Eseménynaptár
Időpont

Helyszín

Esemény

2016. október 25.

Budapest

Új iroda bejárása

2016. október 26.

Budapest

DOSZ Közgyűlés

2016. november 2.

Budapest

Egyeztetés az új irodáról

2016. november 3.

Budapest

Vezetőképző egyeztetés

2016. november 8.

Budapest

HÖOK Board ülés

2016. november 10-13.

Siófok

HÖOK őszi vezetőképző

2016. november 12.

Siófok

HÖOK Választmányi ülés

2016. november 14.

Budapest

Külügyi megbeszélés

2016. november 15.

Budapest

HÖOK Board ülés

2016. november 16.

Budapest

HÖOK állománygyűlés

2016. november 21-22.

Velence

HÖOK Elnökségi ülés

2016. november 29.

Budapest

HÖOK Board ülés

2016. november 29.

Budapest

Vezetőképző kiértékelés

2016. december 6.

Budapest

HÖOK Board ülés

2016. december 6.

Budapest

HÖOK Választmányi ülés

2016. december 13.

Budapest

HÖOK Board ülés

2016. december 13.

Budapest

HÖOK 20 Konferencia megbeszélés

2016. december 15.

Budapest

HÖOK 20 Konferencia

2017. december 19.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK megjelenéséről az
EDUCATIO kiállításon

2016. december 20.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. január 3.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. január 5.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK A Hallgatókért
Alapítványról

2017. január 10.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. január 12.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK megjelenéséről az
EDUCATIO kiállításon

2017. január 13.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK Kommunikációjáról

2017. január 14.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés

2017. január 17.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. január 19-21.

Budapest

EDUCATIO Szakkiállítás

2017. január 24.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. január 24.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK Kommunikációjáról

2017. január 24.

Budapest

HÖOK BRSZ ülés

2017. január 31.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. január 31.

Budapest

Nyári Szabadegyetem megbeszélés

2017. január 31.

Budapest

HÖOK Választmányi ülés

2017. február 2.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. február 9.

Budapest

Külügyi megbeszélés

2017. február 10.

Budapest

HÖOK FB ülés

2017. február 14.

Budapest

HÖOK Board ülés

2017. február 16.

Budapest

HÖOK iroda enteriőr egyeztetés

2017. február 16.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK Vezetőképző rendszeréről

2017. február 17.

Budapest

EFOTT 2017 Civil Tér megbeszélés

Részletes beszámoló
HÖOK 20 konferencia
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája alakuló ülését 1996. december 14-én tartotta
az ELTE BTK-n. E jeles eseménynek 20. évfordulójára úgy gondoltuk, hogy méltó módon meg kell
emlékeznünk. Ennek fényében egy egész napos konferencia valamint egy esti díszvacsora megszervezését
célul az évfordulóra. Az esemény helyszínének az alakulás helyszínét, tehát az ELTE BTK kampuszát
választottuk, ahol mind az egész napos konferenciára, mind az esti díszvacsorára találtunk megfelelő
helyszíneket. A napközbeni program során a HÖOK egykori elnökeivel, elnökségi tagjaival tartottunk
kerekasztal-beszélgetéseket a magyar felsőoktatás elmúlt 20 évéről, melyeken beszélgetőpartnerként a
HÖOK alumni mellett számos szakértő, felsőoktatási szereplő is részt vett, aminek köszönhetően
véleményem szerint szakmai szemszögből nézve egy kifejezetten hasznos és érdekes beszélgetés-sorozat
meghallgatására volt lehetőségük a résztvevőknek. Az este folyamán a HÖOK jelenlegi és egykori
vezetőivel közösen egy díszvacsora keretében emlékeztünk meg a hallgatói mozgalom elmúlt 20 évéről.
Mind a konferencia, mind a díszvacsora szervezésében nagy segítségemre voltak a HÖOK munkatársai,
valamint az ELTE BTK HÖK is, így ezúton szeretném megköszönni mindannyiuk hozzájárulását a
rendezvények sikerességéhez.

