
 

 

Eseménynaptár 

2018. május 5. – 2018. június 30. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. június 30. – július 1. Balatonlelle Szabadegyetem 

Közben: Választmányi ülés, Közgyűlés 

2018. július 9. Budapest Egyeztetés Illés Boglárka ifjúságügyért felelős 

helyettes államtitkárra 

Téma: együttműködések előrehaladási 

egyeztetése 

2018. július 10-15. Velence EFOTT 

2018. július 17. Budapest SH Mentorhálózat egyeztetés 

2018. július 18. Budapest Egyeztetés a Gránit Bank vezetőivel 

Téma: HÖOK projektek bemutatása 

2018. július 20. Budapest Egyeztetés Palkovics Lászlóval, az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, miniszterével 

Téma: ITM és HÖOK közötti együttműködések 

2018. július 23. Budapest Részvétel a Kerekasztal a Fiatalokért 

eseményen 

2018. július 25-27. Tusnád Részvétel a Bálványosi Szabadegyetemen és 

Diáktábor 

2018. augusztus 3. Balatonakali Egyeztetés az Interkoll képviselőivel 

Téma: szakkollégiumok helyzetének 

javításához szükséges intézkedések 

2018. augusztus 6. Budapest Egyeztetés György László gazdaságstratégiáért 

és szabályozásért felelős államtitkár 



 

Téma: HÖOK és ITM együttműködés 

előkészítése 

2018. augusztus 7. Budapest Egyeztetés Palkovics Lászlóval, az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, miniszterével és 

Kovács Patrikkal, a FIVOSZ elnökével 

Téma: fiatal vállalkozókat támogató 

intézkedések 

2018. augusztus 9.  Budapest Egyeztetés a hazai és a határon túli magyar 

nyelvű szakkollégiumok támogatásáról az 

Emberi Erőforrások Minisztériumában az 

illetékes szereplőkkel 

2018. augusztus 13. Budapest ÚNK által szervezett kerekasztal a fiatalok 

helyzetéről 

2018. augusztus 21.  Budapest Egyeztetés György László gazdaságstratégiáért 

és szabályozásért felelős államtitkár 

Téma: HÖOK és ITM együttműködés 

előkészítése 

2018. szeptember 1. Budapest Részvétel a Pannon Egyetem Gólyatábor 

rendezvény megnyitóján 

2018. szeptember 4. Budapest Egyeztetés Illés Boglárka ifjúságügyért felelős 

helyettes államtitkárra 

Téma: együttműködések előrehaladási 

egyeztetése 

2018. szeptember 5. Budapest Egyeztetés Veres Mártonnal, a Magyar Ifjúsági 

Konferencia elnökével 

Egyeztetés Kovács Patrikkal, a FIVOSZ 

elnökével 

2018. szeptember 10. Budapest Egyeztetés Horváth Ádámmal Digitális 

Pedagógiai Módszertani Központ 

divízióvezetőjével 

Téma: HÖOK és DPMK együttműködések 



 

2018. szeptember 11. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

HÖOK Választmány ülése 

2018. szeptember 12. Budapest Egyeztetés Bódis József oktatásért felelős 

államtitkárral 

Téma: egyeztetés a Jövőkép Program Jelentés 

pontjairól, valamint az átsorolásról 

2018. szeptember 15. Tata OTDT Konferencia 

2018. szeptember 17. Budapest Részvétel a Kerekasztal a Fiatalokért 

eseményen 

2018. szeptember 20. Budapest Részvétel az IDUS megnyitóján 

Képzések fejlesztése egyeztetés 

2018. szeptember 26. Budapest Egyeztetés Palkovics Lászlóval, az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, miniszterével 

Téma: ITM és HÖOK közötti együttműködések 

véglegesítése 

2018. október 3. Budapest GYIA Tanács ülése 

Képzések fejlesztése egyeztetés 

2018. október 5-6. Harkány-Pécs HÖOK Választmány 

HÖOK Közgyűlés 

 

a) Átsorolás 

Az átsorolás elkerüléséhez a korábbiakban a mintatantervben előírt kreditek 50%-át kellett az 

állami ösztöndíjas hallgatóknak megszerezniük. Az Nftv. 48. § (2) bekezdésének 2015. évi CXXXI. 

