
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. november 11-13. Siófok HÖOK őszi vezetőképző 

2016. november 12. Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2016. november 14. Budapest Külügyi megbeszélés 

2016. november 16. Budapest HÖOK állománygyűlés 

2016. november 21-22. Velence HÖOK Elnökségi ülés 

2016. december 15. Budapest HÖOK 20 Konferencia 

2017. január 11. Budapest Egyeztetés Szigeti Ádámmal 

2017. január 14. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. január 19-21. Budapest EDUCATIO Szakkiállítás 

2017. február 9. Budapest Külügyi megbeszélés 

 

  



 

Részletes beszámoló 

 

 

HÖOK Gazdálkodás 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája előremutató és folyamatosan 

fejlődő gazdálkodásának köszönhetően tovább tudtuk stabilizálni a szervezet költségvetését 

és likviditását. A 2016-os gazdasági évben megközelítőleg 50%-al növekedett a HÖOK 

bevétele, amely elsősorban pályázati forrásoknak köszönhető. A pályázati források rendszerint 

egy pályázat céljait szolgáló források, amelyek a pénzügyi adminisztráció mellett a szervezet 

feladatait is bővítették. A források felhasználása során kiemelt figyelmet fordítottunk a 

pályázat céljainak leghatékonyabb megvalósítására. A folyamatos felelős pénzügyi tervezés 

lehetővé tette, hogy az elnöki pályázatban meghatározott 3%-os tartalékképzési cél a saját 

bevétel terhére megvalósuljon. 

A megfelelő cash-flow tervezés tükrében a HÖOK a 2016-os évben egyáltalán nem 

küldött likviditási problémákkal, mindazok mellet, hogy a szállítói követelések közel 95%-a 

fizetési határidőig ki lett egyenlítve. A 2016-os költségvetés beszámolója és a 2017-es év 

költségvetés-tervezete az aktuális napirendi pontban kerül bővebben kifejtésre. 

 

Belső működési szabályzatok felülvizsgálata 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának az egyre növekvő szervezeti 

struktúra miatt egyre több belső szabályzat kialakítása szükséges, amelyek meghatározzák a 

szervezet pénzügyi politikáját és szabályozzák az egyes adminisztrációs folyamatokat. Ennek 

tükrében a 2015-ben megalkotott belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálatot igényelnek, 

hogy megfelelő működést biztosítsanak a szervezeti folyamatokhoz. Ezt szem előtt tartva 

felülvizsgáltam a szabályzatokat és módosítási javaslatokat teszek a HÖOK Választmány 

számára.  

  



 

Közéleti ösztöndíj ajánlás 

Az elmúlt időszakban kérdőív formájában az intézmények önkéntes válaszadási 

feltétele mellett bekérésre kerültek a jelenlegi HÖK képviselők rendszeres közéleti ösztöndíjai. 

A benyújtott adatok és a vonatkozó jogszabályok alapján a HÖOK közéleti ösztöndíj ajánlását 

készítettem elő. 

 

 

Tisztelettel kérem a közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Budapest, 2017.02.15.  Pausits Péter sk. 

  Gazdasági alelnök 

 

 


