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I. BEMUTATKOZÁS 

Kálocz Adrienn vagyok, negyedéves joghallgató. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti 

Könyves Kálmán Gimnáziumban végeztem, ahol egyik kedvenc tárgyam a magyar irodalom- 

és nyelvtan volt, így amikor 2013-ban felkértek a Jurátus olvasószerkesztői posztjának 

betöltésére, nem is volt kérdéses, hogy elfogadom. 

2013 végén új főszerkesztő került a Jurátus élére, aki mellett nagyon részletesen 

beleláthattam a kari újság vezetésébe, így rengeteg tudással gazdagodtam azt illetően, hogy 

milyen vezetői készségekre van szükség egy újság irányításához. Ezen időszakból két 

legnagyobb sikeremnek a „tanári életút” interjúsorozat és a „TDK-News” rovat megalkotását 

tartom. 

2014 augusztusában a Jurátus főszerkesztő-helyettese, majd novemberében főszerkesztője 

lettem. A megválasztásom óta eltelt fél év alatt rengeteg tapasztalatot szereztem mind az 

újságírás területén, mind emberileg. Nehéz időszak áll mögöttünk, ugyanakkor azt gondolom, 

hogy a Szerkesztőség sokat dolgozott annak érdekében, hogy az újság működését ez a 

legkevésbé befolyásolja. Sok sikert könyvelhettünk e rövid időszakban, így például az újság új 

arculatának teljes megtervezése, amellyel a Jurátus csapata régi adósságát törlesztette, és a 

visszajelzések alapján osztatlan sikert aratott. Külön öröm számomra, hogy a Jurátus 

szerkesztősége végre egy összeszokott csapatként dolgozik együtt, valamint az újság valóban a 

kari élet elismert résztvevőjévé vált. 

Újbóli megválasztásom esetén szeretném levonni az eddigi munkánkból a tapasztalatokat, 

és a megkezdett munkát folytatni, továbbvinni.  

 

II. KONKRÉT TERVEIM 

1. Bevezetés 

Hagyomány és újdonság 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek hagyományai vannak. Az egyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának hagyományai vannak. A Jurátusnak hagyományai vannak. E 

hagyományok nem a külcsínben vagy az újságot vezető személyekben foghatóak meg, hanem 

azokban a szavakban, melyekkel az ország legrégebbi jogi karának lapját jellemezni lehet: 

naprakészség, szavahihetőség, pártatlanság. Ezeket a tradíciókat tisztelni és betartani kell, és 

úgy gondolom, hogy valamennyi szerkesztőségi tagnak magáévá kell tenni e fogalmakat. 

Ugyanakkor egy hihetetlenül gyorsan változó világban élünk, ahol könnyen eltűnhet az, aki 

nem követi, vagy még inkább nem vezeti ezt a fejlődést. Azt gondolom, hogy a Jurátusnak 



diktálnia kell az átalakulást annak érdekében, hogy valóban méltó legyen a Kar hivatalos lapja 

címre. 

Az alábbiakban részletesen láthatjátok, hogyan képzelem el a Jurátus jövőjét. 

 

2. Szerkesztőség 

Azt gondolom, hogy az elmúlt fél-egy évben a Szerkesztőség egy igazi csapattá nőtte ki 

magát. Ugyanakkor folyamatosan szembesülünk azzal a problémával, hogy a tagok elenyésző 

hányada nem joghallgató, és véleményem szerint ezen változtatni kell annak érdekében, hogy 

mindenki a magáénak érezhesse az újságot. Ezért szeretném bevonni a Szerkesztőség 

munkájába a politológus, kriminológus, a levelezős joghallgató, valamint egyéb részidős 

képzések hallgatóit is. 

 

3. Rovat felosztás 

Egyetem tér és Erasmus-rovat 

Azt gondolom, hogy a Jurátus egyik legnagyobb hibája volt, hogy az Egyetemen és a Karon 

megrendezésre kerülő eseményekről nem előre közölt ajánlásokat, hanem utólag számolt be 

egy-egy előadásról. Ezt a hibát részben orvosoltuk, és egyre több konferencia, kerekasztal-

beszélgetés hirdetése kerül be az újságba, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez cseppet sem 

elegendő. Szeretnék egy részletes programajánló oldalt létrehozni a rovat keretein belül, 

melyben az Egyetemen megrendezésre kerülő eseményekről tájékozódhatnak a hallgatók. 

