszámoló 

 

Jövőkép – Egyesült Királyság 

A HÖOK #Jövőkép programjának keretén belül három napot töltöttem az Egyesült 

Királyságban 2017.05.20-22. között. A három nap során Cambridgeben, Oxfordban, valamint 

Londonban találkoztam magyar hallgatókkal és hallgatói vezetőkkel. Londonban alkalmam volt 

részt venni egy elbeszélgetésen Magyarország londoni nagykövetésgén, valamint az Új 

Nemzedék Központ londoni irodájának képviselőjével is egyeztetést folytattam. Az 

egyeztetések során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy miként tudnánk a HÖOK-ot és az 

Egyesült Királyságban élő magyar felsőoktatási hallgatókat közelebb hozni egymáshoz, miért 

választják felsőoktatási képzésük helyszíneként ezt az országot, milyen problémákkal 

szembesülnek kint tartózkodásuk alatt.  

Az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók főként a legszínvonalasabb 

középiskolai képzést nyújtó gimnáziumokból kerülnek ki. A már végzett évfolyamok diákjainak 

70-80%-a külföldi intézményben folytatja tovább tanulmányait, a gimnáziumokba azonban 

folyamatosan visszajárnak, s segítik azon diáktársaikat, akik a velük azonos felsőoktatási 

intézményben kívánnak továbbtanulni.  

A magyar hallgatók a brit egyetemeken „society”-be rendeződnek. A society rendelkezik 

alapszabállyal, költségvetéssel, lehetőségük van az intézményen belül teremigénylésre, és az 

intézmény hallgatói önkormányzata akkreditálja őket. A cambridge-i magyar societynek 

hozzávetőlegesen 100 tagja van, az Oxfordinak 40, a londoni UCL-nek 160, az Egyesült 

Királyságban tanuló magyar hallgatók összlétszáma pedig 2000 főre tehető. A societyk fő 

tevékenységei közé sorolható a közösség megteremtése, valamint a magyar hagyományok 

ápolása. Az egyetemeken lévő societyk a személyes egyeztetések során jelezték, hogy 

szeretnének létrehozni egy ernyőszervezetet az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatók 

számára, melyben kérték a HÖOK segítségét. Amennyiben ez megtörténik, úgy az 



 

 

ernyőszervezet létrehozása után javaslom, hogy a HÖOK új tiszteletbeli taggal bővüljön ezen 

szervezet által.  

A hallgatók tandíjának finanszírozása minden általam tapasztalt esetben a brit 

rendszerben működő diákhitellel történik. Éves szinten 9000 font a tandíjuk, melyet a diákhitel 

teljes mértékben fedez. A diákhitelt abban az esetben kell visszafizetniük, amennyiben éves 

keresetük eléri az évi nettó 21000 fontot, ekkor az azon felül eső keresetük 8%-át vonják le a 

diákhitel visszafizetésére, mely egyébként 30 év után elévül. Cambridge-ben és Oxfordban a 

hallgatók alanyi jogon kapnak kollégiumot (egy ágyas szobák, külön fürdővel), valamint napi 

kétszeri étkezést is biztosítanak számukra. A hallgatók 3500 fontos szociális ösztöndíjat kapnak 

évente, mely a magyar ösztöndíjrendszerhez hasonlóan az eltartók éves nettó jövedelme 

alapján kerül meghatározásra. Cambridgben és Oxfordban a megélhetése egy hallgatónak éves 

szinten - elmondásuk alapján - 5000 font, míg egy londoni hallgatónak 12-13000 font. 

Érdekesség, hogy teljesítmény alapon nem motiválják a hallgatókat. Az egyetlen motivációs 

tényező az, hogy a legkiválóbb eredményeket elérő hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy ne 

a hallgatóknak fenntartott asztalnál, hanem a professzorok számára fenntartott fő asztalnál 

étkezzenek. 

