
 

 

  

PÁ LYÁ ZÁT 
 

Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban. 

/Mahatma Gandhi/ 

Az ELTE TTK 

Hallgatói 

Alapítvány 

Kuratóriumi titkár 

tisztségre  



Bemutatkozás: 

File Ágnes vagyok, 1995 januárjában születtem Tapolcán. Szigligeten éltem életem 

első 18 évében, Keszthelyre jártam gimnáziumba. Ezután kerültem fel Budapestre, ahol 

immár ötödik éve vagyok az ELTE TTK matematika-fizika osztatlan tanár szakos hallgatója.  

 

2015-ben mentor lettem, illetve képviselőnek is megválasztottak. 2016-tól a 

Matematika Intézeti Tanács és a Kari Tanács hallgatói delegáltjának a szerepét látom el, és 

fogom is ellátni még egy évig. 

 

Motiváció: 

Horváth Luca keresett meg azzal a kérdéssel rengeteg vizsgám között, hogy lennék-e 

az Alapítvány titkára. Először nem igazán tudtam mire vállalkozom, de mivel mesélt a szorult 

helyzetről, úgy gondoltam, meg kell tenni azt, amit lehet azért, hogy Alapítványunk 

kimásszon a gödörből. A megfelelő működéshez pedig egy titkárra is szükség van az elnök 

mellett. 

 

Úgy vélem, hogy alkalmas vagyok erre a szerepkörre. Az elmúlt évek során 

megismerkedhettem a HÖK és a HA életével is. Azt gondolom, hogy a kuratórium elnöki 

pozíciójában történő váltást elősegítendő feladatok elvégzésében, valamint az Alapítvány 

mindennapi ügyeiben történő segédkezésben nagy segítséget jelentenének korábbi 

tapasztalataim, valamint a munkamorálom, melyeket nagyon szívesen felhasználnék az 

Alapítvány javára. 

 

Célkitűzések: 

A Hallgatói Alapítvány profilja a TTK-s hallgatók minél szélesebb körű segítése, 

támogatása, valamint a kar segítése is. Elsődleges célom, hogy megismerkedjem a 

felépítésével, a működéséhez szükséges alapvető feltételekkel. Mivel meglehetősen kevés idő 

telt el a megkeresésem óta, ráadásul a záróvizsga időszakom közepében talált meg engem 

Luca, így még nem volt idő utódképzésre. Szerencsére viszont, az elmúlt évek legtöbb HA 

titkárával jó viszonyban vagyok, úgy vélem, bármikor a segítségemre lesznek majd.  

 

Mindnyájunk érdeke, hogy az Alapítványt sikeresen megmentsük, a túléléshez vezető 

úton az első lépés pedig szerintem, hogy felismerjük, min kell változtatni az eddigiekhez 

képest. A fő bevételi forrását az Alapítványnak képezi a felajánlott adó 1%-a, illetve az 

érettségi felkészítő tanfolyamok. A szélesebb körű megismertetés, mind az adó 1%-nak a 

felajánlásáról, mind pedig a felkészítő kurzusokról a bevételek növelésének fő forrása lehet. 

Ezért úgy vélem, nem árt, ha egy új reklám-stratégiát dolgozunk ki. Ennek a folyamatnak a 

kigondolásában, a megvalósításában mindenekelőtt az Alapítvány elnökével, munkatársaival, 

a Kuratórium tagjaival, illetve a HÖK-kel szeretnék egyeztetni, a segítségükkel kidolgozni 

egy új koncepciót, amely kicsit fellendítené a bevételeket. Mint ahogy említettem, 



mindnyájunk érdeke, hogy az Alapítvány továbbra is működőképes legyen, így bárkitől, aki 

kicsit is kedvet érez a dologhoz, szívesen veszek mindenféle ötletet.  

 

Másik bevételi forrást jelent a rendezvényszervezés. Ezekkel kapcsolatban sajnos 

hadilábon állok, de úgy vélem, megfelelő elnöki munkával, a segítségemet mindenkor fel 

tudom ajánlani. Ezeket az eseményeket ötletekkel, tanácsokkal tudnám segíteni, illetve 

bármilyen felmerülő problémával szemben szívesen nyújtok segítséget. 

 

A stabil működéshez nem csak a pénzügyek, de a belső munkafolyamatok tisztázása is 

nagyon fontos. Fontos célom, hogy ezek újra legyenek gondolva, a felelősségi körök tisztázva 

legyenek és az eddiginél nagyobb hangsúly legyen helyezve a pénzügyi tervezésre.  

 

Az Alapító Okiratban szerepelteknek megfelelően a titkár munkakörét maximálisan el 

szeretném látni. Ebben úgy gondolom, semmi nem akadályozhat meg. Mint már mondtam, 

jövőre gyakorlaton fogok részt venni, amellett úgy vélem, marad elegendő időm, hogy 

hiánytalanul ellássam a titkári teendőket. 

 

Zárszó: 

Szívemen hordozom az Alapítvány sorsát, ezért is hagytam magam rábeszélni, hogy 

pályázzak. Úgy érzem, hogy megfelelően fogom tudni segíteni az előrehaladásban a HA-t, és 

mindent megteszek, ami időmből és erőmből kitelik, hogy újra a régi színvonalán 

működhessen.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Észrevételekkel, esetleges 

megjegyzésekkel keress nyugodtan a file.agnes@ttkhok.elte.hu címen! 
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