
 

 

Eseménynaptár 

2017. május 13. – 2017. október 14. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. május 13. Szombathely HÖOK Közgyűlés 

2017. május 15. Budapest BGE #Jövőkép állomás 

2017. május 18. Miskolc ME #Jövőkép állomás 

2017. május 30. Debrecen DE #Jövőkép állomás 

2017. május 31. Budapest BCE #Jövőkép állomás 

2017. június 1. Dunaújváros DUE #Jövőkép állomás 

2017. június 6. Kecskemét PAE #Jövőkép állomás 

2017. június 8. Kaposvár KE #Jövőkép állomás 

2017. június 9. Budapest A 2017-es gólyatábori roadshow egyeztetése 

2017. június 12. Sopron SOE #Jövőkép állomás 

2017. június 16. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

ELTE EHÖK  

Alakuló és tisztújító küldöttgyűlés 



 

2017. június 20. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

Egyeztetés az iskolaszövetkezetek terén 

kialakult helyzetről 

2017. június 22. Budapest Oktatási Hivatal – Eurostudent gyorsjelentés 

bemutatás és értékelés 

2017. június 27. Budapest Fejlesztési egyeztetés az iskolaszövetkezeti 

munkaközvetítésre 

2017. június 27-30. Balatonlelle HÖOK Nyári Szabadegyetem 

2017. június 30. Balatonlelle HÖOK Mentortábor 

2017. július 4. Budapest EFOTT egyeztetés 

2017. július 5. Budapest A #Jövőkép Program nyilvános átadása 

Palkovics László oktatásért felelős 

államtitkárnak 

2017. július 6. Budapest A sajtó tájékoztatása a #Jövőkép Programról 

2017. július 11-16. Velence EFOTT 

2017. július 19. Budapest #Jövőkép felkészülő egyeztetés 

2017. július 26. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

PontOttParti 

2017. július 18.  Debrecen Csillagpont Fesztivál 



 

2017. augusztus 7. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. augusztus 9. Tata NKE Gólyatábor 

2017. augusztus 10-11. Békésszentandrás Elnökségi találkozó 

2017. augusztus 15. Budapest Egyeztetés Horváth Zita felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkárral 

Téma: #Jövőkép Program tématerületi 

egyeztetések 

2017. augusztus 16. Budapest Egyeztetés Horváth Zita felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkárral 

Téma: #Jövőkép Program tématerületi 

egyeztetések 

2017. augusztus 17. Budapest Projektirányítási egyeztetés 

Téma: projektek előrehaladása 

2017. augusztus 21. Budapest Egyeztetés Horváth Zita felsőoktatásért felelős 

helyettes államtitkárral 

Téma: #Jövőkép Program tématerületi 

egyeztetések 

2017. augusztus 22. Budapest #Jövőkép Program ágazati szintű egyeztetés  

2017. augusztus 23. Budapest 

 

Vezetőségi egyeztetés  

2017. augusztus 24. Nyíregyháza NYE Gólyatábor 

2017. augusztus 28. Budapest #Jövőkép Program akcióterv előkészítő 

egyeztetés 

2017. augusztus 29. Budapest Vezetőségi egyeztetés 



 

2017. augusztus 29. Zánka ELTE BTK Gólyatábor 

2017. szeptember 2. Győr SZE Gólyatábor 

2017. szeptember 5. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

 

HÖOK választmányi ülés 

2017. szeptember 6. Debrecen DE Gólyatábor 

2017. szeptember 20. Budapest Budapesti Sportfesztivál – Egyetemi Sport 

Nemzetközi Napja 

2017. szeptember 21. Budapest #Jövőkép Program (külügy) 

2017. szeptember 27.  Debrecen Részvétel a yoUDay nevű rendezvényen 

2017. szeptember 28. Budapest MAB Látogató Bizottság előkészítő ülés 

2017. október 4. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. október 13. Szarvas HÖOK választmányi ülés 

2017. október 14. Szarvas HÖOK Közgyűlés 

 

  



 

 

Részletes beszámoló 

 

 

 

A HÖOK legutóbbi, májusi Közgyűlését követő időszakban munkám nagy részében 

egyrészt a #Jövőkép program fórumsorozatának illetve későbbi szakmai anyagainak 

összeállításával, másrészt a HÖOK Nyári Szabadegyetemének szervezésével, harmadrészt pedig 

a nyári rendezvényeink HÖOK általi szervezési feladataival foglalkoztam. 

