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Bemutatkozás 
Lukács Károly vagyok. 

Motiváció 
A hallgatói mozgalom oszlopos tagjaként mindig is kerestem azokat az eszközöket,           

amelyekkel a leghatékonyabban lehetett kiszolgálni a hallgatóság igényeit és megoldani az           

egyetemi életük során felmerülő problémákat. Az alapítvány az idő előrehaladtával          

meglátásom szerint ebben a szerepében egyre hangsúlyosabb tényezővé vált, ugyanakkor          

helyzete bár stabil, de nem probléma mentes. Úgy érzem tapasztalataim és kiállásom            

képessé tesznek arra, hogy az alapítvány útját elnökként tovább egyengessem, és biztos            

mindig rendelkezésre álló eszközzé tegyem a HÖK számára. Az alapítvány vezetésével           

kapcsolatos kihívásokat és a szervezet helyzetét alaposan megismertem, és feladatot          

érdekesnek és testre szabottnak találom. 

Az Alapítvánnyal közvetlen kapcsolatom 2014 nyarán, az akkori kuratóriumi titkár, Kuti           

Péter felhívásának köszönhetően jött létre. Akkor, mint állandó önkéntes csatlakoztam az           

alapítvány munkájához. 2015 tavaszán választott a Küldöttgyűlés kurátornak, majd 2016          

februárjában titkárnak. Bírósági bejegyzésre csak ez utóbbi tisztségem került 2016 nyarán. 

Az eddig felhalmozott tapasztalataimmal szeretném ezt a TTK HÖK kezében lévő civil            

szervezetet, és így a TTK hallgatói közösségét is tovább szolgálni. 

Munkatervem 
Nem vesznék el e sorokkal az Alapítvány politikatörténetében, de akik emlékeznek a nagy             

alapító okirat módosításra, azok emlékezhetnek arra, hogy én mindig is nagy kuratórium            

párti voltam. (5 fős a 3 fős helyett). Egyik érvem e mellett az volt, hogy több ember több                  



munkát tud elvégezni. Ehhez azonban az is kell, hogy a munkába be legyenek vonva. Ez               

nem csak az alapítvány össztermékenységét növeli, de a kurátorok is felelősebben vehetik            

ki részük az ügyvezetésből. 

Ehhez hasonlóan fontosnak tartom, hogy mint a HÖK meghosszabbított keze, segítsük azt            

a szervezetfejlesztésben is. Jó példa volt erre a tavaly ősszel alapítványi támogatással            

megvalósult kari bevonó és vezetőképző. Vezetésem alatt az Alapítvány mindig készen fog            

állni hasonló rendezvények megszervezésére. 

A hallgatói érdeken esett egyik legnagyobb csorba a terepgyakorlatok ügye. Ezt a csorbát,             

hosszú évek múltán a HÖK szintén az Alapítvány közreműködésével kísérli meg           

kiköszörülni. 

A terepgyakorlatok mellett a szakmai gyakorlatokra is olyan vegyértékként tekintek,          

amihez az Alapítványnak fontos kapcsolódnia. Egyfelől azért mert a kötelezettség bővült           

(földrajz BSc), másfelől pedig egyre többek számára szempont, hogy gyakorlatot is           

szerezzenek. 

A Könyvtárral jó együttműködést ápolunk, és a jövőre nézve is fontosnak tartom, hogy a              

Könyvtár támogatásán keresztül is segítsük az ELTE-s hallgatótársaink tanulmányait. 

A rendezvények tekintetében elmondható, hogy az Alapítvány szerepét veszítette, már ami           

a nagy rendezvényeket illeti. A kisebb rendezvények illetve hagyományosan alapítványi          

rendezvények megszervezése az eddig megszokott módon várható továbbra is. 

A rendezvényekhez kapcsolódóan felmerül az önkéntesek bevonásának kérdése. Itt is a           

már jól megszokott ügymenetre kell építeni, de felmerül a lehetősége olyan nagyobb számú             

önkéntest igénylő rendezvényünk esetén, mint az 5vös5Km futóverseny, hogy         

gimnazistákat vonjunk be az érettségihez kötelezően ledolgozandó óráik terhére. 

Ha már a gimnazisták szóba kerültek, magam személyesen is sokat tettem az elmúlt évek              

rekrutációs tevékenységeinek sikeréért, ebben az Alapítvány erőforrásaira is támaszkodva a          

jövőben is kívánok erőfeszítéseket tenni. Sok olyan régóta napirenden szereplő kérdés van,            

amire jelen pályázatban - a gondolat időszerűtlensége miatt - nem kívánok vállalást tenni,             

ilyen például a kampuszfejlesztés. De úgy gondolom, hogy a régóta szünetelő           

iskolalátogatások ügye nem lehet ilyen, ezt állandóan elő kell venni, míg egy óvatlan             

pillanatban meg nem valósítjuk. Célom az iskolalátogatások oly módon történő          

felelevenítése, ami egy meg nem szűnő hagyománnyá válhat a jövőben. Ez szolgálja az             

ELTE, a hallgatói közösség, és az Alapítvány érdekeit is. 



A fenti, hallgatói közösség érdekét közvetlenül szolgáló célok elengedhetetlen előfeltétele          

az alapítvány gazdálkodásának bővülése. Ennek a bővülésnek legjelentősebb forrása az          

érettségi előkészítőkben rejlik. A már egy éve online felületre terelt levelezős érettségi            

előkészítőnket cél interaktív digitális tananyagokkal ellátni, hogy minél vonzóbb legyen. 

A tantermi érettségi előkészítőinken résztvevők száma folyamatosan emelkedik, ezt az          

emelkedést célom megőrizni, sőt kapacitásunk határáig fokozni. 

Nyílván a nevéből és jó híréből élő tanfolyamunknál is fontos a honlapunkra látogatók             

számára tett első benyomás, éppen ezért fontosnak tartom, hogy az Alapítvány honlapjai            

arculatukban és funkcióikban is mihamarabb megújuljanak. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat, kérdéseddel, ötleteddel, fordulj hozzám        

bizalommal! 
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