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Előszöris midnenkitől elnézést kérünk a késésért, reméljük sikerül így is átfutni mindenkinek            
a beszámolónkat aki szeretné! A beszámoló tartalmát szóban összefoglaljuk a helyszínen és            
természetesen minden kérdésre legjobb tudásunk szerint választ aunk. 
 
Érettségi előkészítők 
 
Az éves érettségi előkészítő tanfolyamok zajlanak 209 hallgató részvételével. Minden          
csoportot sikerült elindítani biológia, kémia, fizika, földrajz, matematika, informatika,         
történelem emelt szinten valamint matematika közép szinten. 
 
A féléves tanfolyamok meghirdetésre kerültek, a jelentkezési időszak zajlik. Jelenleg 18           
regisztrált jelentkező van, ugyanakkor a jelentkezési határidő január közepén esedékes, 100           
jelentkezőt várunk addog. 
 
A terveknek megfelelően a levelező tanfolyamok átkerültek a webuni felületére, amenyre           
eddig 6 regisztrűlt felhasználónk van ezen a felületen. Jelenleg a külső hirdetési felületek             
feltérképezése van folyamatban. 
 
Rendezvények 
 
Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a szokásos Gólyahajó. Az ELTE TTK           
Hallgatói alapítvány feltételeket biztosított a bevonó- és vezetőképző hétvége megtartására,          
ide értve az étkeztetést, a program-eszközöket, a regisztrációs csomagokat, az          
infrastruktura meghatározó részét. 
 



Ezen túl számos kisrendezvény került megrendezésre (Geo-Bio gólyaavató és afterparty,          
Überfúzió, GyógyMatek gólyaavató, Tanáris halloween). 
 
Jelenleg zajlik a Bárczi-TTK Gólyabál szervezése, amelyben az ELTE TTK Hallgatói           
Alapítvány alvállalkozóként vesz részt, mint ilyen, feladata a helyszín biztosítása,          
kapcsolattartás a lágymányosi üzemeltetéssel, a rendezvény infrastrukturájának biztosítása,        
számos apró ellátandó feladat, valamint mindenben a fővállalkozó támogatása és segítése. 
 
Egy jelenleg körvonalazódó új projekt koncepcionális alapjait igyekszünk megalkotni, amely          
egy természettudományos tematikájú nyári tábor lenne általános-, és középiskolások         
számára. Sok lehetőséget látunk a kezdeményezésben, bárki, aki úgy érze szívesen részt            
venne egy ilyen jellegű projekt előkészítésében, megvalósításában, forduljon bizalommal         
hozzánk, vagy Kovács Fanni projektkoordinátorhoz. 
 
Támogatások 
 
Folyamatosan érkeztek az elmúlt időszakban is a támogatás-igények, melyeket igyekeztünk          
a tőlünk telhető legnagyobb mértékig kiszolgálni. 
 
Sikerült jogi megoldást találni a TTK Kari könyvtár támogatására, így már nem csak fizikailag              
tartózkodnak a könyvek a könyvtárban, immár kölcsönözhetőek is. A támogatás és           
együttműködés hosszútávú, lehetőségeinkhez mérten folyamatosan igyekszünk a könyvtárat        
az általuk meghatározott hiánykönyvek beszerzésével támogatni. 
 
Számos külső szervezésű rendezvény megvalósulásához járultunk hozzá az őszi         
időszakban, mint az Anatómiai tanulmányi verseny, a Náboj fizikaverseny, Vekerdy Tamás           
lágymányosi előadása, szórakoztató programok (matekos teadélután, kémiás játékest,        
tanáris chill). 
 
A Tétékás Nyúz kiadásának anyagi terhét viseltük, ameddig erre lehetőségünk van, viseljük            
a továbbiakban is. 
 
Mindent összevetve a támogatásokkal kapcsolatban elmondható, hogy hosszútávon a         
jelenlegi rendszer nem feltétlenül a leghatékonyabb. A következő félévre mind a külső            
szervezésű rendezvények támogatási (és a támogatásokról történő döntéshozási)        
rendszerét, mind az alulról kezdeményeződő rendezvények szervezési/szerveztetési       
rendszerét teljes egészében újra kell gondolni. Akinek ezzel kapcsolatban véleménye,          
észrevétele van, feltétlenül ossza meg velünk elképzeléseit. 
 
Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket         
bármilyen formában! 
 
Budapest 2016.11. 14. 
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