 

#Jövőkép program 

A HÖOK által tavasszal elindított #Jövőkép program során a május-júniusi időszakban az 

intézményi hallgatói önkormányzatokkal való egyeztetést kaptam feladatomnak. Ennek során 

az intézményi fórumok előkészítési és utókommunikációs feladatait kellet ellátnom, illetve 

igyekeztem személyesen is részt venni minél több alkalmon. Az ebben közreműködő 

intézmények vezetőinek ezúton is köszönöm a támogató együttműködést. 

A fórumsorozat lezárultát követően aktívan részt vettem a végleges, a felsőoktatási 

államtitkárságnak is eljuttatott, és a honlapunkon is közzé tett anyagnak az összeállításában.  

Az fórumsorozat alapján összeállított kiadvány átadása után elkezdtük egy bővebb, 

részletesebb dokumentum kidolgozását is. Ennek egyik előzetes verziójáról történt egy 

egyeztetés öt államtitkárság részvételével, melyen Gulyás Tibor elnök, dr. Vámosi Péter 

elnökhelyettes és Pausits Péter alelnök mellett jómagam is részt vettem a HÖOK 

képviseletében. Az ehhez kapcsolatos előzetes háttéranyag kidolgozásában, valamint az 

egyeztetésen megbeszéltek szerint átalakított kimeneti anyag összeállításában is igyekezetem 

minél aktívabban részt venni. Ennek a végleges verzióját reményeink szerint hamarosan a 

Közgyűlés számára is elérhetővé tudjuk tenni. 

 



 

HÖOK Nyári Szabadegyetem 

Az idei évben, szakítva a kabinettáborok sokéves hagyományával, egy újfajta koncepciót 

dolgoztunk ki a nyárindító rendezvényünkre. Ez a gyakorlatban nem pusztán névváltoztatást, 

hanem minőségi változást is jelentett. Megtartva az eddigi, lazább szerkezetet, egy 

szabadegyetem-jellegű rendezvényt igyekeztünk megszervezni, amely során alumnusok és 

felsőoktatási szakértők tartottak a hallgatói mozgalom aktuális témáihoz ha szorosan nem is, 

de áttételesen mindenképp kapcsoló tematikus előadásokat, melyek végén minden esetben 

lehetőséget hagytunk a résztvevőknek saját kérdéseik feltevéséhez.  

Az eddigi kabinettáborokból mivel mindenképp szerettük volna meghagyni a 

kötetlenebb ismerkedési, kikapcsolódási lehetőségek biztosítását, így a szombat délutáni 

program az elmúlt évekhez hasonlóan a sport- és szabadidős programokról szólt. 

Véleményem szerint az újonnan kialakított rendezvény koncepciója megfelelő, a 

következő években azonban mindenképp törekedni kell a résztvevői létszám növelésére. 

 

Nyári rendezvények, egyebek 

A Szabadegyetemet követően gyakorlatilag egyből az EFOTT fesztivál következett, ahol 

személy szerint a HÖOK által meghívott vendégek fogadásának koordinálásában vettem ki 

részemet. Ebben segítségemre volt többek között Csendes Éva, Báli Bernadett és Szigethi 

Katalin is, segítségüket ezúton is köszönöm. 

Az EFOTT-ot követően részt vettem a Csillagpont fesztiválon, valamint igyekeztem minél 

több gólyatáborba is ellátogatni, hogy a helyszínen is megtapasztalhassam a HÖOK Roadshow 

kitelepüléseit. 

Az őszi időszakban részt veszek a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Pécsi 

Tudományegyetemen végzendő intézményakkreditációs eljárásában, ennek megfelelően 

szeptember 28-án részt vettem az előkészítő ülésen, valamint október 16-18. között pedig a 

helyszíni Látogató Bizottság tagjaként fogom segíteni a MAB ezirányú munkáját. 



 

Dr. Vámosi Péter elnökhelyettessel közösen kidolgoztunk egy folyamatleírást, ami az 

intézményi adatközlés eljárásmódját határozza meg, az ezzel kapcsolatos gyakorlati munkákat 

a Felügyelő Bizottság illetve a Titkárság látja el, személy szerint ebben csak monitoring 

tevékenységgel járulok hozzá a folyamat hatékonyságához. 

Mindezek mellett időm nagy részét a mindennapi operatív ügyek intézése teszi ki. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa beszámolómat! 

 

Budapest, 2017. október 8. 

 

 Garbai Ádám sk. 

 Kabinetfőnök 


