
 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. június 13. Budapest 
Egyeztetés Németh Gergővel az EFOTT Civil 

térrel kapcsolatban 

2016. június 17. Balatonlelle Elnökségi projektnap 

2016. június 17. Balatonlelle HÖOK Választmány ülése 

2016. június 18. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2016. június 17-19. Balatonlelle HÖOK Kabinettábor 

2016. június 20. Budapest Részvétel a Digitális Startup Stratégia ülésén 

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

kapcsán 

2016. június 23. Budapest 
Egyeztetés a politikai pártok ifjúsági 

képviselőivel az EFOTT Civil tér kapcsán 

2016. június 28. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. július 5. Budapest 
Egyeztetés a HÖOK – Google együttműködés 

kapcsán 

2016. július 5. Budapest Egyeztetés a HÖOK Civil terével kapcsolatosan 



 

2016. július 7. Budapest 

Egyeztetés a BME képviselőivel az 

Ösztöndíjreform lakóhelytől való távolság 

modellezésével kapcsolatosan 

2016. július 7. Sarlóspuszta Részvétel az ELTE HÖK vezetőképzőjén 

2016. július 12-16. Velence Részvétel az EFOTT fesztiválon 

2016. július 14. Velence 
Kerekasztal beszélgetés moderálása a politikai 

pártok ifjúsági vezetőivel 

2016. július 25. Budapest 
Részvétel a Digitális Jólét Fórum – Digitális 

Oktatási Stratégia ülésén 

2016. július 26. Budapest 

Részvétel a Pont Ott Partin – Részvétel a 

hallgatói bevétel-kiadások témakörében egy 

kerekasztal beszélgetésen 

2016. augusztus 9. Budapest HÖOK Elnökség ülése 

2016. augusztus 9. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. augusztus 24. Miskolc Részvétel a miskolci egyetem gólyatáborában 

2016. augusztus 25. Mezőkövesd Részvétel a Corvinus egyetem gólyatáborában 

2016. augusztus 26. Gödöllő 
Részvétel a Szent István egyetem 

gólyatáborában 

2016. augusztus 29. Budapest 
Egyeztetés Hegedűs Zoltánnal és Vámosi 

Péterrel a NIT szabadegyetem kapcsán 

2016. augusztus 29. Szombathely 
Részvétel a NYME gólyatáborában, 

Szombathelyen 



 

2016. augusztus 30. Sopron Részvétel a NYME gólyatáborában, Sopronban 

2016. augusztus 31. Zánka Részvétel az ELTE BTK gólyatáborában 

2016. augusztus 31. Zánka Részvétel a BRSZ ülésén 

2016. szeptember 6. Budapest 
Egyeztetés Gulyás Tiborral a Tehetség Portállal 

kapcsolatban 

2016. szeptember 6. Budapest HÖOK Választmány ülése 

2016. szeptember 16-17 Felsőörs 
Szekció tartása a Nemzeti Ifjúsági Tanács által 

szervezett szabadegyetemen 

2016. szeptember 20. Budapest 
Részvétel az egyetemi sportnap megnyitó 

ünnepségén 

2016. szeptember 24. Ungvár 

Részvétel a „Jó Emberek Körülöttünk” 

elnevezésű Kárpátaljai programon, egyeztetés 

a helyi diákvezetőkkel 

2016. szeptember 26. Budapest 
Egyeztetés Gulyás Tiborral és Parragh Péterrel, 

a BCE HÖK ügyvivő elnökével 

2016. szeptember 28. Budapest 

Egyeztetés a BME EHK képviselőivel az 

ösztöndíjreform lakóhelytől való távolság 

kérdéskörével kapcsolatosan 

2016. szeptember 29-30. Pozsony 
Részvétel a 32. European Students’ 

Convention elnevezésű rendezvényen 

2016. október 4. Budapest 
Részvétel a MAB LB első megbeszélésén a NKE 

MAB akkreditációjával kapcsolatban 

Részletes beszámoló 

 



 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban több projektben is alkalmam volt részt venni. Ezek közül 

kiemelendő az ösztöndíj reform, mely tekintetében még mindig a fenntartó visszajelzésére vár 

szervezetünk, azonban egyéb területeken tovább dolgoztunk a reform sikerességén. Ahogyan előző 

beszámolómban is olvasható volt, a BME EHK képviselőivel megkezdtük az ösztöndíj reformhoz 

kapcsolódóan a lakóhelytől számított kérdéskör megvitatását, újragondolását. A nyár folyamán több 

találkozóra is sor került a témában, melyeken jelentős előrelépéseket sikerült elérnünk, azonban a 

munka folytatása előtt mindenképpen szükséges egyes testületi üléseken döntést hoznunk a 

további irányvonalakat illetően.  

