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Eseménynaptár 2015. október 10. – 2016. február 16.

Időpont

Helyszín

Esemény

2015. október 16.

Pécs

HÖOK Választmány ülése

2015. október 17.

Pécs

HÖOK Közgyűlés ülése

2015. október 20.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2015. október 23.

Budapest

Egyeztetés az őszi Vezetőképző tanulmányi
szekciójáról

2015. október 23.

Budapest

HÖOK-iroda állománygyűlés

2015. október 28.

Baja

MAB látogató bizottság az EJF-en

2015. november 5.

Keszthely

HÖOK Elnökség megbeszélése

2015. november 5-7.

Keszthely

HÖOK Vezetőképző, tanulmányi szekció
vezetése

2015. november 7.

Keszthely

HÖOK Választmány ülése

2015. november 17.

Budapest

Egyeztetés a rendezvényszervezési
folyamatokról

2015. november 17.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2015. november 20.

Budapest

Egyeztetés a Katona József Színház
képviselőivel

2015. december 7.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2015. december 8.

Budapest

Educatio megbeszélés

2015. december 10.

Budapest

Egyeztetés új iktatórendszer bevezetéséről

2015. december 10.

Budapest

Egyeztetés a HÖOK arculatról

2015. december 11.

Budapest

HÖOK Választmány ülése és évzáró találkozó

2015. december 31.

Budapest

Egyeztetés Jóna Jankával a függőben lévő
kommunikációs feladatokról

2016. január 6.

Budapest

Educatio megbeszélés
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2016. január 7.

Budapest

Easymaths egyeztetés

2016. január 7.

Budapest

HÖOK-iroda állománygyűlése

2016. január 13.

Budapest

Egyeztetés dr. Solti Péter miniszteri biztossal

2016. január 14.

Budapest

tagönkormányzati képviselők egyeztetése,
téma: ösztöndíjreform

2016. január 15-17.

Velence

HÖOK Elnökség évkezdő megbeszélés, ülés

2016. január 16.

Budapest

Találkozó a Krea Kortárs Művészeti Akadémia
képviselőjével

2016. január 20.

Budapest

Egyeztetés a Katona József Színház
képviselőjével

2016. január 21-23.

Budapest

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás,
HÖOK-megjelenés

2016. február 2.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2016. február 2.

Budapest

HÖOK Választmány ülése

2016. február 9.

Budapest

HÖOK Elnökség ülése
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Részletes beszámoló
Az előző Közgyűlésen bejelentett szervezeti átalakítások során Gulyás Tibor
felkért, hogy novembertől kezdve én lássam el a kabinetfőnöki feladatkört. A
felkérést szívesen fogadtam, ugyanakkor az így megszaporodott teendőim miatt az
előző feladatköreimet – Gulyás Tibor egyetértésével – tovább delegáltam: a határon
túli kapcsolatokkal a továbbiakban Veres Márton elnöki megbízott, míg a HÖOK
ifjúságügyi feladataival Hegedűs Zoltán elnöki megbízott foglalkoznak.

Szervezeti átalakítások
A HÖOK belső működésére vonatkozóan több változást is eszközöltünk az
utóbbi időszakban. Ezen változások mindegyike azt a célt szolgálta, hogy a
szervezet működését javítsuk, a folyamatokat automatizáljuk és professzionalizáljuk.
Ez magába foglal személyi változásokat is, ugyanis több személycsere is történt az
utóbbi hónapokban, ugyanakkor adott esetben az alkalmazottak feladatköreinek
változását is jelentette. Az operatív döntéshozatalt is ésszerűsítettük és gyorsítottuk,
valamint rövid időn belül az adminisztratív kötelezettségeinket is javítani fogjuk:
egyrészt új iktatási és selejtezési szabályzatot kívánunk bevezetni, másrészt a
leltározási gyakorlatunkat is javítani kívánjuk a közeljövőben.

EDUCATIO
Az idei Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás szervezési jogát
rendhagyó módon a HÖOK kapta meg, mely feladat ellátását az HÖOK Kft. vállalta
magára. Ebből kifolyólag a HÖOK Elnökségének egybehangzó véleménye volt, hogy
a HÖOK-nak is nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a kiállításon való megjelenésre. Ezt
figyelembe

véve

Gulyás

Tibor

engem

bízott

koordinálására.
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Az idei koncepció az volt, hogy ne csak önmagában a HÖOK, illetve HÖOK
Elnökség jelenjen meg a kiállításon a standunknál, hanem hogy biztosítsunk
lehetőséget a megjelenésre a szervezet minden jelenleg futó, vagy hamarosan
induló projektje számára. Ennek fényében a kiállításon a nyolcszögú HÖOK standnál
helyet kapott a Diáktanácsadás, a SportPont Program, a Mentor Program, a
Tehetségmentor Program, a Hallgatók Ügyvédje, és nem utolsó sorban az EFOTT is.
Az

