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„Akadnak olyan patkányok, akik felmenekülnek a süllyedő hajóra”   
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Bemutatkozás 

 

Biró Máté vagyok, az ELTE TTK Geológus MSc képzésen abszolutóriumot szerzett 

hallgatója. 1994-ben születtem, Keszthelyen, azonban neveltetésem teljes egészében 

Székesfehérváron zajlott ahonnan 2012-ben kerültem fel remek fővárosunkba, hogy egyetemünk 

prominens diákja lehessek. 

2013 tavaszától a Mentorrendszer aktív tagja voltam, 2014-ben pályáztam 

Mentorkoordinátor tisztségre, majd ennek sikertelenségét követően szakos mentorfelelősként 

folytattam munkámat. 2016 őszétől 2018. tavaszáig a TTK HÖK Külügyi biztosaként, majd 

Külügyi referenseként ismerhetett meg a nagyérdemű publikum, tapasztalatom a hallgatói közélet 

terén tehát sokrétűnek nevezhető.  

 Jelenleg szakdolgozatom írása mellett másik fontos tevékenységem, az immár egy éve 

demonstrátori pozícióban megkezdett Ásványtan gyakorlati oktatás. Ezzel amellett, hogy 

elhivatott tanári énem kiteljesedhet, a hallgatók hétköznapi életébe és jobb betekintést nyerhetek.  

 

Motiváció 

 

 Egészen az elmúlt hétig nem hallottam hírét a Hallgatói Alapítvány jelenleg igen szorult 

helyzetének. Ekkor mintegy meleg hógolyóként talált a megkeresés, mely szerint alkalmas volnék 

a pozíció betöltésére. A kezdeti meglepetés után azonban alig másfél perc volt szükséges, hogy 

tudjam, ez a pozíció az, amiért hajlandó vagyok újfent belépni a hallgatói közélet szorítójába, 

kesztyűt húzni kezemre és képviselni – talán minden eddigi tisztségemnél jobban – valamennyi 

TTK-s hallgató mindennapi igényeit.  

 Az Alapítvány, mint szervezet olyan minőségű szolgáltatást nyújt, olyan alapvető lételeme 

a hallgatói mindennapoknak, melyre mindaddig nem ébrednénk rá, míg hiányát meg nem 

tapasztalnánk. Ezért mintegy sürgősségi mentőtisztként igyekeznék élére állni az Alapítvány 

jelenleg szürkülő teste mellett álló csapatnak, hogy visszahozzuk az életbe a HÖK haldokló jobb 

kezét. 

   

Észrevételek és Helyzetjelentés 

 

 Legjobb tudomásom szerint legégetőbb problémánk az alapítvány korábbi felaprózódása 

feladatok s rendezvények terén, és az ezen programok által okozott gazdasági elszivárgás. Ezen 

forrásvesztés mértéke mostanra olyan léptékűvé nőtt, mely tarthatatlan, az Alapítvány 

fennmaradását veszélyezteti. 

 Tekintve hogy jelenlegi ismereteim és a rendelkezésre álló szűkös idő együttesen nem volt 

elegendő az anyagi, és emberi lehetőségek pontos felméréséhez, a feladatkörbe való betanulás, és 

utódképzés nem történt meg. Ettől függetlenül bárminemű átszervezés, emberpróbáló munka is 

következzen, alkalmasnak találom a jelenlegi hátországot, valamint önmagamat is a helyzet 

stabilizálására. Nem kétes, hogy a munka legjelentősebb része a racionalizálás, források keresése 

és minél alaposabb kiaknázása lesz, azonban ha mindez megtörtént remélhetőleg egy jól működő 

Alapítványt hagyhatunk a jövő érdeklődő hallgatóira. 

 A jelenlegi helyzet stabilizálása érdekében szükség lesz a TTK Hallgatói Önkormányzattal 

a lehető legszorosabb aktív együttműködést folytatni. Ezt mindannak figyelembe vételével kell 

megtenni, hogy a Hallgatói Alapítvány civil szervezet, mely alapvetően önálló jogi személy, önálló 

felelősséggel és kötelességekkel. Fontos továbbá, hogy a jelenlegi helyzet rendezése során is a 



 

 

lehető legjobban megtartsa azon funkcióit, melyet az alapítók meghatároztak (AZ ELTE TTK 

hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása).  

