
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. február 19. Budapest - NKE #Jövőkép program disszemináció 

2018. február 20. Budapest – BME #Jövőkép program disszemináció 

2018. február 21. Pécs - PTE #Jövőkép program disszemináció 

2018. február 26. Budapest - SE #Jövőkép program disszemináció 

2018. február 27. Miskolc - ME #Jövőkép program disszemináció 

2018. február 28. Eger - EKE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 3-4. Makkosjánosi Kárpátaljai Szűrővizsgálat 

2018. március 6. Debrecen - DE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 7.  Nyíregyháza - NYE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 12. Budapest - OE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 12. Budapest Vezetőségi ülés 

2018. március 13. Sopron - SE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 14. Győr - SZE #Jövőkép program disszemináció 



 

2018. március 19. Budapest – PPKE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 19. Budapest Kerekasztal a Fiatalokért egyeztetés 

2018. március 20. Budapest – ELTE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 22. Budapest- BCE #Jövőkép program disszemináció 

2018. március 27. Budapest Felsőoktatási Tervezési Testület ülése 

2018. március 29. Budapest Projektvezetői értekezlet 

2018. április 4. Budapest Vezetőségi ülés 

2018. április 9. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2018. április 12-15. Siófok HÖOK Őszi Vezetőképző 

2018. április 14. Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2018. április 27. Budapest Egyeztetés Németh Gergővel az átadás-

átvételről 

2018. május 3. Budapest Vezetőképző kiértékelés 

2018. május 3. Budapest Találkozás az ENQA képviselőivel 

2018. május 3. Budapest Egyeztetés Németh Gergővel az átadás-

átvételről 

2018. május 4. Budapest Egyeztetés Gulyás Tiborral és Németh 

Gergővel az átadás-átvételről 

 



 

 

Részletes beszámoló 

 

Jövőkép 

Ahogy azt már a legutóbbi, februári HÖOK Közgyűlésen is bejelentettük, a HÖOK vezetősége a 

február-márciusi időszakban egy nagyszabású eredménykommunikációs látogatássorozatba kezdett. A 

rendezvénysorozatnak több célja is volt. Egyrészt fontosnak tartottuk, hogy az egy évvel ezelőtt elindított 

Jövőkép program előrehaladásáról visszacsatolást adjunk tagintézményeink döntéshozó szerveinek, 

ezért igyekeztünk minden meglátogatott intézményben részt venni a helyi HÖK közgyűlésén, vezetőségi 

ülésein. Másrészt a HÖOK-hoz kapcsoló projektek aktuális híreit és lehetőségeit is igyekeztünk 

továbbítani az intézmények irányába, ezáltal a HÖOK Diák, a Diákkedvezmény Rendszer és a HÖOK 

Tehetségmentor, valamint Mentorprogram is meg tudott jelenni a helyszíneken, különböző formákban. 

A harmadik, de hasonlóan fontos eleme a látogatássorozatnak a Minority SafePack kampány segítése 

volt: az intézményeben offline aláírásgyűjtő helyeket telepítettünk, ahol aktivistáink gyűjtötték a 

kezdeményezéshez szükséges aláírásokat. A kitelepülések során emellett még igyekeztünk az idén 10 

éves Nemzeti Tehetség Program eddig elért eredményeit, valamint aktuális pályázati lehetőségeit is 

bemutatni első sorban a tehetséggondozásban érintett szereplők számára.  

A „roadshow” során több, mint 20 intézménybe látogattunk el, ebből 14 esetben személyesen is meg 

tudtam jelenni a tagintézményeinkben. Kabinetfőnökként ezen megjelenéseknek a tagintézményi 

vezetéssel történő leegyeztetése volt az elsődleges feladatom. A helyszíni operatív és logisztikai 

feladatokat pedig a Grebely Gergely vezette projektirányítás felelt, ezért ez úton is köszönöm 

munkájukat. 

 

Felsőoktatási Tervezési Testület 

A Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT) idei első ülését március 27-én tartotta az EMMI akadémiai 

utcai épületében. Az ülésen jómagam képviseltem a HÖOK álláspontját, bár szavazati joggal a megkésett 

kinevezési eljárás miatt nem tudtam még élni. Az ülés első napirendi pontjaként dr. Horváth Zita 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár asszony tartott beszámolót a felsőoktatás területén az előző 



 

ülés óta eltelt időszakban bekövetkezett változásokról. Beszámolójában kiemelt hangsúlyt kapott a 

HÖOK Jövőkép programja, és az ennek keretében a HÖOK és az EMMI között létrejött megállapodás is. 

