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A hallgatói mozgalmakról általánosságban 

A hallgatói mozgalmakat vizsgálva a hatvanas évek végén kirobbant 

diákmegmozdulásokig mindenképpen érdemes visszanyúlni, hiszen ezekben 

az években nemcsak lokális eseményként jelentek meg a fejlett Nyugat-

Európában, hanem a déli államokban és az Egyesült Államokban is egyaránt 

egységbe verődött a fiatal értelmiség. 

A mozgalmakat mind területi, mind ideológiai diverzitás jellemezte –

gondolhatunk itt a kádári reformpolitikára, a belgrádi diáktüntetésekre, a 

Ceausescu-féle magyarellenes politikára, a párizsi diáklázadásokra vagy az 

Egyesült Államok megváltozott Vietnam-politikájára- azonban jobban 

megvizsgálva azokat, következményükben az elkövetkező években minden 

kétséget kizárva összefutottak.  

A főbb problémákat egyetemesen tekintve a felsőoktatási intézmények 

túlnépesedése jelentette, hiszen az egyetemisták száma ugrásszerűen 

megnőtt, amivel az intézmények nem tudták a lépést tartani mind a 

befogadóképességüket, mind a képzett, felkészült oktatókat tekintve. A 

tananyagok is elavultak voltak, főként a társadalomtudomány, modern 

irodalom és a politikatudomány terén.  

 

 

 

 



1. táblázat: Felsőoktatásban részesülő hallgatók száma 

Ország 1950 1960 1970 

    
Nagy-Britannia 106 000 169 000 407 000 
Franciaország 139 000 215 000 710 000 
NSZK 122 000 265 000 386 000 
Olaszország 145 000 192 000 415 000 

USA 2 296 000 5 526 000 8 450 000 

    
Forrás: Saját szerkesztés, Nemzeti statisztikai adattárak alapján  

 

A társadalmi különbségek is erőteljesen jelentkeztek a felsőoktatási 

tanulmányukat megkezdő és befejezni képes hallgatók között, hiszen a 

munkás-, paraszt-, és alkalmazott réteg gyermekei csekély számban jutottak 

be az egyetemekbe és az abbahagyni kényszerülők is közülük kerültek ki.  

A mozgalmakra akkor került sor, amikor a gazdasági csodák véget értek és a 

nyugat-európai országokban lelassult a növekedés, a munkaerőpiac 

beszűkült, a bérharcok erősödtek és ezekhez még társult a lelkiismereti 

válság is, például a vietnami háború. 

 

Forrongó Párizs, avagy Franciaország a lázadások színtere  

A kiváltó okok 

 

A legjelentősebb megmozdulások Franciaországban történtek, ezért ezen 

eseményeket kívánom a következőkben bemutatni.  

Mondhatjuk, hogy a diákzavargások Párizs utcáin már-már megszokottá 

váltak, hiszen a végzős diákok –legyen szó érettségiről vagy egyetemi 

vizsgákról- az adott szemeszter lezárásaképp kivonulnak az utcára ünnepelni 

és sok esetben randalírozni. Azonban az 1968-as és a 2005-ös évben a 

diákok nem a „megszokott vizsgafáradalmak” levezetéseképp vonultak az 

utcára, hanem a jogaik, követeléseik érvényre juttatásáért harcoltak.  



A ’68-as eseményeket kirobbantó tényezők közé sorolható, hogy a kormány 

már évek óta nem fordított kellő figyelmet –sőt mindig is visszautasította- a 

diákok problémáira, követeléseikre, amik ekkorra már oly mértékben 

felgyülemlettek, hogy elkerülhetetlenné vált az egyetem falain kívülre 

csordulás. A kormány évekig ignorálta a társadalmi változásokat, így nem 

követte az oktatás színvonalának és befogadóképességének változása. A 

megsokszorozódott hallgatói létszám a gyakorlati oktatást szinte lehetetlenné 

tette, ami elengedhetetlen részét képezi a minőségi egyetemi oktatásnak. 

A minőséget tovább rontotta a tanárok hanyag munkája is –a leadott órák 

nem feleltek meg a követelményeknek, a diákoknak egyre kevesebb 

lehetőségük nyílt személyes konzultációra és a professzorok utasítások 

nélkül a tanársegédeikkel végeztették el munkáikat, így például a dolgozatok 

javítását.  

A diákok felháborodását növelte az ösztöndíj-rendszer is, ami problémaként 

jelent meg valamennyi ország oktatási rendszerében. A diákok maximum 20 

százaléka jutott ösztöndíjhoz, továbbá a határon túli diákokat preferálták, így 

azok több támogatásra jogosultak, mint a hazaiak. A kormány álláspontja 

szerint a szegényebb rétegek, akik nem tudják a tandíjat fizetni, ne vegyenek 

részt az oktatási rendszerben, így nem kívánta támogatni anyagilag a tanulni 

vágyókat.  

Az 1968-as években a munkanélküliség már súlyos problémaként 

jelentkezett Franciaországban, így az egyetemekről és a főiskolákról 

kikerülőknek megfelelő munkalehetőség nem volt biztosítva, így azok a 

diákok, akik a felsőoktatási tanulmányaik elvégzése során várták a 

felemelkedést, csalódottan tapasztalták, hogy hiába van diplomájuk, 

lehetőség munkavállalásra nem volt. Olaj volt a tűzre, amikor a kormány 

szabályozni kívánta, hogy mely szakokra jelentkezzenek a diákok, szándékai 

szerint segítvén az egyes munkaterületek túlterheltségének megkönnyítését, 

máshol pedig a hiány feltöltését. A hallgatók, a kormány ezen szándékát a 

saját szabadságjoguk megsértésének titulálták, hiszen az ilyen szabályzások 



következtében nem választhatnak saját belátásuk szerint képzésterületet, 

később pedig szakmát.  

