
 

 

Év végi beszámoló 

Mészáros Kinga, EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

2020 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban Fodor Márk Joszipovics, az új EHÖK elnök 

hivatalba lépésével párhuzamosan kezdtem meg a munkát 2020 januárjában, amelyet 

hallgatói jogviszonyom megszűnése okán 2020 júniusáig láttam el. Ebben a hat hónapban 

az EHÖK Egyetemi Kollégiumi Bizottság, illetve Kollégiumi Felvételi Bizottság elnöki 

tisztségét láttam el, majd 2020 szeptemberével kollégiumi ügyek koordinálásáért felelős 

elnöki megbízotti pozíciót kaptam, s 2020 októberében választott meg az EHÖK Elnöksége 

a 2020 szeptemberében létrejött EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesi 

tisztségére, amelyben Rudity Szécsényi Lilla hallgatótársam váltottam. Mindezzel 

párhuzamosan 2020 októberében újraválasztott a Kollégiumi Felvételi Bizottság elnöki 

tisztségére. 

Az EHÖK Alapszabály az alábbi feladatokat utalja a kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettes felelősségi körébe: 

„25. § 

(1) Az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesét az Elnökség szavazás útján, 

minősített többséggel választja az Elnök javaslata alapján. 

(2) A kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes feladatai: 

 a) kollégiumi ügyeket érintő kérdésekben képviseli a Hallgatói Önkormányzatot, 

illetve képviseli a kollégisták kollégiumi tagsági jogviszonyával összefüggő érdekeit 

az egyetemi és országos fórumokon; 

b) folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a kollégiumok vezetéséért 

felelős személyekkel és a kollégiumi referensekkel, valamint az érintett hallgatói 

szervezetekkel a kollégiumi ügyeket érintő kérdésekben; 

c) összehangolja az EHÖK és a kari Hallgatói Önkormányzatok kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos tevékenységét; 

d) az EHÖK-öt segítve véleményező munkát végez kollégiumi ügyeket érintő 

szabályzatok kidolgozása, módosítása esetén; 



 

 

e) az Egyetemi Kollégiumi Bizottság elnökeként irányítja a Bizottságot; 

f) javaslatot tesz a kollégiumért/kollégiumokért felelős vezető/vezetők és kollégiumi 

referensek számára a kollégisták kérelmei tekintetében; 

g) ellenőrzi a kollégiumokra vonatkozó szabályzatok betartását; 

h) munkájáról köteles beszámolni az Elnökség felé. 

(3) A kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesi tisztségét nem töltheti be az EHÖK 

Küldöttgyűlés tagja. 

(4) A kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes megbízatása meghatározott időpontig, de 

legkésőbb az EHÖK elnök mandátumának lejártáig szól. 

(5) A kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes megbízatása megszűnik: 

a) a hallgatói jogviszony megszűnésével vagy szüneteltetésével, a Küldöttgyűlés 

vagy 

az elnökhöz benyújtott írásbeli lemondással, 

b) az EHÖK elnök általi visszahívással, 

c) az Egyetemmel fennálló hallgatói jogviszony megszűnésével, 

d) az EHÖK elnök mandátumának megszűnésével.” 

 

A kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes vezeti többek között az EHÖK EKB munkáját, 

amelynek feladatait szintén az EHÖK Alapszabálya határozza meg: 

„ 19. § 

(1) Tagjai az elnök és a kari Hallgatói Önkormányzatok kollégiumokért felelős 

tisztségviselői. 

(2) Elnöke az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettese. 

(3) Ügyrendjét az EHÖK Küldöttgyűlés hagyja jóvá. 