törvénnyel megállapított új szövege vezette be emellé új feltételként (a kreditkövetelmény 18-



 

ra emelése mellett) a minimális, kormányrendeletben meghatározandó tanulmányi átlag 

teljesítésének követelményét is. Később a 2016. évi CXXVI. törvény 2017. szeptember 1-jei 

hatálybalépéssel határozta meg, hogy a két feltétel közül már az egyik feltétel nem teljesítése 

(akár a 18-nál kevesebb megszerzett kreditszám, akár a határ alatti tanulmányi átlag) esetén is 

csak fizetős képzésben folytathatja tanulmányait a hallgató. Az új szabályt tehát érdemben első 

alkalommal most, a 2017/2018-as tanév utáni átsorolások során kell alkalmazni. 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a Felsőoktatási Kerekasztalon jelezte az új 

szabályokkal járó kockázatokat, melyek jelentős mértékben lehetetleníthetik el a tanulmányi 

kötelezettségeiket teljesítő hallgatók tanulmányainak folytatását is azáltal, hogy fizetős 

képzésben tanulhatnának csak tovább. Ennek hatására az Oktatásért Felelős Államtitkársággal 

abban maradtunk akkor, hogy a határ 2,25-os, illetve 2,50-os értékkel indul, és fokozatosan, 

évenkénti 0,25-os emelésekkel éri el az eredetileg kitűzött értéket, biztosítva közben a 

folyamatos felülvizsgálatot is, annak érdekében, hogy korrekcióra legyen lehetőség. 

A magunk részéről a felülvizsgálati munkát megkezdtük a nyár során néhány intézményben, 

amivel egy időben kétségbeesett szülöi hívásokat is kaptunk az átsorolással járó önköltségek 

mértéke miatt. Tudomásunk szerint az idei 2,50-os, illetve 2,75-os küszöb mellett van olyan kar, 

ahol az átsorolandó hallgatók létszáma kiteszi az összes állami ösztöndíjas létszám negyedét. Ez 

ráadásul az összes évfolyamra vonatkozó adat, holott a szigorúbb szabályokat a felmenő 

rendszer miatt még csak az első két évfolyamra kell alkalmazni, így csak ezen évfolyamokban 

még ennél is nagyobb lehet ez az arány. 

A nyár során megkeresésünket követően az Oktatásért Felelős Államtitkárság előterjesztést 

készített Magyarország Kormánya számára. Úgy tudjuk, hogy az a döntés született, hogy az 

átsorolás akkor lesz felülvizsgálva, ha októbert követően minden intézmény minden száma 

látható lesz és átfogó következtetést lehet levonni. 

b) A gyermekvállalással összefüggő állami támogatásra jogosultak körének felülvizsgálata 

iránti kérelem, figyelemmel az Alapvető Jogok Biztosának jelentésére az AJB-978/2017. 

számú ügyben 

A nyár során az emberi erőforrások miniszteréhez fordultunk az Alapvető Jogok Biztosának AJB-

978/2017. számú jelentésében foglaltakra hivatkozva, hiszen szükségesnek tartjuk a hallgatói 

hitelrendszerről szóló 1/2012 (I. 20.) Kormányrendelet  felülvizsgálatát annak tekintetében, 

hogy annak rendelkezései csak a nők (édesanyák) számára biztosítanak állami támogatást a 

gyermekvállalással összefüggésben. Nevezetesen a Kormányrendelet 18/A § (1) bekezdése 



 

alapján a  hitelfelvevő nő második gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a 

fennálló hallgatói hiteltartozása ötven százalékának megfelelő összegű, harmadik vagy további 

gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló tartozása száz százalékának 

megfelelő összegű vissza nem térítendő állami támogatásban részesül, ha a gyermektámogatás 

iránti kérelmét – a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon – benyújtja 

a Diákhitel szervezethez. 

