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Eseménynaptár
Időpont

Helyszín

Esemény

2015. október 20.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés

2015. november 5-8.

Keszthely

HÖOK Őszi Vezetőképző

2015. november 5.

Budapest

MAB akkreditációs megbeszélés

2015. november 7.

Budapest

HÖOK Választmányi ülés

2015. november 9.

Budapest

Szigeti Ádám – E-learning egyeztetés

2015. november 16.

Biatorbágy

MAB látogató bizottsági ülés – Sola
Scriptura Teológiai Főiskola

2015. november 17.

Budapest

HÖOK rendezvények egyeztetés

2015. november 17.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés

2015. december 1.

Budapest

Dr. Gaál Dániel – jogsegélyszolgálat
egyeztetés

2015. december 7.

Budapest

Erasmus+ Értékelő Bizottsági ülés

2015. december 7.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés

2015. december 11.

Budapest

HÖOK Választmányi ülés

2015. december 15.

Budapest

E-learning megbeszélés

2015. december 17.

Budapest

Szabó Aranka – Támogatási
költségvetés megbeszélés

2015. december 21.

Budapest

E-learning megbeszélés

2015. december 29.

Budapest

Fauszt Zoltán

2016. január 7.

Budapest

Easymaths egyeztetés

2016. január 7.

Budapest

HÖOK állománygyűlés

2016. január 12.

Budapest

Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács

2016. január 13.

Budapest

Dr. Solti Péter – Ösztöndíjak
finanszírozása megbeszélés

2016. január 14.

Budapest

E-learning egyeztetés

2016. január 15-17.

Velence

HÖOK kihelyezett Elnökségi ülés

2016. január 20.

Budapest

FEKOSZ egyeztetés

2016. január 28.

Budapest

NEXIUS egyeztetés
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2016. február 9.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés

2016. február 10.

Budapest

Könyvvizsgálói egyeztetés

2016. február 10.

Budapest

dr. Takátsné Pálvölgyi Zsuzsanna –
EMMI működési támogatás egyeztetés

2016. február 15.

Budapest

Szigeti Ádám – E-learning egyeztetés

Részletes beszámoló
HÖOK Költségvetés beszámoló
A HÖOK 2015. évi költségvetésének módosítását a 2015 októberi HÖOK
Közgyűlés egyhangúlag támogatta. Költségvetésünk nagyobb részét képezi az
Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott működési és MENTOR program
támogatás, amely a felhasználását tekintve nem igényelte a szerződés által foglalt
költségvetés módosítását. A támogatási szerződés pontos követésében és az
elszámolás időközi beszámolása érdekében egyeztettem Szabó Arankával az
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről kijelölt kapcsolattartóval és pályázati
elszámoltatóval. A HÖOK működési támogatási szerződése terhére 2016. február
28-ig lehet költségeket elszámolni. Az elszámolás megkönnyítése érdekében
könyvvizsgáló

közreműködését

vonjuk

be,

aki

ellenőrzi

a

támogatás

felhasználásának jogszerűségét. 2016. január 1-vel a pályázati elszámoltató
személyében változás történt, így Szabó Aranka helyett dr. Takátsné Pálvölgyi
Zsuzsanna az új kapcsolattartó a minisztérium részéről. Személyesen felvettem vele
a kapcsolatot és szóban tájékoztattam, hogy a HÖOK működési támogatási pályázati
anyagát 2016. március 16-ig személyesen nyújtom be a minisztérium felé.
HÖOK 2016 Költségvetés tervezés
A HÖOK 2015-ös költségvetési évének lezárását követően megkezdtük a
2016-os költségvetés kialakítását, annak érdekében, hogy felelős gazdálkodást
végezhessen a HÖOK az egyes bevételeivel. Alapul vettük az elmúlt év
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költségvetését és figyelembe vettük a 2016-os projektek alakulását. Ennek
eredményeképpen előterjesztésre kerül a közgyűlés alkalmával a 2016-os HÖOK
dologi költségvetés.
Átláthatóság
A HÖOK gazdálkodásának és átláthatóságának reprezentálása érdekében
2016-tól kezdődően a HÖOK hivatalos honlapján mindenki számára nyilvánosságra
hozzuk a HÖOK tisztségviselők részére, előző évben kifizetett megbízási díjak
összegét és a honlapon közvetlen elérést biztosítunk az éves mérlegbeszámolóhoz.

E-learning

A

kormány

felsőoktatási

stratégiáját

meghatározó

dokumentum,

a

Fokozatváltás a felsőoktatásban c. program „A felsőoktatás harmadik misszióját
érintő stratégiai célok” során kiemelt hangsúlyt fektet a tananyagok, publikációk,
kutatási eredmények korszerű információs környezetben történő tárolására, és
széles körben elérhetővé tételére.
A felsőoktatás színvonalának minőségi emeléséhez elengedhetetlen a
folyamatos és naprakész tananyagok fejlesztése és ezek multi platformon történő
hozzáférhetősége.
A felsőoktatási könyvtárak a hagyományos tankönyvellátáson túlmenően már
aktívan bekapcsolódnak az elektronikus tananyagok tárolásába, viszont ezek
többnyire egymástól elszeparáltan működnek, így a különböző intézményekben
tanuló hallgatók nem tudnak megismerkedni az országban elérhető többi
elektronikus tananyaggal. A minőségi felsőoktatás elengedhetetlen feltétele, hogy a
hallgatók

interdiszciplináris

környezetben

tudjanak

korszerű

tananyagokhoz

hozzáférni.
A

szakdolgozatok,

diplomamunkák,

hazai

és

nemzetközi

publikációs

eredmények a legtöbb esetben nem elérhetők elektronikus formában a hallgatók
számára, viszont egy adott tématerület további fejlesztéséhez elengedhetetlen a
hallgatók által elért eredmények fokozása.
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HÖK támogatását segítő gazdasági modell
Dr. Gaál Dániel és Dr. Pintér Mihály jogi képviselőkkel közös munkában
előkészítésre került az intézményi hallgatói önkormányzatok szolgáltatásait segítő
gazdasági modell kialakítása. A HÖOK Őszi vezetőképzőjét és a kutatásokat alapul
véve, egy olyan gazdasági társaság víziója alakult ki, amelyben az intézmény
többségi tulajdonosként vesz részt, de meghatározó szerepet tölt be a hallgatói
önkormányzat a gazdasági vállalkozás irányításában és felügyeletében.
Diákhitel
A HÖOK és a Diákhitel Központ Zrt. a Diákhitel program elindulásának
kezdete

óta

szoros

együttműködésben

dolgozik.

A

korábban

köttetett

együttműködési megállapodás megújítását és a közös együttműködési lehetőség
feltárása

érdekében

rendszeresen

egyeztetek

a

Diákhitel

Központ

Zrt.

munkatársaival. 2016-ban aláírásra került az együttműködési megállapodás a HÖOK
és a Diákhitel Központ Zrt. között.

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását!
Budapest, 2016. február 15.
Pausits Péter
Gazdasági ügyekért felelős alelnök
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