
 

Eseménynaptár 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. május 4. Debrecen HÖOK Választmányi Ülés 

2018. május 6. Debrecen HÖOK Közgyűlés 

2018. május 7.  Budapest Helló Meló GDPR megbeszélés 

2018. május 22. Budapest Helló Meló EFOTT megjelenés megbeszélés 

2018. május 28. Budapest Kerekasztal a fiatalokért E-Sport kerekasztal 

beszélgetés 

2018. május 31. Budapest HÖOK Elnökségi Ülés 

2018. június 4. Budapest Helló Meló projekt megbeszélés Grebely 

Gergellyel 

2018. június 5. Budapest Mérföldkövek megbeszélés Németh Gergővel 

2018. június 13. Budapest MÁV-Start - HÖOK együttműködés 

megbeszélés a Helló Melóval kapcsolatban 

2018. június 14. Budapest Szociális Ösztöndíj megbeszélés 

2018. június 18. Budapest Helló Meló Sales megbeszélés Szepesi 

Ferenccel 

2018. június 19. Budapest Waberer’s – Helló Meló együttműködés 

megbeszélés 

2018. június 19. Budapest Helló Meló projekt megbeszélés Gulyás 

Tiborral, Maszlavér Gáborral és Grebely 

Gergellyel 

 

 

 



 

Részletes beszámoló 

Kerekasztal a fiatalokért - E-Sport kerekasztal beszélgetés 

Gulyás Tiborral, Németh Gergővel és Veres Mártonnal részt vettem a dr. Illés Boglárka 

ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár által kezdeményezett vitán, 

ahol Bedő Imre, a Férfiak Klubjának elnöke, Gergely István, a Honvéd Egyesület ügyvezető 

igazgatója és az Egymillióan a magyar E-sportért képviselője között zajlott. A kerekasztal 

beszélgetés alkalmával megismerkedhettem az E-sport előnyeit és hátrányait egyaránt. 

Szociális Ösztöndíj megbeszélés 

A Tavaszi Vezetőképző - Juttatási képzés délelőtti részének a végén két problémát 

vázoltak a résztvevők, amelynek megoldásában kérték a HÖOK közreműködését. A felmerülő 

problémák a következők voltak: 

• Öneltartói státusz – Számos nehézségbe ütköznek az öneltartói státusszal kapcsolatban 

és annak a pontozásával. 

• Határontúli hallgatók igazolásai – A szociális ösztöndíjra pályázók esetében nehéz 

meghatározni, hogy az adott országban milyen hivatalos dokumentumokat lehet 

bekérni. 

A megbeszélésen a következő megoldási javaslatokat találtuk: 

• Öneltartói státusz –Megszövegezés alatt van, elv szerint az öneltartó hallgatóknak előre 

meghatározott összeggel számolnánk a havi bevételét és ezt egészítenénk ki plusz 

pontokkal, az ennek igazolását szolgáló dokumentumok listája pedig megbeszélés 

tárgya, a kiskapuk kizárása érdekében. 

• Határontúli hallgatók igazolásai – A HÖOK külhoni partnerei segítségével a lenti 

kategóriákhoz kapcsolódóan kérünk javaslatot, továbbá az igazolásokhoz 

mintadokumentumokat,  ezzel megkönnyítve a bíráló bizottságok munkáját. A 

kategóriák a következők: 

o Egy háztartásban élőkre vonatkozó igazolás; 



 

o Jövedelemigazolás; 

▪ Vállalkozói, 

▪ Őstermelői, 

▪ Alkalmazotti, 

▪ Munkanélküli, 

o Tanuló családtaghoz kapcsolódó igazolás; 

▪ Nem iskoláskorú, 

▪ Tanuló, 

▪ Hallgató, 

o Szociális támogatásokra vonatkozó igazolás (GYES, GYED, Települési szociális 

ellátás…); 

o Munkanélküli családtagra vonatkozó igazolás; 

o Rokkant nyugdíjas családtagra vonatkozó igazolás; 

o Szülő elhalálozása esetén szükséges igazolás; 

o Egyedülálló szülőre vonatkozó igazolás. 

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, továbbá pedig azon hallgatók esete, akik nem magyarországi 

igazolásokkal rendelkeznek. 

Esélyegyenlőség 

I. Az intézmények számára kialakított esélyegyenlőségi ajánlásból Budai Marcell 

segítségével készül el egy sajtóközlemény, amely így a lehető legtöbb intézmény felé eljut. 

Ehhez kapcsolódó kutatás, amely az intézmények esélyegyenlőséghez kapcsolódó 

felkészültéségét vizsgálja, ez augusztus elején felkerül a HÖOK honlapjára. Erről a 

kutatásról bővebben az Őszi Vezetőképzőn is szó lesz egy közéleti előadás keretein belül. 



 

II. Négy nagyszínpados EFOTT koncert jelnyelvi tolmács segítségével kerül megszervezésre, 

így a siket fiatalok is szórakozhatnak megkülönböztetés nélkül. Jeltolmács segítségével 

egy halláskárosult fesztiválozó is átélheti a számára nem feltétlenül ismert 

koncertélményt. A koncert során az egyik kivetítőn fog megjelenni a jeltolmács. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018. 06.20. 

Mósa Tamás sk. 

 elnökségi tag 