A hallgatókkal való egyeztetésim során az alábbi témák kerültek kiemelésre azzal 

kapcsolatosan, hogy miért is választottak brit felsőoktatási intézményt felsőoktatási 

tanulmányaikhoz, valamint mik azok a pontok, amelyek véleményük szerint nem megfelelően 

működnek a magyar felsőoktatásban: 

A diploma minőségével és az oktatás színvonalával kapcsolatosan egységesen úgy 

vélekedtek, hogy a magyar rendszernek jelentős változásokon kell átesnie ahhoz, hogy elérje a 

brit színvonalat. Az oktatás szabadsága, a tantervek átláthatósága, a kiszámíthatóság, (ezzel 

szemben a folyamatos intézményi integrációk, bezárások, átalakítások tapasztalhatóak itthon) 

mind szempontként szerepeltek abban, hogy külföldi egyetemet választottak. Kiemelték, hogy 

a szemináriumi órák két-három hallgatónak szólnak, az oktatói mentorukkal heti személyes 

kapcsolatban állnak, aki karriertanácsokkal is ellátja őket, valamint a mentálhigiéniás 

szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt fektetnek az egyetemek. A kutatási területeken a 

legmodernebb eszközök állnak rendelkezésükre, melyek Magyarországon nem elérhetőek. 



 

 

Kiemelték, hogy a vizsgakérdések elektronikusan tíz évre visszamenőleg elérhetőek, melyek 

segítik felkészülésüket a vizsgaidőszakban. Az egyes szakterületek specializáltabbak, tehát 

például nem csak fizika szak érhető el, hanem a területet alábontva tíz specializáción is van 

lehetőség tanulni.  

Szakmai gyakorlatokra minden nyáron hazatérnének, azonban a magyar jogszabályok 

erre nem adnak nekik lehetőséget, hiszen a szakmai gyakorlat teljesítéséhez magyarországi 

felsőoktatási intézményben kell hallgatói jogviszonnyal rendelkeznie a hallgatónak. Az 

akadémiai területen elhelyezkedni kívánó hallgatók elmondása szerint az MTA kutatási 

programjaiba ismeretség nélkül nagyon nehezen lehet bekerülni. Kiemelték, hogy az 

alapképzésük után a kreditelfogadási rendszer problémája miatt nem minden esetben 

tudnának magyar intézményben MA képzésre felvételt nyerni. Összességében emelték ki az 

adminisztratív akadályokat, valamint, hogy véleményük szerint az oktatói állomány képzettsége 

nem minden területen megfelelő Magyarországon. 

A HÖOK által készített #Jövőkép program összefoglalóban ezért javasoltam, hogy 

kerüljön módosításra a szakmai gyakorlatok kérdésével foglalkozó kormányrendelet, invitáljuk 

minél több eseményre az Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgatókat, valamint 

segédkezzünk számukra az ernyőszervezet létrehozásában. 

 

European Students Union 

Az előző Közgyűlés óta eltelt időszakban folyamatos kommunikációt tartottam fenn az 

európai ernyőszervezetünkkel. A HÖOK tagdíjának meghatározásához lefordítottam a HÖOK 

2017-es költségvetését, melyet megküldtem az ESU-nak. A levelező listákra érkező kérdőíveket, 

megkereséseket, leveleket folyamatosan megválaszoltam, valamint az ESU hírlevelére minden 

hónapban elküldem a HÖOK számára legaktuálisabb hírt angol nyelven annak érdekében, hogy 

az európai hallgatói mozgalom is értesüljön a HÖOK és a magyar hallgatói mozgalom folyamatos 

munkájáról, tevékenységéről. A nyár folyamán tovább folytatódott az ESU szabályzatainak 

magyar nyelvre történő fordítása, melyeket a HÖOK tudástárban folyamatosan közzéteszünk 

elkészültük esetén. 