(4) Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság (a továbbiakban EKB): 

a) megválasztja a Kollégiumi Felvételi Bizottság (továbbiakban: KFB) két állandó 

tagját saját tagjai közül és javaslatot tesz a Kollégiumi Felvételi Bizottság elnökének 

személyére; 

b) döntés-előkészítést végez a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére a felvételi 

eljárás során; 



 

 

c) segíti a kollégiumiért, kollégiumokért felelős vezetők és kollégiumi referensek 

napi munkáját; 

d) az EKB koordinálja a hallgatói szervezetek kollégiumokkal kapcsolatos 

tevékenységét; 

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket más egyetemi szabályzat a feladat- 

és hatáskörébe utal. 

(5) Az EKB munkájával segíti az EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesét. 

(6) Az EKB működésére, feladatainak további részleteire az EKB Ügyrendjének 

rendelkezései az irányadóak. 

Az idei év során tehát a tisztségből főbb feladataim az EHÖK EKB tevékenységének 

koordinálása, a kollégiumi felvételi eljárás és az ezzel járó feladatok végrehajtása és 

lebonyolítása volt, különböző egyetemi szintű kollégiumi projektek kidolgozása, 

szabályzatmódosításokkal kapcsolatos módosító javaslatok kidolgozása volt, illetve az 

egyre inkább eszkalálódó járványügyi helyzet következményeként meghozott 

intézkedések negatív hatásainak csökkentése a Kollégiumok tekintetében. Mindezen 

feladatok ellátásakor elengedhetetlen a hallgatói szervezetekkel és a kollégiumok 

vezetésért és igazgatásáért felelős személyekkel való kapcsolattartás és hatékony 

együttműködés. 

Az EHÖK EKB-ra a kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesi tisztségem megválasztása 

óta igyekszem támaszkodni, s az EKB-t egyre több feladattal, tartalommal feltölteni. Az 

EKB-val így az idei félévet több egyetemi szintű kollégiumi projekt megtervezésével 

kezdtük, amely ugyan még többnyire kidolgozás alatt áll, de úgy gondolom a jövő évi 

munkafolyamatokban szerves tényezők lesznek. Ezek a projektek a kollégiumi 

környezetbarátabbá, zöldebbé tételét célzó Zöld Kollégium projekt, illetve az ehhez 

részben kapcsolódó kollégiumi eszközbeszerzések, amelyek során az Egyetem három 

kollégiumába a hallgatók kollégiumi falakon belüli közösségi életét fellendítő eszközök 

beszerzését igényeltük az NKE RH JI Kollégiumi Osztályánál. A másik, fontos, kollégisták 

életét érintő kezdeményezés a digitalizáció volt, amely kidolgozás alatt áll, s a kollégiumi 

várólisták és a kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelem leadásának 

Neptun-rendszerbe való ültetését jelenti. Olya fontos lépések is történtek, mint például az 

Orczy Úti Kollégiumban a tanulószoba kialakítása. Emellett, az EHÖK EKB benyújtotta a 



 

 

kollégiumi házirendekkel kapcsolatos előkészítését is, amelyben kidolgozásra került egy 

fontos újítás is, a szintfelelősi koncepció. Úgy gondolom, hogy az előző évekkel ellentétben, 

az EHÖK EKB munkáját elkezdtük színnel feltölteni, amely a jövő évben is kiemelt 

célkitűzésem közé tartozik, elősorban a kari kollégiumi ügyekért felelős tisztségviselőkkel, 

s magukkal a kari részönkormányzatokkal való hatékonyabb munkavégzés, illetve 

szorosabb kapcsolattartás okán. 

Az idei év során három kollégiumi felvételi pályázat kiírására is sor került. Az első a 

2019/20. tanév II. félévre szóló felsőbb éves kollégiumi felvételi pályázat volt, amely 

eljárás rendkívül gördülékenyen folyt le, mindazok ellenére, hogy mind az EHÖK, mind a 

kari részönkormányzatok némelyike tekintetében is új tisztségviselők kerültek 

kinevezésre. Mindezen eljárás azonban számos, szabályzati hézagra, illetve 

ellentmondásra derített fényt, amelyekkel kapcsolatos szabályzatmódosítások 

kidolgozásra kerültek már az EHÖK által. A nyári, 2020/21. tanévre szóló kollégiumi 

felvételi eljárás alatt Rudity Szécsényi Lilla töltötte be a két elnöki tisztséget, azonban 

mindvégig segítettem munkáját, így meglehetősen széleskörű rálátásom volt az eljárásra. 

