
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. június 23.  Budapest EFOTT megjelenés egyeztetése  

Politikai pártok ifjúsági szervezeteivel 

2016. június 28. Budapest Elnökségi ülés 

2016. június 28. Győr Egyeztetés  

Téma: EFOTT Turisztikai programok  

2016. július 1. Velence Egyeztetés a helyi TDM szervezettel 

Téma: EFOTT megjelenés 

2016. július 6. Velence EFOTT Menedzsment ülés 

2016. július 11-17. Velence EFOTT fesztivál – Civil tér, Civil színpad, 

Turisztikai programok 

2016. július 21-24. Tusnádfürdő Tusványos - Látogatás 

2016. augusztus 29.  Zánka BRSZ ülés 

ELTE BTK gólyatábor 

2016.  szeptember 6. Budapest Választmány 

2016. szeptember 21. Siófok Egyeztetés az Erzsébet Szálloda Siófok 

munkatársával 

Téma: HÖOK Őszi Vezetőképző 

2016. szeptember 19. Budapest Egyeztetés Gulyás Tiborral 

Téma: HÖOK rendezvények 



 

2016. szeptember 29. Budapest Egyeztetés Báli Bernadettel és Garbai 

Ádámmal 

Téma: HÖOK Őszi Vezetőképző 

2016. október 1-2. Pécs Elnökségi hétvége 

2016. október 10. Budapest Elnökségi ülés 

 

 

Részletes beszámoló 

 

Az előző HÖOK Közgyűlés óta eltelt időszakban a legtöbb időt az EFOTT Civil tér lebonyolításával 

töltöttem. Kapcsolattartást, HÖOK megjelenés felügyeletét és egyéb technikai feladatokat láttam el. 

Mindezek mellett elkezdtem a HÖOK vezetőképzőjének szervezési munkálatait, ami egy tökéletes 

lehetőség a tagönkormányzatoknak arra, hogy kicsit kötetlenebb környezetben tudják kezdeni a 

tanévet. 

 

EFOTT Civil tér 

Az idei évben a fesztivál ugyanazt a helyszínt választotta, mint 2015-ben. Ez hatalmas segítség volt 

nekünk, szervezőknek, hiszen a tavalyi évben felmerülő nehézségeket sokkal könnyebben tudtuk 

kezelni, előzetesen fel tudtunk készülni. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy kiállítás jellegű teret 

alakítottunk ki a több, mint 75 db civil szervezetnek. A számos szervezet között megjelent a Magyar 

Természetvédők Szövetsége, Enterprise Hungary Nonprofit Kft., a Magyar Kereskedőház, a Magyar 

Turizmus Zrt., az IBM Budapest, és sok más szervezet, felsőoktatási intézmény. Kötelező minden 

megjelent szereplőnek érdekes, interaktív és egyéb vonzó programmal készülni. Ezt előzetesen 

pályáztatás alapján mértük és bíráltuk el.  

A kiállítók két lehetőség közül választhattak a kitelepülésnél: lehetőségük volt az alapszolgáltatás 

igénybe vételére, mely egy nagyobb sátorban, 2*2 méteres stand bérlését jelentette, ugyanakkor 

igény szerint nagyobb alapterületű, 5*5 vagy akár 10*10 méteres különálló, padlózott sátrakkal is 

kitelepülhettek. Az utóbbi, költségesebb opciót jellemzően felsőoktatási intézmények illetve politikai 



 

pártok ifjúsági szervezetei vették igénybe, de a nagyobb szervezetek sem zárkóztak el ettől a 

lehetőségtől. A fesztivál két házigazdája, a Debreceni Egyetem és a Testnevelési Egyetem 

természetesen az utóbbi lehetőségben foglaltak helyet. 

Kiemelt partnerkét kezeltük az összes felsőoktatási intézményt, hiszen célunk volt, hogy minél többen 

jelenjenek meg. A Civil Tér elhelyezését illetően történtek változtatások a tavalyi évhez képest. Egy 

sokkal nagyobb területre került a fesztiválon belül, mely sokkal barátságosabb, vonzóbb volt a 

látogatók és a szervezetek számára egyaránt. A látogatottságot biztosította, hogy az említett helyszín 

kiemelt területen volt. 

 

Civil színpad 

Az idei évben szintén nagy hangsúlyt fektettünk a Civil színpad színes programkínálatának 

előkészületeivel és szervezésével. Évről-évre egyre színesebb programkínálattal készülünk a látogatók 

számára. Mindamellett, hogy a szervezetekről informálódhattak a látogatók, biztosítottunk számukra 

minden nap egyéb kulturális programokat is. A Civil Tér központjában felállítottunk egy sátrat, mely 

területén helyet kapott a Civil Színpad. A naponta 11-től 18-ig nyitva lévő programhelyszínen számos 

meghívott vendégünk szórakoztatta a látogatókat. 

Az idei évben 4 tematikus napot határoztunk meg:  

- Kultúra nap 

- Ifjúságpolitikai nap 

- Sport nap 

- Tehetség nap  

 

A színpadon napközben a tematikákhoz tartozó előadások, kerekasztal beszélgetések valósultak meg. 

A teljesség igénye nélkül néhány példa a programok közül: 

- politikai pártok ifjúsági szervezeteinek biztosított vitafórum 

- filmkritikusok kerekasztala 

- sportújságírók találkozója 

 

A legnagyobb tömeget az imént felsorolt előadások vonzották, azonban kijelenthetjük, hogy végig 

megfelelő létszámú hallgatóság előtt zajlottak a színpad eseményei. 



 

 

EFOTT Turisztikai programok 

A másik terület, ami hozzám tartozott az EFOTT-on, az a Turisztikai programok lebonyolítása volt. A 

tavalyi évhez hasonlóan, idén is készültünk sok érdekes programlehetőséggel. A többi feladat miatt 

ezen a területen csak koordinátori szerepet láttam el, hiszen egy 6 főből álló operatív csapat hajtotta 

végre a feladatokat az ellenőrzésem mellett. Előzetes felmérések alapján szerveztünk többféle 

programot és mindegyiknek megfelelő fogadtatása volt. Az időjárás viszontagságai miatt sajnálatos 

módon néhány program elmaradt, de ezt megfelelő türelemmel és toleranciával kezelték a 

fesztiválozók. A programelemek között lovaskocsis borkóstolás, gasztronómiai utazás és helyi 

várparktúra is megtalálható volt. Reményeink szerint a következő évben még színesebb és 

érdekesebb programokkal készülhetünk. 

 

HÖOK Őszi Vezetőképző 

Ahogyan minden évben, idén is hatalmas előkészületeket igényel a HÖOK vezetőképzőjének 

megszervezése, ami 2016. november 11-13 között kerül majd megrendezésre. Minden alkalommal 

készítünk felmérést a résztvevők körében, mely során a hallgatói önkormányzat tagjai élhetnek a 

kritika és vélemény megfogalmazásának lehetőségével. Ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen 

működjön, számos feladatot el kell látni. Ilyen például az előzetes beszerzési és szerződési folyamatok, 

a helyszín látogatása, hogy minden rendben működhessen, illetve a folyamatos kapcsolattartás a 

szálloda vezetőségével. Az idei évben egy fél nappal rövidebb lesz a program. Ez is egy nagy 

nehézséget jelent számunkra, hogy minden előzetesen tervezett programot maradéktalanul bele 

tudjunk sűríteni a két napba. A szekciók beosztása, megalkotása már folyamatban van, reméljük nagy 

népszerűségnek örvend majd az idei programkínálat is. 

 

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Budapest, 2016. 10. 06.    

   Németh Gergő 

Elnökségi tag 


