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Kedves Mentorált! 

Nagy örömömre szolgál, hogy kezedben tarthatod ezt a rövid kiadványt az AEGEE-ről. 

Sokunk munkája fekszik benne, akik időt-energiát áldoztak arra, hogy össze legyen 

szedve Neked érthető formában, hogy mi is az AEGEE, kik vagyunk, és mit csinálunk. 

Igyekeztünk a kiadványban mindenki számára érthetően megmagyarázni azokat a 

fogalmakat, amelyekkel naponta találkozhattok a szervezetben. Él közöttünk az a 

mondás, hogy annyit kapsz vissza a szervezettől, amennyit beleteszel. Természetesen 

a kiadvány elolvasása nem jelenti azt, hogy mindent tudni fogsz. Ezzel csak lehetőséget 

adunk arra, hogy könnyebben boldoguljál a világunkban, egy mankót adunk ahhoz, 

hogy a későbbiekben könnyebb legyen neked. Sok kitartást kívánok neked.  

 

Üdvözlettel: 

Caesar Bálint 
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Szervezetünkben két szintet lehet megkülönböztetni, az egyik a Helyi szint, ami AEGEE-Budapest által 

szervezett programokat jelenti, a másik a nemzetközi szint, ami megnyitja azt a kaput előttetek és bevezet 

az AEGEE világába. Az elkövetkezendőkben ennek a kettőnek a fogalmait mutatjuk be. 
 

Helyi szint: 

EHHE 

Az Európai Hallgatók Hálózatának Egyesületének 

rövidítése. Lényegében ez az AEGEE-Budapest magyar 

jogi megfelelője, minden hivatalos dokumentumon ez a 

hivatalos megnevezés szerepel, például erre a névre 

kérjük a számlákat. AEGEE-Budapest az AEGEE 

nemzetközi ernyőszervezet budapesti tagszervezete. 

Emellett az EHHE önállóan is nyilvántartott, 

Magyarországon bejegyzett egyesület. Mint ilyen, a Ptk. 

hatályos jogszabályainak meg kell felelnie, így többek 

között bejegyzett vezetőséggel és alapszabállyal kell 

rendelkeznie, közgyűléseket kell tartania és éves 

bevallást készítenie.  
 

A szervezet működését a mindenkori aktuális Szervezeti 

és Működési Szabályzat, illetve az Alapszabály 

szabályozza. Ezeknek a legfrissebb verziója 

megtalálható a honlapon:  
http://www.locals.aegee.org/budapest/alapszabaly/ 
http://www.locals.aegee.org/budapest/szmsz/  

 

Ezek a dokumentumok adják a szervezet működésének 

(elsősorban formális) alapjait. Nem árt, ha némileg 

tisztában vagy a felépítésével, vagy legalább azzal, hogy 

mit hol találsz bennük, mert itt minden, a szervezettel 

kapcsolatos kérdésére választ kapsz. Benne van 

például, hogy az EHHE három fő entitása a: 

 Board (a szervezet vezetői, később lesz róluk 

szó) 

 Középvezetőség (a boardnak felelő emberek, 

róluk is lesz még szó) 

 Felügyelőbizottság (3 Alumni board tag, aki 

ellenőrzi, hogy mindent helyesen csinál-e a 

board) 

Információt találsz bennük még arról, hogyan 

választunk új vezetőséget, hogy nekik milyen feladataik 

vannak, milyen helyi és nemzetközi rendszeres 

eseményen tudsz részt venni, hogyan küldünk 

delegáltakat az AGORA-ra (hogy mi az agora, arról 

később olvashatsz), stb. 

Board

A Board, AEGEE-Budapest legfőbb döntéshozó szerve. 

