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Mészáros Anna Lilla 

 

Kedves tagság! 

 

Mészáros Anna Lilla vagyok, ezen motivációs levéllel pedig a 

Titkári pozícióra jelentkezem. 

2017 áprilisától vagyok tag, ami egy nyári egyetemmel kezdődött Salerno-ban. A szervezet 

a 2 hét alatt annyira megtetszett, hogy elhatároztam, hogy komolyabban is meg 

szeretném ismerni. Az őszi félévben a bevonó tábor után próbáltam minél több 

programon részt venni. A tavaszi félévben pedig már aktívabban is jelen voltam AEGEE-

Budapest életében. Részt vettem SUPS-on (Budapest), Agora-n (Krakkó), nyári egyetem 

szervezői tagsággal rendelkezem, illetve HR-esként is próbáltuk a társammal összefogni 

a tagokat. Friss élményem jelenleg a Belgiumban és Hollandiában megrendezett nyári 

egyetem.  

De hogy miért szeretnék Titkár lenni? Nos, úgy gondolom, hogy a Board-ba a legjobb 

bevezető út a titkári pozíció, ugyanis ezt egyféle „háttérmunkának” látom. Későbbi 

pozícióvállalásaimhoz ugyanis elengedhetetlen, hogy ne rögtön belecsapjak a Board 

közepébe, hanem mint „külső szemlélő” tanuljam meg először a folyamakat. Tekintve, 

hogy a Titkár az, aki mindenről értesítést kap, emellett folyamatos rálátása van mind a 

szervezetben, mind a Board-ban zajló dolgokra, ez egy remek színtér számomra, hogy 

megtanuljam az ott zajló munkafolyamatokat, szervezkedést. Ehhez a feladatkörhöz 

tökéletesen passzolna a precizitásom. Továbbá kitartó embernek tartom magam, aki ha 

valamit elhatároz, akkor azt véghez is viszi. Azt gondolom, hogy egy év alatt a 

szervezetben szereztem annyi tapasztalatot, hogy bizonyos kérdések döntésében, 

megszavazásában a helyes irányba javítsam leendő Board-tagságommal AEGEE-

Budapestet. Továbbá a meglévő és az esetlegesen felmerülő problémákat is szeretném 

közösen orvosolni a többi Board-taggal együtt, közösen, természetesen a titkári 

feladataim ellátása mellett. 

Üdv, Mészáros Anna Lilla 
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Pintér Eszter 

 

Kedves AEGEE-Budapest Tagok! 

 

Pintér Eszter vagyok, a Budapesti Gazdasági Egyetem 

harmadéves turizmus-vendéglátás szakos hallgatója. 

Ezen levelemmel szeretnék jelentkezni a 2018-as őszi 

félév Külső Kapcsolatokért Felelős Alelnök pozíciójára. 

Az AEGEE-hez 2016 tavaszán csatlakoztam nyári egyetem miatt. A HR munkacsoportban 

kezdődött az utam, majd titkárként és European Responsible-ként segítettem 

szervezetünk működését. A tavalyi évben az összmagyar Nyári Egyetem egyik szervezője 

voltam, illetve számos helyi program lebonyolítását segítettem helperként. A 2 év alatt 

külföldi eventeken is részt vettem: egy HR Training Course, EPM, SUPS, 2 SU, 2 NWM és 3 

Agora - kétszer visitorként, egyszer delegáltként. 

Lehetőségem volt eljutni kettő Erasmus+ projektre is, illetve elvégeztem egy online 

tanfolyamot „Erasmus+ Funding Opportunities for Youth” néven, így nagyjából látom a 

folyamatokat, de tisztában vagyok azzal, hogy rengeteget kell még tanulnom. Szeretnék 

fejlődni, illetve fejleszteni magam a témában, hogy ezt a tudást átadva minél több tagunk 

kapjon kedvet a külföldi eseményekhez. Terveim között szerepel a szokásos infó estek 

tartása: lehetne az esedékes Network Meetingek, és EPM előtt egy tájékoztatót tartani, 

ahol a bizonytalanságot eloszlathatnánk és megválaszolásra kerülnének a tagjaink 

kérdései. 

Úgy vélem, hogy azért veszítünk sok tagot, mert az emberek nem tudnak fejlődni nálunk, 

ezért más diákszervezet után néznek. Úgy érzem, sokszor nem is az emberek motivációja 

hiányzik, csupán tájékozatlanok a lehetőségeiket illetően. Ennek a megoldása lehet az új 

stratégia kialakítása, amit a tavaszi board már felvázolt. Ezen kívül szeretném a tagjainkkal 



AEGEE-Budapest 
 

Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe 

 

 

 

EHHE     

Budapesti Corvinus Egyetem Fszt. 6.2.   E-mail:      board@aegee-budapest.hu 

Budapest, Fővám tér 8.   Website:   locals.aegee.org/budapest 

1093    

jobban megismertetni a nemzetközi szintet, gondolok itt többek között a különböző 

Interest Groupokra és Working Groupokra. Ezáltal az Agora sem lesz olyan távoli dolog. 

