
 

 

Eseménynaptár 

2017 február – 2017 május 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017.02.24-25 Székesfehérvár HÖOK közgyűlés 

2017.02.24 Székesfehérvár HÖOK Választmány ülése 

2017.03.01 Budapest Egyeztetés Radó Dávid HÖOK kommunikációs 

vezetővel 

2017.03.06-08 Írország, Galway European Students’ Union Convention 

2017.03.10 Budapest Skype egyeztetés Amanda Kim Ayoungal, Dél 

Koreai hallgatói képviselővel 

2017.03.11-12 Budapest HÖOK elnökségi hétvége 

2017.03.12 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.03.13 Budapest Egyeztetés az Andrássy Gyula Egyetem 

hallgatói képviselőivel ESU pályázati kiírásával 

kapcsolatosan 

2017.03.14 Budapest Egyeztetés a HÖOK elnökségével a közéleti 

ösztöndíj ajánlással kapcsolatosan 

2017.03.14 Budapest Egyeztetés az Andrássy Gyula Egyetem 

hallgatói képviselőivel az ESU pályázati 

kiírásával kapcsolatosan 

 



 

2017.03.15 Budapest Részvétel a HÖOK március 15-én tartott 

megemlékezésen a Fiumei úti sírkertben 

2017.03.17 Budapest Egyeztetés Vámosi Péterrel és Kremm Rékával 

a HÖOK vezetőképző ösztöndíj képzésével 

kapcsolatosan 

2017.03.20 Budapest Egyeztetés a HÖOK elnökségével a közéleti 

ösztöndíj ajánlással kapcsolatosan 

2017.03.20 Budapest Egyeztetés Szigethi Katalinnal a Visegrádi 

Négyek hallgatói találkozó megszervezésével 

kapcsolatosan 

2017.03.20 Budapest Egyeztetés a Soproni Egyetem rektori 

hivatalával a Visegrádi Négyek hallgatói 

találkozójával kapcsolatosan 

2017.03.22 Budapest Részvétel a FEKOSZ szakmai workshopján 

2017.03.24 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.03.27 Budapest Egyeztetés Szigethi Katalin HÖOK nemzetközi 

munkatárssal a soron következő HÖOK külügyi 

eseményekről 

2017.03.27 Budapest Egyeztetés Duráczky Bálinttal a Tempus 

közalapítvány által kiírt külügyi tevékenységet 

érintő pályázatokról 

2017.03.29 Budapest Egyeztetés Gulyás Tiborral és Lovász Bálinttal 

(Szlovákia SRVS elnök) 

2017.03.30 Budapest Részvétel a HousErasmus+ konferencián 

2017.03.31 Budapest Részvétel az ELTE szervezésében megvalósuló 

nemzetközi rangsorokról szóló workshopon 



 

2017.03.31 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.02 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.02 Budapest Egyeztetés Németh Ágnessel, a CEU HÖK 

megválasztott HÖOK kapcsolattartójával 

2017.04.03 Budapest HÖOK Választmány ülése 

2017.04.06 Budapest Egyeztetés Danish Latif CEU HÖK elnökkel 

2017.04.06 Budapest HÖOK külügyi egyeztetés (V4 találkozó, külügyi 

képzés, ESU Board Meeting) 

2017.04.07 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.10 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.10 Budapest Egyeztetés Németh Ágnessel, a CEU HÖK 

megválasztott HÖOK kapcsolattartójával 

2017.04.12 Budapest Egyeztetés Nagy Anett HÖOK tanárképzésért 

felelős elnöki megbízottal 

2017.04.12 Budapest Egyeztetés a Visegrádi Négyek hallgatói 

találkozóval kapcsolatosan 

2017.04.13 Budapest Egyeztetés a HÖOK elnökségével 

2017.04.18 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.18 Budapest Egyeztetés Németh Ágnessel, a CEU HÖK 

megválasztott HÖOK kapcsolattartójával 



 

2017.04.20-23 Sopron A V4+ hallgatói szövetség találkozója, a HÖOK 

szervezésében (Magyarország, Szlovákia, 

Románia, Lengyelország, Csehország) 

2017.04.25  Budapest HÖOK Elnökség ülése – Az ESU soron 

következő közgyűlésének napirendi pontjainak 

egyeztetése 

2017.04.28 Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2017.04.28 Budapest HÖOK Külügyi workshop megtartása 

2017.05.01-07 Málta Részvétel a European Students’ Union 72. 