Hat főből áll: Elnök, Titkár, a két Alelnök, Pénzügyi vezető 

és Public Relation vezető. Jelenlegi szabályozás szerint 

az Elnök, a Titkár és a Pénzügyi Vezető személyében már 

önállóan döntésképes. Általában heti rendszerességgel 

tartja ülését, ahol megvitatja a szervezet jövőbeli 

feladatait. Később jellemzően közülük kerül ki a 

Felügyelő bizottság.  

Munkacsoportok és középvezetőik 

Az egyesület szakmai tevékenységét a különböző WG-k 

(Working Group-ok) folytatják. A WG-k vezetői a 

Vezetőségi tagok. Jelenleg 4 WG van: 

 

 Human Resources Munkacsoport - HR 

 Public Relations Munkacsoport - PR 

 Fund Raising Munkacsoport - FR 

 European Projects Munkacsoport - ER 

HR: 

Feladata a HR stratégia kidolgozása, előteremti az 

Egyesület működéséhez szükséges emberállományt, 

felel a tagok motivációjának fenntartásáért, a szervezet 

összetartásáért. 

PR: 

Feladata a PR stratégia kidolgozása. Kapcsolatot tart a 

médiával és a tagokkal. Biztosítja a megjelenést mind 

online mind offline formában különböző csatornákon. 

FR: 

Feladata az FR stratégia kidolgozása. Felelős a szervezet 

szükséges anyagi feltételeinek előteremtéséért. 

Kapcsolatot tart a vállalatokkal és a szponzorokkal. 

EP: 

Feladata a lehetséges pályázatok koordinálása. Részt 

vesz a pályázatok előkészítésében, figyeli a pályázási 

lehetőségeket és együttműködik a tréningek 

megvalósításában.

http://www.locals.aegee.org/budapest/alapszabaly/
http://www.locals.aegee.org/budapest/szmsz/
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Iroda

Az egyesület székhelye a Budapesti Corvinus 

Egyetemen van a diákszervezeti folyósón, amit a Fővám 

tér 8 szám alatt találsz. Az iroda a IX-es számot viseli, és 

jelenleg a BBC diákszervezettel osztozkodunk. Az 

irodában bármikor bent tartózkodhatsz, de kulcsot a 

portáról csak az alábbi személyek vehetnek fel: 

https://goo.gl/oGYd4W. Van mikró és hűtő is. Figyelj, 

hogy amikor kimész, ugyan olyan rendet hagyjál magad 

után, mint amikor bementél. 

Alumni 

Alumni-nak, azokat a volt tagokat hívjuk, akik korábban 

a szervezet vezetőségébe vagy elnökségébe tartoztak. 

Számukra minden ősszel az éppen aktuális vezetőség 

szervez egy Board vacsorát, ami mindig egy jó lehetőség 

arra, hogy a rég látott ismerősök újra találkozzanak. Ez 

az esemény inkább a nemrégiben tisztséget betöltőket 

vonzza, mivel releváns tudásátadásról is szól. Továbbá, 

tavasszal egy nagyobb volumenű esemény kerül 

megrendezésre, ami az Alumni Gála. Rendszerint 

belépős és vacsorával egybekötött. 

 

Mivel csupa olyan emberről van szó, akik a maguk 

idejében sok időt és energiát fektettek az AEGEE-be, 

ezért szeretnék, hogy a szervezetnek jól menjen. Épp 

ezért minek sem örülnek jobban, mintha tanácsot kérsz 

tőlük! Nagyon szívesen ellát bármelyik Alumni jó 

tanácsokkal, pl.  hogyan érdemes az egyes eseményeket 

megszervezni, milyen lehetőségek vannak európai 

szinten, stb.. :)  

 

Az AEGEE-nek van nemzetközi Alumni szervezete is 

egyébként, őket a “Les Anciens” néven szoktuk 

emlegetni, ők voltak azok, akik az AEGEE-t alapították, és 

az évente tartandó pár napos találkozójukat tavaly 

(2017) épp itt rendeztük Budapesten. 

