
 

Eseménynaptár 

2017. október 13. – 2018. február 14. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. október 13. Szarvas HÖOK Választmányi ülés 

2017. október 14. Szarvas HÖOK Közgyűlés 

2017. október 18.  Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. november 16-19. Siófok HÖOK Őszi Vezetőképző 

2017. november 23. Székesfehérvár HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 4 Budapest Megbeszélés a DiákÉSZ képviselőivel, a HÖOK 

Diákkal kapcsolatban 

2017. december 5. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Választmányi ülés 

2018. január 4. Budapest Megbeszélés az ISZOSZ képviselőivel, a HÖOK 

Diákkal kapcsolatban 

2018. január 12. Keszthely MRK Agrártudományi Bizottság kihelyezett 

ülés 

2018. január 18-19-20. Budapest EDUCATIO Kiállítás 

2018. január 24. Budapest HÖOK Diák marketing egyeztetés 

2018. január 25.  Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2018. január 31. Budapest HÖOK Diák sales egyeztetés 

2018. február 8. Budapest  HÖOK Elnökségi ülés 

2018.február 14. Veszprém HÖOK Roadshow – HÖOK Diák bemutatása 

 



 

 

Részletes beszámoló 

 

Látogatás Kárpátalján 

 

Veres Mártonnal volt szerencsém abban a megtisztelésben részesülni, hogy ellátogathattam 

Kárpátaljára, Ungvárra. Az ott tartózkodásom alatt részt vettem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar 

karának a Gólyabálján, találkoztam a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének 

képviselőivel. Ezen felül pedig ellátogattunk Magyarország Ungvári Főkonzulátusára, ahol 

megbeszélést folytattunk Kuti Lászlóval az ukrán nyelvtörvényről, a HÖOK Külhoni programjában 

megvalósuló egészségügyi szűrésről és a határon túli magyarság helyzetéről. 

 

 

HÖOK Diák 

 

Az egyetemi évek alatt felmerülő magas költségek fedezésére a hallgatók jelentős része vállal 

munkát a tanulmányai mellett. A HÖOK Diák célja az iskolaszövetkezetekkel való kapcsolatfelvételen 

túl, a hallgatók munkavállalói lehetőségeinek szélesítése. Az iskolaszövetkezetekkel kialakított közös 

adatbázisban egy egyszerű szűrő segítségével kaphatják meg a válaszokat a hallgatók azokra a 

kérdésekre, hogy „Hol?”, „Mennyiért?” és „Milyen munkát?” szeretnének vállalni. 

A portál egyfajta védelmet biztosít a fiatalok számára, ugyanis garanciális feltételeket, elvárásokat 

támaszt az iskolaszövetkezetek felé. Az oldalon ugyanis csak olyan iskolaszövetkezet hirdethet 

munkát, amely rendelkezik szövetségi garanciával vagy bankgaranciával. Ez azt jelenti, hogy egy 

érdekképviseleti szövetség egy tagja fizetésképtelensége esetén is vállalja, hogy kifizetik a 

munkabéreket. 

A nyáron elkezdett munkának köszönhetően elindulhatott ez a portál, és továbbra is azzal fogok 

foglalkozni, hogy minél több munkalehetőséget kínáljunk az intézményekben tanuló hallgatóknak. 

 



 

EDUCATIO Kiállítás 

 

2018. január 18-20. között került megrendezésre a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállítás, a 

kiállítás keretein belül a HÖOK is megjelent. Ebben a megjelenésben segítettem a szervezet munkáját, 

különös tekintettel a HÖOK Diák bemutatására. 

 

 

HÖOK Roadshow 

 

A HÖOK roadshow keretin belül ellátogattam a Pannon Egyetemre, ahol a HÖOK Diákot 

bemutattam a hallgatói önkormányzat képviselőinek. Az oldal ötlete és kidolgozása egyaránt tetszett 

nekik. Kiemelték a szűrés opciót, amely nagyban megkönnyíti a diákmunka keresését. A Roadshow 

keretein belül még további 20 helyszínre fogok ellátogatni. 

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat. 

 

Budapest, 2018. február 14. 

Mósa Tamás sk. 

 elnökségi tag 

 

 

 