A hallgatók részt kívántak venni a tanterv kialakításában, az előadások és 

gyakorlatok szervezésében, az ösztöndíjak elosztásában, valamint az őket 

érintő kardinális kérdések véleményezésében. Az ekkor létező érdekvédelmi 

szervezet, az UNEF1 tagjainak száma nem tartotta a lépést a folyamatosan 

növekvő hallgatói létszámmal, - ellenben a sorozatos megmozdulások 

alkalmával, fiatalokkal feldúsult anarchista szervezetével - így folyamatosan 

a háttérbe szorult.2  

 

Az utolsó csepp a pohárban, a diákok az utcára mennek 

 

A zavargások következtében az egyik dékán rendőri biztosítást kért a 

vizsgák idején, hogy azok zavartalanul történjenek meg. A diákokat azonban 

ingerelte az egyetem falain belül civil ruhába öltözött rendőrök jelenléte, 

szerintük az autonómiát élvező felsőoktatási intézményekben a 

rendfenntartás a rektor dolga.  

A nanterre-i egyetemen egy háborúellenes tüntetésen több egyetemistát 

letartóztattak, melyre válaszképp egy 150 fős hallgatói csoport elfoglalta az 

egyetem igazgatósági épületét, ahol elfogadták tiltakozó határozatukat 

                                                           
1
 Az UNEF, mint a Francia Hallgatói Önkormányzat Országos Szövetsége, Franciaország első 

diákszervezete és egyetlen szakszervezete, melynek tagja valamennyi felsőoktatási intézmény. Az 
UNEF kormányoktól és pártoktól független, politikamentesen képviseli a diákok, hallgatók érdekeit 
maximális hatékonyságra törekedve. Az UNEF 1907-ben alakult és 1927-ben vált elismert 
diákszervezetté. 2001-ben újraalakult (szindikátusszerűen, tehát konkrét cél érdekében újraegyesült) 
és a 2.2 millió diák anyagi és morális érdekeit veszi előtérbe a mai napig a CPE-vel szemben 
Forrás: www.unef.fr  
2
 Forrás: Jean-Pierre Worms - The French Student Movement in Chicago Journals, Comparative 

Education Review, p.359. 



melynek kulcsszereplője Daniel Cohn-Bendit.3 A fiatalt április 27-én 

letartóztatták, majd május 2-án kiürítették az egyetemet. 

A kiürítést követően az események átterjedtek Párizs utcáira is, ahol a 

hallgatók tüntetést szerveztek a Quartier Latin utcáin, amit a rendőrök 

könnygázgránátokkal és husángokkal vertek szét. Ez a nap az úgynevezett 

„véres péntek” nevet kapta, hiszen a rendőri fellépésben több száz tüntető 

sérült meg, és nem tettek különbséget a gyengébbik nemet illetően sem. A 

„véres péntek” fordulópontot hozott a lázongások terén, hiszen a diákok 

mellé szegődött a párizsi nép is.4 A történtek után a lázadások egyre 

elfajultak, a diákok ugyanis már nem csak vonultak az utcákon, hanem 

barikádokat építettek felborított autókból és állványokból, majd a rendőrség 

fellépésére válaszul felgyújtották azokat, aminek következtében az egész 

negyed lángokban állt. Az események elmérgesedése következtében a 

baloldali erők is patronálták a diákokat, aminek következtében már 

elengedhetetlen volt a kormány részéről a reakció.5  

 

A mozgalmak eredményessége 

 

A lázadásokra válaszul a kormány reformok kidolgozásába kezdett, aminek 

eredményeképp az állami költségvetés negyedét az oktatásügy reformjára 

áldozta.6 A pályaválasztási problémákat –amit korábban szabályozni 

szándékozott a kormány- innentől demokratikusabb módszerekkel kívánta a 

fiatalokat terelni a hiányszakmák felé, nem sértve ezzel a szabadságjogukat. 

Továbbra is gondot okozott az oktató létszámhiány, valamint az egyetemek 

zsúfoltsága, amit az egy osztályba járó tanulók létszámának korlátozásával 
                                                           
3
 Daniel Cohn-Bendit (ekkoriban a beceneve Vörös Danny) jelenleg az Európai Zöldek – Európa 

Szabad Szövetség frakció társelnöke az Európai Parlamentben. 
4
 Eddig a párizsiak nem értették miért elégedetlenkednek a hallgatók, azonban május 3-a után egyre 

inkább rokonszenvet éreztek a diákok iránt.  
5
 A lázadás idején Charles de Gaulle kormányfő egy németországi támaszponton tartózkodott, 

ahonnan feloszlatta a parlamentet és új választást írt ki.  
6
 A költségvetés ezen részéből létesítettek új oktatási infrastruktúrákat, így általános-, közép-és 

felsőoktatási intézményeket, valamint újítottak fel már meglévőket.  



igyekezett szabályozni.7 A tanároknak továbbképzéseken kellett részt 

venniük, ezzel a leadott órák színvonalát lehetett növelni, továbbá a tanárok 

fizetésének emelését is prioritásként kezelte a felső vezetés.  

