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Végh Alfonz 
Gazdaságis alelnöki pályázat 

 
„Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani” 

 
Bemutatkozás 
 

Végh Alfonz, másodéves jogász 

hallgató vagyok az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar jogász szakán. Általános 

iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat is itt, 

Budapesten az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 

Gimnáziumban végeztem. Az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karának a 2018/2019-es 

tanév kezdete óta vagyok hallgatója. 

A Kar Hallgatói Önkormányzatának 

2019. márciusa óta vagyok tagja, ahol 

szeptemberig a Gazdasági Bizottság és a 

Tanulmányi Bizottság berkein belül 

dolgoztam.  

Azért jelentkeztem a fent említett két bizottságba, mert úgy láttam – és most is úgy 

látom -, hogy az Egyetemnek szüksége van olyan bizottságokra, amelyek az egyetemi élet 

szervezését megbízhatóan, átláthatóan és tisztességesen végzik, ennek pedig szerettem volna 

részese lenni. Úgy gondolom, hogy az előbb említett kritériumoknak megfelelően végeztük 

feladatainkat.  

2019. szeptemberében neveztek ki a Gazdasági Bizottság alelnököt helyettesítő 

ügyvivő pozíciójára az előző alelnök lemondása miatt.  

A korábbi munkáim alatt megtanultam csapatban dolgozni (ami régen kifejezetten 

rosszul ment), egy-egy vita során más előremutató gondolatait a saját gondolatmenetembe 

beilleszteni. Fontosnak tartom a munka teljeskörű, tisztességes elvégzését, átláthatóságának 

megteremtését; a mások által velem szemben megfogalmazott kritikák befogadását, 

mérlegelését; a csapatépítő tevékenységek végzését. Szociálisan érzékenynek tartom magam, 
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fontosnak vélem a társadalmi felelősségvállalást. A karitatív célú rendezvények szervezése 

mellett a Reménysugár Gondozási Csoport nevű idősek klubjában és otthonában segítettem 

az ápolók munkáját, a 2018/2019-es tanév első, illetve második félévében egyaránt 

teljesítettem a Társadalmi Felelősségvállalás kurzust. 

 

Miért szeretnék gazdasági alelnök lenni? 
 

Elsősorban szeretném leszögezni, hogy a programterv megírásakor nem fogok a 

szokásos demagóg retorikával élni, nem akarok úgy bizalmat szerezni, hogy közben az 

érzelmekre hatok. Ezért nem fogok hamis ígéretekkel operálni, szerintem az irreális 

elképzelésekkel már mindenkinek tele van a hócipője.  

Szeretnék olyan közösségben dolgozni, ahol lelkiismeretes munka folyik, hiszen 

ezeknek az ügyeknek a rendezése a hallgatói közösséget kell, hogy szolgálja. Ez engem tényleg 

érdekel, és nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatók a legjobb szolgáltatásokban 

részesüljenek úgy, hogy ennek elérése érdekében megtaláljuk a legjobb ajánlatokat (árban, 

minőségben, mutyi nélkül).  

A másik gazdasági ügyekhez köthető, de nem azok rendezésével kapcsolatos indok, 

hogy a hallgatókat közelebb hozzam ahhoz a szervezethez, amely a pénzügyeket is rendezi. A 

HÖK rengeteg pénz sorsáról dönt, viszont a hallgatók körében érdektelenséget látok ezzel 

kapcsolatban. Szeretném a hallgatók egyetemi közélet iránti lelkesedését visszahozni, őket 

vitafórumokon keresztül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos döntésekbe bevonni 

(igényfelmérések).  

Ezzel együtt a gazdasági ügyek ellátása még átláthatóbb lenne a mostaninál is, ezzel 

egyfajta sztenderdet alakítanék ki, amihez a jövőben is lehetne viszonyítani, ami alapján 

számon lehet kérni a későbbi vezetéseket nem megfelelő működés esetén. Fontosnak tartom 

azt a gondolatot elmélyíteni, hogy a gazdasági ügyek rendezése nem kiváltság, hanem 

szolgálat. 

Másik oldalról: szeretnék bizonyos ügyeket képviselni a gazdasági feladatok elvégzésén 

kívül. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók jobban átlássák a Hallgatói Önkormányzat 

feladatköreit, szeretném közelebb hozni hozzájuk az intézményt. Véleményem szerint a HÖK 

döntéseinek meghozatalához a hallgatók igényeit is fel kell mérni, csak így tudjuk a HÖK-öt 

hallgatóbaráttá tenni. Ezt a célt szolgálnák a megrendezett vitafórumok, ahol a hallgatók 

megfogalmazott kérdéseiket fel tudják tenni a HÖK működésével összefüggésben.  



