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Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben
lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati
Kódexre vonatkozó tartalmi javaslatainkat.
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Magyarországon bejegyzett felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak
demokratikus érdekképviseleti szervezete. Célja főleg az intézményi és regionális
szinten nem megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatok ellátása. A
szervezet a fent említett területeken jogszabályok alkotását kezdeményezi, és
véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteiről, szakmai előadásokat, vitaüléseket
rendez, valamint szervezi és segíti a tagszervezetei közötti információáramlást,
együttműködik

más

hazai

és

nemzetközi,

érdekképviselettel kapcsolatos szervezetekkel.
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Javaslatok a Közszolgálati Kódexhez
Középiskolai képzések
A HÖOK nélkülözhetetlennek érzi, hogy a jelenleg is átalakulóban lévő középés felsőoktatásról, a tanulás különböző szintjeiről és formáiról a magyar diákok
folyamatos tájékoztatást kapjanak. Kívánatosnak tartjuk a különböző szakképző,
alternatív, egyházi középiskolák és gimnáziumok képzéseinek, szellemiségének
folyamatos bemutatását, segítve ezzel a középiskolások tanulmányait.
17-18 éveseknek, érettségi után
Ma Magyarországon egyszerre több képzési szint is megjelenik az érettségit
szerzett hallgatók számára. Gondoljunk csak a középfokú OKJ-s, felsőfokú OKJ-s
vagy más néven felsőfokú szakképzésekre, illetve a főiskolai vagy egyetemi
(osztatlan és bolognai) képzésekre.
A rendszer nehezen átlátható, illetve arról nehézkesen szerezhetők be
információk. A HÖOK a felsőoktatásba jelentkező diákok részéről azt tapasztalja,
hogy a hozzáférhető információs felületek hiányosan vagy csak részben tájékoztatják
a diákokat a képzési szintekről és azok tartalmáról. Kívánatosnak tartjuk egy, az
érettségit követő továbbtanulási lehetőségekkel foglalkozó ismeretterjesztő műsor
sugárzását. A műsorban bemutatásra kerülhetnek a fent említett – és a későbbiek
során létrejövő – képzési szintek, az intézmények eszközparkja, szellemisége és
hallgatói élete. Fontosnak érezzük, hogy a hallgatók és gondviselőik széleskörű
tájékoztatást kapjanak a televízió képernyőjén keresztül is.
Érettségire felkészítés
Korábban nagy népszerűségnek örvendtek azok a műsorok, amelyekben a
középiskolai diákok érettségi feladatsorok megoldásával készülhettek a közelgő
megmérettetésre. A műsorban megjelenő tanárok egy-egy tantárgyra

való

felkészítésben adtak tanácsokat, illetve ismertették a tantárgy érettségimenetét. Azt
gondoljuk, a hallgatók számára továbbra is fontos, hogy legyen lehetőség ilyen
műsorok megtekintésére, mert ez sokszor kiegészítheti az iskolában kapott
információkat.
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Diák- és hallgatói jogok, érdekképviselet
Magyarországon
a
Nemzeti
Erőforrás

Minisztérium

statisztikai

gyorstájékoztatója alapján a 2010/2011. tanévben óvodai nevelésben és a
közoktatásban nappali rendszerű oktatásban 1 millió 673 ezer gyermek, tanuló vesz
részt. Az általános iskolai és középiskolai felnőttoktatásban 86 ezren tanulnak. Míg a
felsőoktatásban 361 ezer hallgató folytat tanulmányokat, közülük 241 ezren nappali
tagozaton. A HÖOK kéri a Médiatanácsot, hogy hetente legalább egy alkalommal 60
percben legyen lehetőség a diák- és hallgatói jogok, valamint az érdekképviselet
jegyében adott műsor keretein belül megválaszolni az érdekképviseletekkel,
tanulással kapcsolatban felmerülő kérdéseket az oktatás különböző szintjein.
Természettudományi- és infokommunikációs ismeretterjesztő műsorok
A felsőoktatási törvénytervezettel összhangban szükségesnek látjuk a
természettudományok folyamatos, ismeretterjesztő és szórakoztató népszerűsítését.
Javasoljuk,

