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- 

Szociális és esélyegyenlőségi Bizottság 

 

Fekete Eszter 

 

 Tisztelt Választási Bizottság! 

   

Fekete Eszter vagyok, másodéves joghallgató.  

  

Ezúton megpályázom a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöki posztját. 

 

Bemutatkozás 

 

2016 őszén, azaz tavaly ősszel jelentkeztem a Szociális Bizottságba és idén szeptembertől a bizottság 

alelnökhelyetteseként dolgozom/ dolgoztam. 

Eredetileg a kar azon hallgatóinak segítéséért léptem be a bizottságba, akik nap mint nap, amellett, 

hogy szembenéznek mindazzal a kihívással, amit az egyetem és a mindennapok jelentenek, valami-

lyen plusz nehézséggel is megküzdenek, ami még több időt, energiát és erőfeszítést igényel részükről.  

Ezen erőfeszítéseket pedig meglátásom szerint segítenünk és méltányolnunk kell, ha mással nem is 

tudjuk, némi anyagi kompenzációval, melyet a szociális bizottságon keresztül juttathatunk el hozzá-

juk. 

 

A bizottsági tagságom alatt két pályázati időszak alatt is bíráltam ISZTK keretes, illetve szociális 

pályázatot. A rengeteg kari, illetve egyetemi szinten futó pályázat bírálásával, melyek feladat- és 

hatáskörömbe tartoztak megismertem a pályázati kiírásokat, tapasztalatot szereztem javításukban, il-

letve a hallgatókkal történő kommunikációban. 

Alelnökhelyettesként többször helyettesítettem a jelenlegi alelnököt, Galambosi Diánát EHÖK ülé-

seken, így a pályázati rendszer kari szinten túlmutató működésébe is betekinthettem, mely szintén 

értékes tapasztalatokként hasznosultak számomra. 

  

Jelenleg is folyamatban van a HKR módosítása, illetve elkezdődött a KÖB-bel való szorosabb kap-

csolat, közös munka kialakítása. 



 

 

Kötelességemnek érzem, amennyiben megválasztanak, hogy a HKR módosítást keresztülvigyem, va-

lamint hogy tovább segítsem a KÖB-bel való együttműködést, fenntartani, lehetőség szerintfejlesz-

teni a kapcsolatot az esélyegyenlőségi referenssel. 

 

A HKR módosítása 

 

Eddigi bírálói tapasztalataim alapján nagy szükség van arra, hogy az ISZTK ösztöndíjak jobban iga-

zodhassanak a hallgatói igényekhez, melyre a HKR módosításával lehetőséget kapnánk.  

Minden pályázási időszakban változik, hogy melyik ösztöndíjra milyenek a hallgatói igények. Elő-

fordul, hogy az egyiket jóval többen, míg egy másikat annyival kevesebben pályáznak meg. Célszerű 

és praktikus volna, ha azokból a keretekből, melyek felhasználatlanul maradnak, át lehetne csoporto-

sítani azokhoz az ösztöndíjakhoz, melyeknél túljelentkezés/ túlpályázás áll fenn. 

 

Útmutató 

 

A HKR módosításának elfogadása után terveim szerint egy átfogó ösztöndíj kisokos reformot hajta-

nánk végre a bizottsággal.  

A tapasztalatok alapján szükség van egy olyan kisokosra, mely segít eligazodni a hallgatóknak az 

összes pályázási lehetőség között, a pályázás módját, helyét, idejét és tartalmát egyaránt összefoglaló 

útmutatóra, így a hallgatók több ismerettel, nagyobb önbizalommal kezdhetnek hozzá a pályázatok-

hoz. Ha a hallgatók az új kisokos segítségével jobban átlátnák a pályázatok sokaságának rendszerét, 

valószínűsíthetően eredményesebben pályázhatnának. 

Most zajlik a bizottságban a sportösztöndíj hallgatóközelibbé tétele, a pontozási rendszer  enyhítése, 

mivel a bizottság egybehangzó véleménye alapján a jelenlegi pontozási rendszer túl szigorú, esetleges 

méltánytalanságokat keletkeztethet.   



 

 

 

Ösztöndíjak 

 

 A sportösztöndíjjal kapcsolatban hosszútávú célom az erre szánt anyagi keret bővítése a nagy hall-

gatói igényekre való tekintettel. 

Ezen kívül a kompenzációs ösztöndíj szempontrendszerének bővítésével is szeretnék foglalkozni, 

amely során a szociális helyzet és a tanulmányi eredmények mellett az egyéb tanulmányokkal kap-

csolatos plusz feladatok végzői a jelenleginél előnyösebb helyzetbe juthatnának.  

