
 

 

Eseménynaptár 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. június 17-19. Balatonlelle Kabinettábor 

 

2016. június 17. Balatonlelle Elnökségi ülés 

2016. június 17. Balatonlelle Választmányi ülés 

2016. június 18. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2016. július 12. Velence EFOTT 

2016. július 22. Budapest (HÖOK) Mentorprogram 

2016. július 26. Budapest Pont ott Party 

2016. augusztus 4.  Budapest (HÖOK) kutatási anyag összeállítása 

2016. augusztus 16. Budapest (HÖOK) mentorprogram ülés 

2016. szeptember 5. Budapest (HÖOK) mentorprogram véglegesítés 

2016. szeptember 6.  Budapest (Közgarden) Küldöttgyűlés 

2016. szeptember 19.  Budapest (Olasz ntézet) egyzetetés az Igazgatóval 

2016. szeptember 27-28. Sitges szeminárium, előadás 

2016. szeptember 29- október 

1. 

Sitges elnökségi ülés, 

polgármesterrel, 

miniszterekkel egyeztetés 

 

Részletes beszámoló 

Június 

Júniusban részt vettem a külügy egy másik tagjával Párizsba a Nemzetközi Történelem Hallgatók 

Egyesületének (ISHA) a találkozóján, amely az egyetlen magyar alapítású nemzetközi hallgatói egyesület. 



 

A rendezvényre elhívták az alapítókat is, akik tartottak egy előadást és utána beszélgettem velük a HÖOK 

tevékenységéről. Ez a rendezvény egyben a párizsi szervezet alapításának az ünnepsége is volt, aminek a 

vezetője egy Párizsban tanuló magyar lány.  

 

Párizsból tartottam Gdanskba az EYCA (európai ifjúságkedvezményeket szervező egyesület), ahol 

szavazást tartottak, hogy hivatalosan is elfogadják-e Magyarország újrajelentkezését az egyesületbe, 

hogy a magyar diákigazolványok megtarthassák az Európa szerte elfogadott akkreditációjukat. Erre azért 

volt szükség, mert megszűnt a diákigazolványokat szervező cég, ami a tagja volt a szervezetnek és ennek 

a feladatait kapta meg részben a HÖOK, részben az Oktatási Hivatal. Ezen kívül elnökségi választásokat is 

tartottak, ahol beválasztottak elnökségi tagnak, így Magyarországot, Szlovákiát, Hollandiát, Belgiumot, 

Luxemburgot, Ausztriát és Svájcot kell képviselnem mandátumom végéig az egyesület elnökségben, ezen 

kívül egyéb koordinációs és adminisztratív feladatokat kell ellátnom.  

 

A külügyi munkacsoport tagjai részt vettek Az Ideas Powered elnevezésű projekten az Európai Unió 

Szellemi Tulajdon Irodájának (EUIPO) kezdeményezésén. Az EUIPO feladatköre az uniós védjegyek és 

márkák bejegyzése, nyilvántartása, mind az ipari-vállati, mind a magán szférában. A projekt célja, hogy 

népszerűsítse az innovációt, kreativitást és a vállalkozó szellemet, valamint tájékoztatást adjon a szellemi 

tulajdon jelentéséről és jelentőségéről.  

A rendezvényen 28 ország több mint 60 képviselője vett részt, közöttük több magyar is. A konferencia 

első részében az EUIPO képviselői köszöntötték a résztvevőket, valamint bemutatták az elmúlt 

időszakban végzett, a szellemi tulajdon és a digitális fogyasztói magatartás összefüggéseivel foglalkozó 

európai kutatás eredményeit. Ennek okán főleg azt vizsgálták, vajon milyen tényezők járulnak hozzá az 

illegális tartalomszolgáltatások sikeréhez, illetve, hogyan lehetne a legális úton tartani a fogyasztókat. A 

második részben műhelymunkára került sor, ahol a résztvevők kis csoportokba szerveződve vitatták meg 

a kérdést és egy-egy kampány-prezentációt is készítettek. 

 

A rendezvény kiváló lehetőséget biztosított a HÖOK külkapcsolatainak fejlesztésére, valamint az EUIPO-

val való megismerkedésre. Különösen értékes volt a találkozás Európa fiatal kutatóival, innovatív 



 

fejlesztőivel, hiszen ellentétben a legtöbb általunk látogatott rendezvénnyel, ezen ezúttal nem 

kifejezetten hallgatói ifjúságpolitikai képviselők vettek részt. 

 

Július 

Júliusban a fő tevékenységünk a munkacsoporttal a külföldi (Stipendium Hungaricumos) hallgatók 

mentorprogramjának a kidolgozása és az ehhez szükséges háttéranyagok összegyűjtése. Ehhez 

megbeszéléseket folytattam a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársaival, akik július végén elküldték 

a meglévő adataikat arról, hogy várhatóan mennyi Stipendiumos hallgató érkezik Magyarországra. A 

kifejezetten nekik szóló programra azért van szükség, mert többnyire más kultúrkörből érkeznek (Közel-

Kelet, Ázsia, Latin-Amerika…), így a segítség kiemelten fontos számukra, hogy be tudjanak illeszkedni a 

magyar hallgatói életbe, társadalomba és a bürokratikus rendszeren kiigazodjanak. Fő célunk az ő 

integrálásuk és a mentorok nemzetközi kapcsolati hálójának a növelése.  

