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Tallár Ákos vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar negyedéves jogász hallgatója. 2011-ben nyertem 

felvételt jogász szakra. Korábbi tanulmányaimat a Zsirai Miklós Angol 

és Német Tagozatos Általános Iskolában, valamint az Árpád 

Gimnáziumban folytattam. 2011 óta karunk Hallgatói 

Önkormányzatának évfolyamképviselője vagyok. 2011-ben tagja 

lettem a Kari Tanácsnak, a kari Tanulmányi Bizottságának, amely 

tisztségeket azóta is betöltöm. 2013 márciusától fél éven át oktatási 

ügyekért felelős alelnökként dolgoztam, majd 2014 februárjától, 

2015 április 20. napjáig a Hallgatói Önkormányzat elnökeként 

vezettem a hallgatói érdekképviseletet.  
 

Azért pályázom meg a szervezetekért felelős alelnöki tisztséget, mert 

célom a demokratikus kultúra és a kari közösségi fejlesztése, 

valamint a magas színvonalú hallgatói integráció megszervezése és 

biztosítása. Az elmúlt egy évben a Hallgatói Önkormányzat 

szervezetrendszerének átalakításával lehetőségünk nyílt az eddig 

periférikus területek megerősítése. Ennek egyik eleme volt a 

szervezetekért felelős alelnöki tisztség létrehozása.   

 

Célom, hogy a Hallgatói Önkormányzat európai viszonylatban is 

kiemelkedő támogatást tudjon biztosítani a Karn szerveződő 

hallgatói csoportoknak, valamint új alapokra helyezze a hallgatói 

integrációt. Ennek elengedhetetlen eleme a szabályozási rendszer 

átvizsgálása, és szükség esetén, módosítása.  

 

A Hallgatói Önkormányzat szervezetrendszerének átalakulásából 

következik, hogy az elnök és alelnökök között szorosabb szakmai 



kötelék fog kialakulni. A Küldöttgyélés döntése alapján a kari 

hallgatói érdekképviseletet Giró-Szász Áron vezeti a következő 

évben. Elnöki programjában a szervezetekért felelős alelnök területét 

az egyik legnagyobb jelentőségű feladatként jellemezte. Tekintettel 

az elmúlt év eseményeire, valamint arra, hogy e szakterület most 

került kialakításra, kiemelten fontos a magas színvonalú szakmai 

munka, amely el tudja indítani a szerveztek és a hallgatói integráció 

többéves fejlődését.  

A fejlődés útvonalának hatékony megválasztásához meg kell vizsgálni 

a szervezetek működésének szabályozási hátterét. Az Egyetem 

hallgatói szervezetek létrehoztalára és működésére vonatkozó 

szabályzata még nincs kidolgozva. A szabályozási bizonytalanság 

egyik eredménye, hogy a Karon kevés hallgatói szervezet működik. 

Célom, hogy - az elnöki célkitűzéseknek mefelelően - a leggyorsabban 

tájékoztassuk a hallgatókat a szervezetek alapításával és 

működésével kapcsolatos lehetőségekről. 

Súlyponti célok 

 

A kiemelt célok kijelölése és megvalósítása során figyelemmel leszek 

az elnöki program célkitűzéseire, valamint a Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabályában meghatározott feladatkörökre is. A szervezetekért 

felelős alelnök feladatköre alapvetően két terület fog át. Első a 

korábban már említett hallgatói szervezetek működésének 

támogatása, valamint a hallgatói integráció biztosítása.  

Szervezeti fejlődés 

Tekintettel arra, hogy a szervezetekért felelős alelnök első 



alkalommal kerül megválasztásra, szükségszerűen adódik bizonyos 

indulási feladatok elvégzése. A lentebb megfogalmazott célok 

eléréséhez - az Alapszabálynak megfelelően - létre fogom hozni a 

szakterületi bizottságot. A bizottság működésének bitosítása 

érdekében első lépésként a bizottsági ügyrend elkészítését, valamint 

a bizottság adminisztratív tagjainak kiválasztását tűzöm ki célként. A 

bizottság mellett kiemelt szerepet szánok a hallgatói integrációért 

felelős referensnek, akire különösen számítok a hallgatói intergráció 

szervezésében. 

