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Helyszín

Esemény

2018.02.19

Budapest

Study in Hungary promóciós egyeztetés a
Tempus Közalapítvány szervezésében

2018.02.21.

Budapest

Egyeztetés Jancsó András elnöki megbízottal a
diákszervezeti ajánlás elkészítését illetően

2018.02.21.

Budapest

Részvétel az MRK Nemzetközi Biztosság ülésén
az Andrássy Gyula Egyetemen

2018.02.22

Budapest

Egyeztetés az SH Mentorhálózat elindításáról a
BME-n Kiss Viktor EHK referenssel

2018.02.22

Budapest

HÖOK Elnökség ülése

2018.02.23

Budapest

Részvétel a Pact4Youth ülésén a Meló Diák
irodájában

2018.02.23

Gyöngyös

HÖOK Választmány ülése

2018.02.23-25

Gyöngyös

HÖOK Közgyűlés

2018.02.27

Miskolc

Egyeztetés Kékesi Tamás tudományos
rektorhelyettessel az SH mentorhálózat
elindításáról

2018.02.27

Miskolc

Részvétel a Miskolci HÖK Közgyűlésén

2018.02.28

Eger

Egyeztetés az EKE külügyi területének
vezetőivel az SH Mentorhálózat indításáról

2018.03.01.

Budapest

Egyeztetés Stefán Gergővel, az ESN Hungary
elnökével

2018.03.02-04

Ukrajna, Jánosi

Részvétel a HÖOK Elnökségi ülésén

2018.03.05

Budapest

Egyeztetés Jancsó András elnöki megbízottal a
diákszervezeti ajánlás elkészítését illetően

2018.03.07

Budapest

Részvétel a Pact4Youth eseményén az EMMI
akadémia utcai épületében

2018.03.09

Budapest

Egyeztetés az ELSA Hungary Elnökével

2018.03.10

Budapest

Részvétel a Semmelweis karneválon

2018.03.12

Budapest

Egyeztetés a hallgatók ügyvédjével a
diákszervezeti ajánlás véglegesítésével
kapcsolatosan

2018.03.13-17

Észtország,

Részvétel az ESU Convention eseményen

Tallinn
2018.03.20

Budapest

Részvétel az MRK Kreditelismertetési
munkacsoportjának ülésén

2018.03.21

Budapest

Egyeztetés az SH Mentorhálózat informatikai
hátterének kialakításáról

2018.03.22

Budapest

Részvétel az Országgyűlésben megszervezésre
kerülő BTS konferencián

2018.03.22

Budapest

Részvétel a BCE HÖK – HÖOK #Jövőkép
megbeszélésen

2018.03.28

Gödöllő

Egyeztetés a SZIE gödöllői campusán az SH
Mentorhálózat elindításával kapcsolatosan

2018.03.29

Budapest

Egyeztetés az SH Mentorhálózat informatikai
hátterének kialakításáról

2018.04.03

Budapest

Egyeztetés az SH Mentorhálózat elindításáról a
Corvinus Egyetemen

2018.04.04

Budapest

Egyeztetés az SH Mentorhálózat elindításáról a
Budapesti Gazdasági Egyetemen

2018.04.05

Budapest

Részvétel a külgazdasági intézetben
megszervezésre kerülő diplomats soiré
eseményen

2018.04.06-08

Lengyelország,

Részvétel a V4+ hallgatói szövetség közgyűlésén

Krakkó
2018.04.09

Pécs

Egyeztetés a Pécsi Egyetem vezetésével az SH
Mentorhálózat elindításával kapcsolatosan