A diákok követelései között talán a legkardinálisabb az ösztöndíjkérdés volt, 

amit –főként az egyetemistákat érintve- szintén górcső alá vettek. A 

leginkább rászorulókat –munkás- és parasztcsaládok- most már nem 

kirekeszteni igyekeztek a felsőoktatásból, hanem az esélyegyenlőségre 

törekedvén támogatást biztosítottak számukra.  

 

2005, „Hol a jövőnk?” 

 

A francia mozgalmak történetében a 2005-ös év is fontos szerepet játszott. 

Az események hasonlóképp alakultak, mint az 1968-as lázadások 

tekintetében, csak a kiváltó ok tért el a 37 évvel korábbi elődjétől.  

2005-ben ugyanis elfogadtak egy törvényt, ami kimondja, hogy minden 16 év 

alatti kezdő francia munkavállaló bármikor, indok nélkül elbocsátható 

munkahelyéről két éven keresztül. Mikor a törvényt kijelentésre került, a 

diákok és a kezdő munkavállalók körében elszabadultak az indulatok. Az 

érintettek követelték a törvény visszavonását, amit a kormány elutasított, 

amire több mint másfél millióan vonultak az utcára országszerte.  

A diáklázadások során a diákok összetörtek egy kávézót, a Sorbonne 

egyetemet megrohamozták,8 ablakokat, ajtókat szedtek ki a helyükről, és 

dobálták a rendőrök felé.   

Villepin miniszterelnök március 12-i kijelentése során9 a helyzet súlyosbodott 

és a tüntetők száma folyamatosan növekedett. A kormánynak szembe kellett 

                                                           
7
 Az egy osztályba járók létszáma maximum 25 fő lehetett, ezzel a gyakorlati képzéseket elérhetőbbé 

téve. 
8
 1968-as diáklázadások óta senki nem rohamozta meg a Sorbonne-t, a 2005-ös lázadás során a kár 

mintegy 1 millió euróra emelkedett. 



néznie azzal a globális problémával, miszerint a gazdasági modelljük nem 

kínál biztos jövőt az új generációk számára, így a fiatalok jelmondatává vált a 

„hol a jövőnk?” kérdés. A mozgalom tartóssága és hevessége, valamint a 

társadalom általi támogatottsága megtörte a makacsabb törvényhozókat és 

radikálisnak mondható változások következtek be a francia 

döntéshozatalban.  

A kormány a reformokat a gazdasági stabilitás elengedhetetlen pontjaként 

definiálta és próbálta bevezetni, azonban a francia alkotmánybíróság a 

diákok követeléseit ítélte az alkotmánnyal összhangban lévőnek. 

Végeredményképp Jacques Chirac államfő kihirdette a törvényt és annak 

módosítását kérte.  

Mind az 1986-os, mind a 2005-ös francia hallgatói mozgalom kiemelkedő 

jelentőségű és nem csak azért, mert agresszívan, hevesen zajlottak, hanem 

mindkettőnél sikerült megoldást találni a felmerülő problémára és a 

hallgatóknak sikerül érvényesíteniük a kitűzött céljaikat. A hallgatóknak 

akkora hatóerejük van, hogy akaratuk eléréséig képesek blokkolni hetekig az 

oktatást, de akár megbénítják a fővárost is.  

 

 

A magyarországi hallgatói mozgalom történet, avagy Pilvaxtól a 

tárgyalóasztalig 

 

A hazai felsőoktatási mozgalom genezisét kutatva az első dátum, 

amivel találkozunk, az 1848, amikor a fiatal értelmiségiek a 

szabadságjogokért szálltak harcba. 1848. április 9-én az Ipartanoda10 diákjai 

                                                                                                                                                                     
9
 Dominique de Villepin miniszterelnök március 12-én az esti hírekben kijelentette: „A törvény életbe 

fog lépni!” 
 
10

 Az Ipartanoda jogelődje a mai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 



is csatlakoztak a forradalomhoz. A diákok 12 pontos követelései közé 

tartozott egyebek mellett a „szabad tanítás és tanulhatás” joga és a független 

hallgatói képviselet.  

1945-ben alakult meg az első MEFESZ, amelynek az elnöke Jónás Pál volt. 

1950-ben a tevékenysége ellehetetlenült és az állampárt feloszlatta, majd 

ezzel egy időben létrehozta a Dolgozó Ifjúság Szövetségét (DISZ). 

1956 tavaszán, Szegeden a diákok között elindult a mozgolódás. 

Megfogalmazták, –egyelőre csak egymás közt- hogy elég volt, megelégelték, 

hogy oktatóikon látták a kötöttséget, azt, hogy nem szabadon beszélnek és 

tartják meg előadásaikat. Október 16-án11 a felsőoktatási hallgatók a BTK 

Auditorium Maximumban öntevékeny módon gyűltek össze. Bár a gyűlést a 

DISZ hívta össze, a levezetést és a tanácskozás irányítását a bölcsész- és 

joghallgatók vették át. A részt vevők döntöttek arról, hogy létrehozzák a 

pártállami irányítás alatt álló DISZ-től független, demokratikusan szerveződő 

és működő diákszervezetet hoznak létre, amit Magyar Egyetemisták és 

Főiskolások Szövetségének (MEFESZ) neveznek el. A következő gyűlés 

alkalmával (október 20.) elsősorban elfogadták a MEFESZ Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, majd tanulmányi és politikai követeléseket is 

megfogalmaztak. A gyűlésen részt vett a rektor, a dékán és több professzor 

is. Az Auditórium Maximum zsúfolásig megtelt, az egyetem épületét is tömeg 

vette körül. Ezt követően formálódott át a gyűlés politikai tömeggyűléssé.  