A rendelkezés kapcsán az Alapvető Jogok Biztosának jelentése az AJB-978/2017. számú ügyben 

tett megállapításai alapján kértük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy fontolja meg 

annak lehetőségét, hogy az állami támogatásra jogosultak körét szélesítse ki, egyrészt azon 

édesapákra, akik gyermeküket az édesanyával együtt nevelik és az édesanyának nem áll fenn 

hiteltartozása, másrészt azon édesapákra, akik gyermeküket egyedül nevelik, ideértve az 

örökbefogadó szülőt (édesapát) is. 

c) T/625 számon benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 

módosítása  

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az Országgyűlés előtt lévő, T/625 számon 

benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a 

bevándorlási különadóról szóló törvénytervezettel kapcsolatban azzal a kéréssel fordult az 

emberi erőforrások miniszteréhez, hogy fontolja meg a béren kívüli és egyéb kedvezményes 

juttatások rendszerének átalakítása során a munkaerő-piaci célokból, a munkaerőhiány 

csökkentése érdekében a diákhitel törlesztéséhez adott munkáltatói juttatás 

adómentességének megőrzését. 

  

A Kormány a törlesztési szakaszban lévő diákhitelesek terhein kívánt könnyíteni azáltal, hogy 

2018-tól adómentessé tette a munkavállaló diákhitelesek számára azon pénzbeli juttatást, 

amelyet megállapodásuk alapján a jövőben a munkáltató fizethet a munkavállaló részére 

diákhitel törlesztés céljából. Álláspontunk szerint ez az intézkedés a fiatalok és a munkáltatók 

szempontjából is hasznos volt, népszerűségét és hosszú távú fenntarthatóságát munkaerő-piaci 

felmérések igazolják. Továbbá az adókedvezmények rendszerén keresztül az állam fontos 

társadalompolitikai célok megvalósulását segíti elő, melyek körébe elvitathatatlan módon 

tartozik a fiatal munkaerő megtartása és felvett hiteleinek mielőbbi törlesztése.  

A kezdeményezés nem járt sikerrel, ezért az ősz során az Országgyűlés Kulturális Bizottságához 

fogunk fordulni. 



 

d) Jelentés a Jövőkép Programról  

Az oktatásért felelős államtitkárral megkezdődtek a tárgyalásokat a Jövőkép Programról. A 

Jelentést megküldtük, hogy az feldolgozásra kerülhessen az ősszel esedékes szakpolitikai 

stratégia felülvizsgálata során. 

e) Szociális ösztöndíjak emelése 

2018. március 9-én született megállapodás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 

szervezetünk között, amely többek között a szociális ösztöndíjak 40%-os emelését is 

tartalmazta, 2018. szeptember 1-jei dátummal kezdve. 

Az 1157/2018. (III. 27.) Korm. határozatban a Kormány a felsőoktatási intézmények részére 

2018. évre vonatkozóan a szociális ösztöndíjakra fordítandó források 40%-ával megegyező 

összegű egyedi támogatás nyújtásáról döntött, és felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy 

gondoskodjon az ennek megfelelő 750 M Ft biztosításáról. 

A forrás nem érkezett meg időben, ezért az ezzel kapcsolatos kommunikációban működtünk 

közre annak érdekében, hogy az intézmények – a helyes számítás alapján – meg tudják kezdeni 

az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

f) Az Állami Számvevőszék Jelentése: „Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzése a 

hallgatói önkormányzatok tekintetében”  

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ vagy ellenőrző szerv) ellenőrzést végzett 

az állami felsőoktatási intézményeknél a hallgatói önkormányzatok tekintetében. Már az 

ellenőrzés megállapításairól előkészített tervezet tartalmáról az érintett hallgatói 

önkormányzatok vezetőitől tájékoztatást kaptam. 

Az ellenőrzés eredményeképp a felsőoktatási intézményeknek megküldött jelentéstervezet, 

majd a végleges Jelentés is minden esetben súlyos szabálytalanságokat vél felfedezni – 

állaspontunk szerint tévesen – olyan következtetéseket von le, mintha 2013. január 1. és 2016. 

december 31. között valamennyi vizsgált felsőoktatási intézmény ellentétesen járt volna el a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv) foglaltakkal. A 

tervezet szerint ugyanis a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók legalább 25 %-a 

igazoltan nem vett részt a hallgatói önkormányzati választásokon, valamint egyes hallgatói 

önkormányzatok nem rendelkeztek jóváhagyott alapszabállyal. 

