
 

 

Eseménynaptár 

2018.04.30 – 2018.06.20 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018.05.02 Budapest Részvétel az ENQA bizottsági meghallgatásán az 

önértékelési bizottság tagjaként 

2018.05.03 Budapest Részvétel az ENQA bizottsági meghallgatásán 

hallgatói tagként  

2018.05.04-06 Debrecen Részvétel a HÖOK közgyűlésén 

2018.05.10 Budapest Részvétel a V4 for 3M konferencián a Tempus 

közalapítvány szervezésében 

2018.05.11 Budapest Egyeztetés Gulyás Tiborral a Stipendium 

Hungaricum Mentorhálózat elindításáról 

2018.05.15 Budapest Külföldi hallgatókkal foglalkozó 

diákszervezetekkel való egyeztetés (Nemzetközi 

kerekasztal) 

2018.05.16 Budapest Egyeztetés a HÖOK irodában az EFOTT-on 

megrendezendő V4+ sportbajnoksággal 

kapcsolatosan 

2018.05.20 Nyíregyháza Részvétel a FŐHE fesztiválon 

2018.05.22 Budapest Részvétel az Eurostudent záró konferenciáján 

2018.05.23-25 Párizs Részvétel Magyarország delegációjában az 

EHEA miniszteri konferencián 

2018.05.29 Budapest Részvétel az MRK kreditelismertetési 

munkacsoportjának ülésén 



 

 

2018.05.30 Budapest Részvétel a V4 ifjúsági konferencián az EMMI 

szervezésében 

2018.05.30 Budapest Egyeztetés a Tempus közalapítvány 

képviselőivel a HÖOK-TKA együttműködési 

lehetőségekről 

2018.05.31 Budapest Részvétel a HÖOK Elnökségének ülésén 

2018.05.31 Budapest Részvétel a HÖOK Választmányának ülésén 

2018.06.04 Budapest Egyeztetés a Hallgatók Ügyvédjével az SHMH-t 

érintő szerződéskötésekkel kapcsolatosan 

2018.06.13 Budapest SHMH vezetőmentor interjúk 

2018.06.15 Budapest Egyeztetés a BME Kancellár-helyettesével az 

SHMH elindításával kapcsolatosan 

2018.06.18 Budapest SHMH vezetőmentor interjúk 

2018.06.19 Budapest SHMH vezetőmentor interjúk 

2018.06.20 Budapest SHMH vezetőmentor interjúk 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes beszámoló 



 

 

 

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban megkezdtük a SHMH operatív részleteinek megvalósítását. 

Az EMMI-vel kötendő támogatási szerződésünk késése miatt a program megvalósítását annak 

ellenére is megkezdte a HÖOK, hogy a támogatási szerződésben foglalt összeg nem érkezett meg 

irányunkba. A döntés meghozatalát az indokolta, hogy amennyiben nem kezdjük meg a kialakítást, 

úgy az érkező hallgatók számára nem tudjuk a pályázatban foglalt feltételeket biztosítani a mentorálás 

területén. A mentorhálózat menedzseri feladatainak ellátására felvételre került egy új kolléganő, 

Hetei Tímea személyében. Kiírásra került a vezetőmentori valamint a mentori feladatok ellátására 

vonatkozó pályázatunk, melyek közül a vezetőmentori feladat ellátására vonatkozóan személyes 

interjúkat folytatunk a közgyűlést megelőző héten. A mentori pályázatok kommunikációjára 

plakátokat készítettünk, mely plakátok online és offline formában is hirdetik a mentorjelentkezést. Az 

SHMH egyik alapját képző monitoring-és regisztrációs rendszer programozása is megkezdődött június 

hónap elején, mely felület alkalmas lesz mentor-mentorált hallgatók párosítására, képzések, 

turisztikai programok meghirdetésére, a programban résztvevő hallgatóktól folyamatos 

visszajelzéseinek megismerésére is. Foglalkoztunk a mentortábor megszervezésével is, mely két 

turnusban kerül majd megszervezésre július és augusztus hónapban annak érdekében, hogy a mentor 

hallgatók választani tudjanak a táborok között, mely döntés az idő szűkére való tekintettel került 

meghozásra. A mentortábor képzési struktúrájának kialakítása is megtörtént, mely által megfelelő 

szakmai felkészítést kapnak a mentorok feladatuk ellátására vonatkozóan. 

ESU – nemzetközi ügyek 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban hivatalos ESU esemény nem került megszervezésre, azonban 

a HÖOK 2017-es költségvetési beszámolójának fordítását el kellett végeznem annak érdekében, hogy 

az ESU megállapíthassa a HÖOK tagdíját a 2018-as évre vonatkozóan. A költségvetés lefordítása 

mellett a témában egyeztetést folytattam Gulyás Tiborral, Pausits Péterrel, valamint Koltai Arnold 

elnök úrral is.  

 

2018. május 23-25 között került megrendezésre Párizsban az Európai Felsőoktatási Térség miniszteri 

konferenciája, ahol is Magyarország delegációjában vettem részt Keszei Ernő, Dubéczi Zoltán, 

valamint Károlyi György nagykövet úr társaságában. A miniszteri konferencián fő feladatom hallgatói 



 

 

szempontból a konferencia dokumentumainak véleményezése, kiegészítése volt, melyet számos 

egyeztetés előzött meg az European Students’ Union vezetőségével. A találkozóról részletes 

beszámolót készítettem, mely elérhető a HÖOK honlapján:  

http://hook.hu/hu/kulugy/celkituzesek-az-europai-felsooktatasert 

 

Egyéb 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban tovább dolgoztunk Szigethi Katalin kolléganőmmel az ESU 

dokumentumok magyar nyelvre történő fordításán, valamint célként határoztuk meg a HÖOK 

alapszabályának angol nyelvre történő fordítását a soron következő közgyűlést követően. 

 

Az EFOTT nemzetköziesítésén is tovább dolgoztam. A V4 alaphoz nyertes pályázatot nyújtottunk be, 

mely által lehetőségünk van megszervezni az EFOTT fesztiválon a V4+ sportbajnokságot 

Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Románia képviselőivel. A civil tér 

nemzetköziesítésén is előrelépéseket tettünk, a nemzetközi hallgatókkal foglalkozó diákszervezetek 

külön programmal jelennek meg idén a civil színpadon. 

 

Elkészítésre került a HÖOK kimenő hallgatók mobilitására, valamint a mobilitási ösztöndíjak 

promóciójára vonatkozó ajánlás is, mely elnökségi döntést követően válik elérhetővé a HÖOK 

tudástárban. 

 

Második alkalommal került megrendezésre a HÖOK kezdeményezésére a nemzetközi hallgatókkal 

foglalkozó diákszervezetekkel való közös gondolkodás, mely a nemzetközi kerekasztal megnevezést 

kapta. A találkozóról részletes beszámolót készítettem, mely elérhető a HÖOK honlapján: 

http://hook.hu/hu/elnokseg/masodik-alkalommal-ulesezett-a-nemzetkozi-kerekasztal 

 

Budapest, 2018.06.20 

Kaizinger Tamás Töhötöm sk. 

 külügyi elnökségi tag 
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