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BEMUTATKOZÁS 

 

Hello, hello, hello, sziasztok! Balga Gábor vagyok, másodéves osztatlan tanárszakos hallgató, 

földrajz-történelem szakpárral. 1997.01.29-én láttam napvilágot Cegléden, de 20 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 ÉS TAPASZTALATOK  

 

Igyekszem minél aktívabban kivenni a részem a hallgatói közéletből: már elsőévesként mentor 

lehettem, amit idén is folytatni fogok. Idén jelentkeztem képviselőnek is a Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésébe, ahova póttagként kerültem be. Ezeken felül az előző 

ciklusban én töltöttem be a Tudományos és sportreferensi tisztséget (ami még a csúsztatott 

mandátumnak köszönhetően szeptemberig tart).  Összegezve szeretek másokon segíteni és a 

Hallgatói Önkormányzat berkein belül munkálkodni, ezért is szeretnék továbbra is 

tisztségviselőként tevékenykedni. 

Azért jelentkeztem erre a tisztségre, mert ezt érzem a legtesthezállóbbnak számomra. Már 3 

éves korom óta a számítógépek és a játékok szerelmese vagyok, ami a mai napig töretlen. 

Mikor Áron meghirdette az informatikus képzést és vele együtt az utódképzést is, akkor nem 

haboztam sokat, jelentkeztem nála. A képzés még jelenleg is tart, de az elmúlt időszakban sok 

új és hasznos információval gazdagodtam. 

Tapasztalatom a lelkes önfejlesztésen és az informatikus képzés alatt szerzett tudáson kívül még 

rendelkezem az ECDL vizsga egyes moduljainak teljesítésével (Word, PowerPoint, stb.). 

Ezeken kívül értek még a számítógépek összeszereléséhez és szétszedéséhez is.  

 



TERVEK  

 

Megválasztásom esetén a nyár folyamán tovább képezném magam, hogy szeptemberre a lehető 

legtöbb tudást felhalmozva tudjam átvenni a tisztséget. Bár Áron megmutatta azokat a dolgokat, 

amik ehhez a tisztséghez elengedhetetlen (levéllista kezelése és szerkesztése, weboldal 

karbantartása), még van néhány hiányosságom, de ezeket a nyár végéig pótolni tudom.  

Áronnak köszönhetően jelenleg rendben vannak a levelezések, az oldalak is megfelelően karban 

vannak tartva, így elsődlegesen azt a célt tűztem ki magam elé, hogy az elején ne barmoljam 

szét az egészet, és a jelenlegi állapotot továbbra is fent tartsam.   

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. 

Szeretném még a tisztségem alatt 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.  

 

ZÁRSZÓ 

 

Tisztában vagyok vele, hogy ez egy hatalmas felelősséggel járó tisztség, és rengeteg munkával 

fog járni, de készen állok az új kihívásokra és remélem méltó utódja leszek elődömnek.  

Sajnálom, ha a pályázatom rövidre sikerült, de nem vagyok a szavak embere és a vizsgaidőszak 

se könnyítette meg a dolgomat.   

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

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

Balga Gábor 

2019.08.18. 


