
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. június 30. Balatonlelle HÖOK Közgyűlés 

2018. július 6. Velence EFOTT menedzsment ülés 

2018. július 7-15.  Velence EFOTT fesztivál szervezése 

Kiemelt területek: Civil tér, Turisztikai 

programok, napközbeni aktivitások 

2018. július 18. Gombaszög Részvétel a Gombaszögi Nyári Táborban 

2018. július 25. Budapest Részvétel Pont Ott Party eseményen 

2018. július 26. Budapest Egyeztetés Csendes Évával 

Téma: belső szabályzatokkal kapcsolatos 

folyamatok felülvizsgálata 

2018. augusztus 7. Budapest Részvétel a HÖOK vezetőségi ülésén 

2018. augusztus 8. Budapest Egyeztetés Szigethi Katalinnal 

Téma: belső szabályzatokkal kapcsolatos 

folyamatok felülvizsgálata 

2018. augusztus 9. Budapest Egyeztetés Szigethi Katalinnal és Janzsó 

Ádámmal 

Téma: belső szabályzatokkal kapcsolatos 

folyamatok felülvizsgálata 

2018. augusztus 10. Tata Részvétel a NKE gólyatáborában 

2018. augusztus 16. Budapest Részvétel a HÖOK vezetőségi ülésén 

2018. augusztus 24. Szarvas Részvétel a SZIE szarvasi gólyatáborában 

2018. augusztus 28. Budapest SkiRide egyeztetés 



 

2018. augusztus 29. Budapest Egyeztetés Nagy Dáviddal 

Téma: belső szabályzatokkal kapcsolatos 

folyamatok felülvizsgálata 

2018. augusztus 30-31. Budapest Részvétel a SZE gólyatáborában 

2018. szeptember 4. Budapest Részvétel a HÖOK vezetőségi ülésén 

2018. szeptember 5. Budapest Egyeztetés Grebely Gergellyel 

Téma: HÖOK projektek előrehaladása, 

státusza, aktuális helyzete 

2018. szeptember 5. Debrecen Részvétel a Debreceni Egyetem 

gólyatáborában 

2018. szeptember 7. Zánka Részvétel az ELTE zánkai gólyatáborában 

2018. szeptember 11. Budapest Részvétel a HÖOK vezetőségi ülésén 

2018. szeptember 11. Budapest Részvétel a HÖOK elnökségi ülésén 

2018. szeptember 12.  Budapest Educatio KickOff meeting 

2018. szeptember 19. Miskolc Részvétel a miskolci egyetem sportnapján 

2018. szeptember 20. Budapest Képzésfejlesztéssel kapcsolatos megbeszélés 

Téma: Vezetőképző 

2018. szeptember 20-21. Budapest A HÖOK iroda költöztetése 

2018. szeptember 26. Budapest Egyeztetés Maszlavér Gáborral, Grebely 

Gergellyel, Csendes Évával és Szigethi 

Katalinnal 

Téma: Alapítványok, egyesületek 

2018. szeptember 26. Debrecen Részvétel a Debreceni Egyetem yoUDay 

elnevezésű programján 

2018. szeptember 27. Budapest Részvétel a NagyKoncert Aréna 25 éves 

jubileumi koncerteseményén 

2018. október 3. Budapest Egyeztetés az Innopod Kft. kollégáival 

Téma: vezetőképző képzésfejlesztés 

 



 

 

 

Részletes beszámoló 

HÖOK belső szabályozottság 

Az elmúlt időszakban legfontosabb feladatom az volt, hogy a HÖOK belső 

szabályozottsági szintjét felmérjem és javaslatokat tegyek a folyamatok egyszerűsítésére és 

javítására. A feladatnak több fázisa volt, a nyár legnagyobb részében ezzel foglalkoztam. Első 

körben mélyinterjúkat készítettem a mindennapi dolgozók körében, hogy megfelelő 

helyzetképet kaphassak a jelenlegi folyamatokról. Ezt követően egy problématérképet 

állítottam össze, melyben részletesen taglaltam a jelenlegi folyamatok javítási irányait. A 

megelőző munkálatokat követően összeállítottam egy komplex javaslatcsomagot, amiben a 

HÖOK belső szabályozottságára vonatkozó javítások szerepeltek. A következő hónapokban azt 

a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy az átadás/átvétel folyamatok előtt véglegesíthessük a 

meghatározott újításokat, mellyel a szervezet mindennapjai sokkal precízebben és 

átláthatóbban nyomon lehet majd követni.  

 

EFOTT 2018. 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban az időm nagy részében az EFOTT szervezésével 

foglalkoztam. Több terület tartozott hozzám. A diákjegy promóteri rendszer, melyről már az 

előző beszámolómban említést tettem. Koordináltam a felsőoktatási diákjegy hálózatot. Több, 

mint 60 promóterrel dolgoztam. Képzést szerveztem nekik, valamint koordináltam a 

munkájukat. A második terület, amit menedzsment szinten én felügyelek, az a fesztiválon 

megtalálható napközbeni aktivitások, hogy Velence turisztikai vonzerejét megismertessem a 

fesztiválozókkal. Ennek a feladatnak több fázisa volt. Először is terepbejárást tartottam a 

helyszínen. Felmértem turisztikai szakemberek és helyi lakosok segítségével a terület. 

Megmutatták a város és a környező települések nevezetességeit, ajánlottak 

programlehetőségeket, felkutattuk a turisztikai látványosságokat. Mindenképpen fiatalos és 

vonzó programokkal akartam készülni, hiszen a hallgatók körében ez fontos kritérium. Számos 



 

egyeztetés előzte meg a rendezvényt, melyen támpontokat kaptam, hogy milyen irányban 

kellene gondolkozni a témát illetően. Mindezek mellett folyamatos kapcsolattartó voltam a 

fesztivál egyéb nappali programjait illetően. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

Budapest, 2018. 09. 30. 

Németh Gergő sk. 

 elnökségi tag 

 


