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Időpont

Helyszín

Esemény

2016.10.14-16

Szeged

HÖOK Közgyűlés

2016.10.14

Szeged

HÖÖK Választmány ülése

2016.10.20

Budapest

Egyeztetés Kárász Istvánnal a HÖOK külügyi
területén korábban elvégzett feladatokról

2016.10.28

Budapest

Részvétel a Digitális Jólét Fórum ülésén

2016.11.03

Budapest

Egyeztetés Duráczky Bálinttal a HÖOK
Stipendium Hungaricum mentorprogrammal
kapcsolatosan

2016.11.04

Budapest

Egyeztetés Szigethi Katalinnal a HÖOK
nemzetközi munkatársával a HÖOK
vezetőképzővel kapcsolatosan

2016.11.07

Budapest

Egyeztetés Gulyás Tiborral és Garbai Ádámmal a
HÖOK külügyi feladatainak ütemezéséről

2016.11.07-08

Budapest

Részvétel a Magyar Akkreditációs Bizottság
látogató bizottságának munkájában a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen

2016.11.11-13

Siófok

Külügyi szekció vezetése a HÖOK vezetőképzőn

2016.11.14

Budapest

HÖOK külügyi egyeztetés

2016.11.17

Budapest

Részvétel a Digitális Jólét Fórum nemzeti ipar
fejlesztése konferencián

2016.11.18

Budapest

Egyeztetés Vámosi Péter HÖOK
elnökhelyettessel az ösztöndíjreformot illetően

2016.11.21-22

Velence

Egyeztetés a HÖOK Elnökségi tagokkal

2016.11.25

Budapest

Egyeztetés Tóth Nóra Annával és Szigethi
Katalinnal a HÖOK külügyi kommunikációja
kapcsán

2016.11.26

Budapest

Egyeztetés a HÖOK külügyi bizottságával a soron
következő V4+ találkozóval kapcsolatosan

2016.11.27-12.04

2016.12.05

Lengyelország- Részvétel az European Students’ Union 71.
Gdansk

Közgyűlésén

Budapest

Egyeztetés Karácson Zitával, az ESN Hungary
elnökével

2016.12.06

Budapest

Részvétel a HÖOK Választmány ülésén

2016.12.09

Budapest

Részvétel az Európai Bizottság gyakornoki
programjának előadásán

2016.12.11

Budapest

Részvétel az EYCB konferencián

2016.12.13

Budapest

Egyeztetés Gulyás Tiborral és a Szocietasz
képviselőivel az ösztöndíj reformról

2016.12.13

Budapest

Részvétel a BGE HÖK tisztújító közgyűlésén

2016.12.15

Budapest

Kerekasztal beszélgetés vezetése a HÖOK 20
konferencián

2016.12.17

Budapest

Részvétel a Nemzeti Ifjúsági Tanács közgyűlésén

2016.12.19

Budapest

Egyeztetés Gulyás Tiborral, Kiss Dáviddal, Dubéczi
Zoltánnal az MRK és a HÖOK külügyi területein
való együttműködésről

2016.12.20

Budapest

Részvétel a HÖOK karácsonyi rendezvényén

2017.01.10

Budapest

HÖOK nemzetközi műhely ülése

2017.01.13

Budapest

Részvétel a HÖOK-FETA szervezésében
megvalósuló nemzetközi hallgatók
mentorálásáról szóló konferencián

2017.01.19

Budapest

Részvétel a Shaping Davos konferencián

2017.01.19

Budapest

Részvétel az MRK társadalomtudományi
bizottságának ülésén

2017.01.20

Budapest

Részvétel az Educatio kiállításon, illetve annak
fogadásán

2017.01.24

Budapest

Egyeztetés a diákkedvezmény rendszer vezetőivel
a HÖOK külügyi feladatait illetően

2017.01.26

Budapest

Részvétel a Tempus közalapítvány által szervezett
külföldi hallgatói szakmai gyakorlatokról szóló
konferenciáján

2017.01.31

Budapest

Részvétel a HÖOK választmány ülésén

2017.02.04

Gödöllő

Részvétel az ESN Hungary tisztújító közgyűlésén

2017.02.09

Budapest

Egyeztetés Pausits Péterrel és Garbai Ádámmal a
V4+ találkozó költségvetésével kapcsolatosan

2017.02.18

Sárospatak

Előadás tartása az Eszterházi Károly Egyetem
Hallgatói Önkormányzata által szervezett
vezetőképzőn.