A vizsgálat eredménye lesújtó képet fest a teljes magyarországi felsőoktatás működéséről, a 

felsőoktatási intézmények belső kontrollrendszeréről, illetve a felsőoktatási intézmények 

vezetéséről, ezáltal pedig a teljes ágazati irányításól is. A vizsgálat eredményének 



 

következményei azonban ennél is súlyosabbak. Amennyiben ugyanis elfogadnánk, hogy 

valamennyi állami felsőoktatási intézményben illegitim módon kerültek volna felállításra a 

hallgatói önkormányzati testületek a vizsgált időszakban, és ennek ellenére gyakorolták volna 

az őket megillető törvényben rögzített jogaikat, úgy 2013 és 2016 között valamennyi 

intézményben hozott, valamennyi szenátusi döntés jogszerűsége megkérdőjelezhető.  

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöksége határozottan 

visszautasította az Állami Számvevőszék „Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzéséről a 

hallgatói önkormányzatok tekintetében” című jelentésében foglaltakat. A jelentés 

megállapításai állaspontunk szerint tévesen, illetve nem kellőképpen megalapozottan von le 

olyan következtetéseket. 

A végleges Jelentésre adott válaszainkban csak két érvet tüntettünk fel a kidolgozott érvekből: 

1. Az Állami Számvevőszék jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, mivel  az 

általa megállapított szabálytalanságokat nem támasztja alá. 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 24. § (1) bekezdés d) pontjának, 

miszerint az ellenőrzések eredményeinek, a megállapításoknak alátámasztottnak, a 

következtetéseknek okszerűnek és megalapozottnak kell lenniük. A Jelentésben egyetlen 

megállapítás sem került alátámasztásra, indokolásra, így nem világos, hogy az ÁSZ szerint mi 

nem megfelelő az ellenőrzött szerv kialakított gyakorlatában, de az sem, hogy milyen kritérium 

alapján tekintette volna megfelelőnek a választásokkal kapcsolatos gyakorlatot.   

2. Az állami számvevőszék nem veszi figyelembe, vagy nem akarja figyelembe venni a nemzeti 

felsőoktatási törvényben leírtakat. 

 A nemzeti felsőoktatási törvény szerint egy hallgatói önkormányzat alapszabályának 

módosításához a szenátusi jóváhagyást megadottnak kell tekinteni, ha a szenátus a 

meghatározott határidőig nem nyilatkozik róla. Az Állami Számvevőszék a Jelentésben a 

szenátusi jóváhagyás hiányára hivatkozva például érvénytelennek minősít egy olyan 

alapszabályt is, amelyről a bíróság jogerős döntésében mondta ki, hogy a fenti törvényi 

rendelkezés alapján automatikusan megadottnak kell tekinteni a szenátusi jóváhagyást, így az 

érvényes. 

További érveink használatát, felhasználását, azok közlését a Választmány és a Közgyűlés 

képviselőivel egyeztetve fogjuk megtenni.  

g) Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia (továbbiakban: OKS) 



 

Az OKS előrehaladásával, a kollégiumok helyzetével a nyár során kiemelten sokat foglalkoztunk. 

Az OKS előrehaladása az intézményi visszajelzések, tapasztalatok alapján 15-20 %-ra tehető. Az 

előrehaladás nehéz követhetősége, az ügy kiemelet fontossága miatt azzal a kéréssel 

fordultunk az oktatásért felelős államtitkárhoz, hogy történjen meg az OKS EMMI által 

koordinált felülvizsgálata. Eddigi információink szerint ez megtörtént és az őszi Felsőoktatási 

Kerekasztal külön napirenden fogja tárgyalni.  

h) Iroda 

Az iroda kapcsán a debreceni Közgyűlésen elég kritikus állapotokról számoltam be. A helyzet nem 

változott, ezért azt a döntést hoztunk, hogy elköltözünk és székhelyet változtatunk. Váratlanul egy 

nagyon jó épületet találtunk, ahová a Közgyűlés napjáig már át is tudtunk költözni. Az iroda alkalmas 

kisebb tárgyalások lebonyolítására, azonban a nagyobb (pl.: választmányi) üléseket a környező 

felsőoktatási intézményekben tervezünk tartani. 

 

Budapest, 2018. 10.01. 

        Gulyás Tibor sk. 

         elnök 
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