
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. június 28-30. Balatonlelle HÖOK Kabinettábor 

2018. június 29. Balatonlelle HÖOK Választmányi Ülés 

2018. június 30. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2018. július 11. Pécs - PTE Egyeztetés a Pécsi Tudományegyetem (PTE) 

oktatási rektorhelyettesével (Dr. Péley 

Bernadette) valamint a PTE Külügyi 

igazgatójával (Dr. Tarrósy István) 

Téma: HÖOK SH Mentorprogram intézményi 

megvalósítása 

2018. július 12-15. Velence Részvétel az Egyetemisták és Főiskolások 

Turisztikai Találkozóján (EFOTT) 

2018. július 18. Pécs – PTE Részvétel a HÖOK Dél-dunántúli Régiójának 

ülésén 

Téma: tisztújítás 

2018. augusztus 4. Nagyharsány – 

Ördögkatlan 

Fesztivál 

Egyeztetés a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 

elnökségi tagjával, Hegedüs Zoltánnal 

Téma: ifjúságpolitika aktualitásai 

2018. augusztus 8-12. Marosvásárhely – 

Sapientia Egyetem 

Részvétel a Sapientia Egyetem 

marosvásárhelyi szabadegyetemén 

Téma: egyeztetés a MSHÖK képviselőivel 

2018. augusztus 24-26. Szeged Részvétel a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) 

Téma: egyeztetés a helyi ifjúsági civil 

szervezetekkel 



 

2018. augusztus 25. Szeged Egyeztetés a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 

elnökjelöltjével, Hegedüs Zoltánnal 

Téma: NIT tisztújítás, ifjúságpolitika 

aktualitásai 

2018. szeptember 6. Pécs Részvétel az Antall József Tudásközpont pécsi 

irodájának 5. éves alapítási ünnepségén 

valamint egyeztetés Molnár Balázs 

irodavezetővel 

Téma: lehetséges együttműködési területek 

2018. szeptember 11. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2018. szeptember 11. Budapest HÖOK Választmányi ülés 

2018. szeptember 20. Budapest Részvétel a Magyar Akkreditációs Bizottság 

(MAB) Hittudományi Látógatóbizottságának 

(HLB) alakulóülésén 

Téma: intézményi akkreditációk ütemezése 

2018. szeptember 21-22. Budapest – ELTE Részvétel a HÖOK Bölcsész Hallgatók 

Szövetségének ülésén 

Téma: tanárképzés aktualitásai, Konferencia a 

tanárképzés releváns alapjairól (KONTRA) 

előkészítése 

2018. szeptember 26. Budapest Részvétel az Európai Unió Strukturált 

Párbeszéd folyamat nemzeti 

munkacsoportjának ülésén 

Téma: Európai Ifjúsági Stratégia helyzete, 

debreceni projektzárókonferencia előkészítése 

2018. szeptember 27. Pécs - PPHF Részvétel a Pécsi Püspöki Hittudományi 

Főiskola akkreditációs folyamatában a MAB 

HLB tagjaként 



 

2018. szeptember 28-29. Eger Részvétel a NIT Szabadegyetemen 

 

Részletes beszámoló 

Együttműködés a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 

A magyar ifjúságpolitika meghatározó ernyőszervezete a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A NIT az 

ifjúság számára létrehozott olyan fórum, amely a fiatalok és ifjúsági szervezetek között, 

valamint a hazai és nemzetközi szereplőkkel döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony 

párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. Egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági 

szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és 

alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes  hangjaként. 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar 

ifjúságot, illetve annak álláspontját. A szervezet megalakulása megnyitotta az utat a 

magyarországi fiatalok határon túli képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való 

csatlakozás előtt. A NIT jelenleg egy nagyobb szervezeti struktúraátalakítás előtt áll, melyet a 

szervezet korábbi belső feszültségei tesznek szükségessé. 

2018. szeptember 9-én sor került a NIT tisztújító közgyűlésére, ahol a tagszervezetek nagy 

támogatással Hegedüs Zoltánt, a HÖOK korábbi elnöki megbízottját, a  Fiatalok a Városért 

Egyesület Kisvárda Egyesület elnökét választották meg. Zoltán személye garancia, hogy a HÖOK, 

mely a NIT egyik legmarkánsabb tagszervezete, továbbra is megfelelő súllyal képviselhesse az 

egyetemi hallgatók érdekeit a szervezet keretében. Az elnök programjában kiemelt hangsúlyt 

helyezett a NIT SZMSZ-ének megújítására, a tagi szervezeti struktúra átalakítására. Ezek mellett 

hangsúlyosabb együttmműködést kíván kialakítani a környező országok, a V4-ek ifjúsági 

tanácsaival, valamint markánsabb jelenlétet akar megvalósítani az Európai Ifjúsági Fórum 

munkájában. A nap további pontjaiban megvitatásra került a szervezeti struktúra átalakítása, a 

Családok Éve projekt elindítása, a NIT Szabadegyetem. A jelenlévők meghallgathatták a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács aktuális pénzügyi és vezetőségi beszámolóját. 

