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Mi az a MUN?
A MUN rövidítés feloldása Model United Nations. Ez egy nemzetközileg elterjedt, 

és elismert, az ENSZ különböző bizottságait, és azok működését modellező 

program, amely során középiskolás és egyetemista diákok a világ minden tájáról 

egybegyűlnek, hogy egy többnapos konferencia keretein belül különböző 

országokat képviselve, diplomataként próbáljanak megoldást találni a világot érintő 

legjelentősebb, legaktuálisabb problémákra. Hasonló programokat már az 1950-es 

évek óta szerveznek világszerte, nemegyszer szakmai elismerést is kivívva. A diákok 

a felkészülés és a konferencia során nem csak tárgyi tudást szereznek az adott 

témákban, hanem különböző kultúrákkal és számtalan új gondolattal is találkoznak.
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Mik az erősségeink?
A BIMUN-t a közös értékei fogják össze: a nyitottság, a gondolkodás és a tár-

sadalmi felelősségvállalás fontossága. A konferencián résztvevő, a világ számta-

lan országából érkező diákok együtt küzdenek ezekért az értékekért, miközben 

egyaránt erősödik a nyelvtudásuk, a retorikai készségük és a kötelességtudatuk, 

valamint folyamatosan bővülnek a globális politikában és világgazdaságban szer-

zett ismereteik is. A BIMUN résztvevői a jövő globális értelmisége, akik már gimna-

zistaként komolyan foglalkoznak az egész világot érintő problémákkal.



Történetünk

Az ötlet 2009-ben született, amikor néhány lelkes gimnazista kitalálta, 

hogy az Eötvös József Gimnázium is szervezzen egy saját MUN-

konferenciát. 2011-ben megrendeztük az első ülést, azóta pedig addig 

növekedett a konferencia résztvevőinek száma, hogy 2015-ben a 

BIMUN gimnáziumi része már különvált az egyetemitől.

Az elmúlt hét év alatt a konferencia 
népszerűsége egyre nőtt, bizonyítva a 

kezdeményezés sikerét.

2011–2018...
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BIMUN 2018

A konferencia színvonalának emelkedése nem változtatta meg 

jelentősen az eredeti szerkezetet. A rendezvény formális részei, mint 

a Nyitóceremónia, a Közgyűlés plenáris ülése és a Záróceremónia 

a konferencia keretét jelentik. A szabadidős események, például a 

szervezett városnézés és buli pedig a résztvevők közötti nemzetközi 

barátságok elmélyítését szolgálják. A konferencia mindkét területe 

fontos szerepet játszik a delegáltak intellektusának és kommunikációs 

készségének fejlődésében. Újításunk a 2018-as évben, hogy nem 

csak a BIMUN ideje alatt, hanem az év többi részében is szeretnénk 

közvetíteni az ENSZ által képviselt értékeket a diákok felé. Ennek 

érdekében tervezünk például magyar nyelvű előadásokat és 

workshopokat tartani az év során, mindemellett az ország minél több 

iskolájának szeretnénk megmutatni a BIMUN szellemiségét, többek 

között új MUN clubok elindításával és támogatásával.



MUN Club

A MUN Club az Eötvös József Gimnázium heti rendszerességű délutáni 

foglalkozása, mely nagykövetek, ENSZ diplomaták vagy tanáraink 

előadásaival és vitákkal segít abban, hogy professzionális delegáltakká 

válhassanak a diákjaink. Ezzel nem csak konferenciákra készítjük fel a 

diákokat, hanem egy olyan szemléletet is adunk nekik, amelyet az élet 

számos területén tudnak hasznosítani. Hisszük, hogy ez is hozzájárul 

ahhoz, hogy iskolánkat az ország második legjobb gimnáziumaként 

tartják számon.

2012-es alapítása óta a klub folyamatosan növekszik és a színvonala is 

megállás nélkül fejlődik. Már számos országba küldtünk ki delegációt; 

a felkészülési folyamat sikerességét mutatja, hogy majdnem 

mindenhonnan hoztunk haza legjobb delegált címeket.
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Hét sikeres konferencia megszervezése után a szinte csak diákokból 

álló szervező csapat mindent megtesz, hogy tovább emelje a 

konferencia színvonalát. A csapat körülbelül harminc diákból 

és egy, az ő munkájukat segítő felelős tanárból áll - ez a felállás 

valóban egyedülálló, hiszen a konferenciák szervezőcsapatának 

többségében épp fordítva vannak az arányok. A BIMUN azonban így 

is a MUN-konferenciák élvonalába tartozik. A nulladik napon, amely 

szintén konferenciánk sajátossága, a résztvevőknek lehetőségük 

nyílik előadásokat hallgatni fontos gazdasági, politikai és társadalmi 

kérdésekről. A témák kiválasztásakor gondoskodunk róla, hogy azok 

összhangban legyenek az aktuális nemzetközi viszonyokkal és a 

tárgyalt témákkal.

