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Részletes beszámoló 

Az előző beszámolási időszak óta a Tavaszi Vezetőképző hétvége részletesebb, elnökségi szinten 

történő kiértékelésével, a Tudástár felület további fejlesztésével és az utánpótlásképzés átfogó 

felmérésével foglalkoztam, ezeket az alábbiakban részletezem.  

 

Vezetőképző hétvége 

A Tavaszi Vezetőképző során beérkezett visszajelzéseket feldolgoztuk, elnökségi szinten megvitattuk, 

a részletes kiértékelés kivonatát továbbítottuk a résztvevőknek és a tréningekért felelős cégnek is. 

A visszajelzések alapján a HÖOK elnökségével közösen úgy ítéltük meg, hogy idén is egy sikeres 

rendezvényen vagyunk túl, melyet az őszi alkalommal igyekszünk még tovább fejleszteni. A résztvevők 

értékelései alapján az tapasztalható, hogy a rendezvény igyekszik beváltani a lassan két évvel ezelőtt 

indított új képzési modell által előrevetített várakozásokat. A Vezetőképző hétvégén professzionális 

trénerek és előadók segítik a hallgatói képviseleti léthez szükséges területeken történő 

ismeretszerzést. A korábbi műhelymunkákat felváltotta az adott téma szakértőinek előadása, a 

rendezvény szakmaiságát a hivatásos trénerek és előadók garantálják. Sikerült megdöntenünk a 

korábbi évek tapasztalatait, miszerint több résztvevő évről évre ugyanazon képzésen ülve unatkozik, 

a visszajelzések alapján mindenki talált számára érdekes témát, ahol részt vehetett. Egy képzés 

minőségével problémák adódtak, ami egy lényeges szervezési hiányosságra világított rá. Ennek 

köszönhetően a jövőben a képzést tartó személyek felkeresésénél nem csak alaposnak leszünk, 

hanem további egyeztetések során az előadás tartalmát és felépítését illető követelményeket is 



 

átvesszük. A prezentációkat előzetesen is bekérjük és átnézzük. Ezt természetesen az őszi alkalommal 

már alkalmazni fogjuk, így hasonló nem fordulhat majd elő.  

 

Tudástár 

A HÖOK új honlapjának elindulásával végre „otthont” kapott a Tudástár felület is. A korábbi 

beszámolómban említettem, a Tudástár folyamatos fejlesztését, mely még most sem ért véget. 

Azonban a honlap elindulása óta már a Tudástár felületet új aloldalra költöztettük, így külön is 

kereshető és további menüpontok alakíthatók ki rajta, mely a HÖOK felületen nem lett volna 

lehetséges. Az új felület tesztelése és tartalmi feltöltése jelenleg is zajlik, de ehhez további segítségre 

lesz szüksége a HÖOK-nak. Az volna a legjobb, ha a jelenleg elérhető tartalmak áttekintése után a 

tagönkormányzatok javaslatot tennének, hogy milyen további tartalmi fejlesztéseket végezzen el a 

HÖOK. Jó lehetőség erre a következő pontban részletezett Utánpótlásképzési kérdőív kitöltése is, 

amivel már kaphatunk egy képet a tudásátadási gyakorlatok nehézségeiről. Erre a Tudástár felülettel 

mindenképpen tartalmileg reagálni fogunk, mivel a hosszú távú célunk az, hogy minden hallgatói 

képviselő általános betanulását segítse az aloldal. A Tudástár fejlesztésének következő lépése egy 

fogalomtár kidolgozása lesz, mellyel igyekszünk lefedni az érdekképviseleti munka minden területét.  

 

Utánpótlásképzés felmérése 

Az elmúlt héten kiküldésre került egy kérdőív, melyben a tagönkormányzatokat arra kértük, hogy az 

utánpótlással és a tudásátadással kapcsolatos intézményi sajátosságaikat írják le. A kérdőív 

segítségével átfogó képet szeretnénk kapni a HÖK-ök utánpótlás és tudástranszfer problémáiról, 

amire a HÖOK igyekszik majd a megfelelő szakmai segítség bevonása mellett választ kidolgozni. A 

kérdőívre kapott válaszokat először elnökségi szinten tekintjük át, a jó gyakorlatokat, hasznos 

eszközöket és módszereket összegyűjtjük és feltöltjük a Tudástár felületre.  

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat! 

Budapest, 2018. június 20. 

 Szabó Gábor sk. 
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