Bevonó tábor 

A tábor egy kötetlen lehetőség arra, hogy az új tagok 

megismerkedhessenek a szervezettel. Egy hétvégét vesz 

igénybe, bemutatkozik az elnökség és a WG-ok. Néhány 

játék mellett sok idő fordítódik csapatépítésre. Ha az 

elnökség szakmai eseményt szervez, akkor az LTC 

formájában valósul meg. 

LTC: 

A Local Training Course (LTC) az AEGEE-Network minden 

helyi tagszervezete által rendszeresen (legalább évente 

egyszer) megtartott tréningeket jelölik. Ezek a tréningek 

helyi szinten, a helyi AEGEE-tagok számára kerülnek 

megrendezésre, és tartalmukban, módszereikben 

minden városban hasonlóak. Az LTC-k célja a szervezet 

céljainak és működésének megismertetése a tagsággal, 

valamint a tagok képességeiknek fejlesztése annak 

érdekében, hogy sikeresen részt tudjanak venni a 

diákszervezet életében és a közös célok elérésében. Az 

LTC-k a legtöbb  esetben több napos események, 

melyeket a helyi tagság és a Board közösen szerveznek, 

figyelmet fordítva arra, hogy a fejlődés és a tanulás 

mellett szórakozásra és egymás megismerésére is 

jusson idő. Két szintet különböztetünk meg a 

szervezetben; LTC1-et és LTC 2-őt. Mindkét LTC típus 

tartalmaz kötelező workshopokat, de emellett kellően 

flexibilisek is a helyi szervezetek igényeihez. 

LTC 1:   

Az LTC1 célja a tagság integrálása a diákszervezetbe. A 

tréning részét képezi a szervezet identitásának, 

céljainak, történelmének, struktúrájának a bemutatása, 

kisebb események szervezésésének menete, valamint a 

helyi antenna és programjainak megismerése. AEGEE-

Budapest az LTC1-et jellemzően az új tagok számára 

félévente megrendezésre kerülő bevonó tábor 

részeként tartja meg. 

 

https://goo.gl/oGYd4W
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LTC2:  

Míg az LTC1 elsősorban az új belépőknek szól, addig az 

LTC2 a már tapasztaltabb AEGEE-seknek is számtalan 

újdonságot tartogat. Ezeknek a tréningeknek az a célja, 

hogy fejlessze azokat a képességeket (pl.: projekt, 

kommunikációs, interperszonális képességek, 

prezentációs technikák, hatékony munka szervezés egy 

nemzetközi csapatban, stb.), melyeket tagjaink a 

szervezetben, a magánéletben és a karrierépítés során 

is hasznosítani tudnak. Az LTC2 során a résztvevők 

emellett mélyebb betekintést nyerhetnek a 

diákszervezet szélesebb nemzetközi projektjeiről, 

képzéseiről és kommunikációs csatornáiról. 

Budapesten évente 1 vagy 2 alkalommal szervezünk 

LTC2-őt egy Budapestről könnyen elérhető településen, 

ahol általában egy teljes hétvégét eltöltünk. 

PR csatornáink: 

Weboldal: Folyamatosan újabb és újabb cikkek 

jelennek meg, valamint a naptár funkciónál követhetők 

nyomon az események. www.aegee-budapest.hu 

Facebook oldal: AEGEE-Budapest reprezentatív oldala, 

itt hozzuk létre azokat az eseményeket, amelyek 

nyitottak bárki számára. 

https://www.facebook.com/AEGEE.Budapest/ 

AEGEE-Budapest members: itt hozzuk létre azokat az 

eseményeket és osztjuk meg azokat az infókat, amelyek 

a tagságnak szólnak.  

https://www.facebook.com/groups/aegeebudapest/ 

AEGEE-Budapest aktív csoport: A WG-ok közötti 

kömmunikációra és információ megosztásra szolgál  

https://www.facebook.com/groups/aktivaegee/ 

AEGEE-Budapest offtopic: Itt posztolunk minden olyat, 

ami nem közvetlen kapcsolódik a szervezet 

működéséhez. 

