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Felsőoktatási Kerekasztal, Hallgatói felelősség
munkacsoport ülése, Budapest

2013. április 2.

Találkozó Mihalovics Péterrel, Budapest
Téma: ESU BM

2013. április 4-7.

HÖOK Tavaszi Vezetőképző, Siófok

2013. április 9.

AVIR monitoring, SDA Kft., Budapest

2013. április 11.

EMMI szakértői találkozó, Budapest
Téma: Hallgatói szerződés/nyilatkozat

2013. április 12.

FIVOSZ találkozó, Fiatalok Vállalkozóvá Válása
projekt, Budapest

2013. április 17.

Felsőoktatási Kerekasztal, Budapest

2013. április 23.

ESU BM megnyitó, Budapest

2013. április 24.

FIVOSZ találkozó, Fiatalok Vállalkozóvá Válása
projekt, Budapest

2013. április 25.

Magyar Rektori Konferencia Plánum ülése, Budapest

2013. április 26.

Magyary Zoltán Kuratórium ülése, Budapest
Nemzeti Kiválóság Program

2013. április 29.

Találkozó Dékány Donáttal, Budapesti Kollégiumi
Szövetség, Budapest

2013. május 6.

Konferencia az oktatás jövőjéről, Budapest
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Részletes beszámoló

Felsőoktatási kerekasztal
Az úgynevezett Felsőoktatási Kerekasztal a HÖOK és az EMMI által 2013.
januárjában aláírt „részmegállapodása” révén ült össze. Kezdetben az összehívó
EMMI-n kívül a HÖOK, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Magyar Európai Üzleti Tanács vettek részt az üléseken, majd
később – kérésünkre – a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete is meghívást
kapott. Az eredeti elképzelés szerint a Felsőoktatási Kerekasztal tárgyalta volna az
aktuális problémákat, továbbá célul tűzte ki egy átfogó felsőoktatási stratégia
kidolgozását is. A kerekasztal részeként három munkacsoport állt fel, melyek a
stratégiai kérdések, a finanszírozás és a hallgatói jogok és kötelezettségek, mint
témák köré csoportosultak. Az első munkacsoport ülések alkalmával kirajzolódott,
hogy az aktuális problémák nagy száma és a minisztérium nem egészen egyértelmű
álláspontja miatt, nincs reális esély egy fentebb említett stratégia kialakítására az
első – április végi – határidőig. A munkacsoportok hatékonysága – ahogy az
olvasható volt a választmány számára megküldött emlékeztetőkből – nem volt
megfelelő,

kézzelfogható

eredményt

nem

sikerült

elérniük.

A

számunkra

legfontosabb – hallgatói jogok és felelősségek – munkacsoport az egyetlen, mely
tényleges eredményt tudott elérni, bár ezzel az eredménnyel sem lehetünk
maximálisan elégedettek. A március 22-én, Gödöllőn tartott rendkívüli HÖOK
Közgyűlés eredményeként az általunk elutasított Hallgatói Szerződésben sikerült
enyhítéseket elérni: a diploma megszerzését követő 20 éves időintervallumon az
állami ösztöndíjas képzésben eltöltött idő egyszeresét kell magyar joghatóság alatt
munkaviszonyban tölteni a diplomásnak, tehát a korábbi kétszeres szorzót sikerült
kivetetni. Fontos, hogy a korábban is létező mentességek, nem kérelem alapján,
hanem alanyi jogon járnak. A „szómágia” részeként, a szerződést már nyilatkozatnak
hívják és a szabályozás megfogalmazása nem büntető jellegű. A gödöllői Közgyűlés
javaslatai közül sajnos nem sikerült elérni, hogy a munkanélküliség magasabb
szorzóval számítson bele a teljesítésbe (egyszeresen számít). Összességében a
hallgatói szerződésről (új nevén: nyilatkozatról) alkotott véleményünk továbbra sem
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változott, de a téma lezárásával reményeink szerint végre más érdemi kérdésekkel is
lehet foglalkozni a felsőoktatás átalakításának folyamatában.
A finanszírozás kérdése még rövidtávon sem tisztázott jelenleg. A kormányzat által
„ígért” 55+11 milliárd forint felosztásának elve nem egyértelmű, ahogy az sem, hogy
a teljes összeg rendelkezésre áll-e, és ha igen, mikortól. A stratégiai kérdések
kapcsán egy előremozdulás körvonalazódik köszönhetően a Magyar Rektori
Konferenciának. Vállalást tettek arra, hogy áttekintik a jelenlegi szakstruktúrát és
jelenleg valóban nagy számú szak racionalizálására javaslatot tesznek. A munka
folytatásához elengedhetetlen a HÖOK saját stratégiai anyagának összeállítása,
melyről a legutóbbi soproni Közgyűlés hozott határozatot. Maga a Kerekasztal –
ahogy fentebb említettem – 2013 áprilisáig tervezte működését azonban a
résztvevők támogatásával a HÖOK kérésére az ülésezés – és talán a most már
érdemi – munka tovább folytatódik. A nem megfelelően hatékony munkacsoportos
struktúra helyett egy fórumon zajlik majd az eszmecsere.

