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Személyi ügyek
November 19-én lemondott tisztségéről Berta András, az EHÖK rendezvényekért felelős
referense. Az elnökséggel egyetértésben a tisztségre a pályázatot az EHÖK ebben az időszakban
nem írja ki, annak átgondolását kezdeményeztük, hogy a továbbiakban egy új koncepcióban
működhessen a rendezvényszervezés az EHÖK-ben.

GTI Integráció
A hónapban tovább robogott a GTI részönkormányzatának kidolgozása, és a hallgatók
közvetlen bevonása a munkába.
A GTI HÖK Alapszabályának megírása a finisébe ért, az elnökséggel megvitattuk az anyagot,
jelenleg dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnál van a dokumentum, amit előre láthatólag a december
5-i Küldöttgyűlés tárgyalhat. Amennyiben az alapszabály elfogadásra kerül, és a decemberi
szenátus is támogatja, februárban elkezdődhetnek a választások az ELTE HÖK 11.
részönkormányzatában.
Elkezdődtek a GTI hallgatóinak felkészítése a közelgő választásokra és részönkormányzat
alapítására. November és december hónapban 4 alkalmas felkészítést tartunk minden
érdeklődőnek, aki fontolgatja, hogy a jövő félévtől részt venne a GTI HÖK munkájában. Két
alkalom ment le, amiből az elsőt én tartottam szervezeti felépítés és a hallgatói mozgalom
története témában, a másodikon pedig Hulik Bernadett tanulmányi alapozó képzést tartott az
érdeklődőknek. A 4 előzetes alkalmat a következő félévben több felkészítés fogja követni, amit
már a megválasztott képviselőkkel és tisztségviselőkkel fogunk végezni.
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Költségvetési tárgyalás
Idén rendhagyó módon előbb elkezdődtek a költségvetési tanácsi ülések, hiszen az elhúzódó
tárgyalások az eddigi években nagyon eltolták az egyetem részegységeinek gazdasági tervezését, a
költségvetések május-áprilisban lettek elfogadva.
Az egyetem anyagi helyzete az utóbbi hónapokban többször volt sajtótéma, ahol kisebbnagyobb ferdítésekkel, félreértésekkel kerültek ki számok a gazdálkodásról, egy dologban azonban
nem tévednek, hogy a két nagy kar (BTK, TTK) jelenleg nem képes a gazdaságos működésre. A
költségvetési

tanács

ülései

jelenleg

főleg

ebben

a

témában

zajlanak,

valamint

a

keresztfinanszírozás és a képzési bevételek egységekre történő felosztásáról, valamint a kiválósági
támogatás elosztásáról.
A jövő évi költségvetéstől sok fog függni a Hallgatói Önkormányzatot tekintve is, ugyanis a
működési keretünk nagy százalékát a kancellári kiegészítés adja a normatíva után járó 3% mellett,
ami nélkül az ELTE HÖK nem képes korábban megszokott színvonalon történő működésre.
Azon dolgozunk a kancellária munkatársaival, hogy ez a működés biztosított legyen, és megoldást
találjunk egy ilyen nehéz anyagi helyzetben.

Hallgatói normatíva emelése
November végén szavazott az Országgyűlés a felsőoktatási törvény módosításáról, aminek
értelmében az elkövetkezendő években növekedni fog a hallgatói normatíva. A 158 igen és 21
tartózkodó szavazattal jóváhagyott módosítás értelmében az egy diák után megállapított hallgatói
normatíva az évenkénti 119 ezer forintról jövőre 128 520 forintra, 2020-tól pedig 166 600 forintra
nő, ami 40 százalékos emelkedés.
Ez azt jelenti, hogy a 2018 szeptemberében elkezdődött szociális támogatás 40%-os emelése
bekerül a törvénybe, valamint kiegészül a többi ösztöndíj emelésével is 2020-tól. Hatalmas
eredménye ez a HÖOK előző két ciklusának, valamint minden képviselőnek, aki az elmúlt
években részt vett az ösztöndíjak megoldásának kérdésében és a #Jövőkép programban.

Horváth Mihály s.k.
elnök
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