Eseménynaptár

Időpont

Helyszín

Esemény
Egyeztetés Varga Teodorral

2018. február 26.

Budapest

Téma: szlovén hallgatók
megjelenése EFOTT-on
Egyeztetés az Innopod Solution Kft.
szakmai vezetőivel

2018. március 1.

Budapest
Téma: HÖOK Vezetőképző szakmai
felkészülő egyeztetés
Egyeztetés Mészáros Attillával,
Székesfehérvár alpolgármesterével

2018. március 1.

Székesfehérvár
Téma: EFOTT Civil tér és Turisztikai
programok

2018. március 7.

Budapest

2018. március 8.

Velence

EFOTT Sales és Marketing
egyeztetés
EFOTT menedzsment ülés
Egyeztetés Farkas Andrással

2018. március 9.

Budapest

Téma: Komolyzene megjelenése
országos programokon
Egyeztetés az ELTE képviselőivel

2018. március 12.

Budapest
Téma: EFOTT Civil Tér

2018. március 14.

Budapest

Egyeztetés az Innopod Solution Kft.
szakmai vezetőivel

Téma: HÖOK Vezetőképző szakmai
felkészülő egyeztetés II.
2018. március 14.

Győr

HÖOK Roadshow Győri állomása
Egyeztetés Rabi Sándorral

2018. március 19.

Budapest
Téma: HÖOK Vezetőképző trénerek
HÖOK Projektvezetői egyeztetés

2018. március 20.

Budapest
Téma: HÖOK Vezetőképző
HÖOK Projektvezetői meeting

2018. március 22.

Budapest

Téma: Adminisztrációs
munkafolyamatok
EFOTT programszervezői meeting

2018. március 27.

Budapest

Téma: Civil tér, Egyetemek udvara,
Napközbeni aktivitások

2018. március 28.

Budapest

EFOTT menedzsment ülés

2018. március 28.

Budapest

ELTE EFOTT megbeszélés

2018. április 4.

Budapest

Egyeztetés Gulyás Tiborral
Téma: HÖOK Vezetőképző státusz
Egyeztetés Bakos Istvánnal
2018. április 4.

Budapest
Téma: EFOTT Civil tér
Egyeztetés Szepesi Ferenccel

2018. április 5.

Budapest
Téma: HÖOK Vezetőképző

2018. április 9.

Budapest

2018. április 10.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés
Egyeztetés a HÖOK Vezetőképző
egyes trénereivel

2018. április 12-15.

Siófok

HÖOK Tavaszi Vezetőképző

2018. április 14.

Siófok

HÖOK Választmányi ülés

2018. április 18.

Budapest

EFOTT Menedzsment ülés

2018. április 19.

Budapest

2018. április 19.

Budapest

HÖOK Vezetőképző szervezői
kiértékelése, visszacsatolás
ELTE EFOTT megbeszélés
Téma: Civil Tér, ELTE megjelenés

2018. április 25-27.

Budapest

Találkozó az EFOTT promóter
hálózatának résztvevőivel
Egyeztetés a kecskeméti HÖK

2018. május 2.

Kecskemét

képviselőivel
Téma: Rendezvények, EFOTT

2018. május 3.

Budapest

HÖOK Vezetőképző vezetői
visszacsatolás

Részletes beszámoló

HÖOK Vezetőképző
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tavaszi vezetőképzője 2018. április 1215. között került megrendezésre. A másfél évvel ezelőtt megalkotott új koncepciót, amely
alapján a képzéseink és tréningjeink előre meghatározott tudásanyagot tartalmaznak, az idei év
áprilisában is hatékonyan tudtuk alkalmazni. A HÖOK vezetőképző célja, hogy az ország legtöbb
hallgatói képviselőjének biztosítani tudja a szakmai fejlődést, hogy később a saját
intézményében hasznosíthassa a megszerzett tudást, valamint az utánpótlás folyamatában
szerepet tudjon vállalni, melyre jó lehetőséget biztosít ez a félévente megrendezett esemény.
A rendezvényen közel 300 fő vett részt az ország 19 különböző felsőoktatási intézményéből.
2018. április 12-én, csütörtökön kancellári kerekasztal-beszélgetés nyitotta az eseményt, mely
során a felsőoktatás aktualitásairól, a HÖK-ök és a Kancellárok intézményben elfoglalt helyéről
és nem utolsó sorban különböző elért eredményekről és jövőbeli célokról beszélgettünk.
Meghívott vendégeink között köszönthettük Magyar Ferencet, a Szent István Egyetem, Dr.
Scheuer Gyulát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint Jenei Zoltánt, a Pécsi
Tudományegyetem kancellárjait. Ezt követően rendhagyó módon a pénteki napra szerveztük a
készségfejlesztő tréningeket, mely során 15 különböző tréningből tudtak választani a
résztvevők. A tréningek kialakítása és megszervezése során az eddigi években beérkezett
résztvevői visszajelzéseket, de legfőképpen a negatív kritikákat vettük figyelembe. A
rendezvény második napján, szombaton tartottuk meg a mindennapi érdekképviseleti
ügyekhez kapcsolódó képzéseinket. Az egyes képzések tartalmát, tematikáját félévről-félévre
az előzetesen megalkotott részletes képzési tervek alapján állítjuk össze, majd szintén a korábbi
visszajelzések alapján korrigáljuk ezeket. 13 képzés közül választhattak a résztvevők.
A rendezvény három napján különböző vendégek érkeztek még a helyszínre. Elfogadta
meghívásunkat Lovász Bálint, a szlovák Egyetemek és Főiskolák Országos Diáktanácsának
elnöke, aki képzéseinket és különböző tudásátadással kapcsolatos módszereinket vizsgálta.