 

 



 

Részvétel a Strukturált Párbeszéd nemzeti munkacsoport munkájában 

A strukturált párbeszéd a fiatalok és az uniós döntéshozók közötti konzultáció eszköze 

az ifjúságpolitika területén, ami hozzájárul ahhoz, hogy az uniós ifjúságpolitika megfeleljen az 

Európai Unió tagállamaiban élő fiatalok igényeinek és elvárásainak. Minden Európai Uniós 

tagállamban az ún. Nemzeti Munkacsoportok felelősek a nemzeti konzultáció folyamatáért, 

amely az ifjúság véleményének megkérdezését jelenti helyi, regionális és nemzeti szinten. A 

magyar Nemzeti Munkacsoport elsődleges célja a strukturált párbeszéd hazai szintű 

lebonyolításának koordinálása. Ez a testület tervezi és valósítja meg a konzultációkat és készíti 

elő az EU Ifjúsági Konferenciákon megtárgyalásra kerülő kérdések alapját képező nemzeti 

jelentést. A Nemzeti Munkacsoport választja ki azokat a fiatalokat is, akik Magyarországot 

képviselik az EU Ifjúsági Konferenciákon, illetve fontos feladata az európai szintű folyamatok 

eredményeinek visszajuttatása a fiatalokhoz, a magyarországi szakpolitikusokhoz és az 

ifjúsággal foglalkozókhoz. 

2018 nyarán öt, Magyarország különböző térségeiben megrendezett fesztiválon 

képviseltette magát a Szólj Bele projekt: az EFOTT-on, a Campus Fesztiválon, az East Festen, a 

Sziget Fesztiválon és a Szegedi Ifjúsági Napokon. A fesztiválok teljes ideje alatt játékos, 

gondolatébresztő foglalkozásokba vontuk be a standunkhoz látogatókat; elsőként egy 

interaktív kvízzel tesztelhették tudásukat, amelyben az Európai Unió működéséről tettünk fel 

feleletválasztós kérdéseket, különös tekintettel az ifjúságügyre és az Ifjúsági Stratégiára. 

Ezenkívül a Nap Kérdése és a kitűző készítő játékunkkal teret biztosítottunk a fiatalok 

kreativitásának is.  

Szeptember 2-4. között került sor az Európai Unió Strukturált Párbeszéd záró 

konferenciájára, amelyen Magyarországot Vértes Sára, az SPMCS projektmenedzsere, Dóka 

Ágnes a NIT alelnöke, valamint Sipos Alexandra ifjúsági delegált képviselték. A szekciók során a 

delegáltak 11 csoportra oszlottak (a 11 Youth Goal-nak megfelelően), így mindenki a maga 

szakterülete és kompetenciái szerint vehetett részt a workshopokon. A magyar delegáció egy 

előzetes, nem-reprezentatív kutatás eredményeiből kiolvasta (melyet a fesztivál kitelepüléseik 

alkalmával végeztek, háromszáz magyar fiatal bevonásával), hogy a magyar ifjúság kiemelten 

fontos célként tekint az oktatás korszerűsítésére, a mentális jóllét erősítésére és a kedvezőbb, 

minőségi munkalehetőségek teremtésére, így elsősorban azokra a szekciókra látogattak el, 

amelyek ezeket a kérdéseket tárgyalták (“Minőségi tanulás” – “Mentális Egészség és Jóllét” – 



 

“Teljeskörű és Minőségi Foglalkoztatás”). Ezenkívül pedig bepillantást nyertek a vidékfejlesztés, 

környezetvédelem és fenntarthatóság, illetve a nemi egyenjogúság szakterületeibe is. Fontos 

feladat vár még a projektcsapatra 2018 októberének végén: a projektzáró disszeminációs 

konferenciára Debrecenben fog zajlani, melynek előkészítése gőzerővel zajlik már. 

Részvétel a Magyar Akkreditációs Bizottság munkájában 

A MAB [Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság] a felsőoktatásban folyó képzés, 

tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, 

biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület, amely e törvényben 

szabályozott módon közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, 

különös tekintettel a doktori iskolákra. Az intézményakkreditáció első körében, 1993 és 2000 

között a MAB a felsőoktatási törvényben felsorolt összes hazai felsőoktatási intézményt 

akkreditálta, egy részüket 8 éves, másokat rövidebb időszakra. Az intézményakkreditáció 

második köre 2004-2010 között, majd 2010 őszén elindult az intézményakkreditáció harmadik 

köre. Jelenleg a negyedik kör zajlik. A Hittudományi Bizottság Látogatóbizottságának 

delegáljatként 2018 őszén három intézmény akkreditációs folyamatában veszek részt. A Pécsi 

Püspöki Hittudományi Főiskola (Pécs), az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác) valamint a 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) általában speciális helyzetű 

intézményeknek nevezhető, kislétszámú, hittudományi képzési területen oktatási 

tevékenységet folytató nem állami intézmények. E speciális helyzetből fakadóan az ESG 2015 

szempontjai különösen is fontosak, hogy megjelenjenek az intézmények életében: kiemelten 

fogom áttekinteni a hallgatói szolgáltatások elérésének lehetőségeit, a nyilvános információk 

elérhetőségét és kereshetőségét, valamint az érdekképviselet autonómiát érintő kérdéseit. A 

pontos intézményi képek felvázolása végett egyeztetéseket folytattam az intézmények HÖK 

elnökeivel, valamint Jancsó Andrással, a NÁFIOR régió elnökével is. 

 

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Pécs, 2018. 09. 28. 

Kovács Péter sk. 

elnökségi tag 


