
      

E Ö T V Ö S  L O R Á N D  

T U D O M Á N Y E G Y E T E M  

Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  

K A R  

 

H A L L G A T Ó I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

 

 
 

 
 

 
Szervezetekért felelős 

alelnöki pályázat 
 
 
 

Boros Réka  
 
 
 
 
 

Budapest, 2015. november 
 
 
 



ELTE Állam- és                          Hallgatói Önkormányzat                        Boros Réka 
Jogtudományi Kar                           Alelnöki pályázat                        Jogász, II. évfolyam 
 

 2 

 
 

Tartalomjegyzék 
 

 
Bemutatkozás.............................................................................................................. 3 
 
Bevezető........................................................................................................................ 4 
 
Általános elképzelések............................................................................................ 4 
 
Bizottságon belüli munkamegosztás................................................................. 5 
 
Szervezetek................................................................................................................... 5 
  

Új szervezetek felállítása............................................................................ 6 
 
 Szervezetek bemutatása............................................................................. 6 
 
 Támogatási rendszer.................................................................................... 6 
 
Pro bono ügyek............................................................................................................ 7 
 
Hallgatói integráció................................................................................................... 7 
 
 Diákmentor program.................................................................................... 7 
 
 Orientációs Napok......................................................................................... 7 
 
 Integrációs rendezvények.......................................................................... 8 
 
Közösségi terek........................................................................................................... 8 
 
Záró gondolatok.......................................................................................................... 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELTE Állam- és                          Hallgatói Önkormányzat                        Boros Réka 
Jogtudományi Kar                           Alelnöki pályázat                        Jogász, II. évfolyam 
 

 3 

Bemutatkozás 
 
Boros Réka vagyok, másodéves joghallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán (a továbbiakban: Egyetem). Az ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorlógimnáziumban tett érettségimet követően Nagy-
Britanniában folytattam tanulmányaimat a University of Warwick, Faculty of 
Law képzésének keretén belül. A külföldön szerzett pozitív tapasztalatok 
rengeteg motivációt nyújtottak ahhoz, hogy hazaérkezve a magyar oktatási 
rendszert érintő reformfolyamatokban részt vegyek.  
 
Külön megemlíteném, hogy a Hallgatói Önkormányzat jelenlegi elnöke, Giró-
Szász Áron, az Erasmus programban tanulmányútját szintén a University of 
Warwick jogi karán töltötte. Az elnöki pozícióra a tanulmányutat követően 
jelentkezett, és a Hallgatói Önkormányzatban az elmúlt hónapokban zajló 
fejlődést visszanézve úgy gondolom, számára is rengeteg inspirációt és 
átemelhető újítást nyújtott a nagy-britanniai hallgatói érdekképviseleti rendszer 
megismerése. Az elnöki pályázatát olvasva, és az eddigi tevékenységét tekintve 
meggyőződésem, hogy a hallgatók integrálását és a szervezeteket érintő 
kérdéseket illetően a lényegi részekben egyetértünk, amely megkönnyítené a 
jövőbeli közös munkát.  
 
Mivel mindig fontosnak tartottam, hogy a szakmaiságra fektetett hangsúlyt ki 
kell egyenlíteni a közösségi aktivitással, az első egyetemi évem megkezdésekor 
biztos voltam benne, hogy az érdeklődési körömnek megfelelő valamennyi 
szervezethez, diákkörhöz és szakkollégiumhoz csatlakozni fogok. Az első 
szemeszterben jelentkeztem a Bibó István Szakkollégiumba, ahol a Civilisztika 
Műhely tagjaként főként polgári joggal foglalkozom. A Szakkollégiumon belül 
tagja vagyok a Szakmai Stábnak, ahol idén a félévente megrendezésre kerülő 
Szakmai Nap lebonyolítása az elsődleges feladatom.  
 
2015 nyarán jelentkeztem a Szervezeti és Hallgatói Integrációs Bizottság 
Diákmentor programjába. Az Orientációs Napokra való készülésnek és a 
mentorprogramban szerzett sok pozitív tapasztalatnak köszönhetően döntöttem 
úgy, hogy szeretnék még tevékenyebben részt venni a Hallgatói Önkormányzat 
munkájában. A diákmentorként kialakított meglátásaimat szeretném beépíteni a 
Bizottságban végzett munkámba. Az ezzel kapcsolatos terveimet a pályázatom 
későbbi fejezetében tárgyalom részletesebben.   
 