HÖOK Elnökségi projektnapok
Az októberben megválasztott új Elnökség számára az elmúlt pár hónap első sorban az
összecsiszolódásról valamint a következő két év céljainak lefektetéséről szólt. Ennek megfelelőlen
novemberben egy kétnapos egyeztetést tartottunk Velencén, aminek keretében az új tagok valamint
elnöki megbízottak számára egy rövid bevezetést tartottunk a HÖOK adminisztrációs folyamatairól, ezt
követően pedig megállapítottuk a következő időszak mérföldköveit. Az új ciklus kezdetével januárban egy
egynapos projektnapot tartottunk az új HÖOK irodában, ahol átbeszéltük ezen mérföldkövek pontos
feladatlebontását, azok határideit, valamint az elnökségi tagok státuszjelentést adtak az eddigi
eredményeikről. A munka folytatásaként a következő hasonló projektnapot március elején fogjuk tartani.

Új iroda
Mondhatni visszatérő elem volt beszámolóimban az új HÖOK iroda utáni már-már reményvesztett
kutakodásunk, ám a türelem és kitartás úgy néz ki kifizetődni látszik, ugyanis december 1-jével már új
helyszínen üzemel a HÖOK. Az új, Dózsa György úti épületben jóval nagyobb terület áll rendelkezésünkre,
mint az előző irodában, így szerencsére most már minden munkatársunk számára megfelelő elhelyezést
tudunk biztosítani. Az iroda enteriőr kialakítása még folyamatban van, azonban hamarosan ezen a téren
is komoly előrelépések fognak történni, ami remélhetőleg nagyban javítja majd az irodába belépők
komfort-érzetét.

EDUCATIO
Az tavalyi évhez hasonlóan idén is megjelent a HÖOK a most már második éve saját rendezésű
Educatio Felsőoktatási Szakkiállításon. A tavalyi jó recepten nem akartunk változtatni, így a kitelepülés
koncepciója ugyanaz maradt: egy oktogon alakú standon igyekeztünk megjeleníteni a HÖOK teljes
portfólióját. A stand dizájn egy ráncfelvarráson ment keresztül, valamint az ajándéktárgyak és a játékos
feladatok is némiképp változtak az előző évhez képest, azonban a HÖOK stand népszerűsége mitsem
változott: már a második nap közepére gyakorlatilag kifogytunk az ajándéktárgyakból. Ez egyben
sajnálatos tény, mert onnantól kezdve csak korlátozott számban tudtunk reprezentációs anyagokkal
szolgálni az érdeklődők számára, ám egyúttal örömteli is, mert azt jelenti, évről évre egyre nagyobb az
érdeklődés a működésünk és projektjeink iránt.

Vezetőképző
A HÖOK 2016 őszi Vezetőképzőjén a Vezetői szekciót volt szerencsém vezetni. A kétnapos szakmai
program során az több különböző témakörrel is foglalkoztunk. A péntek délelőttöt a Hallgatók Ügyvédje
program szakértőivel kezdtük, akik érdekes jogi eseteket valamint intézményi sajátságokat mutattak be
nekünk, illetve egy előadást hallgathattunk meg a HÖK-ök autnómiájáról, jogairól. A péntek délutáni
részben a Diákhitel program munkatársa volt vendégünk, aki egy közös ötletelésre invitált minket a
Diákhitel jövőjével és fejlesztéseivel kapcsolatban. A szombat délelőtti részben a Nemzeti Ifjúsági
Stratégiáról hallhattunk egy előadás, majd egy workshop-munka keretein belül olyan alappilléreket kellett

meghatározni, amiket később a NIS megalkotásakor felhasználhattak a döntéshozók, mint a hallgatói
vezetők véleményét. A szombat délutáni rész már egy kötetlenebb formában zajlott, ahol egy
döntéshozatali tréninget tartott két szakképzett tréner. Sajnos a szekció nagy létszáma kissé nehézkessé
tette az interaktívabb részek levezénylését, azonban az előadók visszajelzései szerint kifejezetten hasznos
ötletekkel szolgáltak a résztvevők a számukra.
A következő Vezetőképző szervezési feladatait is elkezdtük február folyamán, azonban az eddig
megszokott szállás nem fog rendelkezésünkre állni, ezért jelen pillanatban az elsődleges feladatunk a
megfelelő pótlás megtalálása. Mindezzel párhuzamosan elkezdődött egy közös ötletelés is a Vezetőképzők
rendszerének reformjával kapcsolatban is, azonban ezen a téren még nem sikerült egységes álláspontot
kialakítanunk.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat

Budapest, 2017.02.15

Garbai Ádám sk.
Kabinetfőnök

