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Érettségi előkészítők 
 
A féléves tanfolyamok hirdetése, és az azokra történő jelentkezés továbbra is folyamatosan            
zajlik. Jelenleg 44 jelentkező van a tanfolyamokra, ez az előzetes várakozásoknak megfelelő            
létszám az január elején. 
 
Az éves előkészítők továbbra is zajlanak. 
 
Rendezvények 
 
Sikeresen lezajlott a Bárczi-TTK Gólyabál amelyen szervezőként az ELTE TTK Hallgatói           
Alapítvány is közreműködött. Minden igyekezetünk azt a célt szolgálta, hogy a rendezvény            
maximálisan kielégítse a Hallgatói Önkormányzat előzetesen meghatározott igényeit,        
amelyekre a közbeszerzési szerződés nem feltétlenül adott volna lehetőséget. Mind a           
fővállalkozó mind a HÖK a lehetőségekhez mérten maximális rugalmassággal kezelte a           
kialakult helyzetet, így a rendezvényen rendelkezésre álló szolgáltatások kínálata és azok           
minősége az előzetes elvárásoknak megfelelő volt. Ez sokak erőn felüli munkájával           
valósulhatott meg így, őket ezért mindenképpen elismerés és köszönet illeti. 
 
A kuratórium elvi szinten elfogadta azt a koncepciót, amely alapján az Alapítvány a jövőben              
a kisrendezvények szervezését végezni szeretné. Ez a következő körben a Hallgatói           
Önkormányzat illetékes tisztségviselőivel lesz egyeztetve, valamint közösen       
meghatározásra kerül egy ügymenet is. 
 



Az Alapítvány szempontjából (is) elengedhetetlen, hogy a kisrendezvények szabályosan és          
hatékonyan valósuljanak meg. A kisrendezvények szervezési folyamatának formalizálására        
azért volt szükség, hogy a szervezést kezdeményező (vagy azt később operatívan végző)            
pályázók pontosan meghatározott igényekkel és elvárásokkal tudják a rendezvény         
előkészítését kezdeményezni. Ezen túl, az Alapítvány munkatársai számára szükséges         
minden információt az illetékesek rendelkezésére bocsátanak a pályázat leadásával, így ők           
is hatékonyabban tudnak hozzájárulni a munkához. Sajnos az utóbbi időben több félreértés            
is adódott a kisrendezvényekkel kapcsolatban, első sorban azzal kapcsolatban, hogy az           
Alapítvány segítségével megvalósuló rendezvények szervezői pontosan milyen       
jogosultságokat kapnak akkor, amikor az Alapítvány nevében járnak el, rendelnek meg           
bizonyos szolgáltatásokat, valamint hogy az Alapítvány tisztségviselőinek milyen szintű         
beleszólása lehet a rendezvény koncepcionális és technikai kérdéseiben. Többek között          
ezen félreértések elkerülése végett volt szükség az új rendszer kidolgozására, hogy           
megvalósulhasson az a közös cél, hogy a hallgatók számára a legköltsékhatékonyabban,           
magas színvonalú szolgáltatást biztosíthassunk. 
 
Támogatások 
 
Hasonló képpen a kuratórium tárgyalta a rendezvények támogatására való pályázat          
formalizálására tett javaslatot. A “pályázati űrlap” alkalmas arra, hogy a kuratórium           
megítélhesse, hogy az adott kezdeményezéshez milyen tárgyi vagy anyagi hozzájárulást          
tudunk biztosítani. Ettől az intézkedéstől a pályázati források hatékonyabb szétosztását          
várjuk. A gyakorlatban a pályáztatási rendszer átállítását a tavaszi félév kezdetétől           
tervezzük. 
 
Havi rendszerességű beszámoló 
 
A kuratórium december 9-i ülésén továbbá az a kérés fogalmazódott meg a kuratórium             
tagjaitól, hogy a tisztségviselők és a munkatársak munkájáról havi rendszerességgel          
olvashannak beszámolót. Ennek megfelelően minden hónapban írásos beszámolót        
készítünk (ezek első sorban a napi ügyeket fogják tartalmazni), melyet természetesen igény            
esetén a Küldöttgyűlés számára is elérhetővé teszünk. 
 
Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket         
bármilyen formában! 
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