
 

 

Eseménynaptár 

Kaizinger Tamás Töhötöm 

2017.10.08 – 2018.02.14 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017.10.11-13 Wales, Cardiff Részvétel a European Students’ Union által 

szervezett Convention-on 

2017.10.13 Szarvas Részvétel a HÖOK választmányának ülésén 

2017.10.13-15 Szarvas Részvétel a HÖOK közgyűlésén 

2017.10.16-17 Kaposvár Kaposvári egyetem intézményi akkreditációja a 

MAB által, LB tagként voltam jelen 

2017.10.18 Budapest Részvétel a HÖOK elnökség ülésén 

2017.10.23 Budapest Egyeztetés az SH mentorhálózat 

kezdeményezéséről az EMMI képviselőivel 

2017.10.27 Budapest Részvétel a HÖOK elnökség ülésén 

2017.10.31 Budapest Egyeztetés a hallgatók ügyvédjével a V4+ 

szövetség jogi formájának bejegyzésével 

kapcsolatosan 

2017.11.02 Budapest Részvétel a mobilitási bizottság ülésén 

2017.10.03 Budapest Egyeztetés Valerie Gomez-Basaac-al, 

Franciaország nemzetgyűlésének képviselőjével 

dr. Vámosi Péterrel elnökségi tagtársammal 



 

 

2017.11.08 Budapest Egyeztetés az ESN Hungary elnökével az SH 

mentorhálózat kezdeményezéssel 

kapcsolatosan 

2017.11.15 Budapest Interjú a HÖOK irodában a svájci közszolgálati 

rádióval Magyarország felsőoktatásának 

helyzetéről 

2017.11.16 Budapest Interjú az Ausztrál közszolgálati rádiónak 

Magyarország felsőoktatásával kapcsolatosan 

2017.11.17-19 Csehország, 

Prága 

Részvétel a V4+ hallgatói szövetség közgyűlésén 

2017.10-21 Ukrajna, 

Beregszász 

Részvétel a HÖOK Külhoni programja és a SE 

által szervezett kárpátaljai egészségügyi 

szűrésen 

2017.10.22 Budapest Egyeztetés Magyarország EB képviseletével a 

készülő országjelentéssel kapcsolatosan 

2017.10.23 Székesfehérvár Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2017.10.27-12.03 Izrael, 

Jeruzsálem 

Részvétel az European Students’ Union 

közgyűlésén 

2017.12.04 Budapest Részvétel a MAB önértékelési bizottságának 

ülésén, készülve az ENQA akkreditációra 

2017.12.05 Budapest Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2017.12.06 Budapest Egyeztetés az Minority SafePack kampánnyal 

kapcsolatosan 

2017.12.08 Budapest Részvétel a NIT által szervezett Pact 4 youth 

rendezvényen 

2017.12.15 Budapest Egyeztetés az EMMI képviselőivel az SH 

mentorhálózattal kapcsolatosan 



 

 

2017.12.16 Budapest Részvétel a NIT közgyűlésén 

2017.12,18 Budapest Egyeztetés az ESN Hungary elnökével 

2017.12.21 Szerbia, 

Újvidék 

Részvétel a VaMaDisz által szervezett 

eseményen 

2018.01.14 Budapest Részvétel a NIT közgyűlésén 

2018.01.18 Budapest Részvétel az Educatio kiállításon 

2018.01.25 Budapest Részvétel az MRK TTK bizottsági ülésén 

2018.01.25 Budapest Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2018.01.26 Budapest Részvétel a Pact 4 Youth egyeztetésen 

2018.02.01 Budapest Egyeztetés a Tempus Közalapítvány 

munkatársaival a Campus Mundi 

ösztöndíjprogram népszerűsítéséről 

2018.02.06 Budapest Egyeztetés a HÖOK Roadshow-val 

kapcsolatosan 

2018.02.08 Budapest Részvétel a HÖOK elnökség ülésén 

2018.02.13 Budapest Egyeztetés Lovász Bálint SRVS elnökkel 

2018.02.13 Budapest Részvétel a HÖOK külhoni programja által 

szervezett MSP minikonferencián 

 

 

 



 

 

Részletes beszámoló 

 

 

European Students’ Union 73. Közgyűlése Izraelben 

 

A European Students’ Union 73. közgyűlése Izraelben, Tel-Aviv és Jeruzsálem városában került 

megrendezésre 2017. november 27 és december 2. között. A HÖOK delegációját dr. Vámosi Péter, 

jómagam, valamint Kiss Dávid alkották. 

