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Bemutatkozás: 

1996-ban születtem, Csepelen végeztem középiskolai tanulmányaimat, a Jedlik Ányos 

Gimnázium 8-évfolyamos osztályában. 2015-ben érettségit tettem és felvételt nyertem az 

ELTE TTK Kémia Alapszakára. Tavaly nyáron fejeztem be a képzést, szeptembertől az 

angol nyelvű Anyagtudomány MSc-n folytattam tanulmányaimat, és ebben a félévben 

szüneteltetem a jogviszonyomat. 

Tapasztalat: 

2016-ban képviselőként kezdtem el ügyködni a kari közéletben, ugyanebben az évben 

mentorként is részt vehettem a gólyák integrációjában. Azóta számos delegáltsági 

feladatot láttam el mind szakos, kari, illetve egyetemi szinten. 2017 és 2018-ban a 

gólyatábor programfelelőseként lehettem tagja a szervezőgárdáknak, emellett a Kémia 

szakterületet koordináltam másfél éven keresztül. 

Tavaly ősztől az előző Küldöttgyűlésig a Gazdasági referensi tisztséget töltöttem be, ám a 

passzív jogviszonyom miatt le kellett mondanom. 

Motiváció: 

Most, hogy már nem vagyok tisztségben, se képviselőként nem veszek részt a 

küldöttgyűléseken, illetve delegáltsági feladataim sincsenek, a felszabaduló „végtelen sok” 

időmet szeretném a Hallgatói Alapítvány hasznára fordítani.  

Tervek és célok: 

Az elmúlt két év rendkívül fontos volt az alapítvány életében. File Ági titkársága alatt 

tetemes mennyiségű adósságot sikerült törleszteni, így eljutottunk odáig, hogy joggal 

használhatjuk a Stabil alap szlogent. A célom az, hogy ezt az éves pozitív mérleget 

megtartsuk. Ehhez a következők elengedhetetlenek: 

▶ Gazdasági átláthatóság 

Minden pénzügyet precízen kell kezelni, így elkerülhetjük a különböző 

elszámolásoknál fellépő pontatlanságokat. Erre már van egy kiforrott rendszer, 

mellyel mind a banki utálásokat, mind a készpénz mozgását nyomon tudjuk 

követni. Ha ezeket naprakészen frissítjük, nem lehet baj az összesítésnél. 



▶ Pályázati pénzek 

Elengedhetetlen, hogy minél több pályázati pénzt megpróbáljunk elnyerni, 

ugyanis ezek segítségével tudjuk ledolgozni a maradék adósságot. A legnagyobb 

feladat itt a kiírások keresése és maga a pályázás. Jeges Viktorral átnéztünk pár 

NEA kiírást, illetve megismerkedtem az EPER felületével is. 

 

▶ Rendezvények  

Ezen a téren sokat lehet fejlődni, például a tavaszi Eötvös5 futásra szeretném ha 

elérhető lenne az online kártyás fizetés lehetősége a nevezők számára, de 

természetesen ez máshol is nagyon hasznos lenne. Jobb költségvetéseket kell 

terveznünk , mert régen sokszor futott bele az alapítvány abba, hogy a bele nem 

kalkulált kiadások veszteségessé tették a rendezvényt. 

 

▶ PR és marketing 

Kicsit úgy érzem, hogy az alapítványra sokan úgy tekintenek, mint egy háttérben 

álló hallgatói szervezet, megfoghatatlan célokkal. Ezen változtatni kell, több 

hangsúlyt fektetnék arra, hogy az alapítvány szolgáltatásait egyértelműen a 

Halaphoz kapcsolhassák az ügyfelek. Gondolok itt plakátokra, szórólapokra, logo 

használatra és természetesen az online felületekre. A TTK HÖK ebben nagy 

segítségére lehet a szervezetnek.  

 

Egyéb: 

Szeretném az alapító okiratot átnézni (átnézetni), mivel sok helyen nagyon esetlen a 

megfogalmazás, ezen felül sok minden pontosításra szorul. Ez segíthet a gyakorlatban is, 

ugyanis sokszor feleslegesen az észszerűséggel szembe megy pár bekezdés. 

Zárszó: 

Köszönöm a felkészítést File Ágnesnek, Józsa Kornélnak és Jeges Viktornak, illetve 

mindenki másnak, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a pályázat megszülethessen. Szeretném 

méltó utódként követni Ágit és a virágzás útjáról le nem téríteni szeretett 

alapítványunkat.  



Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Ha bármilyen kérdés vagy megjegyzés lenne, 

keressetek az ungib@caesar.elte.hu címen! 

Ungi Balázs 

Budapest, 2020.02.29. 

 

 


