
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. február 28. Eger EKE Intézménylátogatás a #jövőkép 

visszajelzéssel kapcsolatban és a 

diákmunkaközvetítő portállal kapcsolatban 

2018. március 6. Debrecen DE Intézménylátogatás a #jövőkép 

visszajelzéssel kapcsolatban és a 

diákmunkaközvetítő portállal kapcsolatban 

2018. március 7.  Nyíregyháza NYE Intézménylátogatás a #jövőkép 

visszajelzéssel kapcsolatban és a 

diákmunkaközvetítő portállal kapcsolatban 

2018. március 13. Budapest ÓE Intézménylátogatás a #jövőkép 

visszajelzéssel kapcsolatban és a 

diákmunkaközvetítő portállal kapcsolatban 

2018. március 3-4 Makkosjánosi Kárpátaljai Szűrővizsgálat, HÖOK Elnökségi ülés 

2018. március 8. Budapest Megbeszélés Gulyás Tiborral a 

Diákmunkaközvetítő portállal kapcsolatban 

2018. március 22. Budapest Diákmunkaközvetítő portál projekt 

megbeszélés 

2018. március 28. Gödöllő SZIE Intézménylátogatás a #jövőkép 

visszajelzéssel kapcsolatban és a 

diákmunkaközvetítő portállal kapcsolatban 

2018. március 29. Budapest Diákmunkaközvetítő portál projekt 

megbeszélés 

2018. április 9. Budapest HÖOK Elnökségi Ülés 

2018. április 12-15. Siófok HÖOK Vezetőképző 



 

 

 

Részletes beszámoló 

 

Látogatás Kárpátalján 

Az Elnökséggel volt részem abban a megtisztelésben, hogy ellátogathattam 

Kárpátaljára, Makkosjánosira. Az ott tartózkodásom alatt megtapasztalhattam, hogyan zajlik a 

HÖOK Külhoni programjában megvalósuló egészségügyiszűrés és milyen helyzetben van a 

határon túli magyarság a kárpátaljai kis településen. 

 

Diákmunkaközvetítő portál 

A HÖOK Diák újra gondolásra került és új néven külön brand alatt kerül megvalósításra. 

Természetesen a motiváció ugyanaz mögötte. Az egyetemi évek alatt felmerülő magas 

költségek fedezésére a hallgatók munkavállalói lehetőségeinek kiszélesítése. Az 

iskolaszövetkezetekkel kialakított közös adatbázisban egy egyszerű szűrű segítségével 

kaphatják meg a válaszokat a hallgatók azokra a kérdésekre, hogy „Hol?”, „Mennyiért?” és 

„Milyen?” munkát szeretnének vállalni. Ahhoz, hogy a hallgatók biztonságban legyenek, 

ingyenes jogsegély szolgáltatást fog biztosítani a portál. 

 

HÖOK Roadshow 

A HÖOK roadshow keretin belül ellátogattam négy intézménybe, ahol a HÖOK Diákot 

bemutattam a hallgatói önkormányzatok képviselőinek. Az oldal ötlete és kidolgozása egyaránt 

tetszett nekik. Kiemelték a szűrés opciót, amely nagyban megkönnyíti a diákmunka keresését. 



 

 

Vezetőképző 

A vezetőképző keretein belül a „Juttatási Alap” során sikerült feldolgozni, hogy 

különböző intézmények milyen jó gyakorlattal rendelkeznek és közös gondolkozás során 

sikerült a kisebb problémákra megoldást nyújtani. Mindegyik intézmény részéről, akik 

képviseltették magukat két fő probléma merült fel a szociális pályázatok elbírálása során. Az 

egyik az „önfenntartók” helyzete, a másik pedig azok a hallgatók, akik nem magyarországi 

igazolásokkal rendelkezik. 

 

Esélyegyenlőség 

Egy kutatást készítettem azzal kapcsolatban, hogy a felsőoktatási intézmények hogyan 

tudják segíteni a náluk tanuló fogyatékossággal élő hallgatóka, legyen szó látássérült-, 

mozgássérült-, diszlexiás-, diszgráfiás-, diszkalkuliás-, beszédhibás-, vagy hallás sérült 

hallgatótóról. Ebben a kutatásban azt szerettem volna felmérni, hogy az intézmények mennyire 

vannak felkészülve arra, hogy egy fogyatékossággal élő hallgató mindennapjait megkönnyítsék 

és megteremtsék a lehetőséget diplomája megszerzésére. Egy érettségi előtt álló vagy 

felsőoktatási intézménybe jelentkező fogyatékossággal élő diáknak/hallgatónak nem csak 

azokat a kérdéseket kell mérlegelnie, hogy tanulmányait hol szeretné folytatni, hanem azt is, 

hogy ez az intézmény megfelel-e az ő elvárásainak, például akadálymentesen el tud-e jutni a 

kollégiumból az előadásra, kap-e segítséget egy látássérült hallgató az intézményen belüli 

tájékozódáshoz. Ezeket az adatokat később összegezve szeretnénk feltenni az új HÖOK 

honlapra, így segítve a fogyatékossággal élő diákokat/hallgatókat, hiszen ha egy kerekesszékes 

diák szeretne például gazdasági tanulmányokat folytatni, akkor tudnia kell, hogy melyik 

intézmény akadálymentes és hol kaphat megfelelő segítséget az intézmény részéről. Ezzel a 

kutatással kapcsolatban lesz egy előadás arról, hogy milyen eredmények születtek és hogyan 

lehet segítenie egy intézménynek és a hallgatói önkormányzatnak egy fogyatékosággal élő 

hallgató mindennapjait a felsőoktatásban. 



 

 

TeSZEDD program 

Szeptemberben megrendezésre kerülő országos szemétszedő programban kívánunk 

részt venni, amellyel kapcsolatban fel fogom venni a kapcsolatot az intézményi hallgatói 

önkormányzatok vezetőivel az ideális helyszínnel kiválasztásával kapcsolatban. 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018. 04. 29. 

Mósa Tamás s.k. 

 elnökségi tag 

 

 


