
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. október 13. Szarvas Választmányi ülés 

2017. október 14. Szervas HÖOK Közgyűlés 

2017. október 16. Budapest 

Egyeztetés Rabi Sándorral 

Téma: HÖOK Vezetőképzőn 

megjelenő tréningek tisztázása 

2017. október 18. Budapest 

Elnökségi ülés 

Téma: HÖOK vezetőképző 

ismertetés 

2017. október 19. Budapest 

EFOTT Hero Hálózat - felmérés 

Intézmény: BGE 

2017. október 19. Budapest 

EFOTT Hero Hálózat - felmérés 

Intézmény: NJE, KE, METU 

2017. október 19. Budapest 

EFOTT Hero Hálózat - felmérés 

Intézmény: SZE, ELTE 

2017. október 20. Budapest 

EFOTT Hero Hálózat - felmérés 

Intézmény: ME, DE,  

2017. október 20. Budapest 

EFOTT Hero Hálózat - felmérés 

Intézmény: BCE, ÓE 

2017. október 27. Budapest 
HÖOK Vezetőképző - 

Státuszjelentés 



 

2017. november 6. Budapest 
HÖOK Vezetőképző - regisztrációs 

folyamatok egyeztetése 

2017. november 7. Budapest 

Egyeztetés Maszlavér Gáborral - 

HÖOK - EFOTT Hero Hálózat 

kutatásának bemutatása 

2017. november 8. Budapest 

Sales - Projektmenedzsment 

egyeztetés 

Téma: HDE folyamatok 

2017. november 9. Budapest 

Egyeztetés Rabi Sándorral 

Téma: HÖOK Vezetőképzőn 

megjelenő tréningek véglegesítése 

2017. november 14. Budapest EFOTT menedzsment ülés 

2017. november 16-19. Siófok HÖOK Vezetőképző 

2017. november 23-24. Székesfehérvár HÖOK Elnökségi hétvége 

2017. november 27. Budapest 

HDE megbeszélés 

Téma: Nemzetköziesítés 

lehetőségei 

2017. december 14. Budapest 

HÖOK Őszi Vezetőképző - 

Kiértékelések bemutatása, 

javaslatok megfogalmazása 

2017. december 14. Budapest EFOTT menedzsment ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Választmányi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Évzáró 

2018. január 3. Budapest Egyeztetés Mihalecz Daniellával 



 

Téma: Lehetséges promóteri 

marketing eszközök 

2018. január 4. Budapest 

Egyeztetés Molnár Zalánnal 

Téma: Lehetséges promóteri 

marketing eszközök 

2018. január 10. Budapest EFOTT Házigazda egyeztetés (ELTE) 

2018. január 16. Budapest 

Egyeztetés Szabó Gáborral és 

Gulyás Tiborral 

Téma: HÖOK tavaszi vezetőképző - 

felelősségi körök 

2018. január 18-20. Budapest 

Educatio Kiállítás 

Részvétel a HÖOK standjánál  

2018. január 24. Budapest 

Egyeztetés a HÖOK 

projektirányítással 

Téma: projektmegbeszélés 

2018. január 26 -  

2018. február 11. 

Franciaország 

Skiride sítábor 

2 turnus 

2018. február 15. Budapest 

Egyeztetés Heckmann Fannival 

Téma: Egyetemi megjelenések 

2018. február 15. Budapest Összporjekt értekezlet 

2018. február 16. Budapest 

Egyeztetés Szabó Gáborral 

Téma: HÖOK tavaszi vezetőképző - 

szervezéstechnikai feladatok 

tisztázása 



 

2018. február 19. Budapest 
Educatio Kiállítás - értékelő 

egyeztetés 

2018. február 20. Budapest SkiRide sítábor - értékelő egyeztetés 

2018. február 21. Budapest EFOTT menedzsment ülés 

2018. február 21. Budapest 

Egyeztetés Veréb Andrással 

Téma: Videokampány lehetőségek 

2018. február 23.  Gyöngyös HÖOK Választmányi ülés 

2018. február 24. Gyöngyös HÖOK Közgyűlés 

 

 

 

Részletes beszámoló 

 

 

Megválasztásom óta eltelt időszakban a legtöbbet a HÖOK vezetőképzőjének megszervezésén 

dolgoztam. Célom volt, hogy az előző rendezvény sikerét és színvonalát maradéktalanul meg tudjuk 

tartani. 

Az időm többi részében a SkiRide sítáborral és a promóteri hálózat feltérképezésével foglalkoztam. 