 

Hallgatói igények 

 

Feladatomnak tekintem a pályázatok folyamatos fejlesztését, igazítását a hallgatói igényekhez, sze-

retnék további pályázási lehetőségeket biztosítani a meglévőkön és az átmunkáltakon túl. Ehhez kap-

csolódóan a közeljövőben szeretnék a bizottsággal együtt egy átfogó kérdőívet összeállítani, melyben 

a hallgatók igényeit, tapasztalatait tudnánk felmérni az egyes pályázatokkal, ezen kommunikáció 

eredménye alapján tudnánk fejleszteni, változtatni, hogy minél közelebb kerüljenek a pályázati lehe-

tőségek és a hallgatói igények egymáshoz. 

A hallgatókkal történő aktív és jól működő kapcsolat elősegítése érdekében nagy hangsúlyt kívánok 

fektetni a pályázatok hirdetésére. Ezt a facebookos évfolyamcsoportokban elhelyezett folyamatos 

posztokon, illetve a Szociális Bizottság számára létrehozható szintén facebookos oldalon keresztül is 

meg lehetne valósítani. A posztoknak elsősorban figyelemfelhívó szerepet szánnék a pályázási lehe-

tőségek meglétére, továbbá a pályázók irányába közvetítené az elbírálások eredményének várható 

közlési időpontját. 

 

 Belső működés 

 

A külső, hatékony funkcionalitás mellett a belső működésére is szeretnék hangsúlyt fektetni.     Ter-

veim szerint a választások után bizottsági felvételt hirdetnék. A bizottság optimális létszáma szüksé-

ges az elvégezendő  munka megfelelő eloszlása érdekében, hogy minden bíráló a lehető legkisebb 

nyomás alatt dolgozhasson, így a lehető legnagyobb odafigyeléssel és gondossággal végezhesse fel-

adatát, hiszen a pályázók egy része számára létfontosságú kérdés a szociális juttatás,  ezért elenged-

hetetlen,  hogy a bizottsági tagokra ne juthasson aránytalanul sok munka.  



 

 

A feltehetően sikeres felvételi kiírás, interjúzás, majd tagfelvételek után közös programokkal szeret-

ném összekovácsolni a csapatot, létrehozni egy összetartó és egymást támogató, jó hangulatú bizott-

ságot.  

A családias közösség mellett a tagok szakmai képzettségére is odafigyelve, a tagfelvétel után szeret-

nék egy délutáni továbbképzést tartani az ösztöndíjakkal kapcsolatban, hogy mindenki átláthassa tá-

mogatási rendszert, tisztában legyen a pályázási lehetőségekkel, fajtákkal, a bírálás menetének elmé-

leti alapjaival. A HKR módosítás után ismét szeretnék egy átfogó szakmai képzést tartani, a bekövet-

kezett változások prezentálására. 

Minden pályázati időszak előtt és után tartanánk bizottsági ülést, az előbbit a  pályázatok átbeszélé-

sére, a bírálással kapcsolatos tudnivalókról, az utóbbit a tapasztalatok, hallgatói visszajelzések meg-

beszélésére, összegzésére. 

Amennyiben megválasztanak a Szociális Bizottság alelnökének, igyekeznék, hogy hosszútávon még 

átláthatóbb, könnyebben hozzáférhetőbb és eredményesebb legyen.  

 

Mint azt említettem pályázatom elején, a bizottságba azokért a hallgatókért jelenkeztem, akiknek ki-

hívást jelentenek a mindennapok és valamilyen területen hátrányosabb helyzetben vannak, mint tár-

saik.  

Most is így gondolom, továbbra is rendkívül nagy hangsúlyt szeretnék fektetni erre, emellett célom, 

hogy a lehető legtöbb hallgató találja meg azt a területet,melybe szívesen fektet az egyetemi követel-

mények teljesítése mellett plusz energiát, s kapjon megfelelő motivációt hozzá a bizottság nyújtotta 

pályázati lehetőségeken keresztül. 

  

Hiszem, hogy alelnökként még többet tehetnék a hallgatókért a pályázati rendszer aktív formálásán 

keresztül kari és egytemi szinten egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2017. október 31.  
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Személyes adatok 

 

Név:                                 Fekete Eszter 

 

Születési hely és idő:       Szolnok, 1997. július 16. 

 

Lakhely:                           5008, Szolnok, Krúdy Gyula utca 187/c. 

 

Elérhetőség:                     Tel.: +36 30/ 974-9674 

 

                                         e-mail: eszterfekete197@gmail.com 

 

Tanulmányok 

 

2004- 2012                       Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház  

                                         és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

2012- 2016                      Verseghy Ferenc Gimnázium természettudományi osztálya 

 

2016-                               Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

                                         jogász, nappali 

 

 

Nyelvtudás 

 

 Német                             középfokú ( B2, komplex) nyelvvizsga 
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