hogy

a

közszolgálati

médiában

korosztályonként

legyen

heti

rendszerességgel, a természettudományokkal foglalkozó, azokat népszerűsítő
műsor. Ugyanis egy nemrégiben elfogadott kormányrendelet értelmében egyedül a
műszaki és természettudományos képzésekre nem vonatkozik a kötelező emelt
szintű érettségi, mint felvételi követelmény, így félő, hogy az erre a területre
jelentkező hallgatók tudása továbbra sem éri el az egyetemek által megkövetelt
minimum szintet.
2011-ben világunk felgyorsult, már nem évente, hanem havonta jelennek meg
az újabbnál újabb technikai eszközök és megoldások, amelyek begyűrűztek a
mindennapi életünkbe. A mindennapi internethasználat, digitális írástudás, valamint
a számítástechnikai eszközökhöz használata alapvető affinitás kell, hogy legyen.
Ugyanakkor oktatási rendszerünk nem képes olyan gyorsan alkalmazkodni a
változásokhoz, mint az szükséges lenne, ezért a HÖOK azt javasolja a
Médiatanácsnak, hogy legyen lehetőség hetente legalább egyszer olyan tartalom
megtekintésére, amely segíti a magyar állampolgárok tájékozódását és használati
útmutatást ad az internet, az infokommunikáció és az alapvető számítástechnikai
tudás elsajátításában, az egyes korosztályoknak megfelelően.
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Lehetőségek a végzettséggel rendelkezőknek
A HÖOK úgy gondolja, hogy szükség van a szakmák szeretetét és a
diplomások elhelyezkedési lehetőségeit bemutató műsorokra. A szakképesítéssel
rendelkező fiataloknak ugyanis nincsen reális képe arról, hogy végzettségükkel
mennyire értékes és hasznos tagjai a társadalomnak, továbbá sokan lebecsülik
ezeket a végzettségeket. A diplomás végzettséggel rendelkezőknek is sokszor
segítségére lehet egy-egy útmutató adás, amely segíti őket az elhelyezkedésben.
Nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy ezek a műsorok útmutatást jelenthetnek
azoknak is, akik még csak tervezik egyik vagy másik szakma elsajátítását, adott
szakon való tanulmányok megkezdését.
Hírműsorok
A magyar köz- és felsőoktatás, valamint a diák- és hallgatói jogok
érdekképviseletében kérjük a Médiatanácsot, hogy rendelkezzen a hallgatóságot
érintő hírek bemutatási kötelezettségéről is.
Időzítés, célcsoportra optimalizálás
Az érettségivel rendelkező célközönségnek a szeptembertől februárig tartó
időszakban ajánlatos bemutatni, hol folytathatja tanulmányait érettségi után. Majd az
érettségire jelentkezést követően (kb. február 15-től) egészen májusig, érettségire
felkészítő beszélgetéseket, feladat megoldásokat ajánlatos feldolgozni közép- és
emelt szinten.
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Nem elsősorban tartalmi kérdés, azonban fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a
közszolgálati médiának nélkülözhetetlen felület az internetes megjelenés. Így
reméljük, hogy a Közszolgálati Kódex tartalmazni fogja az erre vonatkozó
szabályokat is, úgy mint a műsor anyagok jó minőségű, online elérése,
visszanézhetősége, esetleg letölthetősége.
Köszönjük az NMHH biztosította lehetőséget és reméljük sikerült hasznos
észrevételeket tenni a Közszolgálati Kódex kialakítására vonatkozóan! Esetleges
kérdéseik kapcsán örömmel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2011. március 15.

Tisztelettel:

Nagy Dávid
HÖOK elnök
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