
 

 

Év végi beszámoló 

Mészáros Kinga, EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

2022 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban 2020 januárjában kezdtem meg, amelyet azóta 

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

három évben az EHÖK Egyetemi Kollégiumi Bizottság, Kollégiumi Felvételi Bizottság elnöki 

tisztségét, illetve a 2020 szeptemberében létrejött EHÖK kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettesi tisztségét látom el.  

Az EHÖK Alapszabályának 25. § bekezdése az alábbi feladatokat utalja a kollégiumi 

ügyekért felelős elnökhelyettes felelősségi körébe: 

„(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 feladatairól az EHÖK Alapszabályának 19. § bekezdése rendelkezik: 

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

tisztségviselői. 

(2) Elnöke az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettese. 

(3) Ügyrendjét a 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. Mindezen 

feladatok ellátásakor elengedhetetlen a hallgatói szervezetekkel és a kollégiumok 

vezetésért és igazgatásáért felelős személyekkel való kapcsolattartás és hatékony 

együttműködés. Úgy gondolom, hogy a kollégiumok vezetésért és igazgatásáért felelős 

személyekkel való kiegyensúlyozott és együttműködő munkavégzés a kulcsa a tisztségnek. 

Ez a kapcsolat annak köszönhetően, hogy 2020 óta betöltöm a tisztségem, egyre inkább 

elmélyült, s rendkívül gördülékeny munkavégzés és kapcsolattartás jellemzi az 

együttműködést. Mindez hozzájárul a kollégiumi felvételi eljárások kielégítő 

lebonyolításához is. 

 

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. A nyári, 

2021/22. tanévre szóló kollégiumi felvételi eljárás lebonyolítása is sikeresnek mondható. 

Mindenképpen előremutató az, hogy idén került elutasításra a legkevesebb hallgató az 

eljárás során, mivel a hallgatók a Hallgatói Önkormányzattól széles körű tájékoztatást 

kaphattak az egyetemi szabályzatok rendelkezéseiről a pályázást illetően. Kollégiumi 

várólistára is kevesebben kerültek idén, mint az azt megelőző években, s a kollégiumi 

várólistáról való kollégiumi férőhely-feltöltés is gyorsabban történt, mint az előző években. 

A beérkező hallgatói jogorvoslati kérelmek alacsonyabb mennyisége is azt mutatja, hogy 

az előző évekkel ellentétben, általánosságban jobban tájékozottak a kollégiumi felvételi 

eljárás menetéről a hallgatók. Úgy gondolom, hogy a fontos tudnivalókkal kapcsolatos 

tájékoztatás és a tipikus hibákra történő figyelemfelhívás rendkívül sikeresen zajlott, 

amelyre a jövőben is nagy figyelmet kell fordítani. További siker, hogy az idén tovább 

csökkent azon hallgatók száma, akik a kollégiumi felvételi eljárás során technikai 

problémába ütköztek, vagy a pályázásról lecsúsztak. Mindez a Hallgatói Önkormányzat 



 

 

effektív kommunikációjának és állandó elérhetőségének, valamint a tisztségviselők 

felkészültségének eredménye. 

A kollégiumi felvételi eljárásokkal kapcsolatos munkafolyamatok hatékonyságát a 

jövőben még tovább lehetne fejleszteni azzal, hogy az egyetemi szervezeti egységekkel 

még hatékonyabban és pontosabban, valamint gyakrabban kommunikálnak a feladatokban 

érintett Hallgatói Önkormányzati tisztségviselők. Továbbá szükségesnek tartom a hallgatói 

jogorvoslati eljárás teljes digitalizációját is. Nagyobb figyelmet kell a jövőben fordítani az 

utánpótlás nevelésére is, illetve a hallgatói képviselők felkészítésére is a kollégiumi felvételi 

eljárás tekintetében a gördülékeny munkavégzés fokozása érdekében. Kiemelendő még a 

kollégiumi felvételi eljárások adminisztrációjának területe is, amely jelentős terheket ró a 

Kollégiumi Felvételi Bizottság mindenkori elnökére. 

Az egyéb szervezetekkel fenntartott kapcsolatok tekintetében úgy gondolom, hogy 

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

szakkollégiumokkal és egyéb hallgatói szervezetekkel is folytattuk a szoros munkát. A 

Doktorandusz Önkormányzat és a szakkollégiumok is fontos összetevői a kollégiumi 

felvételi eljárásnak. Az egyéb hallgatói szervezetek a kollégiumi felvételi eljárás során, a 

pályázók számára kiállítandó, többletpontokat igazoló igazolások miatt rendkívül fontosak. 

Az idén kifejezetten részletes tájékoztatót állított össze a Hallgatói Önkormányzat a 

hallgatók és a hallgatói szervezetek számára az igazolások formai és tartalmi 

követelményeiről. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az idén jelentősen csökkent a nem 

megfelelő igazolások benyújtása. 

A kollégiumi közösségszervező tevékenységet a kari Hallgatói Önkormányzatok végezték 

sikeresen. A jövő év során úgy gondolom, hogy az EHÖK EKB munkájának a kollégiumi 

felvételi eljárásokra való felkészítésre és a Zöld Kollégium projektre kell fókuszálnia.  

Ezúton kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm támogatására! 

Budapest, 2022. 12. 09. 

Mészáros Kinga s.k. 


