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Bemutatkozás 

Sárhegyi István vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem harmadéves 

joghallgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának elsőéves 

hallgatója. Elsőévesként lettem tagja a Joghallgatók Önképző Szervezetének, továbbá 

harmadévesként felvételt nyertem a Polgári Jogi Tanszék demonstrátorai közé is. 2014 

márciusa óta vagyok az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának gazdasági ügyekért felelős 

alelnöke és részt vettem a Hallgatói Önkormányzat új Alapszabályának elkészítésében is. 

A Hallgatói Önkormányzat elnöke engem jelölt szociális és gazdasági ügyekért felelős 

alelnöknek, ami nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség is egyben.  

Kérem, hogy a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése támogassa jelölésemet! 

 

I. Az új Alapszabállyal kapcsolatos legfontosabb 

változások 

 Az új Alapszabály szakított a régi alelnöki tisztségekkel és összevonta a szociális és 

gazdasági ügyeket. Az új szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnök így már átlátja a 

Hallgatói Önkormányzat teljes pénzügyi és gazdasági, továbbá ösztöndíjakkal kapcsolatos 

folyamatait. 

 Ezen kívül az új Alapszabály beépítette a referensi szintet a Hallgatói Önkormányzat 

szervezeti struktúrájába.  A négy referens közül a szociális és gazdasági alelnök irányítása alá 

tartozik az esélyegyenlőségi referens. Az ő feladataira a későbbiekben kitérek. 

 Hiánypótló rendelkezések kerültek elfogadásra az új Alapszabállyal, ugyanis eddig 

szinte semmilyen szabályozás nem vonatkozott a költségvetésre. Mostantól külön fejezetben 

tárgyalja az új Alapszabály a Hallgatói Önkormányzat költségvetésére vonatkozó 

szakaszokat. 

 

II. A Hallgatói Önkormányzat gazdálkodása 

1. Elszámolás 

 2014 márciusa óta vagyok a gazdasági ügyekért felelős alelnök. Alelnökségem alatt 

minden hallgató számára érthetővé és átláthatóvá tettem a Hallgatói Önkormányzat 

gazdálkodását, így téve eleget annak a régi igénynek, hogy a Hallgatói Önkormányzat 

elszámoltatható legyen azokkal az összegekkel, amelyekkel rendelkezik. Havi 



beszámolóimban és negyedéves elszámolásaimban pontosan bemutattam, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat az adott időszak alatt mennyit költött a költségvetési keretéből. Őszi 

pályázatomban kimutattam, hogy Hallgatói Önkormányzatunk 9 519 046 forintot spórolt meg 

2014 novemberéig, ami példátlan Önkormányzatunk történetében. 

 Azóta a Hallgatói Önkormányzat áprilisig bezárólag egy toner és egy irodaszer 

rendeléssel, továbbá egy rendezvény költségeivel számolt el (a telefondíjat nem számolva, 

mivel arról még nem kaptunk pontos elszámolást az EHÖK-től, azonban az előző díjakkal 

kalkulálva húsz- és harmincezer forint közötti díj lesz ebben a negyedévben is). A toner 

rendelés végösszege 275 631 forint, az irodaszer végösszege pedig 501 012 forint volt. Az 

irodaszer összege márciusi beszámolómban még kevesebb volt, azonban a Kancellár úr 

engedélyezte minden rendelési tételünk teljesítését, így lett végül ez a végösszeg. Végül a 

Felező bál elszámolására még várni kell, hiszen a szervező cégnek 30 napja van elküldeni a 

pontos elszámolást, de előreláthatóan 1 900 000 forintos költséggel kell számolnia a Hallgatói 

Önkormányzatnak, amelyből majd le kell vonni a jegybevételt.  

 

2. A 2015-ös költségvetés 

 A Hallgatói Önkormányzat jelenleg a 2014-es költségvetés maradványából költ. A 

fenti elszámolás alapján a 9 519 046 forintos maradványból – a telefondíjat nem számolva – a 

fenti összegeket költötte el. Egyébként ezt a maradványt a 2015-ös évre tovább viszi az 

Önkormányzat, így az a 2015-ös költségvetésének része lesz. 

 A 2015-ös költségvetést még nem tudta a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése 

elfogadni, mivel jelenleg még az Egyetem költségvetését kell elfogadnia a Szenátusnak. 

Ezután egy forrásallokációs algoritmus segítségével az EHÖK létrehozza a saját, illetve a kari 

Hallgatói Önkormányzatok költségvetését, így az ÁJK Hallgatói Önkormányzatáét is. 

