
 

 

Eseménynaptár 

2017 február – 2017 május 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017.02.24-26 Székesfehérvár HÖOK közgyűlés 

2017.02.24 Székesfehérvár HÖOK Választmány ülése 

2017.02.27. Budapest Egyeztetés a HÖOK Kommunikációjáról 

2017.02.28. Budapest Board ülés 

2017.02.28. Budapest Egyeztetés a HÖOK Kommunikációjáról 

2017.03.02. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjéről 

2017.03.06-08 Írország, Galway European Students’ Union Convention 

2017.03.09. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjének 

Vezetői képzéséről 

2017.03.10. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjéről 

2017.03.11-12. Budapest HÖOK elnökségi hétvége 

2017.03.12. Budapest HÖOK Elnökség ülése 



 

2017.03.14. Budapest Board ülés 

2017.03.14. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjének 

Vezetői képzéséről 

2017.03.15. Budapest Részvétel a HÖOK március 15-én tartott 

megemlékezésen a Fiumei úti sírkertben 

2017.03.20. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjéről 

2017.03.21. Budapest Board ülés 

2017.03.21. Budapest Egyeztetés a Kárpát-medencei Vezetőképzőről 

2017.03.24. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.03.27. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjéről 

2017.03.28. Budapest Board ülés 

2017.03.28. Budapest Egyeztetés a HÖOK Kommunikációjáról 

2017.03.28. Budapest Egyeztetés a HÖOK szervezetfejlesztéséről 

2017.03.31. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.02. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.03. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2017.04.04. Budapest Board ülés 



 

2017.04.05. Budapest Egyeztetés a HÖOK kommunikációjáról 

2017.04.06. Budapest HÖOK külügyi egyeztetés  

2017.04.07. Budapest Mérföldkövek egyeztetés az HÖOK elnökségi 

tagokkal 

2017.04.10. Budapest Mérföldkövek egyeztetés az HÖOK elnökségi 

tagokkal 

2017.04.10. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.11. Budapest Board ülés 

2017.04.12. Budapest Egyeztetés személyi kérdésekről Maszlavér 

Gáborral és Janzsó Ádámmal 

2017.04.12. Budapest Rákóczi Szövetség díjátadója és 

megemlékezése a felvidéki kitelepítésekről 

2017.04.13. Budapest HÖOK Felügyelő Bizottság ülése 

2017.04.18. Budapest Board ülés 

2017.04.18. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.19. Budapest Egyeztetés a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjéről 

2017.04.20-22. Siófok HÖOK tavaszi Vezetőképzője 

2017.04.20. Siófok HÖOK Választmányi ülése 

2017.04.21. Siófok HÖOK Választmányi ülése 



 

2017.04.25. Budapest Board ülés 

2017.04.25. Budapest Egyeztetés Nedeczky Lillával a lehetséges 

együttműködésről 

2017.04.25. Budapest HÖOK Elnökség ülése  

2017.04.26. Budapest Egyeztetése a Jövőkép programról 

2017.04.27. Budapest Egyeztetése a Jövőkép programról 

2017.04.28. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.28. Budapest Részvétel a HÖOK sajtótájékoztatóján 

2017.05.02. Budapest Board ülés 

2017.05.02. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.05.04. Budapest Tavaszi Vezetőképző kiértékelése 

2017.05.04. Budapest Részvétel a Terror házában tartott kerekasztal 

beszélgetésen. Téma: CEU-ügy 

2017.05.05. Budapest Egyeztetés a HÖOK új honlapjáról 

2017.05.05. Budapest Egyeztetés az Interkoll képviselőivel 

 

  



 

 

 

Részletes beszámoló 

 

 

Tavaszi elnökségi hétvége 

Az előzetesen február elejére tervezett, szokásos év eleji HÖOK elnökségi hétvégét végül az eredeti 

dátumhoz képest hozzávetőleg egy hónappal eltolva, március elején tudtuk megtartani. Helyszínnek 

a Dunaújvárosi Egyetem kollégiumát találtuk alkalmasnak, ahol közel két napot töltöttünk el közösen. 

