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Gazdasági helyzet
Az évet sikerült stabil gazdasági helyzettel nyitni, azonban néhány régi, helyenként nagyobb
összegű kintlévőséget törleszteni kellett. Ezeket sikerült hónapról-hónapra lefaragni, így
gyakorlatilag eljutottunk abba az ideális állapotba, hogy nincs lejárt kifizetetlen számlánk, se
egyéb formában tartozásunk.
Természetesen a nyári időszak idén is, mint mindig, igen nehezen fog alakulni gazdasági
szempontból. Ebben az időszakban bevételekre csak nagyon kis mértékben számíthatunk,
havi rendszerességű kiadásaink pedig vannak. A helyzet megoldására igyekszünk mielőbb
indítani a jelentkezést az éves érettségi előkészítő tanfolyamokra, de így is előreláthatólag
nehéz időszak előtt állunk.
Szolgáltatások
Érettségi előkészítő
Mind az éves, mind a féléves érettségi előkészítő tanfolyamok díjszabását módosítottuk,
igazodva a járulékos költségekhez. A jelentkezők létszámát ez nem befolyásolta negatívan,
az előző évhez képest. A visszajelzések túlnyomó részt pozitívak, természetesen
minőségbiztosítási rendszert működtetünk.

Belátható közelségbe került az előkészítő tanfolyamok akreditációja, a jövő tanévben már
több tanfolyamot is szeretnénk így elindítani. Ennek elsőszámú előnye az ÁFA-mentesség

lenne, ami lényegesen gazdaságossabbá tenné a működtetést, tekintettel arra, hogy az
előkészítőkhöz tartozó kiadások túlnyomó része ÁFA mentes.
A levelező tanfolyamok átkerültek a webuni felületére, együttműködés keretében. Ez
rendkívül szerencsés döntésnek bizonyult, lényegesen hatékonyabb mint a hagyományos
levelező tanfolyam.
Fénymásolás, diplomakötés
A fénymásoló szalon többé-kevésbé megbízhatóan üzemel, továbbra is hiánypótló a
kampuszon. A fénymásolás árai nem változtak az elmúlt időszakban.
A diplomakötéssel kapcsolatos szolgáltatások bővültek, zöld színben is lehet köttetni.
Emelett itt sem volt változás a szolgáltatási díjban, de a növekedő anyagköltségek miatt itt
díjemelésre lesz szükség.
Alexandra
Az Alexandra könyváruházzal folyamatos az együttműködés, az Alapítványnál regisztrált
törzsvásárlói kártya kedvezményre jogosít a könyvek árából. Ennek a lehetőségnek a
kommunikációja nem volt a legintezívebb, ezért nem sok hallgató vagy oktató élt eddig ezzel
a lehetőséggel. Erre a jövőben nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni.
Nyúz
Az elmúlt időszakban tervezhetően tudtuk biztosítani a Nyúz kiadását. Sajnos ez igen nagy
anyagi terhet rótt ránk, amenyiben a közbeszerzés körülményei javulni látszanak, nagy
segítség lenne a Hallgatói Önkormányzat részéről a kiadás terheinek visszavállalása.
Rendezvények
A rendezvények szervezése, amik az alapítvány támogatásával, vagy jelentős
közreműködésével szerveződnek meg, sokszor igen kaotikusan alakul. Sokszor utolsó
pillanatban, már gyakorlatilag kész rendezvénnyel kapcsolatban érkezik megkeresés, hogy
vállaljunk költséget, vagy lássuk el a szervezői feladatokat (bevételezés, költségek vállalása,
szervezői felelősség vállalása). A kuratórium koncepciót dolgozott ki a kérdésben, a
HÖK-kel a holt szezonban (nyáron) tervezzük megtárgyalni az előkészített koncepciót, ami
átláthatóvá és hatékonyabbá tenné a rendezvények szervezésének folyamatát.
Számos nagyobb rendezvény sikeres megvalósításán vagyunk túl az elmúlt időszakból.
Teltházzal zajlott le a Gólyahajó, a Bárczi-TTK Gólyabál megvalósításában is jelentős
szerepet vállaltunk. Két alkalommal került megrendezésre Überfúzió, tavasszal és ősszel.
Jelenleg zajlik a szervezése az 5vös5 km futóversenynek és ősszel is nagy létszámmal
került megrendezésre. Köszönet illeti természetesen az önkéntesek, akik munkájukkal
hozzájárultak a rendezvények sikeres megvalósításához.

Természetesen idén is igyekeztünk felkarolni minden kezdeményezést, háttérrel,
infrastrukturával támogatni illetve megszervezni azokat. A teljesség igénye nélkül ilyenek
voltak a Geo-Bio avató, GyógyMatek kocsmatúra, Bio-Fiz felező, Tanáris Halloween,
Matekos felező, TáTK OTDK Afterparty.
Az ELTE ÁJK HÖK-kel szoros együttműködés alakult ki, közösen szerveztünk
Szemeszternyitót, Felezőbált és folyamatban van egy nyári Szabadegyetem szervezése.
Pályázatok, támogatások
A NEA-n pályáztunk 3-3 millió forint szakmai és működési pályázatra. Működési pályázaton
1 millió forintos támogatást nyertünk, a szakmain várólistásak vagyunk. A Földművelési
Minisztériumnál pályáztunk 2 millió forintra terepgyakorlat-jellegű projektekre.
Könyvekkel támogattuk a TTK Kari Könyvtárat az Alapítvány könyvállományából. Az
együttműködés folyamatos, további könyvek beszerzése van tervben a könyvtár számára, a
könyvtár igénye szerint, az Alapítvány anyagi helyzetének függvényében.
Igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbb kezdeményezést támogatni, akár
szabadon felhasználható anyagi támogatás formájában, akár bizonyos költségvetési tételek
átvállalásával. Ilyenek voltak a Náboj, Vekerdy Tamás lágymányosi előadása, matekos
teadélutánok, kémiás játékest, tanáris chill.

Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket
bármilyen formában!
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