Mi tesz minket különlegessé?
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Támogatás

A BIMUN segítésével szponzorunk fontos értékeket képviselő, 

azokért küzdő fiatalokat támogathat, akikből a jövő nemzetközi 

értelmisége nő majd ki. Az elmúlt hét év során több, mint 2300 

delegált vett részt a konferencián, akik közül nem egyből vált 

hivatásos diplomata, és helyezkedett el az ENSZ-ben. A támogatás 

lehetőséget ad a konferencia további fejlesztésére, szakmai és 

infrastrukturális színvonalának növelésére, ezek által pedig a 

résztvevők elégedettségének maximalizálására. A támogató nagy 

mennyiségű hirdetőfelületet kap: a belvárosi épülethálón, hordozható 

szponzorfalunkon, a  kiadványainkban és honlapunkon is feltüntejük 

logójukat. Mindez közvetlenül érinti a konferencián részt vevő 400 

külföldi és 100 magyar diákot, illetve a 100 külföldi tanárt is. A BIMUN 

képeivel, videóival, tárgyaival találkozik az Eötvös József Gimnázium 

minden diákja és tanára, azaz körülbelül 1000 ember. Mindezen túl 

pedig ezeket a felületeket látja a Facebook oldalunk 5000 követője is. 

Összesen tehát akár több, mint 6000 embert érhetnek el a BIMUN-t 

támogató szponzorok különböző reklámfelületeink által.
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Támogatási kategóriák

•  Bronz fokozatú támogatóink

a)  100 000 Ft vagy magasabb összegű támogatás esetén,

b)  neve megjelenik a honlapunkon, szponzorfalunkon, épülethálónkon 

és egyéb kisebb nyomtatványainkban 

c) meghívást kapnak a BIMUN 2018 minden hivatalos eseményére.

•  Ezüst fokozatú támogatóink

a) 400 000 Ft vagy magasabb összegű támogatás esetén,

b) neve megjelenik honlapunkon, szponzorfalunkon, épülethálónkon, 

a delegált útikönyvben, plakátjainkon és egyéb kisebb 

nyomtatványainkon,

c) meghívást kapnak a BIMUN 2018 minden hivatalos eseményére,

d) amennyiben biztosítanak számunkra cégük tevékenységét ismertető 

szórólapokat, promóciós termékeket azt a delegáltak felé terjesztjük.

•  Arany fokozatú támogatóink

a)  700 000 Ft vagy magasabb összegű támogatás esetén, 

b) neve megjelenik honlapunkon, szponzorfalunkon, épülethálónkon, 

a delegált útikönyvben, plakátjainkon és egyéb kisebb 

nyomtatványainkon, 

c) meghívást kapnak a BIMUN 2018 minden hivatalos eseményére, 

d) amennyiben biztosítanak számunkra cégük tevékenységét ismertető 

szórólapokat, promóciós termékeket azt a delegáltak felé terjesztjük, 

e) megemlítjük a nevét a Nyitóceremónián.

f) feltüntetjük logójukat a konferencia ideje alatt értékesített hivatalos 

póló hátulján.
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Szponzorainkat a támogatás mértéke alapján négy 
kategóriába soroljuk:



 Hotelprogramunk

Amennyiben szeretnék, hogy hoteljüket reklámozzuk és ajánljuk 

az ideérkező külföldi diákoknak, és lehetőségük van ily módon 

támogatni a konferenciánkat, a BIMUN vezetősége nyitott lenne 

egy, a delegációk számára 5% árengedményt, a konferencia 

részére pedig 5% jutalékot biztosító partnerkapcsolatra, abban az 

esetben, ha a delegációk nem másik közvetítőn keresztül, hanem 

direkt módon foglalnak szállást Önöknél, illetve feltüntetik, hogy 

a BIMUN 2018 szervezésében érkeznek Budapestre.
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•  Gyémánt fokozatú támogatóink

a)  1 000 000 Ft vagy magasabb összegű támogatás esetén, 

b) neve megjelenik honlapunkon, szponzorfalunkon, épülethálónkon, 

a delegált útikönyvben, plakátjainkon és egyéb kisebb 

nyomtatványainkon, 

c) meghívást kapnak a BIMUN 2018 minden hivatalos eseményére, 

d) amennyiben biztosítanak számunkra cégük tevékenységét ismertető 

szórólapokat, promóciós termékeket azt a delegáltak felé terjesztjük, 

e) megemlítjük a nevét a Nyitóceremónián és a Záróceremónián.

f) feltüntetjük logójukat a konferencia ideje alatt értékesített hivatalos 

póló hátulján,

g) féloldalas hirdetési felületet kapnak a delegált útikönyvben, 

h) lehetőséget kaphat a közösen megbeszéltek alapján a konferencia 

valamelyik előre egyeztetett eseményén egy rövid beszédre.



Eötvös József Gimnázium
Reáltanoda utca 7.

Budapest, 1053
Hungary

www.bimun.hu

sponsorship@bimun.hu

Amennyiben Önök is szeretnék támogatni konferenciánkat, 
vegyék fel a kapcsolatot szervezőinkkel az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén.

Reáltanoda Alapítvány (Számla neve)

CIB Bank Ltd. (Bank neve)

Budapest, Hungary, 1027 Medve utca 4-14. (Cím)

HU 60 10702019-18013038-50000005 (IBAN)

CIBHHUHB (Swift kód)

BIMUN 2018 SPON – ‘Az Ön neve/Az Ön cége’ (Hivatkozás a fizetésre)
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Kratzl Anna
Senior Financial Coordinator

+36 30 413 2036

Elérhetőség

Miskolczy István
Sponsorship Director

+36 20 613 4142



400 delegált
30 ország
12 bizottság
5 nap

bimun 2018
#feeltheconference