Fiatalok Vállalkozóvá Válása Projekt
A projekt célja, a fiatal korosztály körében a vállalkozói létforma népszerűsítése, és a
vállalkozóvá válás elősegítése. A pályázók tanfolyamon vesznek részt, melynek
keretei között elkészítik saját vállalkozásuk üzleti tervét, a képzés végén pedig
tanúsítványt szereznek vállalkozói ismeretekről. Az üzleti terveket a FIVOSZ minősíti
(elfogadható/nem elfogadható). A tanúsítvány és az elfogadott üzleti terv birtokában
hívható le a (3-6 millió forint) vissza nem térítendő támogatás az NFÜ-től.
A HÖOK konzorciumi partnerként vesz részt a pályázat megvalósításában.
Feladatunk kizárólag a pályázat népszerűsítése, a pályázattal kapcsolatos
információk megosztása, az egyes felsőoktatási intézményekben „létrehozott”
információs pontokon és a központilag fejlesztett online felületen keresztül. A
kapcsolódó tájékoztató anyagokat (online és print) a FIVOSZ készíti el és bocsájtja
rendelkezésre. A tájékoztatók tartalmát, a HÖOK előzetesen véleményezi,
módosíthatja.
A gyakorlatban nem szükséges külön információs pontot létrehozni, tulajdonképpen
az intézményi karrieriroda szolgáltatási palettája bővül egy új profillal. Ennek
megfelelően az iroda munkatársai közül egy (akár több) alkalmazott feladatköre
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kiegészül a fentiek szerint, vagy egy új alkalmazott vehető fel az irodába, kinek
bérezése a pályázatból biztosítható. Az alkalmazottal szemben konkrét elvárást nem
állapít meg a pályázat.
A kijelölt, vagy felvett alkalmazott továbbképzésen vesz részt, ahol a szükséges
információkat megkapja és megismeri a tájékoztató anyagok tartalmát.
Konkrét feladat:
-

Információs pult kijelölése, kialakítása a karrier irodában

-

Az érdeklődők felvilágosítása, regisztrálása az online felületen

-

Tájékoztató

anyagok

kihelyezése

az

intézményben

(opcionálisan

az

intézmény online felületeink)
Érintett régiók és intézmények:
-

Nyugat-Dunántúl

Győr

Széchenyi István Egyetem

-

Dél-Dunántúl

Pécs

Pécsi Tudományegyetem

-

Észak-Magyarország

Miskolc

Miskolci Egyetem

-

Észak-Alföld

Debrecen

Debreceni Egyetem

(a fenti intézményekben kell az információs pontokat kialakítani, de az információs
anyagokat a régió többi intézményébe is el kell juttatni)
A forrást a HÖOK hívja le és régiónként külön alszámlán kezeli. Az információs pont
alkalmazottját a HÖOK foglalkoztatja és fizeti, ahogy az egyes intézmények
szolgáltatói

a

HÖOK-kal

kötnek

szerződést

a

népszerűsítő

rendezvények

megvalósítása során.
ESU Board Meeting
Elnöki-elnökségi programunkban szerepelt egy nemzetközi hallgatói rendezvény,
ESU rendezvény magyarországi megszervezése. Ennek részben egy nagyon
sikeres 2012-es convention-nel másrészt egy jelentős Board Meeting elnyerésével
és lebonyolításával tettünk eleget. Külön öröm számunkra, hogy a Budapesten, idén
áprilisban megszervezett BM 64 egyben az ESU (európai ernyőszervezetünk)
tisztújító Közgyűlése is volt, ahol a HÖOK által is támogatott Rok Primozich nyerte el
az elnöki mandátumot. Az elmúlt időszak áldozatos és munkával teli külügyi
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tevékenységünk nyomán a következő ciklusban újra jó eséllyel indulhatunk egy
magyar elnökségi tag indításáért.
Rendezvényünket sajnálatos módon beárnyékolja egy udvariatlan, politikailag
irányított akció, melyet egyes germán nyelvcsaládhoz tartozó hallgatói szervezet
próbált megvalósítani. Számomra különösen ellenszenves az ESU azon rendszere,
miszerint egy országból két hallgatói szervezet is képviselheti az adott nemzet
hallgatóit az ESU-ban, még sajnálatosabb, hogy ezen szervezetek politikai alapon
szerveződnek. Ennek egyik folyományaként, a vállaltan baloldali nézeteket valló
szervezetek egy része (kb. 10 fő), a megnyitó alkalmával látványosan kivonult
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes (rendezvényünk fővédnöke) beszéde alatt
a