Ennek érdekében továbbra is szeretnék szorosan együttműködni a rendezvényekért felelős, 

valamint a tudományos- és kulturális ügyekért felelős alelnökkel. A kari élet szerves részét 

képezik az egyetemi szervezetek, ezért számukra állandó megjelenési felületet kell biztosítani. 

A programajánlón belül külön teret kell létrehozni a kari szervezetek számára, ahol 

közzétehetik előadásaik címét, témáját, valamint időpontját és helyszínét. Annak érdekében, 

hogy e lehetőségről minden kari szervezet értesüljön, a szervezetekért felelős alelnök segítségét 

fogom kérni. 

Az Erasmus-rovat célja, hogy a kiutazást tervező hallgatók időben értesülhessenek a 

rendelkezésre álló pályázatokról és azok leadási határidejéről, akár külföldi tanulmányi úton, 

akár szakmai gyakorlaton szeretnének részt venni. Ezen kívül szeretném, ha azok a hallgatók, 

akik már éltek az Erasmus és egyéb pályázatok nyújtotta lehetőségekkel, elmondhatnák 

véleményüket és tapasztalataikat, így is kedvet hozva a kiutazáson gondolkodó hallgatóknak, 



valamint felhívva a figyelmet azokra a dolgokra, melyekre a külföldre készülő diákoknak 

figyelnie kell.  

   

Tudomány és TDK-hírek 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik legtiszteletreméltóbb hagyománya a 

színvonalas tudományos munkára és a tudományos életben történő részvételre való igény. Ezt 

az igényt ápolni és gondozni kell, hiszen az Állam- és Jogtudományi Karon nevelődik a 

következő értelmiségi réteg. Annak érdekében, hogy a fentebb említett hagyományt és értéket 

megőrizzük és továbbvigyük, szeretnék minél több szereplőt bevonni a rovat életébe. 

Természetesen a Szerkesztőség tagjainak adott a lehetőség, hogy a rovat keretein belül írjanak, 

ám azt gondolom, hogy másoknak is meg kell adni a lehetőséget, így például állandó 

különszámmá szeretném tenni a hamarosan megjelenő Tudományos Különszámot. Ezen kívül 

azt gondolom, hogy egy komplex probléma valós megértését és átlátását az szolgálja a 

legjobban, ha a megoldást több nézőpontból keressük, így szeretném, ha más egyetemi 

újságokkal is közreműködnénk (ld. Vendégírások rovat). 

A szeptemberi számban szeretnék egy átfogó TDK ismertetést, melyben bemutatásra 

kerülnek a Karon működő Tudományos Diákkörök, valamint az esetleges OTDK-hírek is ebben 

a rovatban kerülnének be az újságba. Ezen kívül természetesen továbbra is számítok a TDK 

tagok segítségére a Tudományos Különszámban, hiszen az ő cikkeik nélkül a különszám nem 

jöhetne létre (ld. Tudományos Különszám cím) 

 

Karrier 

A Karrier fő célja megismertetni a hallgatókkal, hogy milyen lehetőségek állnak előttük 

egyetemi éveik alatt és után. Véleményem szerint jó úton haladunk e cél megvalósítása felé, 

hiszen a visszajelzések alapján a hallgatók ugyanolyan lelkesedéssel olvassák a tanári életút 

interjúsorozatunkat, mint az egyes szakmai lehetőségek bemutatására szolgáló cikkeket. Ezt a 

tendenciát a továbbiakban is szeretném folytatni, kiegészítve a politológia és a részidős 

képzések hallgatóinak szánt cikkekkel, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy ők is az Egyetem 

teljes értékű polgárai.  

 

HÖK News 

Az Elnökségi Blogot a továbbiakban is szeretném folytatni, hiszen fontos, hogy a hallgatók 

értesüljenek arról, hogy a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége milyen lépéseket tesz érdekeik 

képviselete és védelme érdekében. Ezen kívül szeretném, ha végre megvalósulna a 



Pályázatfigyelő oldal, amely sajnos ebben a félévben rajtunk kívül álló okok miatt nem 

történhetett meg. 

 

Vélemény 

Azt gondolom, hogy a Karon tanuló valamennyi hallgatónak a legtöbb dologról van 

véleménye. Egyedi látásmód, felismerhető stílus, ugyanakkor a jó ízlés határán belüli mozgás 

– ez jut eszembe a Jurátusban megjelenő véleménycikkekről. 

