
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2018. augusztus 17. Balatonakali NYATA 2018 

2018. augusztus 24-25. Debrecen DOSZ Nyári Tábor 

2018. szeptember 11. Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2018. szeptember 11. Budapest HÖOK választmányi ülés 

2018. szeptember 19. Budapest Duális Képzési Tanács 

2018. szeptember 28. Budapest MAB LB felkészülés 

 

Részletes Beszámoló 

 

Gazdálkodás 

Az elmúlt Közgyűlés óta több pályázati időszak is lezárult és ennek folytattuk le a pénzügyi 

elszámolását. Ezek keretében a Mentor Program, a Tehetség Mentor Program és lezárulási 

folyamatába érkezett a Kárpátaljai Szűrővizsgálat támogatásának felhasználása. Az elmúlt 

időszakban került véglegesítésre és a forrás átutalására a Stipendium Hungaricum 

Mentorhálózat támogatása, amely keretében megkezdtük a program kiépítését és ezzel együtt 

a forrás felhasználását. Ennek keretében számos egyeztetés folyt, mint programtervezési, mint 

pedig beszállítói szerződéskötések tekintetében. Az elnöki pályázatnak megfelelően 

folyamatosan terveztük a saját bevételek terhére történő 3%-os tartalékalap képzését, amely 

ebben az évben megvalósul. A tartalékalap képzésének célja, hogy a jövőben ne okozzon 



 

problémát a likviditás kezelése. Ennek tükrében a jövőbeni pályázati források késői 

megérkezése nem fog cash-flow problémát okozni a folyamatos működésben. 

 

Duális Képzési Tanács 

A Duális Képzési Tanács (továbbiakban: Tanács) az oktatásért felelős miniszter (továbbiakban: 

Miniszter) felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő, véleményező és javaslattevő 

testülete. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 

22.) Korm. rendelet 18/B. § (1) bekezdése alapján a Tanács tagjait és elnökét a miniszter bízza 

meg. Az elmúlt időben az Magyar Rektori Konferenciával együttműködve előterjesztésre 

kerültek a Duális Képzés Fehér Könyvei amelyek rögzítik az egyes résztvevők (hallgató, 

felsőoktatási intézmény, vállalat) számára a jogszabályokat és ajánlásokat a képzés megfelelő 

működéséhez. A rendszeresen ülésező Duális Képzési Tanács jogköre jóváhagyni azon vállalatok 

igényét, amelyek szeretnének részt venni a duális képzésben. Az elmúlt ülésen elsődlegesen 

ezen vállalkozások áttekintése és jóváhagyása volt a napirenden. 

 

INTERKOLL együttműködés 

Az INTERKOLL, mint a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának Kommunikációs Bizottságával 

rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és a HÖOK #Jövőkép program keretében megfogalmazott 

célok tekintetében folyamatos egyeztetést végzünk. A tehetséggondozáshoz és a 

szakkollégiumokhoz kapcsolódó jogszabály módosítási javaslatokat minden alkalommal 

rögzítjük. Az elmúlt időszakban került megrendezésre a szakkollégiumok nyári tábora a NYATA, 

amely keretében tovább folytattuk az együttműködést az Interkollal. 

 

Tisztelettel kérem a Közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Budapest, 2018. 09. 28. 

Pausits Péter sk. 

elnökségi tag 

 


