
 

 

Év végi beszámoló 

Mészáros Kinga, EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

2021 

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

hivatalba lépésével párhuzamosan kezdtem meg a munkát 2020 januárjában, amelyet 

azóta is – kisebb megszakítással tanulmányi jogviszonyom megszűnése okán – ellátok. Az 

elmúlt két évben az EHÖK Egyetemi Kollégiumi Bizottság, Kollégiumi Felvételi Bizottság 

elnöki tisztségét, illetve a 2020 szeptemberében létrejött EHÖK kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettesi tisztségét láttam el.  

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 helyzetből fakadó negatív hatások 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, 

azonban az évet meghatározó járványhelyzet nagyban megnehezítette a törekvéseket. 

Mindazonáltal az év során haladást értünk el a kollégiumokat környezetbarátabbá, 

zöldebbé tételét célzó Zöld Kollégium projekttel. A projekt keretében júniusban és 

novemberben is szemétszedést szerveztünk a Ludovika Campus környékén több 

szervezettel való szoros együttműködésben. A nyár folyamán, a kollégiumok zöld 

fejlesztését célzó kérdőíveket küldtünk ki a hallgatóknak, illetve a kollégiumok zöld 

fejlesztését célzó ötletpályázatot hirdettünk meg az egyetemi vezetéssel szoros 

együttműködésben. A jövőben szükségesnek véljük, az Egyetem kollégiumaiban a 

hallgatók igényét a kollégiumi eszközök beszerzését illetően. Illetve megvalósítani a 

digitalizációt célzó célkitűzéseket, elsősorban a kollégiumi várólistákat és a kollégiumi 

felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelem leadását illetően. 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 

2020/21. tanév II. félévre szóló felsőbb éves kollégiumi felvételi pályázat volt, amely 

eljárás rendkívül gördülékenyen folyt le. A nyári, 2021/22. tanévre szóló kollégiumi 

felvételi eljárás kapcsán nagy sikerként könyvelendő el, hogy a Kollégiumi Szabályzat 

tavalyi módosításával a felsőbb éves és elsőéves felvételi eljárások szétválaszthatóak 

lettek. Ezt illetően, a nyári kollégiumi felvételi eljárás ütemezésekor idén is követtük a 

tavalyi gyakorlatot, amely következtében  a felsőbb éves hallgatók kollégiumi felvételi 

eljárása korábban kiírható volt, amely következményeként sokkal hamarabb tudhatták 

meg a pályázók az eredményeket. Úgy gondolom, hogy mindkét felvételi eljárás 

meglehetősen gördülékenyen ment, azonban a jövő év során a különböző részterületek 

közötti kommunikáció hatékonyságát növelni kell, akár csak a nyolc rendezvényes 

küszöbértéket illető kérdéseket. A jogorvoslati eljárás során az EHÖK segítséget nyújtott 

a jogorvoslati kérelmet beadó hallgatóknak is, illetve a szobabeosztási kérelmek 

benyújtására egységes, online platform került kialakítására. További siker, hogy az idén 

kisebb számban fordult elő a kollégiumi felvételi eljárás során problémába ütköző hallgató, 

vagy a pályázásról lecsúszó hallgató, amely a Hallgatói Önkormányzat effektív 

kommunikációjának és a tisztségviselők felkészültségének eredménye. 

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, illetve a méltányossági kérelmekkel kapcsolatos információadással. 

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 folytattuk a szoros munkát, hiszen mindkét 

szervezet fontos összetevője mind a kollégiumi felvételi eljárásnak, mind a kollégiumok 

közösségi életének. A két szervezet munkáját a kollégiumi felvételi eljárás során és a 



 

 

méltányossági kérelemmel kapcsolatos információadással igyekeztem segíteni, illetve 

egyéb, a kollégiumi ügyeket érintő adminisztrációs ügyekben. 

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

tartalommal különböző egyetemi szintű kollégiumi projektek kidolgozásával, illetve 

folytatni szükséges a hallgatói szervezetek tisztségviselőnek felkészítését a kollégiumi 

felvételi eljárással kapcsolatos teendőkre.  

Ezúton kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm támogatására! 

Budapest, 2021.12.8. 

Mészáros Kinga s.k. 

 