https://www.facebook.com/groups/offtopicaegeebuda

pest/ 
EVS és egyéb nemzetközi lehetőségek [AEGEE-

Budapest]: ide posztoljuk az EVS és Erasmus+ 

lehetőségeket. 

https://www.facebook.com/groups/728083220551840/ 
YouTube csatorna: 

https://www.youtube.com/user/AEGEEBudapestNews 

Instagram: 

https://www.instagram.com/aegee_budapest/ 

VIM2: 

“Visual Identity Manual 2”, a VIM legfőbb szerepe hogy 

útmutatást adjon az AEGEE összes tagszervezetének az 

egységes szervezeti látkép és PR felépítésére. A 

szervezet VI eszközei a szervezet identitását és 

felismerhetőségét erősítik. A VI anyagok használatával 

sokkal egyszerűbb a szervezeti promóció megtervezése 

és alakítása AEGEE-Budapest számára a meglévő 

anyagok használatával, emellett pedig az európai 

hálózathoz való hovatartozás is egyértelmű lesz - az 

AEGEE összes antennája ugyanazokkal a színekkel és 

formákkal dolgozik a PR anyagokon! 

 

A VIM teljes terjedelmébe elérhető a Members Portal-

on. A kézikönyv a PR-osok hasznos olvasnivalója a PR-

ról és a “branding” témájáról, tippeket ad a logó 

használatára, képszerkesztésre, és a különféle design 

elemek használatára: 

https://drive.google.com/file/d/0B5e8xUxJ9WmzdGZDb

1EwaV91dTQ/view  

 

Emellett, a PR anyagok teljes kollekciója módosítható 

formában elérhető itt:  

http://www.zeus.aegee.org/portal/resources/pr-

materials/  

 

Fun fact: AEGEE-Europe 2 hivatalos wordpress 

honlaptémával dolgozik. Az egyiket (version 2) 

Komáromi Zsófi, AEGEE-Budapest tag tervezte :) 

Board drive, sheet: 

Az elnökség minden anyagát és online dokumentumát 

Google Drive alatt őrzi. Itt mappákba vannak rendezve 

az anyagok félévenként vagy témánként, pl.: bevonó. A 

board sheet egy nagy Google Spreadsheet, ahova fel 

van vive az összes olyan infó, ami nap, mint nap kell, pl.: 

programlista, elérhetőségek, stb. 

 

http://www.aegee-budapest.hu/
https://www.facebook.com/AEGEE.Budapest/
https://www.facebook.com/groups/aegeebudapest/
https://www.facebook.com/groups/aktivaegee/
https://www.facebook.com/groups/offtopicaegeebudapest/
https://www.facebook.com/groups/offtopicaegeebudapest/
https://www.facebook.com/groups/728083220551840/
https://www.youtube.com/user/AEGEEBudapestNews
https://www.instagram.com/aegee_budapest/
https://drive.google.com/file/d/0B5e8xUxJ9WmzdGZDb1EwaV91dTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5e8xUxJ9WmzdGZDb1EwaV91dTQ/view
http://www.zeus.aegee.org/portal/resources/pr-materials/
http://www.zeus.aegee.org/portal/resources/pr-materials/
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Nemzetközi szint 

Ez a rész lehet, hogy kicsit szárazabb, de itt nyílik meg az AEGEE igazi arca, itt tárulnak szemetek elé a 

nemzetközi lehetőségek, tréningek, stb. 