A hallgatók az orosz nyelv-tanításának kizárólagosságát akarták 

megszüntetni, nyugat-európai nyelveket, nyugati és angolszász irodalmat 

akartak tanulni. Részt kívántak venni a diákjóléti bizottság munkájában úgy, 

hogy az odakerülő tagokat a kari diákgyűlések válasszák meg. Követeléseik 

közt szerepelt továbbá a nyugat-európai külföldi ösztöndíjakhoz való 

hozzáférés lehetőségének biztosítása, diákszállások kialakítása, építése, 

valamint az egyetemi autonómiát.   

                                                           
11

 Október 16-a a Hallgatói Önkormányzatiság és az Egyetemi Autonómia napja napjainkban is.  



Politikai követeléseiket tekintve az orosz csapatok kivonását követelték, 

valamint a halálbüntetés eltörlését politikai bűncselekmények esetén, 

valamint a demokratikus választások megtartását.  

A Szegeden induló mozgalomnak híre futótűzként terjedt, melyhez az ország 

valamennyi hallgatója csatlakozott. A szegedi küldöttek ellátogattak szinte 

minden egyetemi központba,12 ahol gyűléseket tartottak. Ezeket a DISZ hívta 

össze, de a vezetői már nem tudták kézben tartani az eseményeket, így az 

összehívott gyűlések a legtöbb helyen átalakultak MEFESZ alakuló 

gyűlésekké.  

A forradalom leverését követően az egyetemi érdekképviselet vezetőit is 

utolérte a megtorlás, számos hallgatót ítéltek súlyos börtönbüntetésre. Az 

elbukott szabadságharcot követően a diákok több mint 20%-a kivándorolt az 

országból, akik 1957-ben megalapították a Szabad Magyar Egyetemisták 

Szövetségét, az UFHS-t,13 ami 1967-ig működött. 

A 80’-as évek közepén a Parlament elfogadta az oktatásról szóló 1985. évi I. 

törvényt, mely lehetővé tett a hallgatói önkormányzatok létrejöttét, hiszen 

megszűnt a KISZ kizárólagossága.  

Az 1988. szeptember 28-án történt hallgatói megmozdulást tekinthetjük a mai 

értelemben vett hallgatói önkormányzatiság megszületésének, hiszen ekkor 

a bölcsészhallgatók elhatározták, hogy független diákszervezetet hoznak 

létre és akaratuk érvényesítése érdekében sztrájkot hirdettek. A sztrájk után 

levelet fogalmaztak meg a Művelődési Minisztériumhoz, melyben a 

felsőoktatás reformját követelték.14 A minisztérium október 28-án 

válaszlevélben utasította el a levelet, melyet országos demonstrációkhoz 

vezetett. 1989. május 6-án az ELTE Bölcsésztudományi Karán megalakult az 

Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetséget, az OFÉSZ-t, amely a 

rendszerváltoztatás és a magyar felsőoktatás reformjának támogatója.  
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 A küldöttek segítségben részesültek a rektoraiktól és dékánjaiktól, továbbá pénzbeli támogatást is 
kaptak.  
13

 Union of Free Hungarian Students 
14

 A megmozdulások tulajdonképpen a miatt kezdődtek, mert szeptember elején derült ki, hogy az 
ötödéves hallgatóknak kétszer több órát kell teljesíteniük.   



A szövetség aktívan részese volt a felsőoktatás 90’-es évek elején történt 

reformjának, képviselői példásan helytálltak a szakminisztériummal való 

konfrontálódások alkalmával. 

1992-ben a kormány felsőoktatási tandíj bevezetését határozta el, melyre az 

OFÉSZ világos álláspontját megfogalmazta, azonban a tárgyalások a 

szakminisztériummal elakadtak. A diákok országszerte tüntetésbe kezdtek, 

melynek következményeképp a kormány és az OFÉSZ megállapodást írt alá 

a tandíjról. Az érdekképviselet a nevét kiegészítette (OFÉSZ, a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Szövetsége), majd 1994. szeptember 23-án új 

országos szervezet, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége 

(HÖKOSZ) kerüljön bele a felsőoktatási törvénybe, mint a felsőoktatási 

hallgatók érdekképviseleti szervezete.  

Az 1994-ben megválasztott Kormány elhatározta a tandíj bevezetését, majd 

1995. március 12-én elfogadta a Bokros-csomagot. Az országos hallgatói 

érdekképviselet a tüntetések mellett döntött, amit március 22-én meg is 

tartottak. 1995 őszét országos diáktüntetések és más diákmegmozdulások 

zavarták meg, majd október 4-én éjszaka a „Virrasztás a jövőnkért” 

elnevezésű tüntetésen többtízezer diák vonult fel az Országgyűlés épülete 

előtt. Másnap megszületett a megállapodás a HÖKOSZ és a kormány között. 

A megállapodás alapján a HÖKOSZ elfogadta a havi 2000 forintos alaptandíj 

bevezetését, a kormány pedig hajlandó volt egyéb engedményekre, valamint 

elállt a kiegészítő tandíjtól. 

A HÖKOSZ közgyűlése elutasította a megállapodást, így a tandíj ellen 

folytatott küzdelem után15 a HÖKOSZ elnöke, Szabó László lemondott és a 

szervezet 1996. december 14-én, a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája névre keresztelkedett, ma már a felsőoktatási törvény által is 

elismert. 
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 A tandíjat végül az 1998-ban alakult Orbán-kormány törölte el.  



A HÖOK tagjai az ország felsőoktatási intézményeinek választott hallgatói 

tisztségviselői, akik képviselik társaik érdekeit az őket érintő domináns 

kérdésekben, ahogy a mozgalom elindítói megálmodták és elképzelték. 

