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1. Jogi helyzet

Az Alapítvány változásbejegyzésével kapcsolatos problémákra többször felhívtuk a Küldöttgyűlés
figyelmét. Ezért nagyon bízunk benne, hogy a mostani Küldöttgyűlés sikeresen meghoz minden
olyan döntést, amely az Alapítvány változásának bejegyzéséhez szükséges.  Írásbeli, két tanú által
aláírt  lemondással  fogok érkezni  a  Küldöttgyűlésre,  ahol  segítek a  pályázóknak  a  tisztség
vállalásához szükséges minden dokumentumot aláírni, hogy kedden (hétfő pünkösd miatt ünnep) a
bíróságra kerülhessen a változás bejegyzéséhez szükséges minden irat.

A bejegyzés okozta problémákat mutatja, hogy nem világosak a felelősségi körök. Jelenleg Hoksza
Zsolttal és Lukács Károllyal kialakult konszenzus alapján a bíróság szóbeli iránymutatása alapján
járunk el, amely szerint a jelenleg bejegyzett kurátorok képviselik az Alapítványt. Ez ellentétes az
eddigi gyakorlattal,  viszont a Ptk.-val összhangban van, úgy tűnik. A zavarok jelentős részét az
Alapszabály  (nem  az  Alapító  Okirat)  és  a  törvények  ellentmondásai  okozzák.  Az  Alapítvány
esetében fontos a megválasztást és a lemondást a törvényi feltételeknek és a bírósági gyakorlatnak
megfelelően végezni. Ezt érdemes rögzíteni az Alapszabályban is, azaz elsősorban beleírni, hogy a
lemondás  az  Alapítványt  érintő  tisztségek,  delegáltságok  esetén  nem  érvényes,  csak  „teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt,  vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozattal,  az
addig betöltött tisztség pontos megjelölésével".

2. Rutinfeladatok

Ennek ellenére az Alapítvány megfelelően működött napi szinten, köszönhetően alkalmazottaink
rugalmasságának.  A  bizonytalanság  ugyanakkor  mindenképp  problémákat  eredményez  a
mindennapi  döntéshozásban  is.  A fénymásolás  (kisebb-nagyobb  fennakadásokkal)  működött,  a
szakdolgozatkötés  is  üzemel.  Sajnos  nem sikerült  zöld  borítót  beszereznünk,  pedig  nagyon sok
helyen próbálkoztunk vele. Ez hallgatói jelzések alapján a Biológia Intézet kérése volt (bizonyos
szakokon). Pénzügyi helyzetünk stabil, lejárt tartozásunk nincs, de a nyár szokás szerint nehéz lesz,
ahogy ezt már sokszor jeleztük, számos új projektünkkel készülünk rá. A Nyúz kiadása zavartalan
volt.

3. Érettségi előkészítők

Az érettségi előkészítők rendben befejeződtek. Jelenlegi projektünk, hogy történelemből, kémiából 
és biológiából újraindítsuk az évek óta megszűnt szóbeli tréningek szervezését, egyelőre csak saját 
diákjaink számára.

A következő év éves előkészítőinek jelentkezését megindítjuk, ugyanakkor számos változótól függ 
még ezek helyzete, Hoksza Zsolt kérésére ugyanakkor ezek megoldását a következő vezetésre 
hagyjuk, nem teszünk lépéseket az ügyben. (Hasonlóan egyébként a bolt kérdéséhez.)

4. Rendezvények

Szokás szerint támogattunk rendezvényeket, illetve saját rendezvényünk is volt. A rendezvényekről
a Választmánynak beszámoltunk, a tavaszi félév két legnagyobb projektjéről részletes írásos anyag



is készült, elsősorban a jövőbeli megvalósítás lehetőségeire és problémáira felhívva a figyelmet.

A Lágymányosi  Eötvös  Napok  szervezésére  pályázatot  nyújtottunk  be,  azon  ugyanakkor  nem
nyertünk.  Az Egyetem vezetésének illetékesei,  kérdésünkre  válaszolva,  azt  az  ígéretet  tették  az
eredményhirdetést követően, hogy az ajánlattételi dokumentáció és a bírálat megismertetésre kerül,
nem csak velünk, hanem az egyetemi nyilvánossággal is. Ez fontos számunkra, hiszen ez volt az
első alkalom, hogy részt vettünk ilyen jellegű ajánlattételben és ez alapján a jövőre nézve értékes
tapasztalatokat nyerhetnénk a sikertelenség okáról. 

A napokban  kialakult  helyzetre  nem  reagálnánk  ezen  beszámolóban,  de  ezzel  kapcsolatosan
fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a minőségi hallgatói rendezvényszervezés
véleményünk szerint továbbra sem a referenciákon múlik (habár mi azokkal is rendelkezünk szép
számban), hanem a közös célokban, amelyeket tekintve piaci alapon működő cég sose fog annyira
közel  kerülni  az  ELTE-hez,  mint  mi,  Alapítványként.  Ezt  a  jövőre  vonatkozóan  a  képviselők
figyelmébe is ajánlom.

Következő projektként megkezdtük egy egy hetes,  júliusi  montenegrói nyaralás előkészítését.  A
most következő pünkösdi hétvégére sajnos nem gyűlt össze elegendő résztvevő egy kiránduláshoz,
de elkészült egy szlovén túra teljes tervezete is.

5. Záró gondolatok

Igyekeztem ezúttal is röviden összefoglalni a történéseket. Újra köszönjük az eddigi közös munkát
és  reméljük,  hogy  most  már  tényleg  ez  volt  az  utolsó  beszámolónk  a  Küldöttgyűlés  felé.  Ha
megtörténik a tényleges átadás-átvétel  az új vezetés felé,  egy hosszabb, többéves beszámolót is
készítek a Küldöttgyűlés részére.
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