Nagy örömünkre szolgált három külhoni vendégünk látogatása, akik a közéleti blokkunkban egy
kerekasztal-beszélgetésen vettek részt, melynek témája a Minority SafePack eredménye volt. A
meghívottak között köszönthettük Kotiers Rózát, a Diákhálózat és Pozsonyi Szakkollégium,
Katona Flórát a Rákóczi Szövetség, valamint Rés-Konrád Gergelyt a Kolozsvári Magyar
Diákszövetség képviseletében.

EFOTT 2018
Elindult az EFOTT keretein belül megrendezésre kerülő Civil Tér jelentkezés. A pályázaton olyan
szervezetek vehetnek részt, melyeknek célcsoportja elsősorban az ifjúsági korosztály és
tevékenységük közvetlenül érinti a fiatalok érdeklődési körét, szükségleteit, szociális és
mentálhigiénés problémáit, vagy a fiatalok számára fontos értékeket képviselnek,
információkat továbbítanak. A tavalyi évekhez hasonlóan most is több felsőoktatási intézményt
várunk a fesztivál napközbeni aktivitásának színesítéséhez. Terveink között szerepel, hogy újra
létrehozzuk az Egyetemek Udvarát, viszont több módosítási javaslat merült fel a területtel
kapcsolatban. Sokkal több napközbeni aktivitással, helyszíni változtatásokkal és különböző
vonzó programokkal szeretnénk növelni az látogatók érdeklődését. Idén is négy napos
megjelenést tervezünk, 2018. július 12-15. között a már megszokott módon.
Elkezdődött a Civil Térhez szorosan kapcsolódó Civil Színpad programjának szervezése is.
Néhány hagyománynak örvendő programelem mellett (pl.: politikai pártok ifjúsági
szervezeteinek kerekasztal-beszélgetése) idén a házigazda, vagyis az Eötvös Loránd
Tudományegyetem szervezői töltik meg érdekes előadásokkal a színpadot, ami a rendezvény
hivatalos megnyitójának helyszínéül is szolgál majd.
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. Szeretnénk, hogy a különböző turisztikai programjainkon néhány előadónk is
részt vehessen, ezzel is hirdetve a térség vonzerejének fontosságát, valamint terveink között

szerepel még több helyi kis vállalkozás bevonása a fesztiválozók számára kialakított
programkínálatba.
Idén először az EFOTT felsőoktatási intézményi értékesítő hálózatért is én vagyok a felelős. Első
körben – egy felmérést követően – meghirdettem munkalehetőséget a hallgatók körében, majd
a közel 120 jelentkezőből és a tavalyi évben jól teljesítők közül kiválasztottam az 50
legalkalmasabb promótert, akik részt vesznek a jegyértékesítésben. Legfőbb feladatuk, hogy az
intézményekben a lehető legszélesebb körben hirdessék a rendezvényt, valamint az általunk
biztosított hirdetési eszközöket eljuttassák a HÖK képviselőihez.

Elektronikus választások alkalmazhatósága
Az elmúlt időszakban elkezdtem felkeresni azon felsőoktatási intézményeket, melyek
alkalmazzák az intézményi HÖK választások elektronikus formáját. Több ilyen intézmény
hallgatói vezetőjével egyeztettem és számos kérdés merült fel a rendszer alkalmazhatóságával
kapcsolatban. Első körben egy általános helyzetfelmérést végeztem, amit szeretnék folytatni
egy átfogó, rendszerszintű elemzéssel. Vizsgálni szeretném, hogy pontosan milyen hatással volt
az új, elektronikus rendszer a részvételi arányokra, valamint összehasonlítom a jelenleg működő
és biztonsággal alkalmazható szoftvereket.

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását!
Kelt: Budapest, 2018. 05. 04.
Németh Gergő s.k.
HÖOK rendezvényekért
felelős elnökségi tag