érdeklődők

amellett,

hogy

tájékoztatást

kérhettek

az

egyes

projektek

képviselőitől, egyúttal részt is vehettek egy nyereményjátékban, ahol páros EFOTT
hetijegyet nyerhettek, ha végigjárták az összes állomást a stand körül és teljesítették
az ott előírt feladatokat. Ezt azért találtuk ki, hogy így is minél szélesebb körrel tudjuk
megismertetni a HÖOK szerteágazó portfólióját.

Arculat
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy december közepén felvettük a
kapcsolatot egy új dizájner céggel, és elkezdtük a közös munkát az új arculat
megteremtéséhez. Ennek köszönhetően az Educatio kiállításon az érdeklődők már
az új HÖOK arculat első elemeivel is találkozhattak. Az arculat egyelőre még nem
végleges ebben a formában, de mindenképpen szerettük volna megragadni ezt az
alkalmat, hogy elkezdhessük bevezetni a hamarosan bevezetendő új HÖOK-dizájnt.
Jelenleg is folynak az egyeztetések az új kommunikációs munkatárs, Tóth
Anna Nóra és a cég képviselői között, hogy a teljes, megújult arculatot minél előbb
bevezethessük.
Elnökségi hétvége
A 2015-ös évhez hasonlóan idén is tartottunk egy szakmai hétvégét melynek
jómagam láttam el a szervezői feladatait, és ahol az Elnökség tagjai mellett az elnöki
megbízottak valamint az irodai munkatársak voltak meghívottak. A rendezvényt a
velencei Juventus Hotelben tartottuk 2016. január 15-17. között.
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A hétvége során tartottunk két hosszabb elnökségi ülést a péntek esti,
valamint a szombat délelőtti órákban, ahol először Gulyás Tibor tartott összefoglalót
az Elnökség és a HÖOK elmúlt egy évéről, majd az újonnan bevezetett Mérföldkövek
mentén végigvettük egyesével a következő egy évre kitűzött céljainkat és az ehhez
kapcsolódó feladatokat. A hétvége során szó esett még a HÖOK szervezeti
struktúrájának lehetséges reformjairól is, amikről azonban végleges döntés még nem
született. A hétvége folyamán egyúttal elfogadásra került egy szankcionálási
rendszer is, melyet Gulyás Tibor felkérésére dolgoztam ki, és aminek a célja az
Elnökség

és

elnöki

megbízottak

munkavégzésének

jobb

ütemezése.

A

szankcionálási rendszert februári kezdettel ültettük át a gyakorlatba.
A szombat délutáni részre két trénert hívtunk. Az első részt Budai Marcell
tartotta, aki egy time-management tréninget tartott, majd ezt követően Palkovits Nóra
tartott egy csapatépítő tréninget.

Katona József színház
November végén érkezett a HÖOK részére egy megkeresés a Katona József
Színház részéről, melyben felajánlották egy esetleges együttműködés lehetőségét.
Gulyás Tibor megbízásából felvettem velük a kapcsolatot, és elkezdtünk kidolgozni
egy együttműködési megállapodást, mely folyamatba január közepén a frissen
megválasztott BRSZ elnököt, Murai Lászlót is bevontuk. Az együttműködés
értelmében a Színház felajánlotta, hogy minden egyetemi és főiskolai hallgató
számára féláron adják a színházjegyeket, amennyiben a rendelést Mastercard-os
vásárlással bonyolítják le, a HÖOK BRSZ pedig cserébe vállalta, hogy segít hirdetni
az akciót az egyetemi felületeken. Az akció már él, és a legtöbb budapesti
intézményben már a plakátok is ki lettek helyezve, így reméljük, hogy a
kezdeményezés rövid időn belül nagy sikereket fog elérni a hallgatók körében.
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MAB LB
2015 őszén a HÖOK részéről én voltam a delegált a Magyar Akkreditációs
Bizottság Látogató Bizottságába, melynek feladata a bajai Eötvös József Főiskola
felülvizsgálata volt. Az intézménylátogatás október 28-án volt, ahol jómagam is jelen
voltam, majd ezt követően részt vettem a zárójelentés elkészítésében is.

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását!

Budapest, 2016. február 16.
Garbai Ádám
kabinetfőnök
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