Igyekeztem frissíteni a jelenleg rendezvényekkel foglalkozó hallgatók elérhetőségeit, továbbá fontos 

célom volt, hogy szoros együttműködés alakuljon ki a közeljövőben a HÖOK és az intézményi HÖK-ök 

rendezvényes referensei között. 

 

 

HÖOK vezetőképző 

 

A HÖOK novemberben megrendezett őszi vezetőképzőjének szervezése tartozott feladataim közé. 

A vezetőképző előtt több alkalommal, a HÖOK munkatársaival közösen egyeztettünk a 



 

szálláslehetőségek tekintetében. Felmerült a helyszínváltás lehetősége is, azonban ez sok új járulékos 

feladattal járt volna, illetve a színvonalat sem biztos, hogy tudtuk volna tartani. Végül a tvaaszi 

rendezvényhez hasonlóan a siófoki Balaton Hotel biztosította a legmegfelelőbb lehetőséget 

számunkra. A szállással és egyéb szolgáltatókkal történő kapcsolattartáson felül kezeltem az 

intézmények részéről beérkezett költségekkel kapcsolatos extra igényeket, koordináltam az 

esetlegesen felmerülő problémákat. 

A helyszínen számos szervezéstechnikai feladattal kellett számolni. Minden esetben előfordulnak 

kisebb-nagyobb változtatások és korrekciók. Ezeket a megfelelő csapattal és segítőkkel 

zökkenőmentesen lehetett kivitelezni.  

Amennyi előkészületi feladat, annyi utómunkálat is volt a vezetőképzővel kapcsolatban. Minden 

képzésen és tréningen a résztvevőknek lehetőségük volt értékelni és pontozni az ott hallottakat. Ezt 

követően a leadott kiértékelő kérdőíveket feldolgoztam és a felmerült hibákat a következő 

vezetőképzőn szeretném kijavítani. A HÖOK elnökségével nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 

képzéseink és tréningjeink naprakész, széleskörű és helytálló, lehetőség szerint új információval 

szolgáljanak a résztvevők számára. Az új jelentkezési rendszer bevezetésével szeretnénk elérni, hogy 

minél több hallgatói képviselő megtalálja a saját területére vonatkozó fejlődési lehetőségeket. Külön 

szeretném kiemelni a Közéleti Képzést, mely keretein belül megszerveztük az elmúlt 25 év HÖK elnöki 

találkozóját.  

 

 

SkiRide Sítábor 

 

Az idei évben volt lehetőségem két hetet eltölteni a SkiRide sítábor két turnusában. Legfőbb 

feladataim közé a logisztikai és egyéb szervezési feladatok tartoztak.  

Az első hét 2018. január 26-tól február 4-ig tartott. Helyszínnek Chamrousse-t választottuk. A 

második turnus az ezt követő héten került megrendezésre Saint Jean d’Arves-ban, Les Sybelles 

sípályán. Az elsőként említett táborban több intézményből, míg a másodikban pedig javarészt a 

Semmelweis Egyetemről érkeztek a résztvevők. 

 

 



 

Hallgatói SBM hálózat kutatás 

 

Az elmúlt időszakban végeztem egy kutatást, mely során megvizsgáltam a az SBM hálózat 

fejlesztési lehetőségeit a felsőoktatási körében. 12 különböző intézmény EFOTT promóterével 

készítettem mélyinterjút, mely során arra voltam kíváncsi, hogy mennyire megvalósítható egy 

egységes, közösségi SBM rendszerre hasonlító fiatal hálózat létrehozása. 

Az interjúk első felében a jelenleg működő promóteri hálózat elemzésére fókuszáltam. Kikértem a 

partnerek véleményét, a meglévő rendszer előnyeiről, hátrányiról. Lehetőségük volt megfogalmazni 

a rendszerrel kapcsolatos észrevételeiket, ötleteiket. A mélyinterjú második felében egy lehetséges, 

egységes, egész éven át tartó SBM hálózat működésével kapcsolatos lehetőségeket elemeztük. A célja 

az új területnek az lenne, hogy előre meghatározott kritériumok mellett, intézményi sajátosságok 

figyelembe vételével segíteni tudjuk egyrészt a partnerek megjelenését különböző felsőoktatási 

intézményekben, másrészt segítséget nyújthatnánk a Hallgatói Önkormányzatoknak a támogatói 

körök bővítése érdekében. A rendszer véglegesítése még folyamatban van, hiszen nagyon részletes 

egyeztetési és szerződési feltételeket kell megteremteni. 

 

 

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Kelt: Budapest, 2016. 02. 16.    

 

 

Németh Gergő sk. 

HÖOK rendezvényekért 

felelős elnökségi tag 

 

 

 

 


