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Pályázat Alapítvány Kuratóriumi elnöke tisztségre 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Hallgatói Önkormányzat 

Bemutatkozás 

Józsa Kornél vagyok, 23 éves. 1995. december 14-én születtem Szegeden, itt töltöttem 

életem első 18 évét. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba jártam 4 évig, matematika-

fizika szakra. Már itt is aktív tagja voltam a közösségi életnek, és a diákönkormányzat munká-

jának. 

2014-ben érettségiztem, ezek után nyertem felvételt először az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem matematika-fizika tanári képzésére, ahol 2 év eltöltése után 1 év kényszerpihe-

nőre került sor. 2017-ben újrafelvételiztem, mivel a hivatástudatom nagy a tanári szakma felé, 

és nagyon szeretnék tanítani majd egyszer. Az egyetemi éveim alatt gyakran aktív tagja vol-

tam és vagyok a közösségi életnek, például voltam képviselő, szerveztem különböző esemé-

nyeket, az Ellenőrző Bizottságnak is voltam tagja. 2018 októbere óta betöltöm a Mentorkoor-

dinátor pozícióját is a tisztségviselők között. 

Motiváció 

Mióta beiratkoztam, tapasztalom az Alapítvány jótékony hatását a Campuson, a karon. 

Egyik első élményem a szelektív hulladékgyűjtés, és annak az Alapítványhoz köthető meg-

szerveződése. Valamit nyomtatnom kellett szeptember elején, és (természetesen) fellöktem az 

irodában található szelektív papírdobozt. Ekkor hallottam, honnan is vannak azok a dobozok 

szerte az ELTE kampuszain. 

Az Alapítvány hatalmas érték az Önkormányzat számára. Ezért gondolom úgy, hogy a 

jelenlegi helyzet ellenére is küzdeni kell a fennmaradásáért, és a célom pontosan ez: a fenn-

maradás biztosítása. 

Terveim 

Az Alapítvány jelenleg nem túl fényes helyzete ellenére lehetőségek tárháza. Az elmúlt 

néhány hónapban egy igen hatékony munkacsoport alakult a helyzet lehető legjobb megoldá-
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sára. Ebbe én az ICE 2019 rendezésekor beleláttam, és szeretnék a rendszer tagja lenni. Biró 

Máté lemondása után gondolkoztam el a lehetőségen, hogy akár én is lehetnék elnök,azóta 

elhatároztam magam, írom ezt a pályázatot. 

Az egyik elképzelésem az utóbbi időben már működő szakdolgozat kötési akció folyta-

tása, és kibővítése. Amely karokon jelentőségteljes mennyiségű hosszabbítást igénylő ember 

van, ott a hosszabbítás határideje környékén is lehetne hasonló akcióval előállni. 

Másik ötletem a pénzügyi helyzettől függően kamerák beszerzése, amelyekkel a hallga-

tók felvehetnék a különböző nagy évfolyam-előadásokat. Ezt természetesen az oktatókkal 

való egyeztetés előzné meg. A kamerákra előre jelentkezni kellene, előadás idejének, és mére-

tének megadásával együtt. 

A jelenleg is zajló Prága – projekt folytatásaként szemeszterenkénti hasonló külföldi 

utakat is el tudok képzelni, de az már a következő félévre vonatkozik. 

Köszönöm, hogy időt szántál pályázatom elolvasására, tisztelettel: 

Józsa Kornél 

Budapest, 2019. március 2. 