A közgyűlést megelőző elnökségi ülésen prezentáltam az ESU közgyűlés napirendi pontjait, 

továbbá meghatároztuk célkitűzéseinket az eseménnyel kapcsolatosan. Előzetes kapcsolatfelvételt 

követően Tel-Avivban találkoztunk Magyarország izraeli nagykövetségén Berényi László kulturális és 

oktatási attaséval, akivel többek közt a Stipendium Hungaricum program izraeli promóciójáról 

egyeztettünk. Segítségünket felajánlva az alacsony izraeli SH kvóta kihasználtsága kapcsán 

összekötöttük dr. Vámosi Péterrel a követséget az izraeli NUIS hallgatói szervezettel, akik felajánlották 

segítségüket, együttműködésüket a program promóciója kapcsán.  

A közgyűlés során egyeztetést folytattunk a szerbiai SKONUS szervezet elnökével, akinek segítségét 

kértük a vajdasági VaMaDiSz által kezdeményezett jogi per kapcsán, melyről előző beszámolómban 

részletesen írtam. A SKONUS elnöke január hónapban felvette a kapcsolatot tiszteletbeli 

szervezetünkkel, valamint ígéretet tett arra, hogy egyeztetést folytat az üggyel kapcsolatosan Szerbia 

oktatási miniszterével is. 

A közgyűlés főbb napirendi pontjai tekintetében az alábbi határozatok születtek: 

1. Moldova szervezetét felvettük teljes jogú tagsággal az ESU-ba. Mivel a kérdés nem volt 

egyértelmű, ezért nekik és a román kollégáknak nagy szívességet tett minden támogató ezzel. A 

moldáv szervezet tagjai a román kollégák elmondása alapján nyitottak a V4+ irányába is, ezért további 

célkitűzés, hogy a soron következő félévben csatlakozzanak a V4+ szövetséghez.  

2. A koszovói szervezet, mely tagjelölti státuszra pályázott, a 3/4-es többség hiányában elutasításra 

került, főként a szerbek tiltakozása okán, illetve jogi problémák miatt. Ők később biztosan újra fognak 

jelentkezni. 

3. Elfogadtuk a 2018-2020-as stratégiát, valamint 2018. évi munkatervet. 



 

 

4. A "minőségi felsőoktatásról" szóló, az ESU vezetői által képviselt elveket lefektető (előző 

közgyűlésen elfogadott) dokumentumban több ország javasolt egy módosítást, amely szerint az ESU 

ellenzi a DPR-rendszerek működtetését. Ezt sikerült leszavaztatni.   

5. Az ukrán oktatási törvényt elítélő határozat előterjesztésre került a V4+ tagjai által. Az előzetes 

helyzetfelmérés alapján az első számú előterjesztő a román szervezet lett. Sajnos a javaslatot végül 

az ukrán képviselő ellenző felszólalásai után leszavazta a közgyűlés többsége. Ennek egyik okaként a 

kollégák tájékozatlanságát jelölném meg, másrészről sokan azért nem támogatták a határozatot, mert 

ismét nem akarnak egy ország "belügyébe" beavatkozni ily módon. A V4+-os kollégákkal egyeztetést 

folytatva a soron következő közgyűlésen ismét szeretnénk napirendre tűzni az ügyet, kiegészítve azt 

a Velencei Bizottság határozatával, újra elítélve a jogsértést. 

6. Elfogadásra került egy általunk előterjesztett határozat, amelyben az ESU az ösztöndíjreform 

ügyében folytatott kormány-HÖOK közötti tárgyalásokat üdvözli, és sürgeti a Kormányt az ösztöndíjak 

emelésére.  

A közgyűléssel kapcsolatos részletes beszámoló elérhető a HÖOK honlapján. 

 

 

A Magyar Akkreditációs Bizottság látogató bizottsági tagjaként a Kaposvári Egyetemen tett látogatásom, 

a MAB ENQA akkreditációja 

 

A MAB-ot az európai minőségbiztosítási szervezet, az ENQA akkreditálja. A HÖOK által delegált 

személyként részt vettem a MAB önértékelési dokumentumának elkészítésében, melyet a MAB 

plénuma hagyott jóvá december hónapban. Az önértékelési dokumentum elkészítése során több 

javaslatot is megfogalmaztam, többek közt a MAB által szervezett site-visitek hatékonyságára, 

hallgatói részvételére, valamint a MAB állandó bizottságaiban való hallgatói részvételre vonatkozóan 

tettem megjegyzéseket. A MAB akkreditációja május elején történik majd az ENQA által, ahol is 

tovább segítem majd a munkát a bizottság tagjaként. 