A következő megmozdulásra 2006-ban került sor, amikor a frissen alakult 

második Gyurcsány-kormány bejelentette, hogy tandíjat vezetnek be, amit 

fejlesztési részhozzájárulás (Fer) néven kereszteltek el.16 A tervezet szerint 

az államilag támogatott szakokon felmenő rendszerben kell fizetniük a 

hallgatóknak, tehát azokra vonatkozik, akik 2007-ben kezdik meg 

tanulmányaikat. A HÖOK tárgyalásokat kezdeményezett, amibe a kormány 

beleegyezett, de végül nem született megállapodás,17 így 2006. szeptember 

21-ére demonstrációt hirdettek a Kossuth térre.  

A HÖOK számításait keresztül húzta a kormányfő balatonőszödi beszédének 

nyilvánosságra kerülése, ezért a demonstrációt elhalasztották. A hallgatói 

szervezet sajtóközleményben közölte, hogy nem szeretné, ha a 

kormányellenes tüntetők, esetlegesen huligánokkal azonosítsák a békés 

hallgatói megmozdulást. (…) Döntésünk meghozatalakor nem attól 

tartottunk, hogy a magyar hallgatóság nem tudna méltóságteljesen, a 

törvényes kereteket messzemenőkig tiszteletben tartva megjelenni a Kossuth 

téren vagy az Alkotmány utcában. Attól tartottunk, hogy a korábbi napokhoz 

hasonlóan, szervezett provokáció zavarja majd meg az alkotmányos jogukkal 

élő demonstrálókat: azzal a céllal, hogy békés, a tandíj ellen és a valódi 

felsőoktatási reformért összehívott tüntetésünknek pártpolitikai felhangot 

adjon, hiteltelenítse és lejárassa a magyar hallgatókat és a hallgatói 

önkormányzatokat. (…)18 

A demonstrációt végül október 19-én megtartották a Dísz téren, ahol 

négyezer hallgató gyűlt össze. 
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 A Fer az alapképzésben 105 ezer, a mesterképzésben 150 ezer forint éves költséget jelentett volna 
a hallgatók számára.  
17

 A HÖOK javaslata, hogy a ki nem használt kreditek után fizessen a diák, mégpedig kreditenként 5 
ezer forintot, valamint szüntessék meg az „utazó professzorok” többletállásait. (HVG) 
18

 Részlet a HÖOK által kiadott sajtóközleményből a demonstráció elhalasztásával kapcsolatosan.  



A bevezetett tandíjról végül az Országgyűlés a Fidesz-KDNP 

kezdeményezésére népszavazást írt ki 2008. március 9-én, ahol a vizitdíj, a 

kórházi napidíj mellett a képzési hozzájárulás eltörlése mellett tette le a 

voksát a szavazók többsége.19  

 

Ajándék a karácsonyfa alá, avagy megszületett a Nemzeti Felsőoktatási 

Törvény 

 

A magyar hallgatói mozgalom következő megpróbáltatása 2011-re datálható, 

amikor a kormány a felsőoktatási törvény20 egyoldalú módosítását tervezte.  

A HÖOK álláspontja szerint a koncepció figyelmen kívül hagyta a hallgatók 

szociális helyzetét és a felsőoktatás állami finanszírozásának csökkenését az 

átlagos magyar családoknak kell megfizetniük vagy most, vagy későbbi 

adósságuk terhére, valamint az ösztöndíjak normatív kiosztása az államilag 

támogatott hallgatók után a szociálisan hátrányos így a megélhetésért küzdő 

hallgatók számának drámai emelkedését eredményezheti.  

A kormány tervezte továbbá az államilag finanszírozott képzésben részt vevő 

hallgatók szerződésben való „röghöz kötését”, vagyis a hallgató vállalná, 

hogy a tanulmányai elvégzése után meghatározott időtartamon belül, 

meghatározott időtartamig itthon dolgozik.21 A HÖOK álláspontja szerint a 

hallgatói szerződés nem megoldás az elvándorlás problémájára, mert az 

korlátozza a hallgatók szabad mozgását, valamint csak megfelelő, európai 

szintű munkafeltételekkel lehet a diákokat Magyarországon tartani.  
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 A 2008-as népszavazást „szociális vagy háromigenes népszavazásként” tartják számon. A kampány 
során a szavazók (50,51%-os részvétel mellett) 80%-a igennel voksolt mindhárom kérdésre. 
20

 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 
21

 A tervezet szerint 10 év alatt 7 évet, 20 év alatt 15 évet kell itthon dolgozniuk, ellenkező esetben 
az államilag támogatott félévei képzési díját köteles visszatéríteni a felsőoktatási intézménynek.  



A HÖOK 2011. október 27-én22 országos szintű demonstrációt szervezett a 

fővárosba, ahova az ország valamennyi felsőoktatási intézményéből vártak 

hallgatókat.23 A demonstrációra a Szalay utcában került sor, ahol a hallgatók 

fáklyás felvonulás kíséretében képletesen eltemették a felsőoktatást. Egy 

koporsót vittek a színpad elé, amelyen a „Magyar felsőoktatás, 1367-2011” 

felirat volt olvasható.  

A demonstrációsorozatot követően a kormány nem állt el a törvénymódosítás 

sarkalatos kérdéseitől és 2011. december 23-án elfogadta a nemzeti 

felsőoktatási törvényt.24  

 

Új hallgatói érdekképviseleti csoport a színtéren  

 

2011-ben alakult a Hallgatói Hálózat25 nevű csoport, amely kezdetekben a 

Budapesti Corvinus Egyetem tervezett átalakítása ellen tiltakozott, majd 

később, a felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatosan adott hangot a 

véleményének. 

