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Caesar Bálint 

 

Kedves AEGEE-Budapest tagok! 

Caesar Bálint vagyok, immár egy év óta AEGEE-Budapest 

elnöke. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 

dolgozom, ahol projektmenedzseri, pénzügyi és 

koordinátori szerepet töltök be. Ezen motivációs 

levelemmel újra, immár harmadszorra szeretnék jelentkezni AEGEE-Budapest elnöki 

pozíciójára a 2018-as őszi félévre. 

2014 tavaszán csatlakoztam az AEGEE budapesti antennájához. Először egy SU-n vettem 

részt Németországban, majd itthon vállaltam kisebb-nagyobb szervezői feladatokat. 

Részt vettem NWM, SU szervezésben, főszervezője voltam a 2018 elején megrendezett 

SUPS tréningnek, a 2017 tavaszán megrendezett FBA konferencia egyik szervezője 

voltam, részt vettem 2 EPM-en, 8 Agorán és megszámlálhatatlan helyi és nemzetközi 

AEGEE-s szakmai és kevésbé szakmai eseményen. Az elmúlt egy évben mindezt a tudást 

és tapasztalatot igyekeztem felhasználni AEGEE-Budapest elnökeként, hogy az antenna 

fejlődhessen és növekedhessen. Sikeresen lebonyolítottam egy irodapályázatot és 

költözést és az új irodánknak hála, kényelmesebben és nagyobb területen férünk el. 

Visszahoztam a mentorprogramot, bevezettem a heti helyi hírlevelet. Szorosabbra 

fűztem a kapcsolatot a HÖK-el, eljártam a gyűlésekre, új kapcsolatokat alakítottam ki más 

diákszervezetekkel, egyesületekkel, mint a HÖOK, ELSA, ESN, stb. Koordinálom a 

nemzetközi projekteket (Enjoy Your Future, Erasmus+, Gender Through the Screen), 

elkészítettem két Erasmus+ projekt beszámolót, részt vettem pályázatírásban különböző 

platformokra. A féléves programok által igyekeztem megvalósítani az AEGEE vízióját, és 

olyan programokat szervezni, amelyek által a tagok fejlődhetnek. Így került 

megvalósításra 3 db AEGEE est és kvíz, az Agora Night, ahol ebben az évben először 

Agorát is szimuláltunk. A félév során 6 infóestet tartottam, és megannyi más dologban is 

részt vettem, amire én és a teljes Board is büszke lehet. Az őszi félév után a tavaszi 

félévben a Board koordinálása jobban sikerült, több mindenbe tudtunk belevágni, és 

több időnk maradt csapatépítésre, egymás megismerésére. 
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A harmadik féléves jelentkezésem oka az, hogy vannak olyan feladatok, amelyek 

befejezetlenek. Remélem, hogy azok a változások, amik AEGEE-Budapest életében 

megtörténtek ez idáig elnökségem alatt, azok alapjai lesznek egy erős antenna 

megalakulásának és a változások befejezésének. Ősztől az új Elnökséggel egy új rendszert 

vezetünk be, amely részben megszünteti a WG-k felosztását, és heti gyűléseket és 

projektmegbeszéléseket ajánl. Az új rendszertől azt várjuk, hogy jobb együttműködés és 

komolyabb munka tud végbemenni Egyesületünkben. Ezáltal több szakmai programot 

tudunk tartani és a tagoknak ténylegesen készség és képességfejlesztés nyújtható azáltal, 

hogy a részükre direktben tudunk feladatokat adni. Folytatnám a helyi hírlevelek 

kiküldését, ahol változatosan, a honlapra és a FB-ra hivatkozva lennének olvasnivalók. 

Nemzetközi hírlevelinkkel igyekeznénk minél több embert elérni, hogy nemzetközi 

eseményen vegyen részt. A pályázatok útján tovább kívánom fejleszteni AEGEE-Budapest 

informatikai eszköz állományát, és a források megteremtésével minél több helyen 

kívánnék megjelenni, mint pl.: fesztiválok, állásbörzék, stb. Tovább fogom fejleszteni a 

Mentorprogramot, hogy a program által a mentorok minél jobban be tudják vonzani az 

újakat. Az új boarddal már nyáron elkezdjük a csapatépítést és az őszi programok 

kialítását. Legalább két exchanget szeretnék lebonyolítani, min 20 fő jelentkezését 

szeretném elérni az őszi isztanbuli AGORA-ra és két szakmai event megrendezését is 

szeretném megvalósítani. Ezen túl a tudástranszfer módját hatékonyabbá tenném, és 

lehetőséget biztosítanék minél több szakmai anyag publikálására. A tudástranszfer 

alapjául szolgáló Board itinert publikálnám megfelelő feltételek mellett, hogy bárki 

beleláthasson, milyen sokszínű tevékenységgel foglalkozunk.  

