
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. június 22. Budapest 
Egyeztetés a HÖOK – Google együttműködés 

kapcsán 

2016. június 27. Budapest Hallgatói szolgáltatások egyeztetés Dr. Solti 

Péterrel 

2016. június 28. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2016. június 28. Budapest Hallgatói szolgáltatások egyeztetés Dr. Solti 

Péterrel 

2016. június 30. Budapest Állománygyűlés 

2016. július 4. Budapest Külügyi stratégia egyeztetés 

2016. július 5. Budapest Egyeztetés a Google képviselőivel 

2016. július 5. Budapest Hallgatói szolgáltatások egyeztetés Dr. Solti 

Péterrel 

2016. július 7-8. Sarlóspuszta ELTE HÖK Vezetőképző 

2016. július 12-17. Velence EFOTT 

2016. július 19-24. Tusnádfürdő Bálványosi Szabadegyetem 

2016. július 25. Budapest PontOttParty 



 

2016. augusztus 9. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2016. augusztus 9. Budapest HÖOK Választmányi ülés 

2016. augusztus 10. Siófok NKE Gólyatábor 

2016. augusztus 17. Balatonlelle BME TTK Gólyatábor 

2016. augusztus 18. Budapest HÖOK 20 megbeszélés 

2016. augusztus 19. Sikonda PTE BTK Gólyatábor 

2016. augusztus 20.  Bodajk-Balinka SZE Gólyatábor 

2016. augusztus 21. Balatonakarattya PTE ETK Gólyatábor 

2016. augusztus 24. Gödöllő SZIE Gólyatábor 

2016. augusztus 29-31. Zánka ELTE BTK Gólyatábor 

2016. szeptember 6. Budapest HÖOK választmányi ülés 

2016. szeptember 7. Debrecen DE Gólyatábor 

2016. szeptember 12. Komarno Egyeztetés a SJE HÖK képviselőivel 

2016. szeptember 12. Budapest Összművészeti Egyeztetés 

2016. szeptember 13. Budapest Board ülés 



 

2016. szeptember 14. Budapest Állománygyűlés 

2016. szeptember 20. Budapest Board ülés 

2016. szeptember 20. Budapest Sportnap 

2016. október 1-2. Pécs Programalkotó hétvége 

2016. október 4.  Budapest Board ülés 

2016. október 5.  Budapest ELTE EHÖK Elnökségi ülés 

2016. október 5. Budapest SE EHÖK Tanács ülés 

2016. október 7. Budapest HÖOK választmányi ülés 

 

 

  



 

 

Részletes beszámoló 

 

 

Szervezeten belüli változások 

A nyár folyamán több változás is bekövetkezett a HÖOK szervezetében. Először június elején 

kezdte meg próbaidővel a munkáját Szigethi Katalin a HÖOK kötelékében, mint nemzetközi 

munkatárs, akinek elsősorban a külügyekért felelős elnökségi tag valamint a külügyi 

munkacsoport munkájának segítése a feladata, de mindezek mellett egyéb feladatokat is ellát, 

amivel nagyban tudja segíteni szervezet működését. A próbaidő augusztusi lejárta után 

meghosszabbítottuk a szerződését, így a továbbiakban is számíthatunk munkájára. 

 

Mindemellett a május végén megüresedett titkárságvezetői pozícióra is kellett új munkatársat 

találnunk, ezért Mikó Hajnalkával közösen elkezdtünk állásinterjúkat tartani. Hosszas 

keresgélés után úgy gondolom a lehető legjobb személyt találtuk meg erre a feladatra Varga 

Natália személyében, aki július elejével vette át a titkárságvezetéssel kapcsolatos feladatokat.  

 

Már korábbi beszámolóimban is többször felmerült, hogy új irodahelységet keresünk a HÖOK 

számára, ugyanis a mostani iroda már nem tudja ellátni a neki szánt feladatokat, aminek 

elsősorban a helyhiány az oka. A nyár folyamán ezzel kapcsolatban is igyekeztünk előrelépni, 

több bejáráson is részt vettünk, ahol próbáltuk megtalálni a számunkra ideális körülményeket 

biztosító épületet, aminek köszönhetően egy potenciális helyszínt találtunk, melynek 

üzemeltetőjével jelenleg is folynak az egyeztetések az esetleges bérléssel és költözéssel 

kapcsolatban. 

 

EFOTT, POP 

Az idei EFOTT fesztivál szervezési feladataiban is részt vettem, bár nem ugyanazon 

minőségben mint az előző évben. Idén leginkább pályázatokkal foglalkoztam, melyeknek az 

elszámolási időszaka még hátra van, valamint Németh Gergőt igyekeztem tehermentesíteni a 

Civil Tér szervezésében, ahol leginkább a Civil Színpad és a helyszíni feladatok ellátásában 



 

igyekeztem kivenni a részemet. Az EFOTT idei értékelő napjaira október végén kerül sor, ahol 

szintén tervezek részt venni. 

A fesztivál után szintén részt vettem a Pont Ott Partin, ahol protokoll feladatokat láttam el. 

 

GT Roadshow 

Tompos Balázs elnökségi taggal közösen vetettük bele magunkat a HÖOK Gólyatábori 

Roadshowjának megszervezésébe. Balázs a HÖOK MEFS-sel közös megjelenését szervezte, 

míg jómagam az elnökség részvételének koordinálásban vettem részt. Az elnökség tagjai 

összesen 21 gólyatáborban vettek részt, ebből én 8 táborban tudtam megjelenni. Idén 

nagyobb hangsúlyt fektettünk a HÖOK megjelenésére ezekben táborokban, amiben külön 

köszönöm Tóth Anna Nóra kommunikációs munkatárs munkáját. A megjelenések alkalmával 

ajándéktárgyakért cserébe kérdőíveket töltettünk ki a tábor részvevőivel, ahol a hallgatói 

élettel és a HÖOK-kal kapcsolatos kérdéssorra kellett helyesen válaszolniuk az elsőéveseknek. 

Összességében úgy gondolom kijelenthetem, hogy még van hova fejlődnünk ezen a téren, de 

úgy vélem, jó irányba indultunk el az idei megjelenésünkkel. 

 

 

Kérem a tisztelt közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Budapest, 2016.10.04.  

Garbai Ádám 

Kabinetfőnök 

HÖOK 

 