 

EFOTT Civil Tér 

Szervezetünk számára a legnagyobb nyári esemény mindig az EFOTT fesztivál megszervezése és 

lebonyolítása. Idén a fesztivál az időjárási körülmények miatt sajnos kevésbé volt sikeres az előző 

évekhez képest, azonban idén is megtettünk mindent annak érdekében, hogy az EFOTT Civil téren 

olyan programok kerüljenek megrendezésre, melyek közelebb hozzák a fesztivál vendégeit a civil tér 

kiállítóival. Az én feladatom a politikai pártok ifjúsági szervezeteinek koordinálása volt a fesztivál 

előtt és alatt. Előzetes megbeszélést folytattam velük Németh Gergő elnökségi tagtársammal 

közösen, melyen meghatározásra és aláírásra kerültek a pártok ifjúsági tagozataira vonatkozó 

szabályok a fesztivál ideje alatt. A fesztivál ideje alatt egy kerekasztal beszélgetésre került sor nyolc 

párt ifjúsági tagozatának részvételével, amely beszélgetést alkalmam volt levezetni moderátorként. 

A beszélgetés témáit facebookon határozhatta meg előzetesen a fesztivál közönsége. 

 

Digitális Jólét Fórum – Digitális Oktatási Stratégia 

A Digitális Jólét Fórum az InternetKon folytatásaként létrejött program, mely különböző területeken 

tartott egyeztető, stratégiaalkotó üléseket. A HÖOK-ot ezeken az üléseken jómagam képviseltem, 

kiemelt szerepet szentelve a digitális oktatási stratégiának. Az üléseken a HÖOK Választmánya által, 

még 2015-ben meghatározott szempontokat képviseltem, nevezetesen a szélessávú internet 

elérhetővé tételét minden felsőoktatási intézmény épületeiben 2018-ra, beleértve a kollégiumokat 

is, valamint a digitális eszközök hozzáférhetőségének növelése, a tankönyvek, jegyzetek digitális 

formában, szabadon elérhetővé válása volt a célunk.  Az elkészült és a kormányzat által tárgyalt 



 

digitális oktatási stratégia a felsorolt szempontokat tartalmazta, így a projektet véleményem szerint 

sikeresen zártuk. 

 

Gólyatáborok, külhoni érdekképviselet 

Augusztus hónap végén alkalmam volt bekapcsolódni a gólyatábori roadshow-ba is, mely keretén 

belül a HÖOK Elnökségének tagjai igyekeznek az összes felsőoktatási intézmény gólyatáboraiba 

ellátogatni. Jómagam Hegedűs Zoltán elnöki megbízottal közösen a miskolci egyetem 

gólyatáborába, Pausits Péter alelnök úrral Mezőkövesdre, a Covinus Egyetem gólyatáborába, 

valamint Gödöllőre, a Szent István egyetem gólyatáborába volt alkalmam ellátogatni. Vámosi Péter 

elnökhelyettes úrral az NYME szombathelyi, majd a soproni campusának gólyatáborában vettünk 

részt, végezetül pedig Zánkára, az ELTE BTK gólyatáborába látogattunk el.  Szeptember hónapban 

Kiss Dávid kollégával közösen Ungváron volt alkalmunk részt venni a „Jó emberek körülöttünk” 

elnevezésű programon, mely keretén belül ukrán diákszervezetekkel, érdekképviseleti vezetőkkel 

volt alkalmunk megismertetni a HÖOK munkáját, valamint egyeztetéseket folytatni a helyi magyar 

diákvezetőkkel. Szeptember hónap végén pedig Pozsonyban, a 32. ESU Convention elnevezésű 

programon volt alkalmam részt venni.  Az eseményen foglalkoztunk a formális és non-formális 

tanulással, az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatával és az Erasmus+ program értékelésével. 

 

Egyéb tevékenységeim 

Hegedűs Zoltán, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnökének meghívására részt vettem a Felsőörsön 

megtartott NIT szabadegyetem elnevezésű programon. Az eseményen egy szekció részének 

megtartása volt a feladatom felsőoktatási ösztöndíjak témakörben. 

Részt vettem a Pont Ott Party programon is, melyen a protokolláris feladatok mellett egy 

kerekasztal beszélgetésen vettem részt, melynek témája a hallgatókat érintő bevételek-kiadások 

voltak az első tanévkezdéskor.  

Egy külföldi cég megkeresésének eleget téve, akik egy plágium detektor rendszert üzemeltetnek 

Litvániában, megkezdtük annak lehetőségének a felmérését, hogy hazánkban, főként a felsőoktatási 

szektorban érdemes lenne-e egy ilyen rendszer bevezetése. Felvettem a kapcsolatot a Litván 

nagykövettel annak érdekében, hogy a cégről pontosabb képet kapjon a szervezetünk, valamint 

elkezdtünk dolgozni a kommunikációs kollégákkal a lehetőségek kiaknázása terén. 



 

A HÖOK elnökségének döntése alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság látogató bizottságának 

munkáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hallgatói tagként jómagam fogom segíteni. Az 

előkészületi munkák és a kapcsolatfelvétel megtörtént az intézménnyel, a látogató bizottság 

október 4-én ülésezett először, a látogatás időpontját november második hetére tűztük ki. 

A felsorolt tevékenységeimen kívül részt vettem az előző időszakban megtartott HÖOK Elnökségi és 

Választmányi üléseken. A hozzám beérkező hallgatói problémákat e-mail formájában igyekeztem 

hiánytalanul megválaszolni. 

 

Kérem a tisztelt közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Budapest, 2016.10.04.  

Kaizinger Tamás Töhötöm 
Elnökségi Tag 

HÖOK 

 


