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Általános feladatok

Az  Alapítvány  az  elmúlt  időszakban  is  zavartalanul  működött.  Az  év  végi  zárást  sikeresen
elvégeztük, a leltárazás megtörtént. A vizsgaidőszakban a szokásosnál kisebb volt az aktivitás az
egyetemen,  ezért  a  záráson  kívül  jó  időszak  volt  ez  a  féléves  tervezésre,  a  pénzügyi  helyzet
áttekintésére is. Az Alapítvány gazdasági helyzete stabil, de a jelenlegi tartalékjaink csak májusig
elegendőek,  ezért  végiggondoltuk,  hogy  milyen  tevékenység  folytatásának  volna  értelme,  akár
közhasznú szempontból, akár bevételszerzés miatt. 

A  „szokásos”  NEA  pályázatok  kiírásra  kerültek.  Ezek  közül  az  Új  Nemzedékek  Jövőjéért
kollégiumnál pályáztunk meg 2 473 520 Ft-ot a mentorrendszer támogatására és 2 880 000 Ft-ot az
éves működésünk támogatására. A két pályázat a kiírásnak megfelel, így mind a kettő érvényes,
erről már értesítést is kaptunk. Mivel két éve nem nyertünk pályázaton, így valószínűleg a működés
nem  kerül  veszélybe  sikertelenség  esetén,  hiszen  az  anyagi  helyzetünk  jobb,  mint  az  elmúlt
években, ugyanakkor az idei költések miatt jelenleg nincs fedezetünk két alkalmazott fizetésére (ez
egy fontos változás tavalyhoz képest), se a mentorrendszer támogatására, így nagyon bízunk benne,
hogy a pályázataink kedvező elbírálás alá esnek vagy sikeres vállalkozási tevékenységet tudunk
folytatni a következő félévben is. 

A bíróság nem tudta  tartani  az  előírt  30 napos ügyintézési  határidőt,  így novemberben beadott
változtatási kérelmünk még nem került bejegyzésre, ugyanakkor telefonos megkeresésünkre azt az
információt kaptuk, hogy a túlterheltség sajnos folytonos, de hamarosan választ kapunk.

Rendezvényeink

Az elmúlt időszakba esett a GyógyMatek ICE, ami hagyományteremtő céllal került megrendezésre.
A rendezvény  a  vártnál  jóval  sikeresebb  volt,  mind  résztvevők  számában,  mind  visszajelzések
alapján.  A  rendezvényt  szokás  szerint  önkénteseink  valósították  meg,  nekünk  (elnöknek  és
titkárnak) most nem volt konkrét szervezési feladatunk.

A  szolgáltatások  fejlesztéséhez  online  kérdőívet  küldtünk  a  hallgatóknak,  e-mailben  és  a
Facebookon. A kérdőív nagyon sikeres, február 11-ig lehet kitölteni, de már 467-en adtak választ,
köszönhetően jelentős részben Török Mátyás, kommunikációs elnökhelyettesnek, rajta keresztül az
IK HÖK is  megosztotta,  így  a  szokásos  bővebb  célcsoportunk  (lágymányosi  karok  és  Bárczi)
nagyobb részét értük el. A kérdőívről részletesebben is írok, de a rendezvények szempontjából már
most látszanak a főbb tendenciák. A kitöltők több, mint kétharmada válaszolta azt, hogy részt venne
ELTE-seknek szervezett koncerteken, 1000-1500 Ft-os belépődíj ellenében. Ezért belevágtunk egy
ELTE-s koncertsorozat előkészítésébe, a szervezés jól halad, Béni Kornéllal és Lukács Károllyal
már helyszínbejáráson is voltunk. Az első rendezvényt kb. 600 fősre tervezzük és az Oktogontól 2-3
percre  található  helyszínre  vinnénk,  ami  nagy előrelépés  lenne  az  eddigiekhez  képest.  Fellépőt
szintén a kérdőív eredménye alapján választottunk, de még nem született végleges megállapodás,
ezért most még nevet nem írunk.