Remélem, elkezdhetem 2018 őszétől 3. ciklusomat, hogy elnöki tevékenységemmel és 

vezetésemmel újra nagyok lehessünk. 

Üdvözlettel: Caesar Bálint
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Sági Laura, AEGEE-Budapest 

 

Kedves Tagság, Board és Felügyelő Bizottság! 

Sági Laura vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetemen 

tanulok nemzetközi gazdálkodás szakon, most fejeztem be 

a 2. évem. Jelen levelemmel a Pénzügyi Vezető pozícióra 

szeretnék jelentkezni a 2018-as őszi félévre.  

Az AEGEE-hez 2017 őszén csatlakoztam. Már rögtön az elején magával ragadott az egész 

szervezet hangulata, céljai és a benne rejlő rengeteg lehetőség, így már akkor 

elhatároztam, hogy szeretnék minél aktívabb tag lenni. Két féléven keresztül HR 

középvezetőként tevékenykedtem. Szerveztem két bevonó tábort, több helyi programot, 

segítettem a helyi exchange-k lebonyolításában illetve a New Year’s Event egyik 

szervezője voltam. Igyekeztem nemzetközi szinten is aktív lenni, részt vettem két Agorán, 

egy nyári egyetemen, csereprogramokon illetve egy márciusban egy FR témájú european 

school-on Brüsszelben. Előző félévben én töltöttem be a Pénzügyi Vezető pozíciót, ami ez 

alatt a pár hónap alatt nagyon a szívemhez nőtt, rengeteget tanultam belőle, így nagyon 

szeretném folytatni az elkezdett munkámat.  

Majdnem 2 éves tagságom alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, sok új embert 

megismertem és rendkívül hasznos ismeretekre tettem szert. Mindig nagyon élveztem 

egy lelkes és összetartó csapat részeként együtt dolgozni másokkal, és közösen 

megvalósítani valamit. A fél éves board tagságom során (is) azt éreztem, hogy valami 

nagyszerű dolog része lehetek. Rengeteg mindent (életre szóló élményeket, barátságokat 

és tudást) kaptam az AEGEE-től, épp ezért döntöttem úgy, hogy szeretném folytatni a 

board tagságot, hogy szerzett ismereteimen és tapasztalataimon keresztül én is 

visszaadhassak valamit. A pénzügyi vezető betöltése nagy felelősséggel jár, hiszen 

feladatai nélkülözhetetlenek a szervezet gördülékeny működéséhez, de úgy érzem, a 

következő félévben is meg tudok birkózni velük. Az eddigi tagságom alatt igyekeztem 

mindig lelkiismeretesen megcsinálni a rám bízott feladatokat, legyen szó bármiről. 

Megbízhatónak és precíznek tartom magam, amit úgy gondolom, eddigi tevékenységeim 

is igazolnak.  
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Terveim között szerepel a költségvetés pontos és nyomon követhető vezetése, a tagság 

(különösen az újak) tájékoztatása az utalási lehetőségekről, a számlák havi és azon belül 

események szerinti csoportosítása és rendszerezése egy mappában (úgy gondolom, így 

lesz a legkönnyebben visszakereshető). A visszatérítéseket szeretném szigorúan kezelni, 

egy form kitöltésével és egy megadott határidőre készített beszámoló küldésével lehet 

csak visszaigényelni majd a részvételi díjakat. Szeretném, ha negyedévente egyeztetnénk 

a számlákat és banki tranzakciókat, hogy majd következő év elején egyszerűbb legyen. 

Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy a nagyobb eseményeknek legyen külön pénzügyi 

felelőse, akivel folyamatosan egyeztetnénk a költségvetést. A készpénzes befizetéseket is 

szeretném szigorúbban venni, és mindenről nyugtát/bevételi nyilatkozatot készíteni. Az 

FR-re mindenképp nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni, az sajnos az előző évben a 

betöltetlen pozíciók átvállalt feladatai miatt háttérbe szorult. Ehhez szeretném 

hasznosítani a brüsszeli miniFRES-en szerzett ismereteimet, illetve a leendő board-al 

kialakított stratégiát venném alapul. Fontosnak tartom, hogy szervezzünk a félév elejére 

egy tréninget, hogy a tagok magabiztosabban álljanak hozzá ehhez a témához. Ezen felül 

természetesen - ahogy időm engedi - szeretnék más, kisebb feladatokat is vállalni, aktívan 

részt venni mind helyi, mind nemzetközi szinten, ahogy most is pénzügyes mellett mentor 

és SU szervező is vagyok. Nagyon fontos lenne, hogy a leendő board tagokkal minél 

hamarabb elkezdjük a munkát, kialakítsunk egy új stratégiát és megtervezzük a következő 

félévet, illetve legyen egy komoly tudástranszfer is, hogy hogy ne kövessük el ugyanazokat 

a hibákat, mint korábban.  

Köszönöm, hogy végig olvastátok, remélem ismét sikerült meggyőzni Titeket és bizalmat 

szavaztok a szerdai közgyűlésen!  

Szép nyarat kívánok Nektek, 

Laura 
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Csizmadia Árpád 

 

Kedves AEGEE-Budapest! 

 

Jelen motivációs levelemmel jelentkezek az AEGEE-Budapest 

Belső Kapcsolatokért Felelős Alelnöki pozíciójára. 

AEGEE-s múltam 

Az AEGEE-Budapesthez 3 éve csatlakoztam ez idő alatt voltam EPM en, agorán, mint 

visitor, delegált és legutóbb, mint international helper, 3 külföldi nyáriegyetemen vettem 

részt, valamint lokális eseményeknél szervezői és segítői feladatokat láttam el New Year’s 

eventen, LTC-ken, bevonó táborokban, corvinusos és szociális eseményeknél. 

Az AEGEE-be történő csatlakozásom után egy remek közösség tagja lettem, sok itteni és 

külföldi kapcsolatom lett, melyek azóta is meghatározzák az életemet, 2016-ban lettem 

igazán aktív az AEGEE-n belül, azóta a helyi és a nemzetközi szintről is sokat tanultam, 

melyet szeretnék kamatoztatni belsős alelnökként és szeretném visszaadni a rengeteg 

energiát, amit kaptam a közösségtől. 

Miért Belsős? 

Az AEGEE jelenlegi egyik legnagyobb kihívása a tagok fogyatkozása, nyári egyetem 

résztvevők csökkenése, valamint a tematikus, softskill fejlesztő programok háttérbe 

szorulása, sok más lokállal együtt sajnos AEGEE-Budapest is érintett. 

AEGEE-Budapest nemzetközi szinten nagyon erős, sok mindenre képes, és sokat is várnak 

el tőlünk, szeretném, ha a lokálunk példát tudna mutatni ebben, szeretnék nekimenni 

ennek a kihívásnak, és egy aktív, energikus és programokkal teli félévet szeretnék 

elősegíteni, amire belsős alelnökként van meg a legtöbb eszközöm. 
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A problémával sokat foglalkozik a CD, vagy a SUCT is, de úgy érzem nem csak tőlük kéne 

várni a megoldást, hanem lokálisan kéne összehozni olyan programokat, amin mi is 

szívesen vennék részt, ami következésképp versenyhelyzetet teremthet a többi antenna 

körében. Ahogy az angolok és Orosz László kolléga is mondja think globally act locally.  

Célok 

A közösség építéséhez és összetartásához fontosak a helyi szociális események, ezért is 

szeretnék heti rendszerességű social drinking eseményt, ezek nagyon fontosak a jó 

atmoszféra megteremtéséhez, de a fejlesztő programok, a feladatok megfelelő 

ledelegálása az, ami bent is tartja az embereket. 

Ezért is tartom fontosnak, hogy sokat foglalkozzunk a nemzetközi szintünket, Budapest 

nagyon egyszerűen szervez programokat külföldieknek, egy nagyon népszerű célpont 

vagyunk a fiatalok körében, rengeteg kapcsolattal és ezt szeretném felhasználni ahhoz, hogy 

vonzó programokat tudjunk nyújtani mind helyieknek, mind pedig külföldieknek, melyre, ha 

megfelelően bevonjuk a szervezésbe a tagjainkat, az vonzóvá tenné a szervezetet a többi 

leendő tagunknak is. 

