
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. március 7. Budapest Közéleti ad-hoc bizottsági ülés 

2017. március 12. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017. március 31. Budapest Rendkívüli HÖOK elnökségi ülés 

2017. április 2. Budapest Rendkívüli HÖOK elnökségi ülés 

2017. április 3. Budapest Rendkívüli HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 7-11. Makkosjánosi I. Kárpát-medencei vezetőképző 

2017. április 20-23. Siófok HÖOK tavaszi vezetőképző 

2017. április 20.  Siófok Rendkívüli HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 21. Siófok Rendkívüli HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 21. Budapest Felsőoktatási Kerekasztal 

2017. április 22. Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2017. április 28. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

 



 

 

Részletes beszámoló 

 

HÖOK Gazdálkodás 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának gazdálkodása a folyamatos fejlesztés és 

előremutató gazdálkodásának, tervezésének köszönhetően továbbra is stabil lábakon áll. Az elmúlt 

HÖOK Közgyűlés alkalmával elfogadásra került a 2017. évi költségvetés tervezet alapján az idei 

évben is megkezdtük a tervezett felhasználásokat. A HÖOK költségvetésének közel 90%-a 

elsősorban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásokon alapul, amelyeket 

rendszerint 12 hónapra biztosítják, az erre vonatkozó 2017. évi működési támogatási pályázat 

szerződése jelenleg az aláírási folyamat alatt van, amely esetében az első pályázati összeg lehívása 

2017. májusában lesz esedékes.  

A minisztérium által biztosított forrás minden évben szigorú elszámolást követel meg, amely 

független könyvvizsgáló bevonását is igényli. Az így született könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó 

előző évi működési támogatás beszámolójának benyújtási határideje 2017. április 28-a volt, 

amelyre sikeresen be is nyújtottuk az elszámolást, annak elbírálása még folyamatban van. 

 

További forrásbevonások 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája folyamatosan bővülő és fejlődő 

szolgáltatásokat kínál a hallgatók számára. Ezen szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez 

elengedhetetlen újabb források bevonása, amelyeket elsősorban pályázati forrásból valósítunk 

meg. Az ilyen, új pályázati forrásoknak köszönhetően került megrendezésre az I. Kárpát-medencei 

vezetőképző, a Kárpátaljai szűrővizsgálat, illetve a HÖOK Vezetőképző strukturális átalakítása is. 

Továbbá az egyes projektek infrastrukturális fejlesztéseket is megkívánnak a minőségi fejlesztés 

eléréséhez. 

 

Belső működési szabályzatok felülvizsgálata 

A HÖOK egyre növekvő szervezeti struktúrája miatt egyre több belső szabályzat kialakítása 

szükséges, amelyek meghatározzák a szervezet pénzügyi politikáját és szabályozzák az egyes 



 

adminisztrációs folyamatokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2015-ben megalkotott belső 

szabályzatok folyamatos felülvizsgálatot igényelnek, hogy megfelelő működést biztosítsanak a 

szervezeti folyamatokhoz. Ennek tükrében felülvizsgáltam a szabályzatokat és módosítási 

javaslatokat teszek a HÖOK Választmány számára.  

  

Közéleti ösztöndíj ajánlás 

Az elmúlt HÖOK Közgyűlés alkalmával a Tisztelt Közgyűlés határozata alapján ad-hoc bizottságot 

állítottunk fel a régiók delegáltjaiból. Több alkalmas egyeztetés során kialakult az előterjesztési 

javaslat, amelynek szöveges előterjesztése a soron következő HÖOK Közgyűlés naprendi pontja 

lesz. 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2017. 05. 04. 

 Pausits Péter sk. 

 gazdasági alelnök 

 


