
 

 

Eseménynaptár 

Garbai Ádám 

2017.10.13 – 2018.02.19. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017.10.13 Szarvas Részvétel a HÖOK választmányának ülésén 

2017.10.13-15 Szarvas Részvétel a HÖOK közgyűlésén 

2017.10.16-17 Pécs PTE intézményi akkreditációja a MAB által, LB 

tagként voltam jelen 

2017.10.18 Budapest Részvétel a HÖOK elnökség ülésén 

2017.10.27 Budapest Részvétel a HÖOK elnökség ülésén 

2017.10.27. Budapest Egyeztetés Németh Gergővel a HÖOK 

vezetőképzőről 

2017.10.31. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2017.11.06. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2017.11.13. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2017.12.14. Budapest Részvétel a HÖOK Vezetőképző kiértékelésén 

2017.11.15. Budapest Egyeztetés Jancsó Andrással a Náfior régióról 



 

 

2017.11.16-19. Siófok Részvétel a HÖOK őszi vezetőképzőjén 

2017.11.21. Budapest Részvétel az Országgyűlés Oktatási és Kulturális 

Bizottságának ülésén 

2017.11.23. Székesfehérvár Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2017.12.05 Budapest Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2017.12.06. Budapest Ágazati egyeztetés az EMMI államtitkárságaival 

a Jövőkép programmal kapcsolatban 

2017.12.06. Budapest Egyeztetés az Minority SafePack kampánnyal 

kapcsolatosan 

2017.12.15. Budapest Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2017.12.15. Budapest Részvétel a HÖOK választmányi ülésén 

2018.01.11. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.01.15. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.01.18. Budapest Részvétel az Educatio kiállításon 

2018.01.23. Budapest Egyeztetés a HÖOK és a MEFS 

együttműködéséről 

2018.01.24. Budapest Egyeztetés a HÖOK kommunikációs 

stratégiájáról 

2018.01.25. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.01.25. Budapest Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 



 

 

2018.01.26. Budapest Egyeztetés a HÖOK kommunikációs 

stratégiájáról 

2018.01.26. Budapest Egyeztetés a V4 pályázat véglegesítéséről 

2018.01.26. Budapest Részvétel a HÖOK BRSZ ülésén 

2018.01.29. Budapest Egyeztetés Grebely Gergellyes és dr. Vámosi 

Péterrel a projektek összehangolásáról 

2018.01.30. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.02.02. Budapest Egyeztetés a HÖOK kommunikációs strtégiájáról 

2018.02.05. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.02.06. Budapest Egyeztetés a HÖOK Roadshow-val 

kapcsolatosan 

2018.02.08. Budapest Részvétel a HÖOK elnökség ülésén 

2018.02.08. Budapest Egyeztetés Mósa Tamással és Gulyás Tiborral 

további lehetséges projektekről 

2018.02.09. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.02.09. Budapest Részvétel a Radó Dáviddal történő átadás-

átvételi megbeszélésen 

2018.02.12. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.02.13. Budapest Részvétel a HÖOK külhoni programja által 

szervezett MSP minikonferencián 

2018.02.13. Budapest Részvétel a BME EHK ülésén 



 

 

2018.02.14. Veszprém Részvétel a Pannon Egyetem vezetőségi 

megbeszélésén 

2018.02.14. Budapest Részvétel az ELTE HÖK elnökségi ülésén 

2018.02.16. Budapest Részvétel Vezetőségi megbeszélésen 

2018.02.19. Budapest Egyezetetés a DOSZ elnökségi tagjaival 

 

 

 

Részletes beszámoló 

 

 

Az előző, októberi Közgyűlés óta eltelt időszakban továbbra is aktívan részt vettem a HÖOK 

mindennapi feladatinak koordinálásában, ellátásában. Ezen felül pedig igyekeztem minél több egyéb 

feladatból is kivennem a részemet, ezeket igyekszem most röviden bemutatni. 

 

Részvétel a PTE MAB látogató bizottságában 

Közvetlenül az októberi HÖOK Közgyűlést követően részt vettem a Pécsi Tudományegyetem MAB 

akkreditációs eljárásában. A két napos látogatás során igyekeztem minél mélyrehatóbb ismereteket 

szeretni az egyetem működéséről, különös képen azon belül a HÖK szerepéről és a hallgatók 

helyzetéről. A látogatást követően további egyeztetéseket folytattam emailben a helyi EHÖK 

képviselőkkel, és az így szerzett tapasztalataimat összegeztem a MAB részére eljuttatott 

jelentésemben. A jelentésemben részletezett tapasztalatok és javaslatok jelentős része ezt követően 

beépítésre került a zárójelentésbe. 

Az idő rövidsége miatt azonban a legutóbbi MAB plénum ülése elé végül nem terjesztették be a 

PTE-s zárójelentést, így annak elfogadása a soron következő ülésre marad. 