Az "indulás" szempontjából fontos, hogy átfogó képet kaphassunk a 

jelenleg működő szervezetek tevékenységéről. Ezért az első hetekben 

elkészítem a szervezeti "probléma-térképet", hogy láthatóvá váljon 

minden rendszerbeli hiányosság, továbbá heti rendszerességű 

fogadóórát fogok tartani, hogy a minden felmerült kérdésre gyors és 

hatékony megoldást tudjak találni. 

Hallgatói szervezetek 

Szervezeti tudástár 

 

A Hallgatói Önkormányzat alapvető célja a közösségi élet fejlesztése, 

amely akkor válhat igazán aktívvá, ha biztosítjuk a hallgatói 

szervezetek számára az átlátható és támogató környezetet. 

Megválasztásom esetén létre fogok hozni egy olyan tudástárat, amely 

minden hallgató számára megkönnyíti a szervezetek alapítását és 

működtetését. Ez a tudástár három elemből fog felépülni.  

Az első lépcső a szervezetek alapítására vonatkozó szabályokat 

tartalmazza. Itt fontos kiemelni, hogy ennek a területnek a 



szabályozási háttere hiányos, ezért javasolni fogom a Hallgatói 

Önkormnyzat elnökének az átfogó tárgyalások megkezdését, 

melynek célja a szervezetek alapításának és működtetésének 

szabályainak megalkotása.  

Második lépcsőként a szervezetek működésére vonatkozó szabályozó 

tudástárat fogjuk kialakítani. Ez tartalmazni fogja a működésre 

vonatkozó szabályokon túl az egyes támogatásokra és pályázati 

lehetőségekre vonatkozó információkat is.  

A fentiekben kiemeltem, hogy elsődleges célunk a szervezetek 

létrejötének támogatása, ugyanakkor nagyszámú szervezeti háló 

esetén elképzelhető egyes szervezetek megszűnése. Természetesen 

az első két lépcsőben minden támogatást megadunk a 

fennmaradásra, de a rendszer működőképessége érdekében 

biztosítani kell a szabályszerű megszűnéshez adott segítséget is. 

Itt egyértelműen ki szeretném emelni, hogy a szervezetekért felelős 

alelnök feladata a szervezeti koordináció biztosítása, ezért 

nyomatékosítani szeretném, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak nem 

célja a szervezetek működésének bármilyen eszközzel megvalósuló 

irányítása. Célunk viszont a szervezetek támogatása, segítése, 

működésük koordinálása, valamint biztonságos szabályozási 

környezet kialakítása.  

Inkubátor program 

 

Az Egyetem téri épület nem teszi lehetővé az úgynevezett "campus" 

kialakítását, valamint az épületek jellegáből adódóan a 

szervezeteknek nincs olyan közösségi tere sem. A Hallgatói 



Önkormányzat a szabályozási háttér biztosításán túl biztosítani tudja 

a működéshez szükséges közösségi tereket is.  

Az inkubátor program első elemeként - az Egyetemmel és a Karral 

egyeztetett feltételek mellett, a Szenátus döntése alapján - a Hallgatói 

Önkormányzat székhely-szolgáltatást tud nyújtani. Így az egyes 

szervezeteknek lesz egy állandóan használható infrastrukturája. 

Természetesen az erőforrásaink végesek, így egy létesítmény-

használati naptárral előre egyeztetett formában lesz lehetőség 

lefoglalni az irodát, tárgyalót, vagy más közösségi teret.  

A program keretein belül további infrastrukturális fejlesztéseket 

fogunk végrehajtani az irodán, a tárgyalón és más közösségi tereken 

is. Elsődleges célom, hogy fejlesszük a gépparkot, valamint a 

tárgyalók befogadóképességét. Ezek kiemelten fontosak, mert a 

fejlődés során egyre több nagyobb létszámú hallgatói szervezet fog 

létrejönni, amelyek megnövekedett teremhasználati-igénnyel  fognak 

járni.  

