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„Aki nem tervez, a bukást tervezi meg.” 

Winston Churchill 

 „Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni.” 

Kossuth Lajos 



 
 

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. Idén nyáron fejeztem be a képzést, most szeptembertől az 

Anyagtudomány MSc-n folytatom tanulmányaimat, angolul. 

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 novemberétől 2019 

márciusáig a Kémia Szakterület koordinálásával bízott meg a Küldöttgyűlés. 2017 és 

2018-ban két, nagyban megváltozott formátumú gólyatábor programfelelőseként 

lehettem tagja a szervezőgárdáknak. 

Motiváció: 

Pályázásomat leginkább az eddig szerzett tapasztalataim hasznosítása motiválja. 

Szeretném a gazdasági ügyeinket minél átláthatóbbá tenni, a Hallgatói Önkormányzat 

ezen területét rendszerezni, mind a múltban és a jövőre nézve is.   

A tisztséggel járó feladatok és tervek: 

▶ A fejlesztések mellett természetesen elengedhetetlen a már adott lehetőségek 

kiaknázása. A jelenlegi feladatok közül az iktatás, a leltározott eszközök kezelése, 

parkoló ügyek intézése, illetve a beszerzések terén nem tervezek újítani, ezek 

mind rutinfeladatok egy, már meglévő és működő környezettel. Egy-két technikai 

változás az előző évekhez képest történt, erről az EHÖK gazdasági alelnöke 

tájékoztatást adott.  

▶ Az elnökséggel való alapvető kapcsolattartás mellett a tisztségviselők közül 

kiemelném a rendezvényszervező referenssel, az alapítvány elnökével és a 

mentorkoordinátorral való rendszeres egyeztetés fontosságát. 

▶ A további kapcsolattartás/tájékoztatás terén viszont van még kiaknázatlan 

lehetőségünk. Szeretnék egy tájékoztató fórumot tartani a gazdasági ügyeinkről 

kötelezően választható jelleggel a képviselőknek és tisztségviselőknek (akár egy 



 
 

bevonó keretében), melyre természetesen a Kar minden hallgatóját is szívesen 

várom.  

▶ Az irodák és raktárak rendben tartása egyre sürgetőbb probléma lesz a TTK HÖK 

életében. Mind az északi, mind a déli Hali helykihasználtságán lehet javítani, 

emellett a raktáraink is igényelnének egy újragondolást a rend és tisztaság 

jegyében, melyet természetesen vállalok. A megérkező beszerzések kezelése 

mellett a meglévő eszközeinket is tervezem átnézni, és ha szükséges, selejtezni. 

Az örök papíros szoctám kérdést is terítékre vetném, illetve az Alapítvány déli 

kisraktárának rendbetételében is szívesen segédkeznék. 

▶ Az irodai szellőzőrendszerek kitisztíttatását is feladatomnak tartom, mivel 

csak a port keringetjük (már amennyiben megy a rendszer). Megválasztásom 

esetén felveszem a kapcsolatot a fenntartóval és kérvényezni fogom a probléma 

megoldását.  

▶ A költések követése és az átláthatóságát fenntartása és fejlesztése a legfontosabb 

céljaim közé tartoznak. A beszámolóim szöveges része mellett az aktuális költési 

táblázatot is szeretném megjeleníteni, akkor is, ha nem történt változás az előző 

KGY óta. Emellett természetesen a negyedéves (részletesebb) beszámolók 

elkészítése is kötelességem lesz. Örömmel értesültem arról, hogy a 

funkcióterületeinket kihasználjuk, ezzel potenciálisan elkerülhetőek lesznek a 

túlköltések. 

▶ Tervezek egy pár oldalas „gazdos kisokos” létrehozását, ami megkönnyítené az 

utódképzésünket, illetve egy lista készítését a raktárban tárolt dolgainkról, hogy 

ne kelljen órákat keresgélni egy lefűzőt/mappát/stb. 

Bizonyára észrevettétek, hogy pályázatom nem sokban különbözik az alakulóra 

beadottól, célom és motivációm nem változott. Köszönöm a felkészítést és a kérdéseimre 

kapott válaszokat Horváth Lucának, Lekics Lászlónak, Hócza Szabolcsnak, Dohány-Juhos 

Nikolettnek, Deák Péternek és nem utolsó sorban Rácz Gergelynek.  

Ha bármilyen kérdés merülne fel, keressetek az ungib@caesar.elte.hu e-mail címen vagy 

akár személyesen. 

 

Budapest, 2019. 09. 15.  Ungi Balázs 
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