I.

Önéletrajz
Név: Fehér Levente
Születési idő: 1998. április 11.
Lakhely: 2145 Kerepes, Wéber Ede utca 12.
Elérhetőség: tel: +36 30 624 6810
e-mail: feher.levente98@gmail.com
Iskolai tanulmányok
2017- : Eötvös Lóránd Tudományegyetem, jogász szak
2009-2017: Török Ignác Gimnázium, Gödöllő
2005-2009: Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő
Munkatapasztalat
2014-2016: Forma-1-es Magyar Nagydíj: staff
Diákmunkák az Oxi-Job Iskolaszövetkezetnél
Nyelvtudás
Angol: B2-es államilag elismert nyelvvizsga (emelt szintű érettségi, 2017)
Német: alap szint
Közéleti tevékenységek
2017. november – 2018. november: ELTE ÁJTK HÖK Szociális és esélyegyenlőségi
ügyekért felelős bizottság: bizottsági tag
2018. szeptember – 2018. november: ELTE ÁJK HÖK Szociális és esélyegyenlőségi
ügyekért felelős bizottság: ügyvivő elnökhelyettes
2019. március – : Szociális- és esélyegyenlőségi ügyekért felelős referens

II.

Kedves Hallgatótársaim, Tisztelt Elnök Úr!

Fehér Levente vagyok, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának másodéves jogász
szakos hallgatója. Elsősként az egyetemi helykeresés során fedeztem fel a HÖK-öt, mint
egy olyan közösségi szervezetet, ami a közösségért lett létrehozva. Rögtön ekkor,
elsőévesként ősszel, jelentkeztem a Szociális és esélyegyenlőségi ügyekért felelős
bizottságba, aminek 2018. szeptemberétől, az előző alelnök lemondása miatt, ügyvezető
alelnöke lettem. 2018 őszén a Küldöttgyűlés nem választott meg alelnöknek. 2019
márciusában a pályázási időszak alatt vettem át a bizottság vezetését ideiglenesen az
alelnök lemondása után. Úgy gondolom ez a Bizottság a rendkívül segítőkész
közösségen kívül szakmai téren is segíthet a későbbiekben, és ezek mellett olyan dolgot
csinálhatok, ami számomra rendkívül fontos: segíthetek olyanokat, akik vagy
rászorultak erre, vagy aktívan tesznek a közösségért, az Egyetem hírnevéért.

Úgy gondolom most is, hogy ez a bizottság egy rendkívül fontos, pótolhatatlan feladatot
lát el azzal, hogy igyekszik támogatni, segíteni az erre szoruló, vagy ezt kiérdemlő
(közösségi, kulturális, tanulmányi pluszt teljesítő) hallgatókat. A továbbiakban részben
kitérnék arra, hogy mit tartanék meg és milyen változást szeretnék annak az érdekében,
hogy könnyebben elérhető és érthető legyen a pályázási rendszer a hallgatók számára.

III.

Kontinuitás:
Ebben a részben arra térnék ki, hogy mik voltak azok a feladatok, amiket eddig is végzett
a Bizottság, az alelnökök. Ezek nem szószerinti programok (ilyeneket nem is nagyon
szervez a Bizottság feladatköréből kifolyólag), sokkal inkább feladatok, amiket a
Bizottság végez. Úgy gondolom ezek olyan feladatok, amiket a fontos a továbbiakban
is végezni.
• Az előző alelnökök mind törekedtek arra, hogy a pályázati kiírások közérthetőek,
átláthatóak legyenek. Sajnos ez egy örökös sziszifuszi munka, amiben úgy vélem
az eddigi alelnökök nagyon szép munkát végeztek. De ez egy örök munka, amit
soha nem lehet lezártnak tekinteni.
• Felkészítő tartása a pályázatbírálóknak. Ez főként az új tagoknak fontos, hogy el
tudják bírálni a pályázatokat. De ez régebbi tagoknak is rendkívül hasznos, mert
minden évben változik a pályázati kiírás egy kicsit. (Főként azok, amelyek
egyetemi szinten kerülnek kiírásra)
• Ezen felül a kommunikáció is egy rendkívül fontos feladat. Ebben beletartozik a
pályázási időszakok meghirdetése, illetve a felmerülő problémákra való
megoldáskeresés.

IV.

Célok
Szociális és Esélyegyenlőtlenségi ügyekért felelős Alelnökként számos a hallgatókat
segítő, az ő pályázati ügyeiket egyszerűsítő feladatot lehet tenni. A következő ötletek
az eddigi 2 hónapos ügyvivő elnöki gyakorlatom során szerzett tapasztalt és ez alatt
érzékelt problémák, kérdések alapján igyekeztem összeállítani. Amennyiben
megválasztanak Alelnöknek a következő feladatokat, programokat szeretném
elvégezni, előmozdítani.

• Pályázati tájékoztató szervezése a Gólyáknak:
Ezt a következő őszi pályázási időszak előttre szeretném megszervezni, hogy
az Egyetemre újonnan felvételt nyerteknek az első pályázási időszak
lényegesen könnyebb legyen. Ez ideális vagy az Orientációs Napokra, vagy az
első tanítási hétre esne.
• A pályázati kiírások javítása:
A pályázatok felülvizsgálata és törekvés arra, hogy minél tökéletesebb és
objektívabb módon lehessen elbírálni azokat.
Adott esetben a pályázati kiírások teljes átdolgozását se tartom
elképzelhetetlennek.
• Az ÁJK honlapján egyszerűen elérhetővé tenni az összes pályázati kiírást:
A pályázati kiírások, nem csak a kari, hanem az egyetemi pályázatok jelenleg
szerintem nem a legegyszerűbben elérhető, érthető módon vannak a honlapon

kint. Arra törekednék, hogy ez a jövőben mindenki számára világosan érthető,
naprakész legyen.

V.

Nyilatkozat
Fehér Levente (Neptun-kód: M7QT2Z) ezennel nyilatkozom arról, hogy valóban
szándékomban áll a Szociális- és Esélyegyenlőségi ügyekért felelős alelnöki pozíció
megpályázása.

Továbbá

nyilatkozom

arról,

hogy

nem

állnak

fent

velem

kapcsolatban

összeférhetetlenség. (Alapszabály 123-124.§ és HÖOK Választási Kódex 1. § (5)
alapján)

Végül kijelentem, hogy a megválasztásomhoz szükséges fennállnak. (Alapszabály 6. §)

Fehér Levente
Kerepes
2019. 03. 22.