Mivel nincs közösségi tere a Karnak, ezért célom, hogy a következő 

félév során a jelnlegi kihasználatlan területeket is hasznosítsuk. A B 

épület udvarán ki szeretnék alakítani egy olyan műfüves borítást 

amely alkalmas lehet a csoportgyűlések és akár kis létszamú 

szemináriumok rendhagyó jellegű megtartására is. 

A program hatékony működtetése miatt meg kell találnunk a 

rendelkezésre álló infrastuktura leghatékonyabb felhasználását. 

Ezért vizsgálni fogom az Udvari épület, valamint a B-klub 

kihasználtságát, valamint az esetleges további lehetőségeket.  



Támogatási rendszer 

 

A szervezetek szabályozási hátterének, valamint a megfelelő 

infrastruktura biztosítása mellett törekedni fogok a legnagyobb 

anyagi jellegű támogatás biztosítására is. Itt szoros együttműködést 

fogok folytatni a gazdasági és szociális ügyekért felelős alelnökkel. Ki 

kell emelni, hogy meg kell találnunk az egyetemen kívüli forrásokat 

is, mert hosszú távon a rendszeren kívüli támogatások hatékony 

megszerzése jelentheti a szervezetek fejlődésének állandó 

mozgatórugóját. 

Szervezetek közötti koordináció 

 

Az Alapszabály értelmében a szervezetekért felelős alelnök feladata a 

koordináció biztosítása. Ezért létre fogok hozni egy egyeztető 

fórumot, ahol félévente legalább egyszer közös ülést fogunk tartani 

minden halgatói szervezet részvételével.  

A koordináció nem valósulhat meg hatékony információ-áramlás 

biztosítása nélkül, ezért létre fogok hozni egy szervezeti levelező 

listát, ahol a szervezeteket valós idejű tájékoztatást kaphatnak, 

egyben fórumot is az egymás közötti állandó kommunikációhoz.  

Szervezeti forródrót 
 

Sok hallgatói szervezetnek nehézséget okoz az egyetemi termek 

lefoglalása. A szervezeti forródróton a Hallgatói Önkormányzat 

valamely tagja azonnal intézkedni tud a teremfoglalással kapcsolatos 



dékáni engedély, és az egyéb ezzel kapcsolatos kérdésekben. Célom, 

hogy már az első héten állandóan elérhető e-foródrótot hozzak létre. 

Hallgatói integráció 
 

A következő félév során a hallgatói integráció átalakítása a Hallgatói 

Önkormányzat egyik legfontosabb feladata lesz. Olyan rendszert kell 

kialakítanunk, amely megfelel az országos és egyetemi elvárásoknak 

is. A hallgatói integráció szervezése során figyelemmel kell lennünk 

arra, hogy a közösségi élet is szerepet játszik az egyetemek közötti 

versenyképességben, ugyanakkor ki szeretném emelni, hogy erősen 

értékközpontú integrációt kell kialkítani. Álláspontom szerint az 

integráció nem egy első szemeszteres kérdés. A hallgatói 

integrációnak már a felvételi előtt meg kell kezdődnie, át kell fognia 

az egyetemi évek teljes időtartamát és ki kell terjesztei az alumni-

időszakra is. Az egyetemi integráció egyik fontos eleme a hallgatói 

szervezetek közösségalkotó szerepe is, ezért a Hallgatói 

Önkormányzat támogatja a hallgatói szervezeteket, mert általuk az 

integráció új szintje valósulhat meg. 

Speciális nyílt nap 
 

A hallgatói integráció első eleme, hogy az érdeklődő gimnazistákat 

már a felvételit megelőzően megszólítsuk. Az előző félévben több 

budapesti gimnáziummal kisérleti jelleggel bevezettük az 

úgynevezett "speciális nyílt napot". Ilyenkor a gimnáziumok diákjai 

5-10 fős csoportokban a rendes szorgalmi időszak alatt járhatják be 

az egyetemet, választva az előre egyeztetett előadások közül. A 

diákok így sokkal személyesebb élményt kapnak a Karról és erősen 



pozitív képet kaphatnak a Hallgatói Önkormányzatról is, tekintve, 

hogy minden csoportot egy "hökös" kísér. Célom, hogy Budapest 

összes gimnáziuma részt vegyen a nyílt nap programunkban.  

