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Bemutatkozás 

Akály Alexandra vagyok 2001-ben születtem. Az egyetemet 2019-ben 

kezdtem matematika szakon. Szabadidőmet, ha tehetem, a friss levegőn töltöm 

egy óriási, kicsit neveletlen kutyussal és/vagy a barátaimmal. Ha pedig esik az eső 

és nem valami remek matek példán elmélkedek, a kedvenc társasommal, a Mars 

Terraformálásával ütöm el az időt. 

Motivációm és Tapasztalataim  

Gimis korom óta rendszeresen szervezek nagyobb létszámú programokat, 

amikor árajánlatot kell kérni több helytől. Számomra ilyen a 

gólyatáboros/mentortáboros díjbekérő, csak egy ici-picit több adminisztrációval.  

Már az egyetem első heteitől aktív tagja voltam a matematika 

szakterületnek, majd mentor lettem, és 2020 októberétől 2022 márciusig 

Szakterületi koordinátorként tevékenykedtem. Március óta pedig a Gazdasági 

referensként igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni a TTK HÖK gazdasági 

feladatait. 

Tervek 

Ez az a tisztség szerintem, ami talán a legkevesebb kreativitást igényel, 

sokkal inkább egy adminisztratívabb, pontosságot igénylő feladat. Leginkább már 

egy bevált rendszert kell követni. Mivel rövid ideig töltöttem be (eddig) a 

tisztséget, ezért nem tudtam minden tervemet megvalósítani. 

A jelenleg is folyó ügyek befejezése mellett néhány konkrétumot 

kiemelnék, amiket a következő ciklusban tervezek: 

• A 2021-es éves gazdasági beszámoló elkészítése 

• A 2022-as költségvetéstervezet elkészítése 

• A 2022-as év negyedéves és éves gazdasági beszámolóinak 

elkészítése 

• A mindenkori HÖK elnökkel konzultálva a szükséges eszközök 

beszerzése 

• A dokumentumokat szeretném a lehető legjobban átlátható módon 

rendszerezni 

• Rendet rakni a raktárakban. Gondolok itt ezalatt arra, hogy a 

szortírozni a már használhatatlan tárgyakat, miközben a 

gólyatáborhoz szükséges dolgokat egy helyre gyűjteném. 

• A tintapatronoknak és irodaszereknek is logikus helyet keresnék, 

hogy biztosan megtaláljuk, amikor szükség van rá. 



• Illetve minden aktuálisan felmerülő problémát a lehető 

leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani. 

• Parkoló ügyek intézése 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatom, ha bármi kérdés merül fel benned 

nyugodtan keress meg. 

Budapest, 2022. 05. 09.        Akály Alexandra 

         akalyalexa@gmail.com 