Közgyűlésén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Részletes beszámoló 

 

A HÖOK képviselete a European Students’ Union eseményein 

A külügyi tevékenység egyik fő feladata képviselni a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciáját a European Students’ Union közgyűlésein. Az ESU európai ernyőszervezetként 38 

tagországgal évente két közgyűlést és két vezetőképzőt tart. 2017 első félévében képviseltem a 

HÖOK-ot Garbai Ádám HÖOK kabinetfőnökkel közösen Galwayben az ESU vezetőképzőjén, melynek 

fő témája a felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása és a Brexit helyzet megvitatása volt hallgatói 

szemmel. Az ülésen egyeztettünk továbbá az Európai Unió European Pillar of Social Rights nevezetű 

dokumentumáról is. Május hónap első hetében került megrendezésre Máltán az ESU 72. közgyűlése, 

melyen dr. Vámosi Péter elnökhelyettessel valamint Pausits Péter alelnökkel képviseltem a HÖOK-ot. 

A közgyűlést megelőzően áttekintettem a közgyűlés teljes anyagát, mely hozzávetőlegesen 300 oldalt 

foglal össze, s prezentáció keretén belül ismertettem a HÖOK elnökségével az egyes napirendi 

pontokat. A közgyűlésen tisztújításra is sor került, melyen Helge Sanders Lee Switters Norvég hallgatót 

választotta meg a közgyűlés az ESU soron következő egy évére a szervezet elnökének. Alelnököknek 

Svédországból Caroline Sundberg és Lengyelország valamint a V4+ hallgatói szövetség képviseletében 

Adam Gajek kerültek megválasztásra. A közgyűlésen tárgyalásra került továbbá a szervezet tagsági 

stratégiája, a felsőoktatás minőségbiztosításával kapcsolatos dokumentum valamint az LMBTQ 

hallgatók hátrányos helyzetére megfogalmazott nyilatkozat is. 

 

Az ESU irányába minden tagszervezet tagdíjat köteles fizetni, mely tagdíjat a tag előző évi 

költségvetési beszámolója alapján állapítanak meg sávos rendszerben. A HÖOK februárban 

Székesfehérváron megtartott közgyűlésén került elfogadásra a HÖOK 2016. évi költségvetési 

beszámolója, melyet angol nyelvre fordítottam, hogy tagdíjunk megállapításra kerüljön az ESU által. 

 

V4+ hallgatói szövetség találkozója 

A V4+ hallgatói szövetség tagjai Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Románia és Csehország. 

Minden országból a felsőoktatási törvény által elismert hallgatói érdekképviseleti szervezet tagja a 



 

V4+ hallgatói szövetségnek, mely lobbicsoportként működik. Fő célja a European Students’ Unionon 

belül a hatékonyabb érdekérvényesítő képesség megteremtése. A V4+ hallgatói szövetséget Kiss 

Dávid, a HÖOK korábbi elnökhelyettese koordinálja. Az ESU közgyűlések előtt kerül megrendezésre a 

V4+ hallgatói szövetség találkozója, mely megrendezéséért rotációs rendszerben felel az öt érintett 

szervezet. 2017 első félévében a HÖOK-ot érte a megtisztelő feladat, hogy megrendezhette a V4+ 

hallgatói szövetség konferenciáját Sopronban. Az eseményt a Soproni egyetem rektorhelyettese 

nyitotta meg, melyet követően a regionális sajtó képviselőinek nyilatkoztunk az eseményt illetően. A 

V4+ ülésen áttekintettük az ESU soron következő közgyűlésének napirendi pontjait, az eseményről 

melynek megszervezéséért jómagam és Szigethi Katalin volt a felelős bővebben itt található 

információ:  

http://hook.hu/hirek/kulugy/26-kulugy/151/sopronban-ulesezett-a-v4-hallgatoi-szovetseg 

 

Ösztöndíj Reform 

A HÖOK előző elnökségi ciklusában a tanulmányi és juttatási ügyekért felelős elnökségi tag szerepét 

láttam el, így az ösztöndíj reform elnevezésű projektet közösen vezettem dr. Vámosi Péter 

elnökhelyettes kollégával. A projekt idén is folytatódott, mely keretén belül összegzést készítettem a 

HÖOK és a felsőoktatási államtitkárság közötti vitás szakmai pontokról, melyek mentén a tárgyalások 

tovább haladhatnak az érintett szervezetek között. 