 

 

 

HÖOK külügyi mentorprogram 

Az elmúlt időszakban a HÖOK elnökségi tagjaként egyik legfőbb tevékenységemet tette 

ki a HÖOK külügyi mentorprogramjának kialakítása, mely a Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjprogrammal hazánkba érkező harmadik országbeli hallgatóknak nyújtana 

mentorszolgáltatást. Mind a HÖOK #Jövőkép programsorozata által tapasztalt hallgatói 

beszámolók, mind a területen végzett kutatásaink alátámasztották, hogy a mentorprogram 

kialakítására szükség van. A program kialakítására vonatkozóan a mobilitási bizottsággal, a 

program koordinálásáért felelős Tempus közalapítvány igazgatójával, valamint a felsőoktatási 

államtitkársággal is felvettük a kapcsolatot. Minden érintett szereplő egyet tudott érteni abban, 

hogy a probléma valós és arra megoldási javaslatot kell találni. A program kialakításával 

kapcsolatosan a tárgyalások jelenlegi állapotát érintve kijelenthető, hogy a kezdeményezés 

2018 januárjában fog elindulni, így a 2018 nyarán érkező külföldi hallgatók remélhetőleg már 

teljes szintű mentorszolgáltatást vehetnek majd igénybe. 

A külföldön tanuló magyar felsőoktatási hallgatók mellett a HÖOK #Jövőkép 

programjában külön pontban kerül megemlítésre a Magyarországon tanuló külföldi hallgatók 

helyzetének kezelése is, így bővebben a kezdeményezésről és az aktuális problémák kezeléséről 

a #Jövőkép anyagban található további információ. 

 

V4+ hallgatói szövetség 

Az európai ernyőszervezettel (ESU) való kapcsolattartás mellett a V4+ hallgatói 

szövetség tagországaival (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia) is folyamatosan 

tartottam a kapcsolatot az előző közgyűlés óta eltelt időszakban. Szeptember hónapban egy 

informális találkozó került megrendezésre Pozsonyban, melynek fő témája szövetségünk 

elmélyítése, további célok meghatározása volt, a soron következő formális ülésen megtartandó 

tisztújítás mellett. Határoztunk egy új honlap és logó létrehozásáról, valamint arról, hogy jogi 

formában is meg kívánjuk erősíteni a szövetségünket, mely által új távlatok nyílhatnak 

együttműködésünk előtt. Szót ejtettünk a V4+ szövetség expanziójáról, így fehérorosz, osztrák, 

valamint moldáv hallgatói szervezetekkel egyeztettünk arról, hogy milyen feltételek mellett 



 

 

tudnának csatlakozni szervezetünkhöz. Az említett országokkal való együttműködésünk 

kiemelten fontos a HÖOK számára, hiszen az európai hallgatói fórumokon fő 

szövetségeseinkként, közösen, minden eddiginél hatékonyabban tudjuk érdekeinket 

érvényesíteni. 

 

EFOTT fesztivál 

A HÖOK külügyi mentorprogram koncepciójának kialakítása során kerültem kapcsolatba 

a TEK felsőoktatási kapcsolattartójával, aki egy egyeztetésen hívta fel figyelmem az EFOTT 

fesztivál biztonsági kockázataira. Több egyeztetés követte a beszélgetést, melybe az EFOTT 

biztonságáért felelős személyek is bevonásra kerültek, a TEK több ponton igyekezett 

információval ellátni a szervezőket, valamint ígéretet tett arra, hogy a következő években 

nagyobb személyi jelenléttel fognak megjelenni a fesztiválon, erre azonban idén a vizes VB 

miatt sajnos már nem volt kapacitásuk. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is én voltam felelős az EFOTT-on a politikai pártok 

ifjúsági tagozataival való kerekasztal beszélgetés megszervezéséért, moderálásáért. A fesztivált 

megelőzően személyes egyeztetésen határoztuk meg azon alapelveket, melyek által 

megrendezésre került a kerekasztal beszélgetés. A kerekasztal témáit a fesztivál közönsége 

választhatta ki Facebookon. A kerekasztal beszélgetés az egyik legtöbb látogatót vonzó 

esemény volt a fesztivál civil terén. 

