
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018.06.29-07.01 Balatonlelle Részvétel a HÖOK Szabadegyetemen, 

közgyűlésen 

2018.07.03 Budapest Részvétel a TKA által szervezett külképviseletek 

számára szóló konferencián 

2018.07.03 Budapest Egyeztetés az EFOTT civil terén megrendezésre 

kerülő politikai pártok kerekasztal 

beszélgetéssel kapcsolatosan 

2018.07.05 Budapest Egyeztetés Stefán Gergő ESN elnökkel 

2018.07.06 Budapest Részvétel az MRK Nemzetközi Bizottság ülésén 

2018.07.10-15 Velence Részvétel az EFOTT fesztiválon (Külföldi 

vendégek fogadása, V4 sportbajnokság 

lebonyolítása Nagy Dániellel, civil tér 

kerekasztal beszélgetés politikai pártokkal) 

2018.07.31 Budapest Egyeztetés a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületével Dr. Vámosi Péter 

elnökhelyettessel ösztöndíjreform témakörben 

2018.08.13 Budapest Egyeztetés Szabados Levente BCE HÖK Elnökkel 

2018.08.24 Budapest Részvétel az ESN Hungary közgyűlésén, előadás 

tartása 

2018.09.11 Budapest Részvétel a HÖOK Elnökség ülésén 

2018.09.11 Budapest Részétel a HÖOK Választmány ülésén 



 

2018.09.23-09.26 Bécs Részvétel az ESU 36. Convention eseményén 

 

Részletes beszámoló 

 

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat 

A Stipendium Hungaricum Mentorhálózatot 2018. júniusában indította el szervezetünk annak 

ellenére, hogy a program támogatási költségvetése nem érkezett meg a HÖOK irányába. Augusztus 

hónapban azonban megérkezett a program teljes költségvetése a szervezet irányába, így a 

költségvetési akadályok is elhárultak a program megvalósítását illetően. A nyári hónapok során tíz 

felsőoktatási intézményben került meghirdetésre a program: DE, EKE, ME, PTE, BCE, BME, ELTE, SE, 

BGE és a SZIE intézményeiben toboroztunk mentorokat. Augusztus hónap végére összesen 298 fő  

mentort vettünk fel a rendszerünkbe, amely mentorokat a nyári hónapok során két táborban 

készítettünk fel a feladatellátásra vonatkozóan szakmai tréningek, csapatépítő programok 

segítségével. Szeptember hónapban nyitottuk meg az érkező Stipendiumos hallgatók számára a 

mentorált jelentkezést, mely során 36 óra leforgása alatt 1300 hallgató jelezte regisztrációval 

részvételi szándékát a mentorhálózat munkájába. A regisztráció egy, a program működésére 

fejlesztett monitoring-és regisztrációs rendszeren keresztül történt, mely rendszert használja a 

hálózat működése során a képzések, tréningek, valamint a turisztikai, kulturális programok 

megszervezésére egyaránt. A mentorhálózat elmúlt négy havi tevékenységéről és a soron következő 

időszak teendőiről a közgyűlésen külön napirendi pont formájában fogok beszámolni. 

 

ESU – nemzetközi ügyek 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban egy ESU rendezvény került megrendezésre Bécsben, melyen 

Kiss Dávid V4+ koordinátorral közösen vettem részt. A nemzetközi vezetőképzőn az új ESU 

elnökségnek köszönhetően számos újítás került bevezetésre, így vitázni tudtunk az ESU választási 

rendszeréről, a gender kvótákról, valamint a szervezet jövőbeni fejlesztéséről is. Az esemény során 

informális V4 találkozóra is sorkerült, ahol is egyeztettünk a V4+ hallgatói szövetség jövőbeni 

célkitűzéseiről, a soron következő hivatalos V4+ találkozóról és a soron következő ESU közgyűlésről 

egyaránt. 

 



 

EFOTT 

Az EFOTT fesztiválon először került megrendezésre a V4+ hallgatói sportbajnokság, melyet Nagy 

Dániel elnökségi tagtársammal közösen szerveztünk meg. A résztvevő országok hallgatói 

(Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Románia) csapat és egyéni sportágakban mérhették össze 

tudásukat a fesztiválon. A fesztivál civil terén általam került moderálásra a politikai pártok ifjúsági 

tagozataival való kerekasztal beszélgetés, mely kerekasztal során érintettük a 2018-as országgyűlési 

választásokat, a jövő évi EP és önkormányzati választásokat egyaránt. További témák között szerepelt 

a külföldi hallgatók Magyarországon, valamint a magyar hallgatók külföldi tanulmányai, valamint a 

lakhatási kérdések egyaránt. 

 

Nemzetközi diákszervezetekkel való együttműködés: 

Az EFOTT fesztivál civil terére került összehívásra a soron következő nemzetközi diákszervezetekkel 

való kerekasztal beszélgetés. Az eseményt informális jelleggel tartottuk meg, a kerekasztal további 

feladatairól, terveiről egyeztettünk. Augusztus hónapban az ESN Hungary meghívására részt vettem 

az ESN közgyűlésén, melyen egy rövid előadást követően kérdéseket tehettek fel a résztvevők a 

Stipendium Hungaricum Mentorhálózattal kapcsolatosan. 

 

Egyéb: 

Szeptember hónapban egy fordítóiroda segítségével befejeződött a HÖOK alapszabályának angol 

nyelvre történő fordítása. Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban részt vettem a HÖOK testületi 

ülésein, valamint az MRK, TKA által megrendezett rendezvényeken a HÖOK képviseletében. 

 

Budapest, 2018.09.27 

Kaizinger Tamás Töhötöm sk. 

 külügyi elnökségi tag 

 