AGORA

Az Agora AEGEE-Europe félévente megrendezett 

közgyűlése, ahol a szervezet számára legfontosabb 

dolgok kerülnek megvitatásra: új szabálymódosítások, 

választások, új projektek, stb. Az Agorát minden 

tavasszal és ősszel rendezik, körülbelül 4-5 napon 

keresztül, ahol az antennák képviselői (delegáltjai) 

szavaznak a változtatási javaslatról. Emellett az európai 

szint képviselői (envoyok), a tagjelölt local-ek (observer-

ek) és a “normál” résztvevők (visitorok) vesznek részt az 

eseményen. A delegáltak szavazati és felszólalási joggal 

rendelkeznek (illetve AEGEE-Budapesttől ők jogosultak 

visszatérítésre, illetve külön közgyűlés szavazza meg 

őket), az envoyok felszólalási joggal, a visitorok és az 

observerek pedig egyikkel sem. Az Agorát a Chair Team 

koordinálja, akinek a feladata a résztvevők kiválasztása, 

a program összeállítása és az egész közgyűlés 

levezénylése. Az Agorára a Statutory events weboldalon 

keresztül kell jelentkezni, intranet felhasználónév és 

jelszó segítségével. Az Agorán többféle különleges 

session van, ami más eseményeken nem: 

 a Plenary körülbelül egy “előadásnak” felel 

meg, ahol a legfontosabb dolgok kerülnek 

megvitatásra az összes résztvevő előtt; 

 a Prytanium a delegáltak számára készült 

“szeminárium”, ahol a szabályzat-javaslatokat 

beszélik át és szavazzák meg; 

 a Progress meetingen különböző fontos 

témakörökről adnak beszámolót és vitatnak 

meg javaslatokat; 

 a workshopok pedig általában valamilyen 

aktuális témát fednek le, vagy új képességeket 

fejlesztenek a résztvevők számára. 

AEGEE-Budapest minden Agora előtt tart Agora nightot, 

ahol az Agora és lebonyolítása részletesen bemutatásra 

kerül az új tagok számára, illetve kialakítjuk a szervezet 

véleményét a fontosabb témakörökről, ami alapján a 

delegáltjaink szavaznak majd. 

Delegáltként a részvételi díjra és az utazási költség 

felére visszatérítést kaphatsz, ha az elnökség elfogadja 

a beszámolót.

EPM

Az EPM (European Planning Meeting) az AEGEE 

legnagyobb éves tematikus konferenciája, emellett itt 

tervezik meg a szervezet éves terveit és céljait. Az EPM 

fő tematikája minden tavaszi Agorán kerül 

megszavazásra, és e köré a téma köré épül az EPM első 

fele, ahol a Plenary-kon kívül számos vitán és 

workshopon lehet részt venni. Az EPM második felében 

pedig a drafting session-kön a Strategic Plan alapján 

meghatározásra kerül a következő évi Action Agenda, az 

AEGEE éves terve. AZ EPM-re a Statutory events 

weboldalon keresztül kell jelentkezni, intranet 

felhasználónév és jelszó segítségével. Az EPM-en 

mindenki envoy státuszban vesz részt (felszólalási 

joggal), mivel ezen az eseményen szavazás nem 

történik.  

AEGEE-Budapesttől maximum 3 envoy kaphat 

visszatérítést, akiket a Board választ ki, motivációs levél 

alapján. 

NWM

AZ NWM (Network Meeting) az AEGEE nemzetközi 

meetingjei a board tagok számára, azonban nem board 

tagok is részt vehetnek rajta. Az NWM-ek félévente 

kétszer (ősszel és tavasszal), több helyszínen (6 és 11 

között általában) kerülnek megrendezésre a Network 

Commission által, az adott terület helyi szervezeteire 

fókuszálva. Az NWM-ek kiváló alkalmat nyújtanak az 

adott terület tagjainak megismerésére, illetve az 

európai szinttel való találkozásra, hiszen számos 

European Body, illetve a CD is részt vesznek rajta, és 

workshopokat, session-öket tartanak. A session-ök 

mellett lehetőség van networkingre is, illetve a 

tagszervezetek problémáinak feltárására, és megoldási 

javaslatokra is. A Network Meetingek részvételi díját 

AEGEE-Budapest visszatérítheti, amennyiben a 

résztvevő tag írásos beszámolót ad a Network Meeting-

ről, és/vagy tart egy tréninget az ott megtanult 

ismeretek alapján. 

