
 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017. október 18. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. november 16-19. Siófok HÖOK őszi vezetőképző 

2017. november 18. Siófok HÖOK Választmányi ülés 

2017. november 23.  Székesfehérvár HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 5. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2017. december 15. Budapest HÖOK Választmányi ülés 

2018. január 25. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

2018. február 8. Budapest HÖOK Elnökségi ülés 

 

  



 

 

Részletes beszámoló 

 

Forrásbevonás 

Az elmúlt közgyűlés óta a HÖOK egyes projektjei számára számos forrásbevonási lehetőségek 

jelentek meg, amely keretében kerül megvalósításra 21 felsőoktatási intézmény bevonásával az 

Eredménykommunikációs látogatássorozat (vagy HÖOK roadshow), amely már jelenleg is zajlik az 

országban. Továbbá folyamatos előkészítés alatt áll a 2018. évi működési és egyéb 

projekttámogatások pályázati előkészítése, amelyek a HÖOK működési támogatását, a Mentor 

Program, a Tehetségmentor Program, az Stipendium Hungaricum Mentor Program támogatását és a 

külhoni programok finanszírozását jelenti. A külhoni programok keretében folyamatos előkészítés 

alatt áll a rendszeres Szűrővizsgálat szervezése és a Kárpát-medencei Vezetőképző lebonyolítása.  

 

Vezetőképző 

A HÖOK rendszeres Vezetőképzőjének struktúrája folyamatos fejlesztés alatt áll, amely keretében 

2017. tavaszán kialakult a Gazdasági alapozó és haladó képzés. Az első alkalom után a visszajelzések 

és felmérések figyelembevétele mellett módosításokat hajtottam végre a képzés összetételében, 

struktúrájában, amelynek – szintén a visszajelzések alapján – pozitív eredménye volt tapasztalható. A 

soron következő vezetőképző alkalmával újra felülvizsgálat alá kerül a képzés menete, amelyen a 

visszajelzett igényeknek megfelelően változtatni és egyben fejleszteni fogok. 

 

Költségvetés tervezés 

A HÖOK 2018. évi költségvetésének tervezése során – a korábbi éveknek megfelelően – 

felülvizsgáltuk a rövidtávú szerződéseinket és az elmúlt évi felhasználásokat. Ennek 

eredményeképpen folyamatosan sikerül költséget megtakarítanunk, amelyet a HÖOK projektjeinek 

folyamatos fejlesztésére fordítunk. A 2017. évben lényeges költségnövekedést jelentett a 



 

vezetőképzők korábbi helyszínének megszűnésével járó új helyszín felkutatása. Ennek ellenére a 

felelős költségvetés tervezéssel sikerült a 2018. évben is egy előremutató költségvetés tervezetet 

előkészítenünk, amely folyamatos fejlődést biztosít a szervezet projektjei számára, amellyel a 

tagintézmények számára is tudunk további fejlődést biztosítani. 

  

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat. 

 

Budapest, 2018. február 19. 

Pausits Péter sk. 

 gazdasági alelnök 

 

  

  