A kollégiumi felvételi eljárás kapcsán nagy sikerként könyvelendő el, hogy a Kollégiumi 

Szabályzat módosításával a felsőbb éves és elsőéves felvételi eljárások szétválaszthatóak 

lettek, így a felsőbb éves hallgatók kollégiumi felvételi eljárása korábban kiírható volt, 

amely következményeként sokkal hamarabb tudhatták meg az eredményeket. Úgy 

gondolom, hogy mindkét felvételi eljárás meglehetősen gördülékenyen ment, azonban a 

jövő év során a különböző részterületek közötti kommunikáció hatékonyságát növelni kell. 

Nagy újításként könyvelhető el továbbá, hogy az EHÖK segítséget nyújtott a jogorvoslati 

kérelmet beadó hallgatóknak is, illetve a szobabeosztási kérelmek benyújtására egységes, 

online platform került kialakítására. 

A járványügyi helyzet szintén negatív hatással volt a kollégiumi életre. Sajnos, számos 

hallgatótársunk életét megnehezítették a többszöri kiköltöztetések, amely során 

hallgatótársaink helyzetét a HÖK igyekezett megkönnyíteni alternatív szállásajánlatok 

összegyűjtésével, dobozok gyűjtésével a kiköltözők számára, illetve hallgatói segítőkkel a 

kiköltözésben akadályoztatott kollégisták személyes tárgyainak összepakolásával, 

valamint a kiköltöztetésben az adminisztratív munka gyorsításával. Emellett, fontos 



 

 

megjegyezni, hogy a gyors és pontos kommunikációval és információáramlással is 

igyekeztünk a hallgatótársainkat segíteni. 

Az egyéb szervezetekkel fenntartott kapcsolatok tekintetében is úgy gondolom, hogy 

az idei év rendkívül gyümölcsöző volt. A Doktorandusz Önkormányzattal és a 

Szakkollégiumi Együttműködési Fórummal is szoros kapcsolatot kell kialakítani és 

fenntartani, hiszen mindkét szervezet fontos összetevője mind a kollégiumi felvételi 

eljárásnak, mind  a kollégiumok közösségi életének. A Doktorandusz Önkormányzat 

munkáját a nyári kollégiumi felvételi eljárás során igyekeztem segíteni, akárcsak a 

Szakkollégiumi Együttműködési Fórum munkáját azzal, hogy a felvételi eljárások kezdete 

előtt Kántor Sárával, a SZEF elnökével összeállítottunk tájékoztatókat a szakkollégiumi 

pályázatok bírálásáról, illetve a szakkollégiumi igazolások kiállításáról. A kollégiumok 

vezetésével is úgy gondolom rendkívül hatékony együttműködés alakult ki az idei év során. 

A jövő év során úgy gondolom, hogy az EHÖK EKB munkáját még inkább fel lehet tölteni 

tartalommal különböző egyetemi szintű kollégiumi projektek kidolgozásával. Emellett, 

szükséges a kari HÖK KB-k további felkészítése a kollégiumi felvételi eljárások 

lebonyolítására, illetve a hallgatók még jobb tájékoztatása a kollégiumi felvételi 

pályázatokról, mivel számos hallgatótársunk lecsúszott a határidőről vagy nem volt 

tisztában a pályázási feltételekkel, esetleg a szükséges dokumentumok csatolásával. 

Kiemelendőek még a folyamatban lévő projektek is, amelyeket a jövő félév során igyekezni 

fog az EHÖK EKB végrehajtani. 

Ezúton kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm támogatására! 

Budapest, 2020.12.15. 

Mészáros Kinga s.k. 

 