Részletes beszámoló
Ösztöndíjreform
A 2016-os naptári évben és azt követően is alkalmam volt illetékességből részt venni az ösztöndíj
reform projektben. Az őszi hónapok során írásos véleményezést kaptunk a felsőoktatási államtitkárság
részéről a HÖOK által készített ösztöndíjreform tervezetre vonatkozóan, mely több ponton is ellentétes
álláspontot képviselt a HÖOK debreceni közgyűlésén elfogadottakkal szemben. Dr. Vámosi Péter elnökségi
tagtársammal közösen az államtitkárság válaszára írásos viszontválasz koncepcióját dolgoztunk ki, az
egyeztetések jelenleg is folynak a két érintett szervezet között.

December hónap folyamán a Szocietasz képviselőinek invitálására Gulyás Tibor elnök úrral közösen
egy egyeztetésen vettem részt az ösztöndíjreform koncepciójának ismertetése okán. 2017 februárjában a
HÖOK

székesfehérvári

közgyűlését

megelőzően

az

Eszterházi

Károly

Egyetem

Hallgatói

Önkormányzatának felkérésének eleget téve előadást és workshopot tartottam Sárospatakon a
felsőoktatási ösztöndíjak – HÖOK ösztöndíjreform témakörben.

HÖOK mentorprogram
Gulyás Tibor HÖOK elnöki pályázatában megfogalmazásra került a hazánkba érkező külföldi
hallgatók, elsősorban a Stipendium Hungaricum program keretében hazai képzésben résztvevő hallgatók
mentorálására vonatkozó program indítása. A HÖOK a FETA-val konzorciumot alkotva a Tempus
Közalapítvány által kiírt külföldi hallgatók számára intézményi mentorrendszer és mentorkézikönyv
kialakítására vonatkozóan nyertes pályázatot nyújtott be. A pályázati kiírásban szereplő mentorrendszer
és mentorkézikönyv megalkotásában alkalmam volt részt venni, segítve a szakértő kollégák munkáját.
Részt vettem a témában megrendezett konferencián is december hónapban.

A program kialakításával kapcsolatosan felvettem továbbá a kapcsolatot Karácson Zitával, az ESN
Hungary elnökével, akivel közösen fogalmaztuk meg a szervezeteink közti együttműködési szándékot a
program elindítása és a jövőbeni külföldi hallgatókat érintő érdekképviseleti ügyekben. Alkalmam volt
továbbá részt venni az ESN Hungary tisztújító közgyűlésén Gödöllőn, ahol a résztvevő ESN-es képviselőkkel
egy workshop keretén belül tudtam ismertetni elképzelésünket a mentorprogram megalkotására
vonatkozóan.

Gulyás Tibor elnök úr közreműködésével Palkovics államtitkár úr irányába jeleztük a program
megalkotására vonatkozó javaslatunkat, mely február hónapban pozitív visszajelzést kapott az
államtitkárság irányából. A tavaszi hónapok során a már említett kutatás lezárását követően további
egyeztetések következnek, melyek eredményeképpen reményeink szerint szeptember hónapban
elindulhat a mentorprogram a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatók
számára.

Részvétel a MAB látogató bizottságában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
A Magyar Akkreditációs Bizottság látogató bizottságának tagjaként részt vettem a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem intézményi akkreditációjában 2016 novemberében. A kétnapos látogatás során az
intézmény mind a négy karáról alkalmam volt hallgatókkal és hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel is
találkoznom. A látogató bizottságnak írt észrevételeimet tartalmazó beszámolóban kiemeltem az
intézmény rektorának elismerő szavait az NKE HÖK munkájáról, illetve az OMHV rendszerben tapasztalt
hiányosságokat is. A jelentés végső változata várhatóan még 2017 februárjában elkészül.

