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Beszámoló az ELTE TTK HÖK 2016. április 12-i Küldöttgyűlésére

2016. február 8-ai hatállyal lemondott Csutka Boglárka Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány titkári

tisztjéről. A Küldöttgyűlés titkárnak választotta Lukács Károlyt. A legutóbbi küldöttgyűlésen Dukán

András Ferenc lemondott az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány elnöki tisztjéről, az elnöki poszt azóta

betöltetlen.  Bíróságon  bejegyzett,  aláírási  joggal  bíró  képviselőként  továbbra  is  Dukán  András

Ferenc szerepel harmadik személyek felé. Március 21-én a felügyelőbizottság állásfoglalásában úgy

fogalmazott, hogy a stratégiai döntéshozás alapvetően a megválasztott kuratórium feladatköre, míg

az  Alapítvány  napi  szintű  működésével  kapcsolatos  nem  elvi  állásfoglalások  és  döntések

meghozása,  valamint  az  Alapítvány  képviseletében  eljárni  az  alapító  által  felhatalmazott

tisztségviselők (jelen esetben titkár) hatásköre.

A legutóbbi  beszámolónk  óta  is  problémamentesen  elláttuk  rutinfeladatainkat.  Továbbra  is  két

alkalmazottal és számos önkéntessel dolgoztunk együtt.  A belső feladatmegosztás átstrukturálása

folyamatban  van,  ezzel  szeretnénk  még  hatékonyabban  működni,  amire  nagy  szükségünk  van,

hiszen az Alapítvány tevékenységi köre folyamatosan bővül, ezzel egyre több feladatot kell napi

szinten ellátnia két alkalmazottunknak.

Március  18-án  ELTE-s  koncertsorozat  hagyomány  teremtő  szándékával  került  megrendezésre  a

Magashegyi  Underground  koncert  a  Fáklya  Klubban.  A  zenekar  kiválasztása  a  hallgatói

igényfelmérő kérdőív alapján történt, ugyanakkor a kései szerződéskötésből és a kevésnek bizonyult

promócióból fakadóan nem sikerült elég hallgatóhoz eljuttatni, így az esemény anyagi veszteséggel

zárult,  ám a 100-200 megjelent ELTE-s hallgató jó hangulatban élvezte a koncertet.  Az további

megfontolás tárgyát kell képezze, hogy akarunk-e ELTE-seknek szóló koncertet a jövőben, s ha

igen milyen paraméterek mellett. Az egészen biztos (ahogy ezt a koncert megszervezése előtt is

jeleztük),  hogy  a  TTK-s  közösség  önmagában  nem  elegendő  a  koncert  megszervezéséhez.  A

promóció fő hiányossága az volt, hogy az EHÖK, bár az Elnökség egyhangúan határozott róla és

szóban is megerősítést kaptunk rá, nem tett semmit az esemény hirdetéséért. Hogy ennek oka az

esemény szabotálási szándéka vagy szimpa szakmai alkalmatlanság volt, arról nincs információnk,

ugyanakkor reméljük, hogy a jövőben olyan vezetése lesz az ELTE HÖK-nek, amely meg akarja és

meg is akarja tartani az ígéreteit.
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Március 23. és 26. között osztatlan sikerrel zajlott le a Krakkói kirándulás. Következő, a pünkösdi

szünetre időzített szlovéniai kirándulásunkra e percekben is zajlik a jelentkezés. A kiránduláson 73-

an vettek részt, a visszajelzések alapján az elmúlt évek legsikeresebb rendezvénye volt résztvevői

elégedettség szempontjából. (A kitöltés több, mint 80%-os volt!)

A  NEA  pályázatok  közül  a  működésin  nyertünk  552  ezer  forintot,  míg  az  első  sorban  a

mentorrendszer segítését célzó szakmai nem. A Tesco egy társadalmi felelősségvállalási program

keretében kiírt pályázatán is indultunk, ez jelenleg elbírálás alatt van. A nyertes NEA pályázatának

szerződésének előkészítését megkezdtük.

A Lágymányosi Eötvös Napok megszervezésére más piaci szereplők mellett az Alapítvány is kapott

ajánlattételi  felkérést,  ajánlatunk  nem nyert.  A LEN  alatt  esedékes  5vös5km futóversenyt  ettől

függetlenül megszervezhetjük az egyetemvezetéstől kapott információink szerint.

Az Alapítvány  érettségi  előkészítője  jelenleg  szolgáltatás-bővítés  alatt  áll.  Ez  jelenti  egyfelől  a

jelenlegi érettségi előkészítők kiegészítését szóbelire felkészítő tréninggel, másfelől az őszi érettségi

időszakot  célzó  nyári  előkészítőket  is.  A  biológia  érettségi  akkreditációjának  előkészítését

megkezdtük.

A Tétékás Nyúz kiadása a továbbiakban is önerőből biztosított, jelenleg is keresünk hirdetőt hozzá.

Az  elmúlt  időszakban  több  lapszámot  is  megjelentettünk,  az  együttműködés  a  HÖK-kel  a

főszerkesztő-váltás után is zökkenőmentes.

Az  Alapítvány  gazdasági  helyzete  stabil,  lejárt  tartozásunk  nincsen.  Ha  nem  lesznek  további

bevételeink augusztusig (ami az érettségi előkészítők jelentkezései miatt idén is várhatóan az év

egyik legnagyobb pénzügyi forgalmú hónapja lesz), akkor is biztosított a működésünk júliusig. Ez

alapján  kimondhatjuk,  hogy  az  elmúlt  évek  (talán  évtized)  legjobb  helyzetéből  vágunk  neki  a

nyárnak. Természetesen nem célunk a stagnálás, a júliusra történő felkészülést megkezdtük, ahogy

ez a futó projektekből is látszik.

A  TTK  HÖK-el,  mint  alapítói  jogokat  gyakorló  szervvel,  folyamatos  egyeztetésben  állunk,
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különösen  az  alapító  okirat  módosításának  témájában.  Egyelőre  többek  közt  bizonyos  hiányolt

csatolmányok  híján  még  nem  történt  meg  a  bíróság  felé  a  hiánypótlás  benyújtása.  Ezúton  is

felhívjuk az Alapító figyelmét, hogy a 60 napos határidő nemsokára lejár.

Továbbra  is  várjuk  az  Alapítvány  operatív  csapatába  csatlakozni  vágyó  önkénteseket,  és  a

kuratóriumi tisztségek iránt érdeklődőket! Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat,  igyekeztünk

most  is  a  lehető  legrövidebben összefoglalni  a  legutóbbi  beszámolónk óta  történt  legfontosabb

történéseket. Várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket bármilyen formában!

Budapest, 2016. április 9.

Dukán András Ferenc
leköszönt kuratóriumi elnök
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Érd, 2016. április 9.

Lukács Károly
kuratóriumi titkár
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