 

Külföldi székhelyű felsőoktatási intézmények magyarországi működésére vonatkozó törvénymódosítás 

A felsőoktatási törvény módosításával a CEU nehéz helyzetbe került. A HÖOK elnökségi ülésein 

kiemelt jelleggel foglalkoztunk az esettel, jómagam részt vettem az összes sajtóközlemény 

megfogalmazásában. Felelős voltam a KEE HÖK képviselőivel való kapcsolattartásért, így Németh 

Ágnes KEE HÖK megválasztott HÖOK kapcsolattartóval valamint Danish Ali Latif KEE HÖK elnökkel 

voltam, illetve vagyok jelenleg is kapcsolatban. Folyamatosan egyeztettem velük arról, hogy milyen 

álláspontot, cselekvési tervet képviselnek az üggyel kapcsolatosan, mely hozzám beérkezett 

véleményeket továbbítottam az elnökségi tagtársaim irányába. A törvénymódosítással kapcsolatosan 

további tevékenységem, hogy a törvénymódosítás által érintett további 27 intézménnyel is felvettem 



 

a kapcsolatot, ahol elérhető volt interneten a hallgatói képviselet elérhetősége, ott a hallgatókkal, 

ahol nem, ott az egyetem vezetését kerestem fel annak érdekében, hogy az ő véleményüket is 

megismerhessük a törvénymódosítással kapcsolatosan. Felvettem továbbá a kapcsolatos húsz külföldi 

felsőoktatási hallgatói érdekképviseleti szervezettel annak érdekében, hogy a HÖOK megismerje, 

hogy hogyan kerülnek szabályozásra a külföldi székhelyű felsőoktatási intézmények az érintett 

országokban. 

 

Andrássy Gyula Egyetem ESU pályázata 

Az Andrássy Gyula Egyetem hallgatói képviselete a HÖOK-ot megkeresve kérte segítségünket egy 

pályázattal kapcsolatosan, melyet a European Students’ Union hirdetett meg. Folyamatosan 

tartottam velük a kapcsolatot a pályázat szakmai és benyújtási feltételeivel kapcsolatosan. A pályázat 

beadása a HÖOK-on kívül álló menedzsment problémák okán végül nem valósult meg. 

 

Külügyi workshop 

A V4+ hallgatói szövetség közgyűlése azonos időpontban került megrendezésre, mint a HÖOK tavaszi 

vezetőképzője, ezért külügyi képzést nem tudtunk tartani a vezetőképzőn. A külügyi képzés egy héttel 

később került megrendezésre Budapesten, a HÖOK irodában. A workshopon érintettük a tanárképzés 

során felmerülő külföldi szakmai gyakorlatok problémáját, az ESU felépítését és működését, valamint 

a külföldi hallgatók számára működtetett mentorprogramokkal is foglalkoztunk. A délután során a 

mobilitási szabályzatokkal és az ösztöndíj promóció témakörét érintettük, dolgoztuk fel workshop 

formában. 

 

Egyéb tevékenység 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban alkalmam volt találkozót szervezni Gulyás Tibor HÖOK elnök 

úr és Lovász Bálint, a szlovák felsőoktatási hallgatói érdekképviseleti szervezet képviselője, a SRVS 

között. Részt vettem az ELTE által szervezett ranking workshop elnevezésű rendezvényen, valamint a 

FEKOSZ szakmai napján is alkalmam volt képviselni a HÖOK-ot. Március 15-én részt vettem Forinyák 

Géza emlékére szervezett koszorúzáson, valamint a HousErasmus+ konferencián is. 



 

  

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2017. 05. 04. 

 Kaizinger Tamás Töhötöm sk. 

 Külügyekért felelős elnökségi tag 

 