European Students’ Union 71. közgyűlése – Gdansk, Lengyelország
Az Európában található országos felsőoktatási hallgatói érdekképviseleti szervezeteket összefogó
European Students’s Union (ESU) 71. közgyűlésén képviseltem Magyarország hallgatóit, a HÖOK-ot
Gdanskban, Vámosi Péter, Kárász István és Kiss Dávid kollégákkal közösen. A közgyűlést megelőzően
három napos szemináriumon vettem részt a helyszínen, melynek fő témája a hátrányos helyzetű hallgatói
csoportok hozzáférhetőségének javítása volt a felsőoktatásba való belépésre. A négy napon át tartó
közgyűlésen megszavazásra került az ESU elnökségének munkaterve, a szervezet teljes jogú tagjává
választottuk a Fehérorosz BOSS szervezetet, valamint véleményeztük az Európai Bizottság készségfejlesztő

programját, a New Skills Agenda-t. Az eseményről részletes beszámoló a HÖOK honlapján olvasható:
http://hook.hu/hirek/kulugy/26-kulugy/133/az-esu-71-kozgyulesen-jartunk

Visegrádi négyek hallgatói érdekképviseleti találkozó
A Visegrádi négyek országainak hallgatói képviselői (Magyarország (HÖOK), Szlovákia (SRVS),
Lengyelország (PSRP), Csehország (SKRVS)) kiegészülve Romániával (ANOSR) alkotják közösen a V4+
hallgatói szövetséget, mely célja az ESU-n belül hatékonyabb érdekérvényesítés közös álláspont
kialakításával. Az érintett országok minden ESU közgyűlést megelőzően egyeztetést folytatnak a napirendi
pontokkal kapcsolatosan, mely egyeztetések helyszínei rotációs alapon kerülnek kiválasztásra V4+
országok között. A soron következő házigazda Magyarország, így megkezdtük egy áprilisi rendezvény
megszervezését, helyszínként Sopront jelöltük meg. A rendezvény költségeinek finanszírozására
pályázatot nyújtottunk be a Visegrad Fund szervezetéhez.

HÖOK vezetőképző és nemzetközi műhely
A HÖOK őszi vezetőképzőjén a külügyi szekciót vezettem Kárász Istvánnal és Szigethi Katalinnal
közösen, mely során problématérkép felállítása, valamint a soron következő két év cselekvési terve került
megalkotásra a résztvevőkkel közösen. Az eseményen a tudásátadásra, egymás megismerésére is
hangsúlyt fordítottunk, négy intézményi képviselő mutatta be a külügyi tevékenységét szervezetüknek.
Workshop keretében vitattuk meg továbbá a mentor-mentorált kapcsolat, valamint a mentorrendszerek
célkitűzését, kapcsolatát. Január hónapban felállításra került a HÖOK nemzetközi műhely is, melynek
tavaszi célkitűzése a mobilitási programokat ösztönző ajánlás kidolgozása a tagönkormányzatok számára.

Egyéb tevékenység
A HÖOK elnökségi, illetve választmányi ülésein az előző közgyűlés óta eltelt időszakban aktívan
részt vettem. Alkalmam volt részt venni több nemzetközi konferencián emberjogi, gazdasági
témakörökben, valamint a Magyar Rektori Konferencia Társadalomtudományi bizottságának hallgatói
tagjaként a bizottság alakuló ülésén is részt vettem. Részt vettem továbbá a HÖOK 20 konferencián,
melyen az „Ösztönöz-e az ösztöndíjrendszer” kerekasztal-beszélgetés moderátori feladatait láttam el.
Részt vettem Nemzeti Ifjúsági Tanács tisztújító közgyűlésén, a Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának tisztújító közgyűlésén, valamint az Educatio kiállításon is.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat!

Budapest, 2017.02.15

Kaizinger Tamás Töhötöm sk.
külügyi elnökségi tag