Szervezeti felépítését tekintetően az ország több felsőoktatási intézményein, 

autonóm módon szerveződő „sejtből” áll.26 A különböző helyi szervezetek 

között a munka, országos platformokon, munkacsoportokon, valamint egy 

online rendszeren történik, amit Loomio27 névvel illettek. Az országos 
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 2011. Október 23-án az Egymillióan a sajtószabadságért Facebook-csoport és a Hallgatói Hálózat a 
Szabad Sajtó útján szervezett demonstrációt. (forrás: mohaonline.hu) 
23

 A demonstrációra szervezett buszokat szerveztek a hallgatói önkormányzatok. Ez a tüntetés a 
„csúcspontja” a sorozatnak, ugyanis országszerte tiltakoztak a hallgatók az egyoldalú módosítás 
ellen. 
24

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
25

 2006-ban már alakult egy csoport azonos névvel, de a két szervezet között nincs jogfolytonosság. 
26

 A szervezet 14 „sejtből” áll. (hallgatoihalozat.blog.hu) 
27

 A Loomio egy új-zélandi csoport által létrehozott oldal, ahol bárki, bármiről indíthat vitát, majd ha 
elég információ gyűlt össze, és konszenzus kezd kialakulni, szintén bárki kiírhat az adott témában 
szavazást. Válaszlehetőségek között az igen, nem, tartózkodom, blokkolás szerepel. 
(hallgatoihalozat.blog.hu) 



munkacsoportok, nyitottak szintén az egész tagság számára. A HaHa 6 ilyen 

csoporttal rendelkezik, melyek létszáma egyenként 25-50 fő.28  

A „Kommunikáció” munkacsoportok adnak interjúkat, írják a 

sajtóközleményeket, kezelik az online felületeket és tartják a kapcsolatot a 

többi szervezettel, például a HÖOK-kal.  

Az „Operatív” munkacsoportok kezelik és tartják számon az eszközöket, 

valamint kezelik a pénzügyeket.29  

A „Szakmai” csoportok felelősek a szóróanyagok szerkesztéséért, a 

szabadegyetemek és egyéb műhelyek szervezéséért. A csoportok része a 

„Jogi mini-team”, akik az akciók jogi hátteréről és az egyéni esetekről adnak 

felvilágosítást.  

A „Sejtsegítő” csoportok segítik az újonnan alakuló sejteket, látogatnak el az 

adott városokba, ahol részt vesznek a megalakulás folyamataiban. Feladatuk 

továbbá, hogy a hálózat decentralizált működését fenntartsák, evidenciában 

tartva a különböző sejtek igényeit.  

A „NetDemokrácia” csoportok az online felületek demokratikusságáért és 

zökkenőmentes működéséért felelősek. A már bent lévő tagjaikat 

rendszerezik, az újakat pedig elhelyezik a különböző csoportokban, 

mondhatni, ők az adminisztrátorok.  

A Hallgatói Hálózat több alkalommal deklarálta, hogy nem a HÖOK helyére 

kíván lépni, hanem alternatív érdekképviseletet szeretnének nyújtani a 

hallgatói önkormányzatiság mellett.  
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 Forrás: hallgatoihalozat.blog.hu 
29

 A becsületkasszából felhasználni kívánt tételekről külön szavaz a szervezet.  



Új Felsőoktatási törvény, keretszámok nélkül?   

 

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv.) elfogadásakor a keretszámok nem 

kerültek megállapításra, azt a kormány csak a következő év januárjában 

konkretizálta, így a végzős diákok (és a felsőoktatási intézmények is) hideg 

zuhanyként szembesültek a ténnyel, miszerint a korábbi évekhez képest 

19500-al30 kevesebb államilag finanszírozott helyre lehet jelentkezni. A 

támogatott helyek főként az informatikai, a műszaki és a 

természettudományos területek kaptak, míg a gazdaságtudományok, a 

bölcsész és a jogtudományok területeire igen csekély számban 

jelentkezhettek a diákok.31  

A HÖOK nem tűrte szó nélkül és „Mentsük meg az oktatást a fAGYhaláltól” 

névvel illette februári demonstrációját, ahol az elnökség tagjai egész éjszaka 

a fővárosi Deák téren virrasztottak és egy, a helyszínen kihelyezett ládába 

várták a résztvevők véleményét, kérdéseit, melyeket másnap továbbították 

az oktatási államtitkárságnak.  

A helyszíni fórumon a demonstrálók alapkövetelései a 2012-es felvételi 

keretszámok visszavonása és a hallgatói szerződés eltörlése volt, de voltak 

olyanok is, akik a forráskivonások végett csődhelyzetbe kerülő –elsősorban 

vidéki- felsőoktatási intézmények miatti aggodalmuknak adtak hangot.  

