
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016. június 27. Budapest Hallgatói szolgáltatások egyeztetés Dr. Solti 

Péterrel 

2016. június 28. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2016. június 28. Budapest Hallgatói szolgáltatások egyeztetés Dr. Solti 

Péterrel 

2016. június 29. Budapest Erasmus+ értékelő bizottsági ülés  

2016. július 4. Budapest Külügyi stratégia egyeztetés 

2016. július 5. Budapest PROCSEE projekt ülés 

2016. július 5. Budapest Hallgatói szolgáltatások egyeztetés Dr. Solti 

Péterrel 

2016. július 12-17. Velence EFOTT 

2016. július 19-24. Tusnádfürdő Bálványosi Szabadegyetem 

2016. július 25. Budapest PontOttParty 

2016. augusztus 20-

szeptember 1. 

Országos Intézményi HÖOK Gólyatábor Roadshow 

2016. szeptember 6. Budapest HÖOK választmányi ülés 



 

2016. szeptember 20. Budapest Sportnap 

2016. szeptember 21. Budapest ÚNKP egyeztetés 

2016. szeptember 28. Budapest Diákhitel egyezetés Bank Róberttel 

2016. október 7. Budapest HÖOK választmányi ülés 

 

 

Részletes beszámoló 

 

HÖOK Gazdálkodás 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának gazdálkodása terén a folyamatos fejlesztés 

és előremutató gazdálkodásnak köszönhetően tovább tudtuk stabilizálni a szervezet költségvetését 

és likviditását. A folyamatos tervezésnek és a szerződések folyamatos felülvizsgálatának 

köszönhetően a saját bevétel terhére elegendő tartalékot tudtunk képezni, hogy az állami működési 

támogatások közötti átmeneti időszakot likviditási problémák nélkül tudjuk fentartani. A folyamatos 

pályázásnak köszönhetően az idei évben is támogatásra jogosulttá vált a Tehetség Mentor Program, 

amely következtében költségvetés módosítást kívánunk benyújtani, melynek részleteit a kapcsolódó 

napirendi pontoknál részletezzük.  

 

Diákhitel együttműködés 

A Diákhitel Központ Zrt és a HÖOK hosszútávú szakmai együttműködésének köszönhetően a 

diákhitel által nyújtott konstrukciókat és kedvezményeket rendszeresen véleményezzük. Ennek 

köszönhetően a korábbi egyeztetések során javaslataink beépítésre kerültek a Diákhitel Központ Zrt. 

új ösztöndíjprogramjába. Jelenleg a soron következő HÖOK Vezetőképző programjába tervezzük 

beépíteni a diákhitel fejlesztéséhez nagyban hozzájáruló workshop munkát. 

  



 

HÖOK Gólyatábori Roadshow 

Az elmúlt évek hagyományai alapján a tavalyi évben megreformáltuk a HÖOK megjelenését az 

intézményi gólyatáborokban. Ennek keretében lehetőségeinkhez mérten közel minden 

gólyatáborban megjelenéssel készültünk, amely szoros együttműködésben történt a 

SportPontProgrammal. Részemről 12 gólyatábor nappali programjában vettem részt, ahol 

tájékoztatást nyújtottunk a hallgatóknak a HÖOK szolgáltatásairól és programjaimról.  

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést beszámolóm elfogadására! 

 

Budapest, 2016. október 7. 

 

 Pausits Péter 

HÖOK alelnök 