 

Célkitűzések 
 Az Alapítvány vagyonának bővítésére több lehetőség is adott. Ezek közül az egyik 
legegyértelműbb az adó 1% felajánlásokból származó jövedelem. Ezen bevételi forrás növelésére 
az egyik módnak az egyetemi alkalmazottak (tanárok, fenntartó személyzet) körében növelni az 
Alapítvány számára adójuk 1%-t felajánlók számát. A jelenlegi és leendő hallgatók körében is 
fontos megismertetni ezt a lehetőséget, hiszen az Alapítvány az egyetem hallgatóinak érdekeit 
szolgálja. Fontos azonban tudni, hogy jelenleg az Alapítvány hiányának 10%-t adja csupán az éves 
adó 1% bevétel összege. 
 A kuratórium korábbi elnöki pályázatában a másik fő forrásként az érettségi 
előkészítőkből befolyó összeget említik a növekedés irányának. Ennek valóban meghatározó 
szerepe lehet a későbbi fejlődés érdekében és egyetértek a téma fontosságában Lukács Károllyal. 
Fontos azonban tudni, hogy az előkészítők által biztosított bevétel szükséges az oktató állomány 
megtartásához, a bérszínvonal jelenlegi szinten való megtartásához.   
 Tekintve, hogy az alapítványnak nem elsődleges célja gazdasági/vállalkozási tevékenység 
folytatása így új vizekre evezni jelenleg veszélyesnek gondolom, azonban meggondolandó lesz a 
gazdasági stabilitás szempontjából valamely a hallgatók érdekeit is szolgáló, vagy azt elősegítő 
profitábilis tevékenységkör fejlesztése. Ezek közül az egyetem területén az automaták 
üzemeltetésében lehet lehetőség, valamint esetleges papír-írószer vásárlási lehetőség biztosítása 
lehet az alapítvány jelenlegi céljaival egybevágó irány.  
 Fontosnak tartom továbbá erős, akár jelenlegi gazdasági és közszereplő vállalatoknál 
érdeklődni, ilyenformán gazdasági, anyagi természetű támogatást szerezni az alapítvány számára. 
Ilyen a jövőben megkeresendő vállaltok között a kart korábban is támogató nagy 
részvénytársaságok élveznének prioritást (pl. MOL) 
 Nem gazdasági természetű céljaim az érettségi előkészítők színvonalának megtartása 
jelenlegi kiemelkedő szintjükön, valamint az előkészítőt tartó tanárokat biztosítani a további 
együttműködési szándékról.  
 További cél, hogy a kuratórium és felügyelő bizottság tagjai mindenkor az alapítvány 
működését figyelemmel követő, a hallgatói közéletben aktív szereplők legyenek, hogy a 
jelenlegihez hasonlatos helyzet többé ne állhasson fenn. Így megválasztásom esetén 
szorgalmaznék több alapító okiratbeli módosítást is, melyek magukban foglalnák, hogy a felügyelő 
bizottság legalább egy tagja mindenkor az ELTE TTK HÖK valamely tisztviselője legyen. Ez 
olyan formán erősítené a bizottságot, hogy a munkásságáért ösztöndíjban részesülő hallgató 
vélhetőleg motiváltabb lenne a feladat elvégzésére. 
 
Zárszó 
 
 Hálás vagyok Horváth Lucának a megkeresésért és szeretném kijelenteni, hogy időm és 
tehetségem adta lehetőségekkel élve a megbízatást a tőlem telhető legjobban fogom teljesíteni 
megválasztásom esetén. Ezt a tisztséget pedig mindaddig, míg egyenes gerinccel, az arcomat a 
bármikori történésekhez adva teljesíteni tudom, vinni szeretném. 

 
Köszönöm, hogy pályázatom elolvasására időt szántál! 

       Budapest, 2018. 06. 30. 

       Biró Máté 

 

 

 


