Eseménynaptár
Időpont

2016.03.03.

Helyszín

Budapest

Esemény

Rendezvényes megbeszélés Bognár István
Ádámmal
Téma: Rendezvényes szekció tematikája

2016.03.03.

Budapest

EFOTT megbeszélés
Téma: Civil programok, turisztikai programok,
sportprogramok

2016.03.03.

Budapest

Vezetőképző megbeszélés Báli Bernadettel és
Molnár Zalánnal
Téma: Technikai feladatok egyeztetése,
szakmai programok

2016.03.07.

Budapest

HÖOK Elnökségi projektnap
Téma: feladatok egyeztetése

2016.03.07.

Budapest

Egyeztetés Garbai Ádámmal
Téma: Civil tér folyamatábra megalkotása,
határidők ütemezése

2016.03.09.

Budapest

Egyeztetés Tóth Anna Nórával
Téma: HÖOK megjelenése az EFOTT-on

2016.03.09.

Budapest

EFOTT menedzsment ülés

2016.03.16.

Budapest

Igazságügyi Hivatal képzése
Téma: Országos bűnmegelőzési stratégia
megalkotása

2016.03.18.

Siófok

Egyeztetés Horváth Mónikával
Téma: Tavaszi vezetőképző helyszínbejárás,
technikai forgatókönyv egyeztetés

2016.03.29.

Gyöngyös

Találkozó Korcz Rolanddal
Téma: Hasznos tippek sikeres véradás
szervezéséhez, önkéntességi szolgálat

2016.03.29.

Budapest

Elnökségi ülés

2016.03.31.

Budapest

Egyeztetés az Energlobe Service Kft.
vezetőjével
Téma: Tavaszi vezetőképzőn megvalósítható
Quiz Night program részletei

2016.03.31.

Budapest

Egyeztetés Nagy Gergellyel
Téma: menzakártya

2016.03.30.

Velence

EFOTT menedzsment ülés

2016.04.05.

Győr

Egyeztetés Pausits Péterrel
Téma: Vezetőképző költségeinek
véglegesítése

2016.04.06.

Budapest

Vezetőképző megbeszélés
Téma: Végső feladatok ütemezése,
pontosítása

2016.04.08.

Siófok

Választmányi ülés

2016.04.09.

Siófok

Választmányi ülés

2016.04.07-10.

Siófok

HÖOK Tavaszi vezetőképző

2016.04.15.

Budapest

Választmányi ülés

2016.04.15.

Budapest

EFOTT ülés
Téma: EFOTT megjelenés, HÖOK megjelenés

2016.04.19.

Velence

EFOTT menedzsment ülés

2016.04.19.

Budapest

Elnökségi ülés

2016.04.30.

Kárpátalja

Kihelyezett ülés

2016.05.03.

Velence

EFOTT menedzsment ülés

2016.05.07.

Debrecen

Közgyűlés

Részletes beszámoló

Az előző HÖOK Közgyűlés óta eltelt időszakban a legtöbbet a HÖOK EFOTT-on való
feladataival foglalkoztam. A civil tér és az arculati megjelenések kerültek előtérbe.
Mindenképpen szeretnénk újításokat, változtatásokat eszközölni, hogy még színvonalasabb
programot tudjunk kínálni.
Az időm többi részében a HÖOK Tavaszi vezetőképzőjének szervezésével foglalkoztam
a legtöbbet. Az előzetesen meghatározott változtatási javaslatokat figyelembe vettük az idei
rendezvény szervezésénél, és nagy részüket megfelelően tudtuk a gyakorlatba implementálni,
ezért úgy vélem a tavaszi vezetőképzővel kapcsolatban elmondható, hogy egy sikeres
rendezvényen vagyunk túl.

EFOTT 2016
A 2016-os EFOTT szervezésében aktívan részt veszek a kezdetektől. Több terület is
tartozik hozzám. Első ilyen feladatkör, a Civil tér szervezése. Ezzel kapcsolatban számos
egyeztetésen, megbeszélésen részt vettem. A Civil program nagyon fontos a fesztivál életében,
hiszen ezen alkalommal tudjuk a lehető legszélesebb körnek biztosítani a hallgatói eléréseket.
Itt ismerkedhetnek meg a fiatal résztvevők széles körben a civil és egyéb körökkel. Több lépése
van a program megszervezésének: első feladatként meghatároztunk egy ütemtervet. A
határidők megfogalmazása során nem elhanyagolható szempont, hogy megfelelő módon és
időben el tudjuk érni a megjelenni kívánó szervezeteket. Elkészítettem a pályázati felhívást,
eljuttattam a lehető legszélesebb körben az érintetteknek. Jelen pillanatban is várjuk a
regisztrációkat. Számos operatív munkafolyamat is van ezzel kapcsolatban. Első körben
létrehoztam egy regisztrációs és adminisztratív csapatot, akik folyamatosan kézben tartják
ezeket a feladatokat. Fontos szempont volt, hogy már tapasztalt személy is legyen a csapatban,
hogy rugalmasan és hiba nélkül tudjunk dolgozni. Ezek után létrehoztam egy operatív
munkacsoportot, akiknek az előzetes felkészülés mellett a helyszíni problémamegoldás a
legmeghatározóbb feladatuk. Szintén nem elhanyagolható szempont volt a tapasztalat.
A Civil tér helyszíni kialakítása is elkezdődött. Terepbejárások alkalmával felmértem a
helyszín adottságait, esetleges további lehetőségeket vettem figyelembe. A helyszínbejárások
alkalmával szakmai tanácsokat kértem, hogy minél színvonalasabb helyszínt tudjunk biztosítani
a civil szféra számára. Mindezek mellett elkezdődött már egy egyeztetési folyamat is, melyben
a lehetséges újításokat, programkínálatok bővítését tárgyaljuk figyelembe véve természetesen
a tavalyi év sikeres és nem túl sikeres programjait.
Az EFOTT szervezésében az idei évben is hozzám tartozik a fesztivál turisztikai
programjainak megalkotása. Az EFOTT és a HÖOK számára nagyon fontos, hogy az adott
helyszín turisztikai vonzerejét bemutassuk a résztvevőknek. Ezzel kapcsolatban szintén létrejött
egy munkacsoport, akik elkezdték a lehetséges programok összeállítását. A tavalyi évben nagy
népszerűségnek örvendő lehetőségek természetesen visszatérnek, viszont számos újításon is
gondolkozunk.