A Hallgatói Hálózat a januári Educatio kiállításon zavarta meg az Oktatási 

Hivatal elnökének, Princzinger Péternek a beszédét, majd februárban 

szerveztek tüntetést „Vissza a jövőnket!” címmel.   
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 A korábbi években 53 500 államilag támogatott helyeken folytathatták tanulmányaikat a diákok, 
míg az új koncepció szerint csak 34 000 teljes állami, míg 15 500 úgy nevezett „rész-ösztöndíjas” 
képzésben. Aki nem került bele egyik kategóriába sem, annak a Diákhitel 2. konstrukció 
lehetőségével élhet, amit a hallgató csak a tanulmányai fedezésére vehet fel.  
31

 Az informatikai képzésben 3600 fő teljes, 4600 fő részleges állami támogatásban részesül, a 
műszaki területen 8000 ezer diák teljes, 7600 részleges támogatásban-, a természettudományos 
képzéseken 4000 fő teljes és 3150 fő részleges támogatásban kezdheti meg tanulmányait. 
A jogászképzésben 100, a gazdasági területen is csupán 250 helyet biztosít az állam. A nem államilag 
finanszírozott (nem beleértve az egyházi intézményeket) intézmények alapszakokon nem kaptak 
támogatott helyeket. 



A kormány a megmozdulásokat32 követően sem állt el az elképzeléseitől és a 

felvételi időszak az új keretszámok alapján indult meg. 

 

Újabb meglepetés a karácsonyi időszakra 

 

A felsőoktatási törvény és az azt követő rendelkezéseket még a magyar 

hallgatói mozgalom meg sem emésztette, amikor a kormány ismét 

reformokba kezdett.  

2012. december 5-én fogadta el a kormány a következő évi felsőoktatási 

keretszámokról szóló előterjesztést, mely kiverte a biztosítékot a hallgatói 

érdekképviseleteknél.33  

A kormány tervezete szerint mindössze 10480-an tanulhatnának teljes állami 

ösztöndíjas képzésben a korábbi 30 ezer helyett, 46330-an pedig 

részösztöndíjas34 felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan 

képzésben, valamint 16 ezren mesterképzésben, 1300-an pedig doktori 

képzésben kezdhetnék meg tanulmányaikat.35  

A Hallgatói Hálózat december 10-én fórumot szervezett az ELTE 

lágymányosi campusán, ahol elfogadták az úgynevezett 6 pontjukat,36 majd 

a résztvevők előbb elfoglalták a Petőfi hidat, később a Parlament elé vonult. 
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 A 2012-es tüntetések nem csak a fővárosban zajlottak, országszerte –főként az 
egyetemvárosokban- tiltakoztak a diákok a kormány (effajta) felsőoktatási reformjai ellen.  
33

 Nagy Dávid HÖOK elnök szerint az előterjesztés alapján Magyarországon bevezették a tandíjat, és 
meghazudtolták a 2008-as népszavazás végeredményét.  
34

 A részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóknak is alá kell írni a hallgatói szerződést, hiszen a 
képzésükben az állam is szerepet vállal.  
35

 A felsőoktatási szakképzésben 200, alapképzésben 7710, egységes osztatlan képzésben 2380, 
határon túli kihelyezett képzésben 40. Ebből agrár területen 300, bölcsész területen 550, 
informatikai képzésben 800, műszaki területen 1200, orvosi képzésben 2350, pedagógusképzésben 
1150, sportterületen 100, társadalomtudományi területen 270, természettudományi területen 800, 
művészeti képzésben 100, művészetközvetítési területen pedig 40 a teljes állami ösztöndíjas 
keretszám. (forrás: nol.hu) 
36

   1. Követeljük a köz- és felsőoktatás átfogó reformját! 
2. A keretszámokat állítsák vissza legalább a 2011-es szintre! 
3. Állítsák le a forráskivonást, kompenzálják az elvonásokat! 



December 12-én a HÖOK szervezet fórumot a BME aulájába, amit 

támogatott a Magyar Rektori Konferencia (MRK), A Pedagógusok 

Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Felsőoktatási Dolgozók 

Szakszervezete (FDSZ), a Diákellenállás a Felsőoktatásért és a Hallgatói 

Hálózat is. A felszólalások után a megjelent tömeg elindult először a 

Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, majd a Kossuth tér irányába megbénítva 

ezzel a forgalmat. A demonstráció alatt több vidéki városban zajlottak 

megmozdulások támogatva ezzel a fővárosi tiltakozást. A Parlamentnél a 

diákok megígérték, hogy még visszatérnek, és nem hagynak fel a 

tüntetésekkel. 

A következő időszakban általános diáksztrájk kezdődött el, melyben már a 

középiskolás diákok részt vállaltak, országszerte ülősztrájkokat szerveztek 

ezzel fejezvén ki aggodalmaikat a kormány céljaival szemben. 

 

Megalakul a Felsőoktatási Egyeztető Fórum 

 

2012. december 17-én a Magyar Rektori Konferencia, a HÖOK, a HaHa, az 

Oktatói Hálózat, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a 

Pedagógusok Szakszervezete és a Felsőoktatásban Dolgozók 

Szakszervezete megalakították a Felsőoktatási Egyeztető Fórumot, és 

megállapodtak abban, hogy konkretizálják és támogatják a hallgatók által 

megfogalmazott 5+1 pontos követelésüket. Eközben az Országgyűlés 

elfogadta a keretszámok eltörlését,37 és a szakminiszter évente határozza 

meg, hogy mely képzéseken vehető igénybe valamilyen formában ösztöndíj, 

                                                                                                                                                                     
4. Töröljék el a hallgatói szerződést! 
5. Ne korlátozzák az egyetemi autonómiát! 
6. Az átfogó reformnak biztosítania kell, hogy a hátrányos helyzetű családokból is legyen esély 
bejutni a felsőoktatásba.  

