
 

 
 

Eseménynaptár 
2017. május 14. – 2017. október 14.  

 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. május 22.  Budapest UNKP egyeztetés  

2017. május 27.  Siófok Jövőkép program – SZE 

2017. június 7. Budapest Metropolitan Egyetem Karrier nap egyeztetés 

2017. június 19. Budapest Metropolitan Egyetem Karrier nap egyeztetés 

2017. június 20. Budapest Elnökségi ülés 

2017. július 5. Budapest Jövőkép program átadása Államtitkár Úrnak és 

Elnökségi ülés 

2017. július 12.  Velence EFOTT helyszínbejárás és sajtótájékoztató 

2017. július 26. Budapest Elnökségi ülés 

2017. augusztus 7.  Budapest Elnökségi ülés 

2017. augusztus 9. Tata Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gólyatábor 

Roadshow 

2017. augusztus 31.  Győr Széchenyi István Egyetem Gólyatábor Roadshow 



 

2017. szeptember 5. Budapest Elnökségi Ülés 

2017. szeptember 5.  Budapest Választmányi ülés 

2017. október 7. Budapest Elnökségi ülés 

2017. október 9. Budapest Karrier Irodák Országos Találkozója 

 
 

Részletes beszámoló 
 

A májusi Közgyűlés óta a karrier és életpálya tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztése, a karrier irodák és szolgáltató központok támogatása, valamint a közöttük lévő 

kapcsolat kialakítása, együttműködésük megerősítése állt a középpontban.  

 

Karrier Irodák Országos Találkozója  

Idén először került megrendezésre a Karrier Irodák Országos Találkozója, rövidebb 

nevén KIOT. A rendezvény 2017. október 9-én az ELTE BTK Doktori Tanácstermében zajlott. A 

találkozón az ország több pontjáról érkeztek karrier iroda és szolgáltató központ vezetők, 

valamint munkatársaik.  

A fél napos programon minden szervezet megkapta a lehetőséget, hogy bemutassa 

saját szervezeti egységének rövid történetét, kialakulását, a mindennapi működést, valamint 

annak feltételeit, az intézményi struktúrában elfoglalt helyét és felépítését, funkcióit. Az 

intézményi sajátosságok mellett egy jelenlegi helyzetértékelés is szerepet kapott. Mindemellett 

beszámoltak arról is, hogy milyen jövőképet látnak maguk előtt, melyek a rövid ás hosszú távú 

céljaik. A prezentációk a jó gyakorlatok átadására, intézményi különbségek feltárására és a 

későbbi programelemek előkészítésére szolgáltak. 



 

A bemutatók után egy kerekasztal beszélgetés vette kezdetét, melynek témája: Karrier 

irodák hazánkban; akkor és most. Ez a beszélgetés a karrier tevékenységgel foglalkozó 

szervezetek általános kialakulásáról, munkájuk fontosságáról és fejlődési lehetőségeikről szólt.  

A kávészünetet követően a rendezvény zárásaként World Café beszélgetések 

kezdődtek, ahol több különböző, de az irodák munkavégzése szempontjából kapcsolódó 

témakört érintettek a résztvevők. Ilyenek például a karrier irodák és szolgáltató központok külső 

kommunikációja, a karrier irodák közötti kapcsolatok, valamint szakmai 

gyakorlatok/álláshirdetések kérdésköre.  

Ezek után a rendelkezésre álló információkból és adatokból, a jelenlegi időszakra 

tekintve aktuális és friss elemzés elkészítése veszi kezdetét, valamint folytatódik a kapcsolatok 

további építése és az együttműködések megerősítése. 

 

Összegzés 

A nyári időszakban a Gólyatábori Roadshow keretén belül ellátogattam a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem gólyatáborába, az EFOTT-ra ahol sajtótájékoztató és helyszíni szemle 

keretén belül mutatták meg a szervezők az EFOTT fejlődését.  

Összességében az először megrendezett Karrier Irodák Országos Találkozója nagyszámú 

érdeklődőt, karrier iroda és szolgáltató központ vezetőt és kollégát vonzott, amiből az látszik, 

hogy nagyon is fontos része az egyetemi tanulmányoknak a karrierépítés és az életpálya 

megfelelő tervezése, és a karrier tevékenységgel foglalkozó szervezeti egységek a hallgatók 

érdekeit figyelembe véve kívánnak egyre jobban fejlődni és kiszolgálni a hallgatók érdekeit.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat. 

Budapest, 2017. október 7.  

 Szlotta Bence sk. 

 Szolgáltatásokért felelős elnökségi tag 

 


