
  Elnöki és alelnöki pályázat 

2019/2020  Csabi és Csapata 22 

Fehér Levente 
Szociális alelnöki pályázat 

 

Bevezetés 
 

Fehér Levente vagyok, harmadéves 

jogászhallgató. Az egyetem előtt Gödöllőre 

jártam nyolcosztályos gimnáziumba. Első 

félévemben rögtön jelentkeztem a HÖK-be 

a Szociális Bizottságba. Majd 

másodévesként (2018. szeptemberében) 

lettem elsőnek ügyvivő alelnök, ezt 

követően pedig 2019 márciusától 

megválasztott alelnökként láthattam el ezt 

a feladatomat. 

Azért jelentkeztem a bizottságba, 

mert számomra fontos a szociális 

egyenlőtlenségek csökkentése, az erre való 

törekvés. Emellett szerintem fontos a 

közösségi életben való részvétel, mert a HÖK (ellentétben a középiskola DÖK-el) tényleg nagy 

hatást tud gyakorolni a kari életre, tanulmányok alakulására. Erre talán a legjobb példa a Kari 

Tanács, (a Kar legfőbb döntéshozó szerve, ott történik a dékánválasztás is például) mely 

tagjainak harmada hallgató és ezért tényleges, szavazásokon is megnyilvánuló, befolyása van 

a döntésekre a Hallgatói Önkormányzat tagjainak.  

 

Tervek 
 

A legegyszerűbben úgy tudnám leírni, hogy „folytatom”, de az eddigieken túl számos 

fontos új tervet fogalmaznék meg. Új programokba kezdenék, fejleszteném a jelenlegi 

ösztöndíjakat és szociális lehetőségeket a Karon. Ezeket fogom felsorolni a következőkben, 

nem prioritás szerinti sorrendben. 
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- Pályázati kisokos 

Egy olyan kis füzet (a tanulmányi kisokos mintájára) elkészítésére gondoltam, 

amelyben benne van az összes jelenlegi kari és EHÖK-ös ösztöndíjlehetőségről egy rövid leírás, 

némi kis magyarázó, hogy mindenki értesüljön a pályázati lehetőségeiről. 

- Pályázati képzés a mentorok számára 

A tanévek elején sajnos mindig probléma van azzal, hogy a gólyák nem értesülnek a 

pályázási lehetőségekről. Ez sajnos részben a HÖK hibája is, mivel nem megfelelő a 

kommunikáció a pályázati lehetőségekről. Ezen is szeretnék sokat fejleszteni, mint szociális 

alelnök, aminek szerintem az egyik legegyszerűbb módja egy, a mentorprogram keretei között 

megtartott képzés, előadás a mentoroknak. 

- Átláthatóság növelése 

Az ÁJK HÖK működése az utóbbi években egyre inkább átláthatóbbá vált, azonban úgy 

érzem még mindig van hova fejlődnünk. 

- Pályázati kiírások 

A nyáron jelentős módosulásokon estek át az ösztöndíjkiírások. Szeretném ezt az 

elkövetkezőkben tovább tökéletesíteni és a megújítást „megúszó” kulturális és sport 

ösztöndíjakat is átnézni, valamint átdolgozni, hogy kiszámíthatóbb, átláthatóbb legyen a 

pályázás. 

- Akadálymentesítése a tankönyveknek 

Az egyik nagy probléma szerintem a jelenlegi oktatási anyagokkal, hogy nem mindenki 

számára érhetőek el, mivel nincsenek meg hangoskönyvként és emiatt a látássérült 

hallgatótársainknak sokkal-sokkal nehezebb tanulmányi kötelezettségeik teljesítése.  

- Fentarthatóság növelése 

Az egyik legnagyobb probléma ma a világban a fentarthatatlanság. Éppen ezért 

mindent megpróbálnék megtenni a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként, hogy növeljük a 

tudatosságot az egyetemen belül is. 

 

Álmok 
 

Sajnos kötnek minket az anyagi erőforrások korlátjai, de egy kis álmodozás nem árt 

szerintem soha, éppen ezért szentelnék egy részt a távlati céljaimnak, ötleteimnek. Talán az 

előbbi utolsó pont is ide tartozik, tartozhat, mivel a megvalósítása nem rajtam, sőt még csak 

nem is a Kar vezetésén múlik, de a képviseletével és a problémára való figyelemfelkeltéssel 
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presszionálni tudjuk a döntéshozókat. A következőkben olyan ötletek fogok felvetni, amelyek 

nagyon jók lennének, de nem áll a rendelkezésünkre jelenleg a kellő anyagi erőforrás.  Illetve 

további egyeztetéseket igényelne a kellő döntéshozói fórumokon, amennyiben lenne rá 

forrásunk Én minden bizonnyal azon dolgoznék, hogy: 

 

o Legyen költségtérítéses hallgatóknak is rendkívüli szociális pályázási lehetőség.  

o Jobban támogatva legyen az önkéntes munka és a szociális felelősségvállalás. 

o Akkor támogatnám azt, aki tesz a fentarthatóságért. 

o Több pénz legyen fordítva a külföldi konferencialátogatások támogatására. 

 

Sajnos nincs ezekre pénzünk, viszont meg kell mindent tennünk addig is azokért, 

amelyekhez nem kell pénz és ezalatt is dolgozhatunk a források bővítésén, allokálásán. 

Ezeknek a megvalósításához a kari HÖK egyedül kevés ezért is kéne bevonni a hallgatókat 

különböző programokkal, előadásokkal, láthatóvá tenni számukra ezeket a problémákat. 

 

Összegzés 
 

Úgy gondolom, hogy az a jó ígéret, amit megtartunk. Éppen ezért olyanokat írtam, 

amiket meg lehet valósítani. Szeretném folytatni az eddigi munkámat, mert úgy vélem 

színvonalasan, megbízhatóan végzem a munkámat. 

 

Köszönöm a figyelmet és az eddigi bizalmat! 

  