2018.04.10

Budapest

Részvétel az MRK Nemzetközi Bizottságának
ülésén

2018.04.12-15

Siófok

Részvétel a HÖOK vezetőképzőjén, külügyi
képzés megtartása

2018.04.17

Budapest

Nemzetközi diákszervezetekkel való kerekasztal
beszélgetés megtartása

2018.04.24

Budapest

Részvétel az MRK Kreditelismertetési
munkacsoportjának ülésén

2018.04.24-28

Szlovénia, Bled

Részvétel az ESU Közgyűlésén

Részletes beszámoló
European Students’ Union
Az Európai Hallgatói Szövetségben végzett tevékenységem során részt vettem a március
hónapban Tallinnban megrendezett Convention eseményen, a V4+ hallgatói szövetség közgyűlésén
Krakkóban, valamint az ESU tisztújító közgyűlésén Bled városában. Az események legfontosabb témái
az ESU tisztújítása, a május végén megrendezésre kerülő EHEA miniszteri konferencián való hallgatói
szerepvállalás, az egységes európai diákigazolvány bevezetése, valamint az európai egyetemek
szövetségének kialakításai voltak.
A Szlovéniában április végén megrendezett ESU tisztújító közgyűlésen dr. Vámosi Péter
elnökhelyettessel, valamint Kiss Dáviddal, a V4+ hallgatói szövetség koordinátorával közösen vettem
részt. A tisztújító közgyűlésen a szervezet új elnökévé Lengyelország képviseletében Adam Gajeket, a
szervezet korábbi alelnökét választotta meg a közgyűlés az ESU soron következő elnökévé. Gajek
megválasztása a HÖOK számára kiemelt jelentőségű, hiszen az elmúlt években szervezetünk
folyamatosan támogatta és lobbizott megválasztása céljából, így a jövőben első kézből számíthatunk
információkra az európai szintű hallgatói érdekképviselet részéről.
Május végén kerül megrendezésre Párizsban az EHEA soron következő miniszteri
konferenciája, ahol az országunk képviseletében hallgatói oldalról jómagam veszek majd részt a
Palkovics László államtitkár úr által vezetett delegációban. A konferencián az ESU nyilatkozatot kíván
elfogadtatni, melyben kijelenti, hogy az európai szinten elfogadott, mobilitásra vonatkozó ajánlásokat
a tagállamok implementálják annak érdekében, hogy az intézkedések gyakorlati szinten is
megvalósuljanak. A nyilatkozatban kiemelésre kerül továbbá a hallgatói reprezentáció kérdése, az
EHEA alapvető értékei, valamint a felsőoktatás társadalmi szerepvállalása is.
Francia kezdeményezésre az EU egységesíteni kívánja tagállamaiban a diákigazolványok
rendszerét elsődlegesen a hallgatói mobilitás érdekében. Az új diákigazolványok hallgatói adatok
kezelésére is képesek lennének, melyen kreditek, elvégzett kurzusok is tárolásra kerülnének, melytől
a hallgatói mobilitás növekedését várják a kezdeményezők. A kártya 2019-től elektronikus formában,
2020-tól pedig plasztik formában is bevezetésre kerülne, a célkitűzés 2025-re, hogy minden hallgató
rendelkezzen az egységes kártyával. Az ezzel kapcsolatos HÖOK álláspontot – amint megvannak a
részletes előterjesztések – a tagintézmények bevonásával kívánjuk kialakítani.

Az európai szintű események alkalmával a határon túli tagszervezeteink érdekeit is
képviseltük, így szorgalmaztuk a Vamadisz esetén a Szerb Skonussal való találkozás létrejöttét,
foglalkoztunk az ukrán oktatási törvény elítélésével is.

Diákszervezeti ajánlás
Jancsó András elnöki megbízott kollégámmal elkészítettük a HÖOK diákszervezeti ajánlását,
melyet megelőzően konzultációt folytattunk azon tagönkormányzatokkal, ahol jelentős számú
diákszervezetek vannak jelen az egyetemi közéletben. A diákszervezeti ajánlás során az egyes
szervezeteket kategorizáltuk, javaslatot fogalmaztunk meg az akkreditációjukra, jogaikra és
kötelezettségeikre vonatkozóan, valamint kitértünk az anyagi források biztosítására is. Az ajánlás a
HÖOK tudástárában válik elérhetővé, amint azt elfogadj a HÖOK elnöksége.

Nemzetközi hallgatókkal foglalkozó szervezetekkel való egyeztetés
Április hónapban az ELSA, IDSA, NIT, AEGEE, AIESECC, ESN szervezetek képviselőivel
kerekasztal beszélgetést szerveztem annak érdekében, hogy a nemzetközi hallgatókkal foglalkozó
diákszervezetekkel a HÖOK közös gondolkodásba kezdjen. A kerekasztal beszélgetés során több témát
is megfogalmaztunk, melyekkel a kerekasztal a későbbiekben foglalkozni kíván, így például a közös
pályázati lehetőségek, hallgatói aktivitás növelése, adatvédelem, közös EFOTT civil tér koncepció. Az
EFOTT civil tér koncepciója során a szervezetekkel közös megjelenést tervezünk a civil tér
nemzetköziesítésének érdekében, mely által kitűzött cél a fesztivál megnyitása a nemzetközi hallgatói
közösség számára is.

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat elindítása
A #Jövőkép HÖOK-EMMI megállapodás

életre hívta a Stipendium Hungaricum

Mentorhálózatot, melyet a HÖOK központi irányítással, regionális koordinációval, intézményekkel
együttműködésben kíván megvalósítani. A program promóciója során 10 felsőoktatási intézménybe
látogattam el az előző beszámolóm megírása óta eltelt időszakban, ahol is ismertettem a program
operatív, strukturális felépítését. Megkezdődött továbbá a program kommunikációs és informatikai
hátterének kialakítása is, mely során egy monitoring-és regisztrációs rendszer kerül kialakításra annak
érdekében, hogy online formában valósuljon meg a legtöbb mentor-mentorált feladatellátás,

kommunikáció. A program részletes elindításáról a közgyűlésen külön napirendi pontként számolok
be.

Egyebek
Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban az MRK kreditelismertetési munkacsoportjának
rendszeres résztvevője voltam, mely munkacsoport kitűzött feladata az elismertetési feladatkörök
adminisztrációs, operatív elősegítése, illetve problémás területeire megoldási javaslat kidolgozása.
Részt vettem továbbá az MRK Nemzetközi Bizottságának ülésein, aktív résztvevője voltam a HÖOK
Elnökségi, Választmányi üléseinek, valamint a HÖOK Vezetőképzőn a külügyi képzésért felelős
személy voltam. Részt vettem továbbá a NIT által koordinált Pact4Youth üléseken, ahol is a fiatalok
munkaerőpiaci integrációjával foglalkoztunk. ESU dokumentumok magyar nyelvre történő fordítását
a HÖOK nemzetközi munkatárs segítségével folyamatosan végezzük, valamint a HÖOK
alapszabályának angol nyelvre történő fordítását is megkezdtük.

Budapest, 2018. április 30.
Kaizinger Tamás Töhötöm s.k.
külügyi elnökségi tag