A szombati napon lehetőségünk volt a Szónok Születik retorikaiskola képzésén részt venni, ahol 

hasznos tippeket és praktikákat tanultunk a prezentációs technikák terén, majd a szombati nap 

hátralevő, valamint a vasárnapi napon a szervezet jövőjével, az elkövetkező két év feladatainak 

ütemezésével töltöttük. A Dunaújvárosban tartott Elnökségi ülés alkalmával született végleges döntés 

a HÖOK Vezetőképző rendszerét érintő reformok irányáról, ütemezéséről is. A szombati este egyúttal 

alkalmunk nyílt a kikapcsolódásra és csapatépítésre is, ami azt jelentette, hogy a helyi oktatókból álló 

futballcsapat ellen volt lehetőségünk játszani, majd pedig a közös lazításra is maradt még időnk.  

 

Kommunikáció 

Ahogy az eseménynaptáromban is látni lehet, meglehetősen sokat foglalkoztunk az utóbbi időben a 

HÖOK kommunikációjával. Ez két oknak is köszönhető. Egyrészt sajnos elváltak az útjai a szervezetnek 

Tóth Nóra Annától, akinek az elmúlt egy évben végzett lelkes, alázatos és hozzá értő munkáját ezúton 

is köszönöm. A helyére Radó Dávidod, a BGE hök elnökét találtuk, akivel még márciusban megkezdtük 

az átadás-étvételi feladatokat, és kitűztük a közép és hosszú távú célokat. Ezek első lépéseként mind 

a külső, mind a belső kommunikációnkkal kapcsolatban felméréseket végeztünk/fogunk végezni, ami 

alapján fogjuk meghatározni a fejlesztési területeket, kitörési pontokat.  

 

ESU Convention 



 

Március elején volt alkalmam részt venni az ESU idei, Írországban tarott képzésén, ahol Kaizenger 

Tamás Töhötömmel és Kiss Dáviddal képviseltük a HÖOK-ot. A kint töltött 3 nap alatt volt alkalmam 

mélyebben megismerkedni az európai érdekképviseleti rendszerrel és annak vezetőivel. Részt vettem 

szekcióüléseken is, ahol a migráns, szociálisan hátrányos helyzetű, valamint LGBTQI hallgatók 

problémáiról folyt első sorban az értekezés. Nagy örömre szolgált egyúttal, hogy megismerkedhettem 

a V4+ csoport képviselőivel is, így első kézből szembesülhettem vele, hogy az elmúlt évek külügyi 

téren végzett munkának köszönhetően a HÖOK milyen megbecsült helyet tölt be ezen 

csoportosuláson belül.  

 

Vezetői képzés 

Az idei tavaszi Vezetőképzőn a pénteki napok vezetését és szervezését kapták meg az elnökségi tagok. 

Hozzám egyből két képzés tartozott, a Vezetői alapozó és a Vezetői haladó. Előbbin a pénteki nap 

folyamán a résztvevők megismerkedhettek a vezetői lét pszichológiai alapjaival, majd egy rövid 

előadást hallhattak a projektmenedzsment alapjairól, a délutáni részen pedig a Hallgatók Ügyvédje 

program korábbi képviselője, Kusztor András tartott előadást az érdekképviseleti vezetők jogköreiről, 

valamint a HÖK alapszabályok ideális felépítéséről. A Vezetői haladó képzésen a délelőtti részen a 

változásmenedzsment alapjairól kaptak egy több mint kétórás képzést a résztvevők, a délutáni részen 

pedig csoportpszichológiai előadáson vehettek részt. A beérkezett visszajelzések alapján a képzések 

nagyobb tetszésnek örvendtek, mint az őszi alkalommal, de még mindig látok benne fejlesztési 

lehetőségeket, ezért remélem, ezeket meg is tudjuk valósítani a soron következő Vezetőképzőnkön. 

 

Jövőkép program 

Az április 28-án bejelentett HÖOK #Jövőkép program előkészítési és megvalósítási munkálataiban 

egyaránt részt veszek. Az előkészítés során több, egész napos egyeztetés előzte meg a program 

elindítását, melyeken végig részt vettem és igyekeztem legjobb tudásom szerint segíteni a program 

sikerességét. A lebonyolítás során az Elnökség döntése alapján jómagam foglalkozom a magyarországi 

felsőoktatási intézményekkel történő kapcsolattartással. Az első héten összesen 5 állomása lesz a 

programnak, valamint mire a Közgyűlés tárgyalni fogja ezen beszámolómat, remélhetőleg már az 



 

5vös5km-en is épségben túllesz majd a csapat, ahol szándékosan promóciós célzattal #jövőképes 

pólókban tervezzük teljesíteni a távot többedmagammal. 

  

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2017. 05. 04. 

 Garbai Ádám sk. 

 Kabinetfőnök 

 


