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Újabb tanév kezdődik, ami az alapítvány számára is nagy változásokat hoz. Kornél 

lemondásával megüresedik az elnöki pozíció, reméljük hasonlóan kompetens vezetőt 

delegál a Küldöttgyűlés és nagy reményekkel várjuk a csapatban! Kovács Dániel 

lemondásával pedig egy felügyelőbizottsági hely üresedik meg. Szeretnénk megköszönni 

minkettőtöknek az eddigi áldozatos munkátokat! 

Bejegyzés 

Az áprilisi kuratóriumi személyi változások megtörténtek, a birosag.hu oldalon is 

hivatalosan bejegyzetté váltak az új tagok. Apró probléma, de meg kell említenünk, hogy 

Balázst csak kuratóriumi tagnak jegyezte be a bíróság, nem képviselőként, így az újabb 

változásbejegyzésnél még egy kört futunk. 

Előkészítő 

Sajnos az idén nem jelentkeztek elegen ahhoz, hogy előkészítőt indítsunk el. Ez a 

probléma egyrészt a kései meghirdetésből, másrészt a vírushelyzet alatt kialakult 

bizalmatlanságból fakad. Az éves tanfolyamok így nem indulnak, viszont a féléves, 

februárban indulókat szeretnénk megtartani. Az oktatói bérek kifizetése még mindig 

csúszik, sajnos nincs elég fedezetünk, hogy kifizessük a munkavállalóinkat. Többen 

jelezték, hogy a tartozások ellenére is vállalnának órát, nekik külön köszönjük a 

bizalmatokat! 

Oktatásszervező 

Sztankó Judittal közös megállapodással felmondtuk a munkaviszonyt, egyelőre nem 

tervezünk a helyére felvenni mást, ha stabilizálódni látszik a halap helyzete, abban az 

esetben viszont szükség lesz egy hasonlóan sokrétű munkatársra. Köszönjük Jucus még 

egyszer a veled töltött időszakot! 

CAMP fesztivál 

Augusztus 26-29 között került megrendezésre az idei CAMP, melyen az ELTE 

támogatásával a TéTéKás Szabadegyetem is megrendezésre került. A szakmai programok 
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mellett kvízesttel, állomásos túrával, kirándulással és esti táncos-zenés mulatsággal 

jártunk a résztvevők kedvében. A pályázati beszámoló elkészítés alatt van és tervezünk 

egy feedback-et is összeállítani minőségbiztosítási célból. 

Könyvelés 

A könyvelői költségek fizetése hiányában a Solidus Kft fél szünetelteti munkáját, velük 

folyamatosan tárgyalunk, hogy mindkét félnek kedvező megoldást találjunk a 

problémára. 

5vös5 km 

Megint csak lázas szervezés közepette vagyunk, szeptember 23-án fog megrendezésre 

kerülni a hagyományos lágymányosi futóverseny őszi fordulója. Szeretettel várunk 

mindenkit futni és/vagy szervezni! 

 

Összegzés 

Bár nem hangzik jól a fenti pár bekezdés, a nyár eleji állapotokhoz képest mégis csak több 

motivációval vágunk neki a szeptembernek. Szeretnénk, ha megmaradna ez a csodás 

szervezet, hiszen rengeteg mindent akarunk még a jövőben megvalósítani. Mint mindig, 

szeretnénk kérni a Tisztelt Küldöttgyűlés bizalmát és segítségét, legyen az adomány, 

humán erőforrás vagy kapcsolati tőke. Hisszük, hogy közösen újra egy virágkort élhetnek 

meg a lágymányosi campus hallgatói és az Alapítványunk. 

 

Budapest, 2021. 09. 04. 

 Ungi Balázs és Józsa Kornél 

  ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

 