Egyetemi integráció 
 

Az egyetemi integráció során a beérkező hallgatók segítséget kapnak 

valamennyi elsősöket érintő kérdésben. A Hallgatói Önkormányzat 

célja, hogy olyan felkészült, naprakész információkkal rendelkező 

felsőbbévesek várják és segítsék a gólyákat, akiktől minden 

kérdésben hiteles tájkoztatást lehet kapni.  Fentenbb már írtam a 

szervezeti bizottságról. A hallgatói integrációval foglalkozó 

felsőbbévesek a jövőben e bizottság tagjaként fognak részt venni a 

hallgatói integráció szervezésében. A bizottsági taggá válás feltételeit 

a bizottság ügyrendje fogja tartalmazni, melyet többoldalú 

egyeztetési folyamat során kívánok kialakítani. Az Alapszabálynak 

megfelelően a Küldöttgyűlés elé fogom terjeszteni az integráció 

alapelveit tartalmazó javaslatcsomagomat is. Célom, hogy a hallgatói 

integráció pontos megvalósulását egy átfogó egyeztetés előzze meg. 

Integrációs rendezvények 
 

A fenti alapelvek meghatározása kiemelkedően fontos, hiszen azokra 

lehet építeni a rendezvény-stratégiánkat. Idén a Dékáni Hivatallal 

történő egyeztetés alapján orientációs napok keretében fogjuk 

fogadni a gólyákat. A rendezvény kereteinek kidolgozása még 

folyamatban van. Célunk,  hogy a hallgatók és a Kar érdekeit egyesítő 

programsorozatot szervezzünk.  

 

Ugyanakkor hosszútávú célunk egyértelműen a gólyatábor 



visszaállítása. A tábor új struktúrájának és tematikájának 

kidolgozására közel egy év áll rendelkezésünkre. Ennek során 

vizsgálni fogom a nemzetközi és hazai pozitív példákat, valamint 

ezeket össze fogom vetni a Küldöttgyűlés által elvfogadott 

alapelvekkel és a Kar által meghatározott elvárásokkal is. Látható, 

hogy az integrációs rendezvények képletében több változó is van. 

Akkor tudunk hatékonyan tervezni, ha minden lehetséges opcióra 

felkészülünk.  

Bármilyen integrációban is gondolkozunk fontos pillérként kell 

kezelni a mentorrendszert. A pár éve indult kezdeményezés 

szorosabb hallgató-oktató kapcsolatot alakít ki. Célom, hogy minden 

hallgatói csoporthoz állandó jelleggel társuljon egy fiatal oktató. Ki 

kell emelni, hogy a támogató pszichológus mellett a mentorok is 

segíthetnek az egyetemmel kapcsolatos lelki problémák 

feldolgozásában, továbbá támogatni tudják a gólyák beilleszkedését 

az egyetemi közösségekbe.  

A fenti programcélok megvalósítása nem képzelhető el a gördülékeny 

és folyamatos kapcsolattartás nélkül. Ezért szoros 

együttműködésben kívánok dolgozni az egyetemi és kari Hallgatói 

Önkormányzatokkal, az Egyetem és a kar vezetésével, a Tanulmányi 

Hivatallal, valamint a további egyetemi szervezetekkel. Hiszem, hogy 

a magas színvonalú munka és az összhangra való feltétlen törekvés 

lehetővé teszi a stratégiai célok megvalósítását.  

Pályázatomat az ELTE ÁJK HÖK szervezetekért felelős alelnöki 

tisztségre a fentebb vázolt elképzelésekkel ajánlom a Tisztelt 

Küldöttgyűlés figyelmébe és kérem bizalmát is annak 

megvalósításához. 



  

  

 Budapest, 2015. április  21. 

  

 Tallár Ákos 

  

  

 

 