Szeretném felhasználni a lehetőségeket, amivel AEGEE-Budapest rendelkezik, a rengetek 

outgoing de nem aktív tagjainkat, a volt és jelenlegi AEGEE tagok tudását, a network-ünket, 

valamint az aktívabb nemzetközi programokhoz szeretnék elérni szorosabb ESN 

koordinációt, valamint egy twin antenna kapcsolat előkészítését.  
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Vasvári Dorottya 

 

Kedves FB és AEGEE-Budapest tagok, 

 

Vasvári Dorottya vagyok, emberi erőforrások hallgató a 

Corvinuson, mire ti ezt olvassátok, már elmondhatom, hogy 

a második évem végeztem el. Ezzel a levelemmel szeretnék jelentkezni a belsős 

kapcsolatokért felelős alelnöki pozícióra a 2018/2019-es tanév őszi félévére.  

2017 márciusában csatlakoztam a szeretett diákszervezetünkhöz és mindössze csak 

azért, hogy utazzak egyszer kétszer. Az „egyszer- kétszer” azóta jóval gyarapodott és hálás 

vagyok, hogy nem csak meglátogatott országokat tudhatok magam mögött, hanem életre 

szóló élményeket, rengeteg nevetést, tapasztalatot és legfőképp értékes barátságokat. 

Mindig is barátkozós, cserfes lány voltam és imádok társaságban lenni. Ezért is szeretnék 

következő félévben belsős lenni, úgy érzem, hasznosabban tudok hozzátenni a 

szervezethez egy ilyen pozícióban, mint a mostani féléves titkári munkámmal. 

Eddigi szervezői tapasztalataim mindig igényelték, hogy jelen legyek kreatívkodjak és 

ötleteljek. Tavaly ősszel FR középvezető voltam, szervezhettem LTC-t- nyári tábort, New 

Year’s Eventet, SUPS-ot, kisebb nagyobb összejöveteleket, segítettem Alumni eventen, 

bevonóba csopvez voltam. Idén egy MiniFRES tréningen vettem részt, ahol a megszerzett 

tudást igyekszem az elkövetkező eseményeken élesben kipróbálni.  

A jelenlegi boarddal és remélhetőlég a következővel közösen egy új felépítést és stratégiát 

sikerül kialakítani, ami a megpályázott pozícióm olyan szempontból érintené, hogy a 

programok egész félévre meglennének időpontra pontosan. Ezeken kívül természetesen 

új programok, összejövetelek is lennének spontán.  Így könnyebb mindenkinek tervezni 

előre és rendszerességet visz a szervezet életébe is. Valamint a kialakult események és 

hagyományok szilárd alapokra lesznek fektetve. 

Látva az első Agorámon Krakkóban, hogy milyen is az igazi nemzetközi szint, néhány 

elkapott szóból és a budapesti Agora megemlékezésből nekem is kedvem lett egy ekkora 

esemény szervezéséhez. Persze tudom, hogy rengeteg tapasztalat, logisztika és főleg 

erőforrás kell. De szeretném az emberi erőforrás részét megadni a szervezetnek tagok 

toborzásával. Úgy érzem, mi tele vagyunk olyan lehetőséggel, amit rengetegen keresnek 

de nem tudnak megfogalmazni és nem találnak ránk. Hiszen amikor egy ismerősnek 

mesélek az AEGEE-ről felcsillan a szeme, csakúgy mint az enyém csillant, amikor 

csatlakoztam. Ezen kívül rengeteg tudás és jó tanács van elrejtve a régebbi tagoknál, amit 
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nem szabad veszni hagyni és kell, hogy lássák az ő munkájuk nem fog elveszni. Bízom 

abban, hogy a személyiségem és az emberekhez való hozzáállásom megfelelő egy belsős 

alelnök elvárásaihoz. 

Ezen túl szeretnék szinte minden eseményen ott lenni és aktívan élvezni az AEGEE által 

biztosított lehetőségeket. Tanulni és fejlődni szeretnék úgy, hogy megszerzett tudásom 

folyamatosan visszaforgatom a szervezetbe. Nagyon szeretném, hogy egy összeszokott 

nagy család legyünk és nemzetközi szinten se hagyjuk elhalni az antennánk hírnevét.  

Remélem ismét bizalmat szavaztok nekem egy új pozícióban és lehetőséget adtok 

elképzeléseim megvalósításához.  

Puszi és ölelés 

Dorka 