Az exchangek megvalósítása során fontosnak tartom, hogy ne csak a board tagok 

kapcsolatai alapján döntsük el, hogy kikkel szervezünk cserét, hanem a elsősorban tagok 

megkérdezése, majd a lista szűrése az alapján, hogy melyik antennától tudnánk kicsit 

kölcsönösen tanulni, esetleg valamilyen kis session formájában tudástranszfert beépíteni 

a programba. 

A twin antenna kapcsolat előkészítésére, kialakítására a boarddal közösen megfelelő 

figyelmet fordítanék. Tudom, hogy az előző félévben már elindult valami, de a betöltetlen 

pozíciók és egyéb okok miatt ez háttérbe szorult.  

Szeretném, ha az AEGEE-Pécs és AEGEE-Cluj Napoca szervezésében októberben 

megrendezésre kerülő Regional Training Course-ra minél több embert küldenénk, hiszen 

nem csak tanulásra, hanem csapatépítésre és -bár már nem a mi Networkünk, de a- 

térség többi antennájával való jó kapcsolat kialakítására is nagyszerű alkalom. 

A 2 éves tagságom alatti utazások, szakmai programok során sok tapasztalatot 

szereztem, amivel készen állok belevágni a külsős pozíció feladataiba. Amit meg tudok 

ígérni, hogy a rám háruló feladatokat pont olyan lelkiismeretesen fogom elvégezni, mint 

ahogyan azt a titkári pozícióm alatt tettem.  

Remélem, hogy alkalmasnak találtok a pozícióra és a közgyűlésen bizalmat szavaztok 

nekem az őszi félévre. 

 

Üdvözlettel, 

Pintér Eszti
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Csizmadia Árpád 

 

Kedves AEGEE-Budapest! 

 

Jelen motivációs levelemmel jelentkezek az AEGEE-Budapest 

Public Relations Vezetői pozíciójára. 

Én, mint AEGEEan 

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

visitor, delegált és legutóbb mint international helper, 4 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 a boardon belüli félévemben és szeretném visszaadni a 

rengeteg energiát, amit kaptam a közösségtől. 

AEGEE, ahogy én látom 

Az AEGEE egy játszótér, ahol mindenki kipróbálhatja magát vezetői szerepben, 

kipróbálhatja ötleteit, megvalósíthatja saját elképzelését az ideális szervezetről, ehhez 

rengeteg szabadságot is nyújt a szervezet. Viszont nem szabad szabadidős 

foglalkozásként tekintenünk egy pozícióra, nem szabad elfelejtenünk, hogy az AEGEE 

egyben Európa legnagyobb több tudományterületű diákszervezete, ezen belül AEGEE-

Budapest nemzetközi szinten az egyik legjelentősebb szereplő, mely sok mindenre képes, 

és sokat is várnak el tőlünk. Szeretném, ha a lokálunk példát tudna mutatni 

elkötelezettségben, aktivitásban és energikus és programokkal teli félévet tudnánk 
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megvalósítani, board tagként, valamint PR vezetőként szeretnék megtenni mindent 

ennek érdekében. 

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. 

A problémával sokat foglalkozunk AEGEE nemzetközi szintjén, de úgy érzem a pozitív 

változáshoz minden szereplőnek aktívan részt kéne vennie, ennek érdekében szeretnék 

olyan programokat, amire a többi antenna is irigykedve tekinthet, ami következésképp 

versenyhelyzetet teremthet a többi antenna körében. Ehhez egy rendkívül erős PR 

tevékenység szükségeltetik, mely egy olyan kihívás, amivel szívesen nézek szembe. 

AEGEE, amilyennek szeretném látni 

A közösség építéséhez és összetartásához rendkívül 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 

ledelegálásaaz, ami bent is tartja az embereket, valamint amivel a leghatékonyabban 

tudjuk reklámozni szervezetünket. 

Ezért is tartom fontosnak, hogy sokat foglalkozzunk a nemzetközi szintünkkel, 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, valamint megfelelő 

publicitást biztosítunk ehhez, 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, a working groupokat, valamint az aktívabb nemzetközi programokhoz szeretnék 

elérni szorosabb ESN koordinációt, valamint egy twin antenna kapcsolat előkészítését. 