 

 

 

HÖOK őszi vezetőképzője 

A HÖOK őszi vezetőképzőjének szervezése során igyekeztem minél több segíteni Németh 

Gergőnek, hogy megkönnyítsem a rá háruló szervezési feladatokat. A képzések közül a Vezetői képzés 

alapozó illetve haladó részéért feleltem, mindkét esetben én állítottam össze a képzési terveket, 

valamint egyeztettem le az előadókkal a részleteket. A helyszínen a Vezetői alapozó képzés 

levezetésében Csont István segített nekem, munkáját ezúton is köszönöm. 

A visszajelzések alapján a képzés tartalma javult az előző rendezvényhez képest, de még mindig 

van benne fejlődési potenciál, ennek igyekszem eleget tenni a következő Vezetőképző szervezése 

során, melynek előkészületi munkáit már meg is kezdtem 

 

HÖOK kihelyezett elnökségi ülése 

Az őszi vezetőképzőt követően egy kihelyezett elnökségi ülést tartottunk Székesfehérváron, 

melynek szervezési feladatait én láttam el. A két napos program során egy hosszúra nyúlt elnökségi 

ülésen tartottunk egy évértékelést, átvettük az aktuális feladatokat, valamint megterveztük a 

következő egy év feladatait. Az ülést követően alkalmunk nyílt egy vacsora keretében vendégül látni 

a város vezetőit, akikkel az aktuális ifjúságpolitikai kérdésekről egyeztettünk. A vacsorát követően 

kötetlen formában igyekeztünk az elnökségi tagokkal átbeszélni a HÖOK kommunikációs stratégiáját 

az elkövetkező időszakra nézve. A rendezvény második napján egy tárgyalástechnikai tréningen 

vettünk részt. 

 

EDUCATIO kiállítás 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is én feleltem a HÖOK megjelenéséért az EDUCATIO kiállításon. 

A HÖOK stand az elmúlt két év pozitív visszajelzései alapján idén is a már „szokásosnak” tekinthető 

kitelepülési módot választotta: egy henger alakú stand körül jelentek meg az egyes HÖOK-hoz köthető 

projektek valamint a MEFS. A kitelepülésen minden stand részt vett egy közös nyereményjátékban, 



 

 

melynek az volt a lényege, hogy minden egyes „állomáson” valamilyen játékos feladattal igyekeztünk 

bemutatni az adott projekt/program legfontosabb elemeit. Ha valaki teljesítette az összes feladatot, 

akkor pedig részt vehetett egy nyereményjátékban, mely során minden délután kisorsoltunk egy 

páros EFOTT jegyet a versenyzők között.  

Úgy vélem, bár a megjelenésen további források bevonásával lehetne még javítani, már így is 

megfelelő színvonalú kitelepülést sikerült megszerveznünk, melynek előkészítési és lebonyolítási 

folyamataihoz nyújtott segítséget köszönöm minden munkatársamnak. 

 

Változás a HÖOK kommunikációs munkatárs személyében 

Az év elején Radó Dávid, eddigi kommunikációs munkatárs távozott pozíciójából, így új munkatárs 

keresésébe kezdtünk. A több körös próbafeladatok elvégzését követően megegyeztünk Ress Hélával, 

a jövendőbeli kommunikációs munkatársunkkal a munkakezdés feltételeiről. Ennek fényében Héla 

március elsején kezdi meg munkáját a HÖOK-ban. Az ő felkészítése már folyamatban van, remélem, 

hamarosan személyesen is találkozni fognak vele a Közgyűlés tagjai. 

Radó Dávidnak pedig ezúton is köszönöm a szervezet nevében az elmúlt egy évben nyújtott 

munkáját, és sok sikert kívánok neki a továbbiakban! 

 

HÖOK „roadshow” 

Az utóbbi hetek leginkább azzal teltek, hogy a jobb híján HÖOK roadshownak nevezett 

kitelepüléseink előkészítési feladatait ellássuk. A körút során igyekszünk minél több intézménybe 

eljutni, hogy személyesen is be tudjuk mutatni aktuális projektjeinket, programjainkat. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy különböző megjelenési formákban, de szeretnénk minden intézmény 

hallgatóinak és hallgatói vezetőinek bemutatni az alábbi projektjeinket: a Tehetségmentor 

programot, a Tehetségportált, a Mentorprogramot, HÖOK Diákot, a Diákkedvezmény rendszert, a 

Stipendium Hungaricum mentorhálózatot valamint a nem szorosan hozzánk tartozó, de közeli 

partnerként számon tartott Nemzeti Tehetség Programot és a HASÍT-ot. Ezeken felül a Minority 

Safepack kampány keretében minden intézményben tervezünk egy standdal megjelenni, hogy ezúton 

is népszerűsíthessük a kezdeményezést. 



 

 

Mindezeken felül igyekszünk minden intézményben találkozni a HÖK-ök vezető testületeivel, hogy 

visszacsatolást adhassunk számukra a Jövőkép program előrehaladásáról, azon belül is leginkább az 

ösztöndíjreform állásáról. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

 

Budapest, 2018.02.19. 

 

Garbai Ádám sk. 

 kabinetfőnök 

 


