
 

 

Eseménynaptár 
2018. február 20. – 2018. április 30. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. február 20. Budapest Megbeszélés az ELTE HÖK és a BME HÖK 

képviselőivel. Téma: #Jövőkép Program 

előrehaladása. 

2018. február 21. Pécs PTE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: #Jövőkép 

Program előrehaladása. 

2018. február 22. Budapest Megbeszélés Horváth Zita helyettes államtitkárral, 

és a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának 

képviselőivel.  Téma: Budapest Diákváros – hallgatói 

kutatás. 

2018. február 22. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2018. február 23. Gyöngyös HÖOK Választmány ülése 

2018. február 24. Gyöngyös HÖOK Közgyűlés ülése 

2018. február 26. Budapest SE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: #Jövőkép 

Program előrehaladása. EMMI–HÖOK megállapodás 

2018. február 27. Budapest Megbeszélés Dr. Hankó Balázs miniszteri biztossal. 

Téma: orvosképzések amerikai (NCFMEA-) 

akkreditációja. 

2018. február 28. Budapest Magyar-Kazah Rektori Fórum 

2018. március 2-3. Kárpátalja HÖOK Elnökség kihelyezett ülése 



 

2018. március 4. Kárpátalja Konferencia a HÖOK és az SE HÖK közös 

szervezésében megvalósított kárpátaljai 

egészségügyiszűrés-sorozatról. 

2018. március 6. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. március 6. Budapest DE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: #Jövőkép 

Program előrehaladása. EMMI–HÖOK megállapodás 

2018. március 7. Budapest NYE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: #Jövőkép 

Program előrehaladása. EMMI–HÖOK megállapodás 

2018. március 9. Budapest HÖOK vezetői értekezlet 

2018. március 12. Budapest ÓE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: #Jövőkép 

Program előrehaladása. EMMI–HÖOK megállapodás 

2018. március 13. Sopron Megbeszélés a SOE HÖK vezetőivel. Téma: 

#Jövőkép Program előrehaladása. EMMI–HÖOK 

megállapodás 

2018. március 19.  Budapest Kerekasztal a Fiatalokért ülése (EMMI) 

2018. március 19. Budapest PPKE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: 

#Jövőkép Program előrehaladása. EMMI–HÖOK 

megállapodás 

2018. március 20.  Budapest MRK Kreditelismerési munkacsoport alakuló ülése. 

2018. március 21. Budapest ELTE HÖK küldöttgyűlésének ülése. Téma: 

#Jövőkép Program előrehaladása. EMMI–HÖOK 

megállapodás 

2018. március 21. Budapest Megbeszélés Dr. Hankó Balázs miniszteri biztossal. 

Téma: orvosképzések amerikai (NCFMEA-) 

akkreditációja. 



 

2018. március 22. Budapest Megbeszélés a BCE HÖK vezetőivel. Téma: 

#Jövőkép Program előrehaladása. EMMI–HÖOK 

megállapodás 

2018. március 29. Budapest MAB alakuló ülés. 

2018. április 4. Budapest HÖOK vezetői értekezlet. 

2018. április 4. Budapest Interjú az mno.hu újságírójának. Téma: fiatalok 

részvétel az országgyűlési választáson.   

2018. április 9. Budapest HÖOK Elnökség ülése. 

2018. április 12-15. Siófok HÖOK Tavaszi Vezetőképző. 

2018. április 15. Siófok HÖOK Választmány ülése. 

2018. április 20. Budapest MEFS Közgyűlés és díjak átadása. 

2018. április 23. Budapest Kerekasztal a Fiatalokért ülése (EMMI) 

2018. április 23. Budapest Interjú a hírTV újságírójának. Téma: MOGYE 

összevonása. 

2018. április 24.  Budapest MRK KreditelTsmerési munkacsoport ülése. 

2018. április 24-27.  Bled ESU Közgyűlés elnökválasztó ülése. 

2018. április 25. Bled V4+ Hallgatói Szövetség ülése 

 

 

  



 

Részletes beszámoló 

 

A legutolsó közgyűlési ülés óta eltelt időben is elláttam elnökhelyettesi feladataimat. Ennek keretében 

elnök úr akadályoztatása esetén képviseltem a szervezetet külső felek felé, valamint a szakmai munka 

mellett kivettem a részemet a szervezet működését érintő stratégiai, illetve operatív jellegű vezetői 

döntések kimunkálásából is.  

 

#Jövőkép Program; Kommunikációs tevékenység megerősítése 

A beszámolási időszak első felére estek az EMMI-vel 2018. március 9-én kötött megállapodásunk 

(részletesen lásd az elnöki beszámolóban) véglegesítésével kapcsolatos feladatok, majd a 

megállapodásról történő tájékoztatás a tagjaink felé. Ennek érdekében a szűkebb HÖOK-vezetés 

személyesen adott tájékoztatást a tagok küldöttgyűlésének ülésén, illetve – a tagönkormányzat 

igényeihez igazodva – a tagönkormányzati vezetésnek számoltunk be. 

