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BEMUTATKOZÁS  
  

Sziasztok! Balga Gábor vagyok, negyedéves osztatlan tanárszakos hallgató, földrajz-történelem 

szakpárral. 1997.01.29-én láttam napvilágot Cegléden, de 21 éve élek a fővárosban. A budapesti 

Vörösmarty Gimnáziumban végeztem természettudományi szakon 2017-ben, majd ugyanebben 

az évben kezdtem meg tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Jelenleg a 

tanulmányaimmal nem állok rosszul, a csúszás veszélyét még sikeresen elkerültem.   

  

MOTIVÁCIÓ  
  

Igyekszem minél aktívabban kivenni a részem a hallgatói közéletből: másod- és 

harmadévesként mentorként segítettem a gólyákat, valamint tanárszakos mentorfelelős is 

voltam/vagyok. Az elmúlt időszakban képviselő is voltam a Küldöttgyűlésben, amit ebben a 

ciklusban folytatni fogok. Ezeken felül korábban én töltöttem be a tudományos- és 

sportreferensi tisztséget, illetve az előző ciklusban én voltam az informatikus. Összegezve 

szeretek hallgatótársaimnak segíteni és a Hallgatói Önkormányzat berkein belül munkálkodni, 

ezért is szeretném továbbra is betölteni ezt a tisztséget.  

 

TERVEK   
  

A levelezések kezelése szeptemberben az átállások után átkerültek az IIG-hez, ami ahhoz 

vezetett sajnos, hogy sokkal lassabban kapják meg a tisztségviselők a hozzájuk tartozó 

levelezéseket. Ezt a hosszú időt szeretném leredukálni azzal, hogy akár napi szinten, 

személyesen felkeressem a Lágymányoson található operátorokat. 

 

A cms-ek frissítve lettek a honlapokon, így mindegyiken a legújabb verzió fut. A tartalmak 

viszont nem mindenhol aktuálisak, így ezeket szeretném naprakésszé tenni.  



Szeretném újra felmérni az északon és délen található eszközparkot és kicsit rendben szedni 

azokat, mert számos gép kihasználatlanul áll, főleg délen.  

 

Egyik legfontosabb feladatom az lesz, hogy szinte egész nap, akár éjszaka is elérhető legyek, 

hogy az esetlegesen előforduló problémákat, ha tudom, akkor a lehető leghamarabb elhárítsam.  

Ennek tudatában jelentkeztem a tisztségre és készen állok arra, hogy akár az estéimet is 

beáldozzam erre.  

Ha lehetőségem adódik, és nem szól közbe semmi, akkor a tavaszi félévben szeretném az 

északon és délen található KIOSK-ot rendbe rakni és újra üzembe helyezni. Számos dologra 

lehetne használni, mint például a HÖK eseményeinek hirdetésére, amivel több hallgatót 

eltudunk érni. (Remélhetőleg addigra lehet eseményeket tartani.)  

  

ZÁRSZÓ  
 

Szeretnék köszönetet mondani Szabó Áronnak, akire az elmúlt egy évben mindig tudtam 

számítani és segítette a munkámat!  

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat! Ha bármilyen kérdésed volna, akkor keress fel 

bátran facebookon, vagy a balga.gabor@ttkhok.elte.hu e-mail címen!  

Balga Gábor  

2020.10.16.  

Budapest 