A véleménycikkek mellett szeretném, hogyha továbbra is megjelennének a Jurátus hasábjain 

a politikai elemzések. Természetesen szigorúan kerülve az aktuálpolitikát (egy kari újság nem 

lehet annak színtere), fontosnak tartom, hogy egy-egy komolyabb szakmai elemzés helyet 

kapjon a lapban, és a szerzőknek lehetősége legyen elmondani a véleményét bizonyos közéleti 

történésekről, hiszen e cikkek a Tudomány rovatban értelemszerűen nem kaphatnak helyet. 

 

Kultúra és Kávészünet 

A rovatok osztatlan sikert arattak a hallgatók körében, ezt mindenféleképpen szeretném 

továbbvinni: színházi előadások, könyvek, éttermek, kávézók ajánlásait olvashatják majd. 

 

Vendégírások 

Szeretném, ha a Jurátus valóban egy sokszínű újság lenne, amely színteréül szolgálna a több 

szempontú, multikulturális cikkeknek, és amelyben mindenki megtalálhatja a számára kedves 

írásokat. Ennek érdekében szeretném, ha két-három oldalon mások is írnának az újságba, nem 

csak a Kar hallgatói. Elsősorban az Egyetem más karainak újságait szeretném megkeresni a 

lehetőséggel, ugyanakkor más egyetem hallgatóinak cikkeit is szívesen látnám a Jurátus 

hasábjain. Ezzel szeretném elérni, hogy egy összetett problémát könnyebben megérthessenek 

az olvasók egy több szempontú elemzéssel (például egy adott jogi problémáról szóló cikk 

mellett megjelenne egy közgazdasági elemzés ugyanabban a témában). 

 

4. Tudományos Különszám 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak igényes tudományos 

munkák megjelentetésére. Ennek érdekében kísérleti jelleggel hamarosan megjelenik 

Tudományos Különszámunk, és ha a visszajelzések igazolják a hozzáfűzött reményeket, akkor 

félévente állandó különszámként fog megjelenni. A munkába a Tudományos Diákkörök tagjain 

kívül később szeretném bevonni valamennyi hallgatót. 



 

 

5. Online Jurátus 

Az online blog formájában történő megjelenést régóta tervezzük a Szerkesztőséggel, 

azonban mivel a közbeszerzéssel adódott problémák miatt a Jurátus jelenleg egyébként is csak 

online formában tud megjelenni, ezért ennek bevezetését a következő félévre halasztottuk. 

Fontos megjegyeznem, hogy a Jurátus Online nem a lapszámok kizárólag online formában 

történő megjelenését jelenti, hiszen a nyomtatott verzió mindenféleképpen megmarad, ez nem 

is kérdéses. Az online megjelenés a papíralapú újságot kiegészítő cikkeket jelent, olyan 

írásokat, amely a nyomtatott Jurátusba helyhiány vagy az idő szorítása miatt nem fértek be, 

vagy egyszerűen jobban illenek egy online felületre. 

A fentebb említett szöveges blogon kívül szeptembertől elindítanánk a Jurátus Online 

videóblogját is, ahol pár perces videók jelennének meg különböző témákban. 

 

6. Új gazdasági források bevonása – hirdetések 

Azt gondolom, hogy a Jurátus közbeszerzései körüli problémák világítottak rá arra az égető 

problémára, mellyel már évek óta küzd az újság, ez pedig a finanszírozás kérdése. Mivel a 

Jurátus, mint a Hallgatói Önkormányzat hivatalos lapja, valamennyi nyomdai költsége a 

Hallgatói Önkormányzatot terheli és közbeszerzés köteles, ezért abban az esetben, ha nem áll 

lehetőségünkben kiírni a közbeszerzési pályázatot, a Jurátus nem jelenhet meg nyomtatott 

verzióban. Sajnos e problémán új gazdasági erőforrások bevezetése sem segíthetne, azonban a 

Hallgatói Önkormányzat költségeiből könnyebb lenne lefaragni, ha az újság önfenntartó lenne, 

ezt pedig hirdetésekkel lehetne elérni.  

 

III. ÖSSZEGZÉS 

Szeretném a már megkezdett munkát továbbvinni, mert habár azt gondolom, hogy az elmúlt 

félévben sok mindent elértünk célkitűzéseinkből, még mindig rengeteg kihasználatlan 

lehetőség van a Jurátusban, és korántsem ért véget a munka.  

Ha a Tisztelt Küldöttgyűlés a fentebb említett célok és tervek megvalósítására képesnek tart, 

kérem megtisztelő bizalmát! 

 

Budapest, 2015. április 20. Kálócz Adrienn 