Részben ezzel is összefüggően született döntés a HÖOK Elnökségében arról, hogy meg kell erősítenünk 

tájékoztatási és kommunikációs tevékenységünket mind tagjaink, mind a képviselt hallgatótársaink felé 

annak érdekében, hogy mindenki megfelelően értesüljön az elért eredményekről. A döntés értelmében 

fokozatosan bővítésre kerül a kommunikációs terület létszáma. E döntés gyakorlati átültetése idejéig 

április elejétől elnök úr felkérésére átmenetileg én látom el a kommunikációs terület koordinációját és 

irányítását.  

Ennek keretében elsőként egy, a #Jövőkép Program eredményeit kommunikáló kampányt 

bonyolítottunk le elektronikus felületeinken. Ennek során a Programhoz kötődő, hallgatókat kedvezően 

érintő változásokat számtalan poszttal, ill. cikkel, valamint videókkal mutattuk be az érintetteknek. A 

tartalmak több százezer emberhez jutottak el, amelyek között a jelenlegi hallgatók mellett vannak 

potenciális felvételizők, egyetemi oktatók, valamint szülők is. 

E kampány lezárultát követően is a korábbinál sokkal nagyobb jelenlétet sikerült biztosítanunk mind a 

megújult honlapunkon, mind a közösségi médiában. Mindkét felületen hetente kb. 8-12 anyag jelent 

meg. Ezekben beszámoltunk a HÖOK-ot érintő legfontosabb események mellett a hallgatókat érintő 

pályázati lehetőségről (NTP, ÚNKP, EYCA-önkéntes pályázat stb.), és a figyelem felkeltése céljával színes 

hírekről, érdekességekről is. 



 

A fentiek hatékonyságának és színvonalának növelése érdekében növeltük a kommunikációs 

tevékenység strukturáltságát, és az előre tervezést ezen a területen (heti tervek, tevékenység nyomon 

követése, folyamatokba épített ellenőrzés stb.), de a működési keretek fejlesztése, illetve a végleges 

keretek kialakítása még jelenleg is tart. 

 

Jogszabálymódosítások 

A 2018. március 9-i HÖOK–EMMI megállapodás legfontosabb pontja a szociális ösztöndíjak 40%-os 

emelése volt. Ennek végrehajtása érdekében március végén megjelent a Magyar Közlönyben a szociális 

ösztöndíjak emeléséről szóló 1157/2018. (III. 27.) sz. kormányhatározat. Ez meghatározta, hogy az őszi 

félév idei négy hónapjára egy 749,9 millió forintos egyedi támogatás keretében jut el a többletforrás az 

egyetemekhez és főiskolákhoz. (Ez megfelel az időarányosan szociális ösztöndíjra fordított keret 40 %-

ának.) Augusztusig pedig az EMMI-t vezető miniszternek gondoskodnia kell azon jogszabály-módosítások 

előkészítéséről, amelyek 2019-cel kezdődően beépítik az emelést a hallgatói normatívába. 

 

Vezetőképző 

A rendezvény kapcsán ezúttal is a tanulmányi és juttatási képzések képzési terveinek kidolgozását 

végeztem, ismét több előadást is tartva ezekben. A helyszíni koordinációban a segítséget ezúton is 

köszönöm Mósa Tamás elnökségi tagnak és Jancsó András elnöki megbízottnak, NÁFIOR-elnöknek. A 

visszajelzések kiértékelésére a beszámoló elkészültét követően, a Közgyűlés ülése előtt kerül sor; ezeket 

mindenképp fel kell használni annak érdekében, hogy a jövőben még inkább megfeleljenek a képzések a 

résztvevői igényeknek. Az már most látszik, hogy a juttatási alapozó képzéssel kapcsolatban nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni annak biztosítására, hogy a résztvevők végigolvassák a meghívó vonatkozó részét, 

és ne érjen senkit meglepetésként, hogy a képzés egyszerre foglalkozik a szociális és a tanulmányi 

ösztöndíjakkal is.  

 

ESU Közgyűlés 

Az ezúttal is 3 napos, reggeltől estig tartó folyamatos ülésezési rendben lebonyolított rendezvény 

részletes ismertetését Kaizinger Tamás beszámolója tartalmazza. Magam csak a legfőbb momentumokat 

emelem ki: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207763.353331


 

Az ESU új elnöke 46:31-es szavazati aránnyal a HÖOK-koordinációjával működő V4+ Hallgatói Szövetség 

által támogatott Adam Czeslaw Gajek, korábbi alelnök lett. 

Nem került elfogadásra az ukrán hallgatói érdeképviselet előterjesztése egy állásfoglalás kiadásáról, 

amely az ukrajnai nyelvtörvény kapcsán indokolatlanul pozitív színben tüntette volna fel az ukrán 

kormánynak a törvény elfogadása óta tett lépéseit, a kisebbségek képviselőivel folytatott 

egyeztetéseiket. 

 

Egyebek 

A fentieken túl további projektekben is részt vettem (pl. Diákváros-egyeztetés, NCFMEA-akkreditáció, 

ÁSZ-kérés értelmezése stb.), valamint a mostani időszakban is közreműködtem a beérkező egyedi 

hallgatói és HÖK-ök általi megkeresések megválaszolásában is. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018. április 30. 

 

 Dr. Vámosi Péter s.k. 

 elnökhelyettes 

 