37
 2012. december 15-én Orbán Viktor kormányfő (egyes források szerint fidelitasos) ismeretlen 

diákokkal találkozott egy budapesti romkocsmában, majd egy riporter kérdésére, miszerint mi lesz a 
keretszámokkal kapcsolatosan, a válasz mindössze annyi volt, hogy „Keretszámok nem lesznek”.  



a felvételhez szükséges pontszámot kormányrendelet, illetve miniszteri 

határozat állapíthatja meg. 

A kormány egyeztető tárgyalásra hívta meg a HÖOK képviselőit, melyre 

december 18-án került sor. A kormányt Balog Zoltán emberi erőforrás 

minisztere képviselte. A tárgyalás azonban idő előtt véget ért, mert a 

hallgatói szerződés kérdésénél nem tudtak megállapodni, így a HÖOK 

képviselői felálltak az asztaltól és az egyeztetés után is folytatódtak a 

tüntetések.  

Másnap a kormányülés döntött, miszerint 55 ezer diák részesülhet 

támogatásban, nem lesz részösztöndíj, a bejutáshoz a megfelelő 

ponthatárt38 kell elérni a felvételiző diákoknak, azonban 16 szakon nem lesz 

államilag támogatott képzés,39 valamint a hallgatói szerződés kérdésében a 

kormány nem hátrált meg.  

Az ELTE BTK hallgatói fóruma és a HaHa felháborodását fejezte ki a 

kormánydöntéssel kapcsolatosan. Véleményük szerint becsapták a 

hallgatóságot, amikor azt ígérték, hogy a megfelelő minőségi kritériumok 

teljesítése- és a hallgatói szerződés- vállalása esetén mindenki részesülhet 

államilag támogatott képzésben. Továbbra sem álltak el a korábban 

megfogalmazott 6 pontjuktól és a tiltakozás folytatását ígérték.  

A HÖOK véleménye szerint szélesedett a köre azon szakoknak, ahol 

„bújtatott tandíjat” kell fizetniük a hallgatóknak. Szerintük lehetetlen meghúzni 

a ponthatárokat statisztika, elemzés és szakvélemény ismerete nélkül.  

A karácsonyi időszak után januárban is folytatódnak a diáktüntetések 

országszerte, majd 2013. január 21-én következett egy fordulat, amikor a 
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 A ponthatárokat és azt, hogy mely szakok élveznek majd támogatást, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma határozza meg.  
39

 A nem támogatott 16 szak: andragógia, alkalmazott közgazdaságtan, emberi erőforrások, 
gazdaságelemzés, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, közszolgálati, 
nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató, igazságügyi 
igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, kommunikáció és médiatudományok, 
nemzetközi tanulmányok és jogász.  



HÖOK részmegállapodást40 írt alá az emberi erőforrások miniszterével, 

Balog Zoltánnal. Az egyezség rögzíti, hogy létrejön a felsőoktatási 

kerekasztal, melynek a feladata az aktuális problémák feltárása, megoldási 

javaslatok kidolgozása, valamint meg kell állapodni a felsőoktatás részére 

ígért 47 milliárdos többletforrásról. A részmegállapodás rögzíti továbbá, hogy 

az ominózus 16 szakon is lesznek állami férőhelyek.41 

Az egyezség ellen a HaHa tiltakozott, hiszen a későbbi egyeztetéseket 

illetően a HÖOK-on és az MRK-n kívül kimaradnak a szakszervezetek és a 

HaHa is.42  

A kormány előzetes egyeztetés nélkül kezdeményezte a hallgatói szerződés 

beemelését az Alaptörvénybe, ami a HÖOK álláspontja szerint Uniós 

alapelvekbe ütközik és elfogadhatatlan továbbra is számukra.  

Február 11-én a fővárosi Deák téren tartott demonstrációt a HaHa, ahonnan 

a tüntetők elfoglalták az ELTE BTK főépületeit. A HÖOK a felsőoktatási 

kerekasztal ülése helyett a demonstrálókhoz csatlakozott.  

Összegzésként elmondható, hogy a tüntetések elkezdődések óta a 

hallgatóknak sikerült több tekintetben is megváltoztatni a kormány szándékát. 

Eltörlésre került a keretszámrendszer és az eredetileg 10 480 állami 

férőhelyek helyett közel 55 ezret biztosítanak a felsőoktatás számára. A 

hallgatóknak továbbá sikerült bebizonyítaniuk, hogy nem engedik szó nélkül 

az őket érintő kardinális kérdések meghozatalát véleményük figyelembe 

vétele nélkül. 
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 A részmegállapodás 8 pontból áll: a) ez a megállapodás csak „részmegállapodás”,mert a hallgatók 
követelései csak részben teljesültek; b) 2013-ban folytatódik a felsőoktatás átfogó átalakítása, és 
bővülnek a források; c) a keretszámok rendszerét eltörölték, így a bekerülés az intézményi 
kapacitásoktól függ, d) áttekintik a felsőoktatási intézmények pénzügyi hátterét; e) a rektorválasztás 
rendje nem változik; f) az említett 16 szakon 10-20 százalékos arányban államilag támogatott képzés 
is indul; g) a kormány speciális programokat indít a hátrányos helyzetű diákok esélyeinek növelésére; 
h) létrejön egy ideiglenes mandátumú Felsőoktatási Kerekasztal, gazdasági szervezetek, a Magyar 
Rektori Konferencia és a HÖOK részvételével. 
41

 A magánintézményekre (egyházi intézmények kivételével) vonatkozóan a 16 szakon meghirdetett 
állami támogatás nem vonatkozott. 
42

 A HÖOK elnöke vállalta, hogy akik nem kapnak meghívást a kerekasztalra, azokkal a megbeszélések 
előtt egyeztet.  
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