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Időrendi bontás:
2018. 04. 18. – ELTE HÖK Elnökségi ülés

Szöveges beszámoló
Az elmúlt időszakban tevékenységem legnagyobbrészt az adminisztratív feladatokból állt.
A kulcsfelvételi jogokat igyekeztem folyamatosan frissíteni és továbbítani a Főmérnökség felé.
Sokan jelezték, hogy ennek ellenére nem tudják felvenni a kulcsot, így ezután már személyesen
is próbáltam utánamenni a problémának. Sajnos több helyen is el tud akadni a folyamat, de
jellemzően a portáknál történik valami megmagyarázhatatlan. Azért ezt a szót használom,
mert többször beszéltem az illetékessel (Gergye János) és szinte mindig azt a választ kaptam,
hogy ő továbbította az érintett porták felé.
A belépőkártyák kezelése viszont egy ennél nagyobb probléma, melynek oka – bár, gondolom
nem mondok újdonságot – a rendszer megbízhatatlan működése. Sajnos az elmúlt időszakban
olyannyira leamortizálódott, hogy napi szintű gondokat okoz a mágnesajtók
nyitásánál/zárásánál. Bízom benne, hogy a következő ciklusra az ezzel kapcsolatos nehézségek
száma csökkenni fog.
Iktatás terén, ha emlékeim nem csalnak, aki segítséget kért, igyekeztem minél gyorsabban
reagálni.
A múlt szerdán Luca távolléte okán helyettesítettem őt az ELTE HÖK Elnökségi ülésén. Mivel
Luca beszámolójában kitér az ezen ülésekre is, ezért itt mellőzöm a további részletezést.

Összefoglaló
Elég nehéz ennek nekikezdeni. Tudni kell felismerni (és elismerni), hogy ez azért van, mert
valami nem volt jó.
A tavaly nyári vezetőképző után jól indult neki az Önkormányzat a következő évnek, annak
ellenére, hogy a gondolatban létező nyári képzést nem sikerült összehozni. A problémát első
körben az okozta, hogy az őszit sem.
A tisztségviselői ülésekkel kapcsolatban vegyes érzelmeim vannak, főleg azért, mert nem
igazán derült ki róla, hogy mi a céljuk, ahogyan ugyanez a rákfenéje magának az
elnökhelyettességnek is: definiálatlan.
Az alapszabályban összesen 4 mondat határozza meg az elnökhelyettes tevékenységi körét.
Félreértés ne essék, ezzel önmagában nincs gond. Sajnos az idő előrehaladtával én lettem

kevés ahhoz, hogy ezt a tisztséget kikerekítsem. Fokozatosan vált nyilvánvalóvá, hogy a külső
nehezítő tényezők (ÁSZ ellenőrzés, forráshiány), és az múlt félévet jellemző kaotikus tanítási
gyakorlat mellett a tisztség megtöltése rengeteg plusz energiát igényel.
Miután az év elején körvonalazódott az Önkormányzat költségvetése, nyilvánvalóvá vált, hogy
a mentorrendszeren kívül gyakorlatilag semmilyen képzésre nem lesz forrás, ezért bevonó- és
képzőhétvégéken sem gondolkodtam. Gondolkodtam egy napos, vagy fél napos
„bevonószerű” eseményeken, de úgy gondoltam, hogy a szakterületeknek ilyen rendezvényük
egyébként is van, ezért nem vonzana túl sok érdeklődőt. (Pár évvel ezelőtt volt egy hasonló
délutánra tervezett bevonó, aki emlékszik, tudja mekkora volt a népszerűsége.)
A személyes benyomásom a kezdetektől kezdve az, hogy nehezen nyílunk meg egymásnak és
nehezen tudunk kialakítani normális kapcsolatot a másikkal. Nem érzem azt, hogy az új
gólyatábor összehozta volna a szakterületeket. Nem érzem azt, hogy TTK HÖK-ként
gondolkodnánk. Szükség van arra, hogy a szakterületek a TTK HÖK részének érezzék magukat,
ahogyan az is, hogy a Szacskókban tudatosuljon, hogy szerepük a szakterületi élet vezetésén
túlmutat, egyben ők a TTK HÖK tisztségviselői is, és ahogyan a szakterületük, úgy a TTK HÖK
életében is célszerű konstruktívan részt venniük.
Nem akarom szaporítani a szót, összességében azt gondolom, hogy egy korábbi énem sokkal
sikeresebben birkózott volna meg ezzel a feladattal, mind innováció, mind hatékonyság terén.
Kívánom, hogy utódomnak sikerüljön összehangolnia a munkát, és hatékonyan
együttműködnie mind az elnökkel, mind a tisztségviselőkkel.
Sajnos nem a legsikeresebb tevékenységem után, de búcsúzom a TTK HÖK-től és azoktól a
tagjaitól akikkel, 1, 2, 3 vagy 4 évnyi közös munkánk/emlékünk van, és további sikeres éveket
kívánok mindannyiótoknak!

Budapest, 2018. 04. 24.

Lukács Márton
elnökhelyettes
70/415-48-98
elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu

(U.i: Mivel a Küldöttgyűlés időpontjában dolgozni fogok, ezért azon nem fogok tudni részt
venni, valamint a munkám jellegéből adódóan – kassza – csak a péntek délelőttig feltett
kérdésekre fogok tudni válaszolni, ezért elnézéseteket kérem.)

