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Ezúton szeretnék pályázni az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Hallgatói 

Önkormányzatában betöltendő szociális ügyekért felelős alelnöki pozícióra. A bemutatkozást 

az önéletrajzom kimeríti, pályázatomban az általam legfontosabbnak tartott szociális ügyek 

kérdéseit szeretném érinteni. 

Kontinuitás 

A szociális alelnöki pozíció tekintetében szeretném kiemelni, hogy a folytonosság egy 

kardinális összetevő. Véleményem szerint, az alelnöki feladatokat egy olyan személynek kell 

ellátnia, aki már találkozott a karunkon működő szociális ügyekkel, részt vett a problémák 

kezelésében és dolgozott azért, hogy a hallgatók a lehető legméltányosabb elbírálásban 

részesüljenek minden tekintetben. 

Az őszi rendszeres szociális támogatás pályázati időszakában és már nyáron is sok kérdést 

közösen vitattunk meg Nyitrai Tiborral, mivel már a Kari Ösztöndíjbizottság tagjaként együtt 

dolgoztunk, aki véleményem szerint maximális megbízhatóságot és magas szakmai 

színvonalat mutatott alelnöki tevékenysége során. A baráti és a szociális ügyek területén 

kialakult kapcsolatunk alapján bátran ki merem jelenteni, hogy minden támogatást 

megad/megadott számomra, hogy a jövőben hatékonyan láthassam el az alelnöki feladatokat. 

Empátia, megbízhatóság és diszkréció 

Az alcímben három olyan tulajdonságot soroltam fel, amivel mindenképpen rendelkeznie kell 

annak a személynek, aki szociális alelnökként dolgozik.  

Nagyon fontos az empátia. Nem szeretném különösebben részletezni, egy mondatban 

szeretném leírni, hogy miért gondolom nélkülözhetetlennek ebben a pozícióban. A mai 

világban sokan megfeledkeztek az emberi értékekről, köztük az empátiáról, arról hogy csak 

együttérzéssel és megértéssel fordulhatunk embertársaink problémái és gondjai felé. Ha 

bizalmat szavaz számomra a küldöttgyűlés, biztosíthatok mindenkit, hogy megértő és 

támogató emberre találnak személyemben. 

Megbízhatónak kell lenni abban a tekintetben, hogy hallgatótársaink számára fontos 

kérdésekben hozzuk meg a döntéseket, amelyek a gazdasági körülményeket figyelembe véve 

sokat segíthetnek vagy ronthatnak egy-egy hallgató helyzetén. A lehető legjobb helyre kell 

kerülnie a támogatásoknak, ezért megbízhatóan kell végezni a munkánkat. 

És végül diszkrétnek kell lenni, mivel olyan adatok és személyes információk birtokába 

jutunk, amelyek sokszor kényesek és érthető módon nem szeretné senki, hogy mások 

tudomására jussanak. Ezért, ahogy eddig, ezentúl is a legdiszkrétebben kell kezelni a 

hallgatók adatait, amelyet bizalommal szolgáltatnak számunkra. 

 



Rendszeres és rendkívüli szociális támogatás 

Véleményem szerint a két legfontosabb eleme a szociális területnek, mivel a hallgatók életét 

ez a két támogatás érinti leginkább. 

Az idei tanévtől kezdődően mindkét támogatás pályázói és bírálói tevékenysége is a 

NEPTUN rendszerének felületén történik. Megjegyzem, hogy a rendszer nem hibátlan, 

azonban koránt sem elszomorító a helyzet. Megválasztásom esetén igyekszem a 

leghatékonyabb működést elérni és az EHÖK szociális alelnökével a jó kapcsolatot 

fenntartani (ezen a téren is), mivel sok segítséget nyújtott számunkra az előző pályázati 

időszakban.  

Bíztató, hogy mind a rendszeres és a rendkívüli szociális ösztöndíjak tekintetében haladunk a 

méltányos összegek kifizetésének tendenciái felé. A rendszeres támogatás esetében növekedés 

állapítható meg az egy pontra jutó összeg értékében, rendkívüli támogatás esetében a 

legsúlyosabb esetekben 100.000. Ft-os felső határral dolgozunk, ami nagy segítséget nyújthat 

a hallgatók számára sajnálatos esetek bekövetkeztében. 

Mindkét területen szeretnénk törekedni a jogszabályi kereteknek, és a rohamosan változó 

világ által elénk állított körülményeknek való megfelelésnek.  

ISZTK keretfelosztása 

Szeretném kiemelni, hogy ezen a téren a tavalyi tanév során jelentős előrehaladást értünk el, 

mivel a keret felosztásának százalékos arányai a következőképpen változtak: sport- és 

kulturális ösztöndíj címén 60%, „közművelődési” ösztöndíj címén 40% az arány, amiben a 

támogatások kiosztásra kerülnek. Ez nagyot lendít a kar tudományos tevékenységén, ami 

lényegi elem, mivel szakmaiságunk különböztet meg minket a többi egyetem jogi karától, 

ezért a szakmaiságot (TDK-k, kutatások) támogatni kell. 

Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja 

Mindig vita övezi és kényes kérdésnek számít. Szeretnék konkrét lenni. Munka és 

teljesítmény alapra kell helyezni, tehát azoknak a hallgatóknak kell részesülnie belőle az 

arányosság elvét figyelembe véve, akik valós, a kar számára hasznos munkát végeztek. Ezt az 

elvet szeretném képviselni ebben a kérdésben. 

Esélyegyenlőség 

Az esélyegyenlőségi ügyekben szeretnék Markos Ádám szakmai tapasztalatára hagyatkozni. 

Ha a küldöttgyűlés bizalmat szavaz számomra, első feladataim között lesz Ádámmal 

egyeztetni, hogy milyen változtatások lennének szükségesek. Fontos, hogy biztosítsuk az 

egyenlő lehetőségeket kivétel nélkül minden hallgatónk számára. Ha őszinte akarok lenni, 

akkor be kell látnunk, hogy ezen a téren mind mentálisan, mind infrastrukturálisan van hová 

fejlődnünk. Ezen dolgoznunk kell. 

 



Összefoglalás 

Itt szeretném kiemelni, hogy a pályázatomban többnyire többes számban fogalmaztam meg a 

teljesített és a célul kitűzött elemeket egyaránt. Fontosnak tartom, hogy egyetlen egy szociális 

alelnök sem tud hatékonyan dolgozni a Kari Ösztöndíjbizottság tagjai és az elnökség nélkül, 

ezért velük szoros kapcsolatot szeretnék fenntartani és együttműködni a közös célok 

elérésének érdekében. 

Végezetül: 

„Mi van hát a törvényesség felett? - A méltányosság.” Victor Hugo  

Bízom benne, hogy a tisztelt küldöttgyűlés alkalmasnak talál a feladat ellátására és támogatja, 

hogy a jövőben a fentebb említett elv követése mellett én töltsem be az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karának Hallgatói Önkormányzatában a szociális alelnöki pozíciót. 
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