Beszámoló alapján a részvételi díj összegére kaphatsz 

visszatérítést, ha az elnökség azt elfogadja.
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SUPS

Telente megrendezésre kerülő tematikus 3-4 napos 

kurzus, ahol a résztvevőkből SU szervezők lesznek. A 

tréningen végi veszik az összes olyan tematikát, pl.: 

participant menedzsment, kockázatkezelés, pénzügyik, 

időmenedzsment, stb, amelyikre szükség van az SU-

khoz. 

Beszámoló alapján a részvételi díj összegére kaphatsz 

visszatérítést, ha az elnökség azt elfogadja. 

 

European Schools

Olyan tréningek, amelyeket szakavatott AEGEE tagok 

tartanak különböző területeken, pl.: HR, FR, PR, stb. 

Azon túl, hogy a résztvevők megtanulnak egy non-profit 

szervezet működésének egy részét, saját skilljeit is 

fejlesztik. 

Beszámoló alapján a részvételi díj összegére kaphatsz 

visszatérítést, ha az elnökség azt elfogadja. 

 

Exchanges, Nemzetközi cserék

Rövid, pár napos nemzetközi látogatás kettő vagy 

legfeljebb három antenna között. Jellemzően nem 

szakmaiak, a város és a másik antenna tagságának 

megismeréséről szól. 

SU

Az AEGEE legnépszerűbb és legizgalmasabb programjai 

közé tartozik. Remek lehetőséget ad arra, hogy hasonló 

korú fiatalokkal töltsél 1-2 hetet, megismerheted az 

adott ország kultúráját, értékeit, gasztronómiáját, új 

barátokra tehetsz szert, és természetesen felhőtlenül 

szórakozhatsz egy nemzetközi közösségben. Jellemzően 

80-100 lehetőségből tudsz választani. 

NYE

Olyan, mint az SU, csak rövidebb és télen van. 

Jellemzően 20-30 lehetőség van évente. Nevéből 

adódóan Szilveszter idején van. 

EU Night

Minden AEGEE-s event elengedhetetlen része. Ekkor 

minden résztvevő antenna prezentálja saját országnak 

vagy városának tradicionális ételeit és italait. A 

főszervezők közül 1-2-nek kötelező mindent 

végigkóstolnia.  

Erasmus+

AEGEE-Budapest az elmúlt időben egyre aktívabb lett az 

Európai Unió által finanszírozott rövid idejű cserék, 

tréningek részvételében. Ezek az események jellemzően 

5-7 nap hosszúak, és teljesen ingyenesek, ennek 

következtében szigorú jelenléti ív van. Rengeteg féle 

lehetőség közül lehet választani, pl.: szociális 

vállalkozások alapítása, skillek fejlesztése, 

munkanélküliség, stb.  

EVS

Az EVS program 2014 és 2020 között az Erasmus+ 

program része. A program elősegíti a fiatalok 

mobilitását Európa határain belül és azokon kívül is, 

hozzájárul a nem-formális tanulási lehetőségek 

bővítéséhez, valamint a kultúrák közötti párbeszédhez. 

Az EVS kifejezés a program angol nevének (European 

Voluntary Service) kezdőbetűiből ered. Az Európai 

Önkéntes Szolgálat 18-30 év közötti fiatalok számára 

nyújt lehetőséget, hogy legfeljebb egy éven keresztül 

külföldön végezzenek önkéntes munkát. 