Az European Youth Card Association (EYCA) szervezet Európában hivatott ellátni a 

diákkedvezmények rendszerének összefogását a tagországok között, melynek hazánk 

képviseletében az OH és a HÖOK közti együttműködés eredményeképpen jómagam vagyok a 

HÖOK-OH képviselője. Négy EYCA elnökségi tagot volt alkalmunk vendégül látni az EFOTT 

fesztiválon, akikkel a szervezeteink közti jövőbeni együttműködésről is volt alkalmunk 

egyeztetni. Egyeztettünk egy európai felsőoktatási hallgatói sportfesztiválról, melynek az EFOTT 

adhatna helyet a következő években, valamint egy EYCA színpadról is, ahol is a tagországok 

amatőr zenekarai léphetnének fel az EFOTT fesztiválon. Az EFOTT fesztivál után a HÖOK részéről 

ezen terveket részleteibe menően kidolgoztuk, mely kiajánlókat az EYCA szeptember végén 



 

 

megtartott elnökségi ülésén maximálisan támogatta, így a következő hónapokban 

elkezdhetünk dolgozni a megvalósítás további menetén is. 

 

Határon túli jogsértések 

Az elmúlt időszakban két határon túli esemény miatt volt szükséges a HÖOK külügyi 

elnökségi tagjaként külföldre látogatnom. Az egyik ilyen esemény a szerbiai Vajdaságban 

történt jogsértés volt, ahol is az Újvidéki Egyetem jogi karának hallgatóit nem engedték magyar 

nyelven felvételi vizsgát tenni, holott erre mind a tartományi, mint az állam jogszabálya, 

alkotmánya lehetőséget ad a magyar hallgatók számára. Veres Márton külhoni elnöki megbízott 

kollégámmal ezért a Vajdaságban sajtótájékoztatót tartottunk a kialakult helyzetről, valamint a 

szerb hallgatói vezető kollégákkal, illetve az ESU-val is egyeztettem a kérdést illetően. A nyár 

folyamán a VaMaDiSz (Vajdasági Magyar Diákszövetség) képviselőivel Brüsszelbe látogattunk, 

ahol is három magyar EP képviselőt felkeresve kértük közreműködésüket a probléma 

megoldásában, az EP-ben való felszólalásra a téma kiemelése érdekében.  

A VaMaDiSz képviselői jogi úton emelve hangot a jogsértésnek pert nyertek az egyetem 

ellen a szerb igazságszolgáltatás előtt, mely pert a HÖOK minden rendelkezésére álló eszközzel 

támogatott.  

A másik határon túli kiküldetés az Ukrán nyelvtörvény a magyar lakta kisebbségre 

gyakorolt diszkriminatív hatása miatt vált szükségessé. Kárpátalján a tavalyi évhez hasonlóan 

részt vettünk az Uzghorod nemzetközi hallgatói fesztiválon, az ungvári főkonzullal szóbeli 

egyeztetést folytattunk a nyelvötrény miatt, valamint Veres Márton kollégával felkerestük 

levélben az Európai Parlament oktatási és kulturális bizottságát, az Európai Bizottságot, 

Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért és ifjúságügyért felelős biztost, valamint az ukrán és a 

szerb nagykövetet is levélben kérve tájékoztatásukat, segítségüket a probléma megoldása 

érdekében. A V4+ hallgatói szövetséggel közös nyilatkozatot megfogalmazva szintén elítéltük a 

nyelvtörvényt. 

 

Ösztöndíj reform 



 

 

Az előző Közgyűlés óta eltelt időszakban továbbra is kiemelt projektként foglalkozott a 

HÖOK elnöksége az ösztöndíjreformmal. Gulyás Tibor elnök úrral és dr. Vámosi Péter 

elnökhelyettes úrral részt vettem Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár úrral való 

egyeztetésen, valamint dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár asszonnyal 

is egyeztettünk a nyár folyamán az ösztöndíjreform előrehaladásával kapcsolatosan. 

 

Egyéb 

Az elmúlt öt hónapban a megtartott elnökségi és választmányi üléseken igyekeztem 

aktívan hozzájárulni a munkafolyamatok sikerességéhez. Nyilatkozatot adtam hallgatói 

szemszögből a Times U.K újságírójának a magyar felsőoktatás állapotáról, valamint részt vettem 

a Magna Charta Observartory elnevezésű konferencián Pécsett, ahol is hallgatói képviseleti 

szemszögből tartottam előadást a magyar felsőoktatási rendszerről. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2017.10.08. 

 

Kaizinger Tamás Töhötöm sk. 
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