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Bemutatkozás 

Akály Alexandra vagyok harmadéves hallgató matematika szakon. Már az 

első hetektől aktív tagja voltam a matematika szakterületnek, majd mentor lettem 

és 2020 októberétől pedig két héttel ezelőttig Szakterületi koordinátorként 

tevékenykedtem. Szabadidőmet ha tehetem a friss levegőn töltöm egy óriási, 

kicsit neveletlen kutyussal vagy/és a barátaimmal.  

Motivációm és Tapasztalataim  

Avagy miért mondtam le és jelentkezek, most gazdasági referensnek? 

Azt hiszem ez felmerülhet kérdésként az emberekben szóval szeretném 

megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam. Igazából egész egyszerű oka van, 

mégpedig az hogy elfáradtam lelki értelemben. Szakterületi koordinátornak lenni 

számomra egy kihívás volt (illetve még most is az). Azt szerettem volna, hogy 

csodát tudjak tenni, hogy a matematika szakterület olyan legyen, mint az 

érkezésem előtt 3-5 évvel. Márpedig ez egy lassú folyamat, amit el tudtam 

kezdeni, de út közben elfáradtam, és úgy éreztem jobb ha egy friss ember újult 

erővel tudja folytatni a munkát, amit én a háttérből tudok segíteni. Jelenleg 

mindennél jobban vágyom kicsit adminisztratívabb „munkakörre”, hogy kicsit 

feltöltődhessek és egy év múlva akár újra mentornak jelentkezhessek. 

Gimis korom óta rendszeresen szervezek nagyobb létszámú programokat, 

amikor árajánlatot kell kérni több helytől. Számomra ilyen lenne a 

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

A magánéletben is rendezetten nyomon követem a pénzügyeimet és előre 

tervezek, illetve az irataimnak is tökéletes rendszerük van, így a tisztségnek ezen 

feladati sem idegenek számomra, sőt szívesen csinálnám. 

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. 

A dokumentumokat szeretném a lehető legjobban átlátható módon 

rendszerezni. Továbbá rendet rakni a raktárakban. Gondolok itt ez alatt 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. 



Elolvastam az ELTE beszerzési szabályzatát, azt is láttam, hogy kell 

irodaszert beszerezni. Természetesen a többi elméleti, online elvégezhető 

feladatokat is megnéztem. 

Több embert is megkerestem, de érdemben beszéltem és egyeztettem az alábbi 

emberekkel: 

• Kosztyó Péter 

• Jeges Viktor 

• Ungi Balázs 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatom, ha bármi kérdés felmerül benned 

nyugodtan keress meg. 

Budapest, 2022. 02. 25.        Akály Alexandra 

         akalyalexa@gmail.com 