Szolgáltatásaink

Az érettségi előkészítők a megszokott módon jól haladnak. Több, mint 300 diák vesz jelenleg részt



tanfolyamainkon. A féléves előkészítők a közép matematika kivételével elindultak, igaz földrajzból
és informatikából a tervezett 10 fős minimumnál kevesebb fővel. Új oktatónk van kémiából, illetve
fizikából  egy régi  oktatónk tért  vissza  újra  hozzánk.  Az új  kémiatanárunkra  fokozott  figyelmet
szentelünk, két rutinos oktatónk segíti a munkáját, reméljük eredményes lesz a beilleszkedése.
A  fénymásolás  zavartalanul  üzemel.  Irimi  Alexandra  munkaidejének  átszervezésével  (8-16-ig
dolgozik az eddigi 9-17 helyett) a fénymásoló nyitva tartását is meghosszabbítottuk egy órával.
Önkéntesek bevonásával szeretnénk tovább növelni a nyitva tartást. A kérdőív alapján erre van is
esélyünk.  (A  kérdőívben  megkérdeztük,  hogy  csatlakozna-e  a  kitöltő  az  Alapítványhoz
önkéntesként és erre több, mint 150-en írtak igenlő választ, amiből 24 személy a fénymásolóban
való  segédkezést  is  megjelölte  a  felsorolt  területek  közül.  Velük  a  kérdőív  lezárultát  követően
fogjuk felvenni a kapcsolatot.)

A  szolgáltatások  fejlesztésének  fő  iránya  a  tanfolyamszervezés.  A  kérdőív  alapján  eddig
egyértelműnek tűnik, hogy volna igény tanfolyamokon való részvételre a Campuson. Különböző
ötleteink vannak, a keddi kuratóriumi ülésen fogunk beszélni a lehetőségekről és az irányokról.
Emellett érettségi kiadványok összeállítását is tervezzük, ezt a projektet Horváth Luca koordinálja.
Az  e-learning  bevezetését  régóta  tervezzük,  ezen  a  területen  Fetter  Dávid  és  Lukács  Károly
próbálnak előrelépést elérni.

A kérdőív tanulsága az eddig említetteken felül, hogy ELTE-s utazásokra is volna komoly igény. Itt
megkezdtük az utánajárást a jogi környezetnek, sajnos nem biztos, hogy meg tudjuk oldani ennek az
igénynek  a  kielégítését  a  jelenlegi  csapattal  (nincs  utazásszervezői  végzettséggel  rendelkező
kollégánk), de állásfoglalást kértünk az illetékes hivataltól és egy tavaszi szüneti krakkói úthoz az
árajánlatok  bekérésre  kerültek.  Mind  a  koncertszervezést,  mind  az  utazásszervezésbe  való
belevágást támogatták a TTK HÖK tisztségviselői ülésén a jelenlevők, ezért döntöttünk úgy, hogy
ezeket megvalósítjuk.

Záró gondolatok

Szokás szerint igyekeztünk csak a legfontosabb dolgokat összefoglalva, röviden beszámolni. Ezzel
együtt úgy vélem jól látszik a beszámolóból, hogy az elmúlt időszak (ígéretünkkel szemben) nem
csak az Alapítvány szinten tartásából állt, hanem tovább fejlődtünk. Az éves beszámoló ugyan még
nem készült el, de a 2015-ös évben a 2014-eshez (és az előtte levő pár évhez) képest másfélszeres
forgalmunk volt körülbelül. Adósságaink jelenleg nincsenek, bár a nyár még szokás szerint komoly
anyagi tervezést igényel, reméljük jövőre már ez a likviditási probléma is megoldódik, amihez elég
lenne egy 2015-ösnél gyengébb 2016-os teljesítmény.

Ahogy ezt  már több,  mint  fél  éve nagyon komolyan mondjuk,  szeretnénk átadni  az Alapítvány
vezetését.  A Küldöttgyűlés  új  titkárt  választ  (2  pályázat  már  a  képviselőlistán  is  olvasható)  a
Küldöttgyűlés kezdetével a jelenlegi mandátuma lemondás miatt megszűnik. Az elnök személye
esetén is érkezett egy konkrét megkeresés, a pályázat szintén beadásra került a mai napon, ahogy
azt  észrevehettétek.  A Küldöttgyűlésen  ezért  szeretnénk  megvitatni  az  elnökváltás  ütemezését,
ebben a kérdésben teljesen a képviselők bölcsességére bíznánk magunkat.
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