teremből,

így

próbálva

demonstrálni

nemtetszését

a

magyar

Kormány

tevékenységével szemben. Úgy gondolom, hogy ha valaki kritikát fogalmazott és
fogalmaz meg a kormányzat
HÖOK,

de

ezt

kulturáltan,

oktatáspolitikájával szemben Magyarországon az a
a

megfelelő

időben

és

helyen,

az

oktatási

vonatkozásoknál maradva tesszük. Talán még felháborítóbb, hogy az érintett
hallgatói szervezetek, olyan indítvánnyal éltek volna a BM folyamán, mely a magyar
kormányt bírálta volna, nem csak oktatási tevékenységében. Szerencsére külügyi
képviselőink kiválóan kezelték a helyzetet és a kéretlen „segítséget” nem csak
visszautasították, de azt nagy többséggel az ESU közgyűlésével is leszavazták. Az
ESU többször segített nekünk a kormánnyal folytatott ütközeteink során, de azt
mindig kérésünkre és annak megfelelően tették. A fentebb részletezettek nem
tudhatóak be az ESU-nak, ahogy azt a témában zajlott szavazás eredménye is
mutatja, de rávilágít a kettős képviseleti rendszer veszélyeire.
A rendezvény sikeresen zárult, ahol a HÖOK jó szakmai partnerként és jó
házigazdaként teljesített. További részletek a külügyi beszámolóban olvashatóak.
HÖOK Mentorprogram
Az önfenntartás jegyében a Mentorprogram több pályázaton is indult az elmúlt két
hónapban, Pausits Péter elnökségi tag hathatós segítségével. A pályázatok
eredményeit még várjuk. A Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának
segítségével új elektronikus felület készült a mentorok jelentkezéséhez. Erre többek
közt adatbiztonsági okokból volt szükség.
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Április végén az EMMI elfogadta a Mentorprogram beszámolójának 2012. évre
vonatkozó szakmai és pénzügyi részét egyaránt.
Kiküldésre került a 2013/14-re vonatkozó mentor felhívás is, melynek felvételiztetési
időszaka – a szokott módon – május közepén kezdődik majd. A Program
munkatársai és a régiókoordinátorok kétnapos szakmai felkészülés keretében
dolgozták ki a felvételi eljárás kérdéseit és finomították a program működését.
Bővebben a Mentorprogram beszámolójában olvashattok az elmúlt időszakról.

SportPontProgram
A HÖOK Közgyűlése által 2010-ben indított SportPont Program, országos
felsőoktatási sportnépszerűsítő kampány, melynek középpontjában a hallgatói
szabadidő- és az amatőr versenysport áll. A 2013-as évtől a Magyar EgyetemiFőiskolai

Sportszövetséggel

(MEFS)

együttműködésben

valósítjuk

meg

programjainkat, mely központi road show eseményeink, a SportPont Fesztiválok
mellett kiegészült a SportPont Portállal és egy SportPONT gyűjtő játékkal, melyhez
országosan 130 sportesemény kapcsolódott. A SportPont Program bekerült a MEFS
egyetemi, főiskolai szakmai tervébe, a Hajós Alfréd Tervbe, mint a felsőoktatási
szabadidősport koncepciója.
A program fővédnökei Kovács Antal, védnökei Szilágyi Áron, Risztov Éva, Cseh
László, Joó Abigél és Sors Tamás, akik a program nagyköveteiként programunk
népszerűsítéséért is felelnek. Segítségükkel Programunk országos médiumokban
kapott megjelenést. Szakmai együttműködő partnerként állt a Program mögé az
Országos Egészségfejlesztési Intézet és a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége. Összességében a három évre tervezett program idáig 20.000 hallgatót
mozgatott meg, 18.000 főből álló adatbázis tartozik hozzá, facebook oldalunk követői
pedig elérték a 6500 főt. A SportPont Program beszámolója bővebben is elérhető.
Ezúton is szeretnénk megköszönni partner intézményeinknek, hogy segítettek a
SportPont Program népszerűsítésében, és eljuttatták híreinket a hallgatók felé.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől beszámolóm elfogadását.
Budapest, 2013. május 6.
Nagy Dávid
elnök
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