Szerepét a European Solidarity Corps fogja átvenni, 

amellyel Európán kívül fogsz tudni önkéntességet 

vállalni. 
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Szervezeti felépítés

Az AEGEE szerkezete egy lapos, de leginkább széles 

ábraként értelmezhető legjobban, viszonylag kevés 

hierarchiával, de sok résztvevővel. Az AEGEE 

legfontosabb alapkövei a helyi szervezetek (Locals), 

emellett beszélhetünk még európai szintről (European 

Bodies), akik különböző nemzetközi munkacsoportok 

különálló feladatkörökkel. A szervezet legfőbb 

döntéshozó szerve az Agora (több információ feljebb), 

ami félévente kerül megrendezésre. A szervezet 

gyakorlati irányítását a Comité Directeur (CD) végzi el, 

ami tulajdonképpen nem más, mint a szervezet európai 

vezetősége. A CD 7 tagból áll (Elnök, Pénzügyi vezető, 

Főtitkár + 4 db Board tag), akik Brüsszelben élnek a CD 

házban, és teljes állású önkéntesként 1 évig az AEGEE-t 

irányítják. Emellett fontos megemlíteni, hogy az európai 

szinten vannak Thematic body-k (pl. Working group-ok, 

Project-ek, Interest group-ok) akik az AEGEE tematikus 

munkájáért felelnek, és vannak Organisational body-k 

(pl. Commission-ök, Committee-k, stb.), akik a szervezet 

működéséért felelősek (p.l Network Commission a 

tagszervezetekért). 

 

Habár elsőre az ábra bonyolultnak tűnik, a gyakorlatban 

ez egyszerűbben működik: számos európai szintű 

szervezet szívesen fogad érdeklődőket, és gyakran lehet 

hozzájuk csatlakozni is, akit ez a része érdekelne az 

AEGEE-nek. AEGEE-Budapest számos jelenlegi és 

korábbi tagja is részt vesz/vett az európai szint életében, 

érdemes őket megkérdezni a tapasztalataikról és 

ajánlásaikról! 

http://www.aegee.org/about-aegee/the-structure-of-

aegee/ 

Strategic Plan 

A szervezet három évente részletes stratégiai tervet 

dolgoz ki, amely magába foglalja a szervezet 

legfontosabb közép-hosszú céljait. A stratégiai terv 

jelentős változásokat irányoz elő a szervezetben, és 

Európára nézve a következő 3 évre. Ennek megfelelően 

a Strategic Plan egyik része tartalmazza a 4 tematikus 

Focus Area-t, másik része pedig különböző szervezeti 

fejlődési területeket. A Strategic Plan 3 éves időtávra 

szól. A jelenlegi Strategic Plan a 2017-2020-as időtávot 

öleli fel. 

 

A Strategic Plan-t az úgynevezett Planning Meeting 

(háromévente megrendezett, különleges esemény a 

Strategic Plan megalkotására) során kezdik tervezni a 

tagsággal együtt. Strategic Plant 3 évente készítenek. 

Ezzel még a Network Meeting-ek során is foglalkoznak, 

illetve fórumokon kérik a tagság véleményét és 

javaslatait. A Planning Meeting során javasolt Focus 

Areakból az őszi Agora szavazza meg a véglegeseket. A 

2017-2020-as Startegic Plan a 2016 szeptemberi Leon-i 

Planning Meeting eredménye, amelyet a 2017 őszi 

Agorán szavazták meg Chisinauban. 

 

Az aktuális Strategic Plan az Intraneten való 

bejelentkezést követően ITT érhető el.  

Action Agenda 

Minden évben készül egy ún. Action Agenda, amely 

konkrét célokat fogalmaz meg a Strategic Planben 

foglalt Focus Areak mentén. Ezek elérésén a Network az 

év során közösen dolgozik, minden antenna köteles 

hozzájárulni a terv megvalósulásához. Az Action Agenda 

tervezése minden évben kora tavasszal történik a 

European Planning Meeting (EPM) során. Az Action 

Agenda-t a következő Agorán fogadják el. A 2017/2018-

as Action Agenda 2017 augusztus 1-től lép életbe, a 

2017 februári zágrábi EPM-en tervezték és 2017 

Enschedei Agorán fogadták el. 