 

Az EFOTT-on vendégül láttunk egy nemzetközi megfigyelői csoportot, akik Hollandiából és 

Horvátországból érkeztek hozzánk. Megmutattuk nekik a leendő rendszerét a diákkedvezményeknek, 

valamint, betekintés nyerhette az EFOTT szervezési feladataiba is.  

 

Augusztus 

Augusztusban véglegesítettük a mentorprogramot a költségvetés tervezetével kiegészítve, valamint egy 

adatigénylést is összeállítottunk az oktatási hivatal részére, hogy lássuk a regionális szükségleteket. 

Ezen felül találkoztam az Európa Tanács ifjúsági ügyekért felelős előkészítő testületének tagjaival, akikkel 

a beszélgetésünk során kitértünk a beérkező hallgatók számára elérhető ösztöndíjakról, lehetőségekről. 

 

Szeptember 

Szeptemberben Kiss Dávid, Külügyi munkacsoport tag részt vett a European Students’ Union (ESU) 

bosznia-hercegovinai rendezvényén Banja Lukaban, ahol a következő témákról voltak beszélgetések: 

- Hallgatói aktivitás Európában 

- ESU jövőbeli tevékenységei 



 

- Új együttműködési lehetőségek a poszt-kommunista, poszt-szocialista orszagokkal 

- Panelbeszélgetések Bosznia-Hercegovina volt és jelenlegi kulturális, oktatási és politikai vezetőivel 

 

A következő rendezvény, amin részt vettek a külügyi munkacsoport tagjai, a pozsonyi ESU szeminárium 

volt, ahol közösen megvitattuk az oktatás szerepét Európa és az EU jövője szempontjából. A HÖOK, mint 

az ESU tagja és a V4+ csoport (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Románia) egyik 

meghatározó része, az elmúlt évek munkájának köszönhetően egyre nagyobb lobbierővel bír a 

szervezeten belül. Az ülésen megvitatásra került az európai „Skills Agenda”, egyéb európai felsőoktatási 

fejlesztési tervek és a hallgatói munkavállalás, valamint a munkaerő piac és a felsőoktatás kimenetelének 

az összhangja.  

 

Mindeközben az EYCA szemináriumai és elnökségi ülése Sitgesben került megrendezésre, ahol a 

megújult/megújuló diákkedvezmény rendszerről tartottam előadást a fehérorosz, ukrán, albán, grúz, 

katalán, spanyol kormányok tagjainak, az Európa Tanács ifjúságpolitikai előkészítő testületének az 

elnökének, az EYCA többi képviselőjének és tisztségviselőjének. A résztvevők mindannyian nagyszerűnek 

találták a rendszert és kifejezetten örültek és érdeklődtek, hogy az ifjúság kezébe került az 

diákkedvezmények szervezése, amivel jelenleg Európában is egyediek vagyunk. A lengyel elnökségi tag 

az előadás után segítségünket kérte, hogy amikor a kormányukkal lesznek tárgyalások, akkor azokon 

vegyünk részt és prezentáljuk a saját rendszerünket. A rendezvényen képviselhettem a HÖOK-ot és 

Magyarországot, amikor találkoztam és beszélgettem Sitges polgármesterével, a katalán tartomány 

külügyi hivatalának az igazgatójával (Katalónia külügyminisztere) és a katalán kormány családügyekért és 

ifjúsági ügyekért felelős miniszter asszonyával. Az EYCA vezetősége kifejezetten érdeklődik a magyar 

diákkedvezmény rendszer és technológiai fejlesztés iránt, így erről részletesebben tudtam minden 

elnökségi taggal beszélni. Az elnökségi ülésen felhoztam, hogy rendszerszinten jobban együtt kellene 

működnünk a hallgatósággal, valamint Spanyolország helyzete igazságtalan Magyarországgal szemben. 

Javasoltam a spanyol területek felosztását, mivel így, hogy jóval nagyobb ország, kétszer annyi 

felhasználóval, mint Magyarország, ugyanannyi tagdíjat kell fizetniük. Ezen kívül a Baleári-szigetek és 

Katalónia kezdeményezte a kiválását, hogy külön legyenek benn a tagok a döntéshozatalnál.  



 

Nyáron és szeptemberben végig tartottam a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel, amikben a HÖOK-

nak van érdekeltsége vagy a HÖOK-ot keresték meg segítségért, információért, így a European Students’ 

Union, a European Youth Forum, az Európa Tanács, a European Youth Card Association, az International 

Students in History Association, a V4+ országainak, az AEGEE Europe, az ESN Europe, Chamber of 

Commerce in Katowice és a European Centre of Human Rights képviselőivel. 

 

Kérem a tisztelt közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Budapest, 2016.10.04.  

Kárász István 
Elnökségi Tag 

HÖOK 

 

 

 