Legkésőbb ennek a folyamatnak május közepéig le kell záródnia, és az ÁJK Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlése el tudja fogadni a 2015-ös költségvetését.  

 

3. A Gazdasági Kisokos frissítése, kiegészítése 

 Alelnökségem ideje alatt elkészítettem a Gazdasági Kisokost, amely minden hallgató 

számára érthetővé tette a Hallgatói Önkormányzat gazdasági folyamatait. Az elnöki program 

egy pontja kitér egy új kisokos elkészítésére.  

 Fontos, hogy a hallgatók tisztában legyenek a különböző ösztöndíjak megítélésének az 

eljárásával, szempontjaival, összegezve tehát az egész ösztöndíj-rendszerrel. Ezért, 



amennyiben a Küldöttgyűlés támogatja jelölésemet, nekilátok a régi Gazdasági Kisokos 

gazdasági részének frissítéséhez, és az ösztöndíj-rendszerrel való kiegészítéséhez, így 

megalkotva egy Szociális és Gazdasági Kisokost. 

 

III. Ösztöndíj-rendszer és az esélyegyenlőségi 

referens 

1. A közéleti- és a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri 

ösztöndíjak (KHTEÖ) nyilvánossága 

 Az elnöki programban a Hallgatói Önkormányzat elnöke ígéretet tett – az eddig még 

adatigényléssel ki nem kért – közéleti ösztöndíjak és KHTEÖ-k kiutalásainak nyilvánosságra 

hozatalára a megfelelő bírósági ítélet keretei között. Jelölésem támogatása esetén első 

feladatom lesz ennek megvalósítása. A jövőben – az elnöki programot végrehajtva – pedig 

minden közéleti ösztöndíj- és KHTEÖ kiutalást havonta közzétesz a Hallgatói Önkormányzat, 

szintén a bírósági ítélet keretei között. 

 

2. A Kari Ösztöndíjbizottság és pályázati rendszer 

 A jelenlegi ösztöndíj-rendszert korrigálni kell. A Hallgatói Követelményrendszer 

(HKR) hatályos szabályozását úgy kell újragondolni, hogy egy egységes, érthető és átlátható 

rendszer jöjjön létre. Ennek megfelelően egységesíteni kell az ösztöndíjak jóváhagyásának 

rendszerét, a jövőben erre hoznánk létre egy megújult Kari Ösztöndíjbizottságot, amelynek 

már egyetemi közalkalmazottak is a tagjai lennének, továbbá egyértelművé kell tenni, hogy a 

különböző ösztöndíjak elbírálása milyen szervek hatáskörébe tartoznak. Ezen változásokat is 

tartalmazni fogja a fent említett új Kisokos, hogy mindenki számára egyértelművé és 

átláthatóvá váljon az ösztöndíj-rendszer. 

 A kari sport- és kulturális-, továbbá közművelődési pályázatokkal kapcsolatban nagy 

az igény egy objektív elemekkel is rendelkező elbírálási rendszer bevezetése. Jelölésem 

támogatása esetén ennek a rendszernek a kialakításán és bevezetésén fogok dolgozni, hogy 

már az őszi pályázati időszakban e rendszer alapján történjen az elbírálás. 

 

 

 



3. Az esélyegyenlőségi referens 

 A Hallgatói Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a hátrányos helyzetű és speciális 

szükségletű hallgatók érdekeinek érvényesítését és érdekvédelmét, ezért külön referensi 

tisztséget hozott létre. Az új Alapszabály bevezette az esélyegyenlőségi referens tisztségét, 

amely hiánypótlónak bizonyult, ugyanis eddig az ÁJK Hallgatói Önkormányzata nem 

képviselte magát az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságában. Amennyiben elnyerem a 

Küldöttgyűlés bizalmát, alelnökségem ideje alatt külön figyelmet fordítok e területre, és az 

esélyegyenlőségi referenssel együttműködve, közösen segítünk a Kar hátrányos helyzetű 

hallgatóinak. 

 

Befejezésül 

2014-ben léptem hivatalba, mint gazdasági ügyekért felelős alelnök, és olyan változásokat 

vittem véghez területemen, amellyel példát mutathatunk a többi Hallgatói Önkormányzatnak. 

Célom, hogy folytatva munkámat, a Hallgatói Önkormányzat teljes pénzügyi, gazdasági és 

ösztöndíjakkal kapcsolatos folyamatai átláthatóak, érthetőek és elszámoltathatóak legyenek. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy támogassa a Hallgatói Önkormányzat elnökének 

jelölését remélve, hogy eddigi munkám garanciát jelent a jövőre nézve. A mottóm pedig, 

ahogy az előző évben is: a hosszú barátság titka, a pontos elszámolás. 

  