 

A Focus Areak köré pedig 1-1 európai szintű 

munkacsoport (Working Group) szerveződik. A WG-k 

maximum 8 főből állnak, 1 koordinátor, egy policy 

officer és 6 általános tag. Ők is augusztus 1-től töltik be 

a pozíciójukat, mely 1 évre szól. A munkacsoportokba a 

szervezet minden tagja jelentkezhet. 

  

Az aktuális Action Agenda az Intraneten való 

bejelentkezést követően ITT érhető el.  

2017-2020-as Focus Areak: 

 Civic Education 

 Youth Development 

 Equal Rights 

 European Citizenship 

 

  

http://www.aegee.org/about-aegee/the-structure-of-aegee/
http://www.aegee.org/about-aegee/the-structure-of-aegee/
https://www.intranet.aegee.org/group_file/view/3/6342
https://www.intranet.aegee.org/group_file/view/3/6443
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Intranet: 

Mint minden valamire való 21. századi szervezetnek, az 

AEGEE-nek is van egy belső információs rendszere a 

tagok számára. Ezen a linken tudod elérni: 

https://www.intranet.aegee.org/  

 

Mire jó? Mikor bármilyen nemzetközi eseményre 

jelentkezel, akkor az intraneten keresztül is 

jelentkezned kell. (Kivéve az Agorát, az EPM-et és a Nyári 

egyetemeket, amiknek külön felülete van) Innen tudják 

a szervező antennák, hogy befizetett, hivatalos tagja 

vagy az AEGEE-nek. Ezen felül ez egy nagyon jó módja 

annak, hogy egyben, egy helyen értesülj az összes 

közeljövőben megrendezésre kerülő nemzetközi 

eseményről. (Ezeket a belépésed után a kezdőlap 

jobboldalán találod, és a “More…” gombra kattintva 

tudod kibővíteni a listát). 

 

Az intranetre regisztrálni kell, amit ezen a linken tudsz 

megtenni: 

https://www.intranet.aegee.org/login/signUp, azonban 

fontos, hogy csak az után tudsz eseményekre 

jelentkezni, hogy befizetted a tagdíjat, és a titkár azt 

számodra azt le is adminisztrálta. 

 

Egyéb AEGEE-s online felületek, amik hasznosak 

lehetnek: 

 http://www.zeus.aegee.org/statutory/ - 

Statutory events website: itt lehet AGORA-ra 

és EPM-re jelentkezni. Csak intranetes 

regisztráció és a tagdíj befizetése után tudod 

használni. 

 http://www.zeus.aegee.org/portal/ - Members 

portal: itt lényegében megtalálsz minden az 

AEGEE nemzetközi szintjéhez kapcsolódó 

anyagot, legyenek azok Open Call-ok, PR 

anyagok, az AEGEE nemzetközi története, a 

nemzetközi struktúrák, nemzetközi projektek 

amikhez lehet csatlakozni stb.. :) Érdemes 

körbejárni rajta, sok információt fel lehet 

fedezni róla az AEGEE Europe-ról, ez úgymond 

az AEGEE “tudástára”. 

 http://www.projects.aegee.org/suct/su2018/in

dex.php - AEGEE Summer University 2018: Itt 

megtalálod az idei nyári egyetemek listáját, 

azokról rengeteg infót, illetve jelentkezni is itt 

lehet majd  Nyári Egyetemre.  Csak intranetes 

regisztráció és a tagdíj befizetése után tudod 

használni. 

 

- 

 

https://www.intranet.aegee.org/
https://www.intranet.aegee.org/login/signUp
http://www.zeus.aegee.org/statutory/
http://www.zeus.aegee.org/portal/
http://www.projects.aegee.org/suct/su2018/index.php
http://www.projects.aegee.org/suct/su2018/index.php