  Elnöki és alelnöki pályázat 

2019/2020  Csabi és Csapata 37 

Ezen kívül a társadalmi felelősségvállalás kurzust népszerűsíteném, azzal kapcsolatban 

javaslatokat nyújtanék be, akár a Kar fő döntéshozó testületei elé is.  

Számomra ezt jelenti az érdekképviselet. Nem valami üres szlogent, amire fel lehet építeni egy 

jól mutató kampányt, majd a végén (ahogy azt az általános gyakorlat is mutatja) azt a kirakatba 

helyezni és porosodni hagyni. Pont ellenkezőleg, újra fel kell tölteni tartalommal. 

 

Gazdasági ügyek 
 

Ahogy fent már említettem, a gazdasági ügyek folyamatáról a hallgatókat a lehető 

legrövidebb idő alatt, az általuk leglátogatottabb (vita és internetes) fórumokon tájékoztatni 

kell. Ezt a célt szolgálná a fent már említett vitafórum, illetve a havonta kiadott költségvetési 

mutatók grafikus ábrázolása. 

A HÖK bevételéről és kiadásáról most is beszámol, az adatok pedig nyilvánosak, 

azonban ezek nehezen megtalálhatók, ezen változtatnék. A költségvetés általános, grafikus 

ábrázolását kép formájában, a részletes elemzést pedig szöveges formában tenném közzé az 

ELTE ÁJK lehető legtöbb és legnagyobb eléréssel rendelkező felületein. A grafikus ábrázolás 

tartalmazná a kiadás, bevétel, egyenleg faktorokat, az egyes gazdasági csoportokra fordított 

pénzösszeg mértékét. Az infografika lényege, hogy a hallgatók még egyszerűbben nyerjenek 

betekintést abba, hogy milyen anyagi erőforrások állnak rendelkezésünkre, mennyi a bevétele 

és a kiadása a HÖK-nek. Természetesen az éves költségvetési javaslatról is készülne grafikus 

ábrázolás. 

A jelenlegi ösztöndíj rendszert támogatnám, persze állandó felülvizsgálat mellett, 

mivel egy rendszert mindig lehet fejleszteni. De nem szeretnék később be nem tartható 

ígéretekkel kampányolni.  

 

További, a gazdasági ügyeken kívül eső elképzelések 
 

Az ELTE ÁJK HÖK Alapszabálya szerint a gazdasági alelnök tagja a Küldöttgyűlésnek, 

illetve a Kari Tanácsnak is. A hallgatói igényfelmérés eredményét, a felmerülő panaszokat és 

javaslatokat közvetíteni fogom mind a két szerv, illetve az Elnökség irányába, azokból egységes 

javaslatokat fogok alkotni. Az érdekképviselet lényege, hogy a fent említett szervek irányába 

jelezni tudjuk a hallgatók igényeit, illetve, hogy a hallgatók érdekeit nem szolgáló intézkedések 

ellen felemeljük a hangunkat. Kulturális programok szervezését szorgalmaznám az 
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Elnökségben, illetve a Küldöttgyűlésben, ezen a téren is igényfelméréseket végeznék a 

hallgatók körében. Fontos, hogy érintkezni tudjunk olyan a (jogi, politológusi) szakmából, a 

kulturális, illetve közéleti térből érkező emberekkel, akiktől akár tanulhatunk is.  

 

Társadalmi Felelősségvállalás 
 

Az előző két félévben részt vettem a Társadalmi Felelősségvállalás kurzus által kijelölt 

egyik szervezet munkájában. Nagyon nagy hatással volt rám az ott eltöltött idő, olyan súlyos 

problémákkal találtam szemben magam, amiknek a megoldásai nagyon fontos lenne. Ez a 

kurzus betekintést ad olyan élethelyzetekbe, amelyekkel később nap, mint nap találkozni 

fogunk. Ezeket az élethelyzeteket így fel tudjuk dolgozni, meg tudjuk érteni, szociálisan 

érzékennyé tudunk válni, ez pedig olyan tulajdonság, amivel egy jogásznak, politológusnak 

rendelkeznie kellene (természetesen az én értékítéletem szerint).  

A második félév végén egyértelművé vált számomra, hogy szeretném népszerűsíteni a 

kurzust a hallgatóság körében. Ha alelnök leszek, a kurzus kötelezővé tételéről szóló vitákat, 

beszélgetéseket fogok kezdeményezni a hallgatóság irányába, a kellő támogatással pedig egy 

javaslatot fogok benyújtani ezzel kapcsolatban a Kari Tanácsnak (a kurzus az újonnan érkező 

évfolyamoknak lenne kötelező természetesen).  

  