Ezeken túl még a HÖOK EFOTT-on való konkrét megjelenésének kialakításában is aktívan
részt veszek. Ide tartoznak az arculati elemek felvonultatása, egyetemi kitelepülések
szervezése, tájékoztató területek és kikapcsolódást elősegítő standok kialakítása.

HÖOK Tavaszi vezetőképző
Az idei évben a HÖOK Tavaszi vezetőképzője 2016. április 7-10. között került
megrendezésre. Helyszínnek Siófokot választottuk. A vezetőképzővel kapcsolatban számos
feladatom volt, ezekből szeretnék néhány fontosabb részt kiemelni.
A HÖOK Választmánya megszavazta, hogy a rendezvény színvonalának növelése
érdekében állapítsunk meg régiós kvótákat. Ennek konkrét alkalmazása megtörtént a tavaszi
vezetőképzőn, mely alapján elmondható, hogy sikeresen megvalósult ez a szabályozás.
Megfelelő létszámú kurzusok, konstruktív és eredményes műhelymunkák jöttek létre. Néhány
előzetes észrevétel érkezett, de ezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy nem volt ezen a
területen probléma. A másik nagy újítás az étkezések online követése volt. Ezzel kapcsolatban
szintén fenntartásaink voltak, hiszen szervezőként a lehető legkisebb hibázási lehetőséggel
szeretnék kalkulálni. Szerencsére hiba nélkül, tökéletesen működött az újonnan kipróbált
rendszer.
A vezetőképző szervezésében az előzetes munkafolyamatok veszik el a legtöbb időt.
Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a szállodával, egyeztettem a megrendeléseket, technikai
jellegű igényeinket. A résztvevőkkel külön felvettem a kapcsolatot, kéréseikre kérdéseikre
próbáltam azonnal választ adni.
A vezetőképző szervezése mellett az idei évben is szekcióvezetőként is jelen voltam. A
rendezvényes szekcióban résztvevőknek előadásokat, szakmai tréningeket szerveztem, melyet
az előzetes igényeik alapján alakítottam ki. A visszajelzések alapján érdekes és szakmailag
megfelelő programok voltak a csoportban.

HÖOK Rendezvényszervező műhely
A HÖOK vezetőképzője előtt megszerveztem egy műhelytalálkozót, melyen
meghatároztuk a lehetséges fejlesztésre szoruló területeket. Ezek alapján létrejött egy
műhelymunka a rendezvényes szekcióban, ami eredményeként kibővült és frissült a
rendezvényszervező műhely. Ahhoz, hogy mindenki kényelmesen és naprakészen követni tudja
a változásokat, ezt egy online felületen hoztuk létre. Itt megosztásra kerültek a szakmai
anyagok, melyet mindenki használni tud a saját intézményében.
Terveim között szerepel, hogy további műhelytalálkozókat hozzunk létre a közeledő
rendezvények megfelelő lebonyolítása és támogatottsága érdekében.

Véradói hajlandóság a felsőoktatásban
Ahogyan az eseménynaptár sorai között is láthatjátok, ellátogattam a Károly Róbert
Főiskolára, Gyöngyösre. Az ottani szervezet nagyon sikeresen látja el ezt a feladatot. Számos
felsőoktatási véradó versenyt megnyertek a saját kategóriájukban, elképesztő részvételi
arányokat produkálva. A találkozón felmerültek olyan lehetőségek, melyeket szeretnék az
összes felsőoktatási intézménynek biztosítani. Elindult egy közös munka, mely során
összegyűjtöm a hasznos tippeket/tanácsokat ezen a területen.

Tisztelettel kérem a közgyűléstől beszámolóm elfogadását!

Budapest, 2016-04-27
Németh Gergő
Elnökségi tag