Az FTT tagjaitól érkezett szakmai kérdéseknél igyekeztem válaszaimban megjeleníteni a HÖOK hivatalos 

álláspontját.  

Az ülés második napirendi pontjaként a BCE-nek egy szakindítását (Családpolitika és humán 

szakpolitikák gazdaságtana) tárgyalta meg az FTT, mely során jeleztem az előterjesztéssel kapcsolatos 

észrevételeimet, melyeknek figyelembe vételével került végül elfogadásra a szakindítás. 

 

Vezetőképző – Vezetői alapozó és haladó képzés 

Az idei tavaszi Vezetőképző szervezői feladataiban csak csökkentett mértékben tudtam belefolyni, 

ugyanis a tanulmányaim befejeztéhez közeledve a szakdolgozatírási kötelességem túl sok szabadidőt 

vett el a mindennapjaiból, azonban látva a végeredményt, úgy gondolom Németh Gergő és Szabó Gábor 

így is maradéktalanul el tudták látni a szükséges feladatokat. 

A képzések közül idén is – hasonlóan az előző két alkalomhoz – a vezetői alapozó illetve haladó 

képzések szakmai programjáért voltam felelős. Az alapozó képzésen a Hallgatók Ügyvédje program 

jogászai tartottak a szombat délelőtt során előadásokat, majd a délutáni részen Al-Absi Leila tartott a 

résztvevőknek egy interaktív tréninget a vezetői lét sajátosságairól. A haladó képzésen délelőtt én 

tartottam egy – remélhetően kellően – interaktív előadást a változásmenedzsment alapjairól, majd a 

Diákhitel Zrt. munkatársával, Nagy Zoltánnal alakítottunk ki egy beszélgetést a magyarországi diákhitel 

rendszerről. A délutáni részen pedig dr. Szvetelszky Zsuzsanna pszichológus előadását hallgathatták meg 

a részvevők, melynek témája a pletyka jellemzői, és annak szerepe a szervezeti működésben volt. Két 

képzéssel kapcsolatos résztvevői visszajelzések alapján az előző rendezvényhez képest sikerült javítanom 

a képzések színvonalán, ami azt jelenti, hogy a mostani rendezvényre eszközölt változtatások meghozták 

a gyümölcsüket.  Az alapozó képzés koordinációjában ellátott feladataiért pedig ezúton szeretném 

megköszönni Csont István hathatós segítségét. 

 

Egyebek 



 

Mivel jelen Közgyűlés alkalmával egyúttal lemondásomat is be szeretném nyújtani, szükségesnek 

tartom, hogy pár szóval kitérjek azon feladatokra is, melyek hozzám kapcsolódtak és az elnökségi 

pályázatban is meghatározásra kerültek, azonban eddigi írásos beszámolóimban nem tettem róluk 

említést. 

A régiós rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban egyrészt a szabályzati felülvizsgálat megtörtént, a 

Hallgatók Ügyvédje program jogászaival közösen megalkottunk egy régiós SZMSZ mintát, melyet minden 

régió használhat majd alapul, amennyiben módosítani kívánja a szabályzatát. A feladat másik fele, a 

régiós struktúra folyamatos „használata”, a régiók szerepének növelése vagy adott esetben átalakítása 

egyelőre még várat magára, nem sikerült még megtalálnunk azt a formát, mely a jelenleginél minden 

bizonnyal jobban működhetne. A NÁFiOR régió szervezeti háttere is rendezve lett időközben, a NÁFIOR 

Egyesület jogi státusza tisztázódott, és az idei évben már indult is az egyesület a Nemzeti Együttműködési 

Alap pályázatain, ahol a sikeres pályázatok esetén a NÁFIOR saját rendezvényeit lehetne majd 

finanszírozni ezen forrásokból. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a továbbiakban Jancsó András fogja 

ellátni. 

A HÖOK alumni rendszerének felélesztésére tett első kísérletének a tavaly első alkalommal átalakított 

kabinettábor, a HÖOK Nyári Szabadegyetem tekinthető. A rendezvény szervezése során igyekeztünk 

figyelni rá, hogy lehetőleg minél több egykori HÖOK-os, vagy a hallgatói mozgalomhoz korábban közel 

álló személyeket hívjunk meg előadónak. Ez a fajta szemlélet az idei évben is megtapasztalható lesz a 

Szabadegyetem szakmai programjánál.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést beszámolóm elfogadására. 

 

Budapest, 2018. április 29. 

  

 Garbai Ádám s.k. 

 kabinetfőnök 