A MAB látogató bizottsági tagjaként alkalmam volt részt venni a kaposvári egyetem 

intézményakkreditációs folyamatában. A kétnapos látogatás során alkalmam volt egyeztetni az 

egyetemi vezetőkkel, megismerni az intézmény infrastruktúráját, egyeztetni a hallgatói képviselőkkel. 

A látogatás végén az ESG kritériumok szerint készített jelentésemben több fejlesztendő pontra 



 

 

vonatkozóan fogalmaztam meg javaslatokat, többek közt az intézményi OMHV rendszer és a hallgatói 

tájékoztatási felületekre vonatkozóan, melyek teljes mértékben bekerültek a végső, 

intézményakkreditációs jelentésbe is. 

 

 

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat 

 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban egyik legfőbb tevékenységem a Stpiendum Hungaricum 

Mentorhálózat kialakítása volt. A mentorhálózat kiemelt célja a Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjprogrammal hazánkba érkező hallgatók társadalmi integrációjának elősegítése, hazánk 

kultúrájának, értékeinek megismertetése. A hálózat kialakítása a fentebb említett célok alapján 

oktatáspolitikai, külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseknek megvalósítására is alkalmas. Az elmúlt 

hónapokban folyamatos jelleggel több egyeztetésre is sor került a témában az EMMI, az ESN Hungary, 

valamint több felsőoktatási intézmény képviselőjével is. A hálózat jelen pillanatban az indulási 

fázisban van, a szükséges költségvetési támogatás az EMMI ígéretei alapján folyósítás alatt van. 

 

A mentorhálózat promóciója a HÖOK Roadshow keretében valósul meg, melyben a soron 

következő időszakban 11 állomáson fogom az SH mentorhálózat elképzeléseit egyeztetni az 

intézményi képviselőkkel. Ahogyan a #Jövőkép programban is megfogalmazásra került, a külföldi 

hallgatók integrációjának elősegítése a teljes magyar felsőoktatás igényeit szolgálja, hiszen a 

felsőoktatás nemzetköziesítésével felmerülő új problémák megoldása közös érdekünk. E mellett a 

mentor hallgatók számára a hálózat egy kapcsolatépítési lehetőség, mely által javadalmazásban is 

részesülhetnek elvégzett munkájuk után. 

 

 

Egyéb tevékenység 

 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban a HÖOK elnökségi és választmányi ülések aktív résztvevője 

voltam. Több külföldi kiküldetés során is alkalmam volt külügyi elnökségi tagként képviselni 

szervezetünk érdekeit. Részt vettem a kárpátaljai szűrésen, ahol is Veres Márton elnöki megbízott 



 

 

kollégával rádióinterjút adtunk és sajtótájékoztatót tartottunk. Dr. Vámosi Péter elnökhelyettes 

kollégával fogadtuk a HÖOK irodában Valerie Gomez-Basaac-ot, aki Franciaország nemzetgyűlésének 

képviselője. Egyeztetést folytattunk vele az Emanuel Macron által kezdeményezett programról, 

melyhez kérte csatlakozásunkat, a tevékenységet a HÖOK közösségi média felületein kommunikáltuk. 

Rádió interjút adtam az ausztrál közszolgálati rádiónak és a svájci közszolgálati rádiónak is 

Magyarország felsőoktatásával, külföldi hallgatókkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan. 

Folyamatosan kapcsolatot tartottam a V4+ hallgatói szövetség tagjaival, közös sportpályázatot 

nyújtottunk be az EFOTT fesztiválra vonatkozóan. Részt vettem a Nemzeti Ifjúsági Tanács 

közgyűlésein, valamint a NIT által szervezett Pact 4 Youth programsorozaton is, melyen a magyar 

fiatalság munkaerőpiaci kérdéseivel foglalkoztunk. Egyeztetést folytattam Magyarország EB 

képviseletével Budapesten a készülő országjelentés felsőoktatási részével kapcsolatosan. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2018.02.15 

 

Kaizinger Tamás Töhötöm sk. 

 külügyi elnökségi tag 

 