2015 októberétől tagja vagy az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Szociális 
és Gazdasági Bizottságának, ahol több bizottsági társammal együtt idén a 
kompenzációs ösztöndíj pályázatok elbírálása a feladatunk. Ezt a pozíciómat 
akkor is szeretném betölteni, ha megválasztanak a szerevezetekért felelős 
alelnöknek.  
 
Az Egyetemen kívüli tevékenységeim nagy részét leköti a Milestone Sailing 
Society elnevezésű vitorlás egyesület, ahol elnökhelyettesként tevékenykedem. 
Többek között a tavaszi és nyári hónapokban szervezünk vitorlás napokat 
Balatonfüreden gimnazistáknak és egyetemi hallgatóknak egyaránt.  
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Bevezető 
 
Azért pályázom meg a Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Hallgatói 
Integrációs Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) alelnöki pozícióját, mert a 
tanulmányi előmenetel mellett a szervezeteket tartom az egyetemi élet egyik 
legfontosabb részének. Rendkívül sok lehetőség rejlik valamennyi szervezetben, 
és a Karunk mozgatórugóiként tekintek e csoportokra, amelyek működését 
felügyelni meglehetősen nagy, de annál érdekesebb feladat.  
Sok kihívást hordoz magában a tény, hogy a szervezeketért felelős alelnök egy 
újonnan alakult tisztség, emellett a hallgatói integráció tekintetében egy olyan 
részlegért is felel, amely szintén hatalmas változásokon ment keresztül. Úgy 
gondolom, hogy Tallár Ákos, a szervezetekért felelős korábbi alelnök, lefektette 
az alapokat, amelyen tovább tudom építeni a szervezeti fejlődést, valamint a 
Bizottság képes lesz a hallgatói integrációs folyamatok hibáit kijavítani és 
megszilárdítani egy jól működő programot.  
 
A pályázatom célja, hogy megismertesse a Bizottságot érintő kérdésekben 
kialakított elképezeléseimet. Bízom benne, hogy a leírtak alapján a Küldöttgyűlés 
támogatni fog abban, hogy a Hallgatói Önkormányzat alelnökeként járulhassak 
hozzá a megkezdett munkának, és folytathassam a hallgatói integrációt, valamint 
a szervezeti rendszert érintő reformintézkedéseket.  
 

Általános elképzelések 
 
A Bizottság két alapvető pillére a szervezetek és a hallgatói integráció. Azért is 
tartom a szervezetekért felelős alelnöki pozíció betöltését egy rendkívül nagy 
megmérettetésnek, mert mindkét téren komoly változások történtek, az 
átalakulás még mindig folyamatban van, és az elkövetkezendő pár év kitartó 
munkája tudja megalapozni az Egyetemen az új struktúrában működő 
szervezeteket, valamint az átalakított integrációs stratégiát.  
 
Mivel a hallgatói integráció legjelentősebb része, az Orientációs Napok, már 
lezajlottak, a tanév második felében a szervezetekkel kapcsolatos szabályozási 
rendszer módosítására szeretném fektetni a hangsúlyt. Emellett legfőbb 
segítőmmel, a hallgatói integrációért felelős referenssel, és a Bizottságon belül 
egy elkülönített csoporttal a következő Orientációs Napok szervezését kezdeném 
meg. Hasznosnak tartom a két tevékenységi kör szerint kettéosztani a 
Bizottságot, mert így párhuzamosan tudnánk fejlődést elérni mindkét téren. 
 
A Bizottság két elsődleges szárnya mellett szeretnék kialakítani egy harmadik 
csoportot, amely a hallgatók által végezhető pro bono tevékenységet 
koordinálná. Magyarországon számos nemzetközi szervezet és egyesület 
alakított ki már jogi pro bono programot, azonban az egyetemi kultúrának még 
nem szerves része az ilyen jellegű segítségnyújtás. Éppen ezért célom, hogy az 
Egyetemen fellelhető, pro bono munkát végző csoportokat összegyűjtsem, és a 
Hallgatói Önkormányzaton belül kialakított új részleggel együttműködve 
népszerűsítsem a halgatók között e tevékenységet.  
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Bizottságon belüli munkamegosztás 
 
Az alelnöki pozíció egyik legfontosabb elemének tartom, hogy fel tudjuk mérni a 
feladatok súlyát, a bizottsági tagok képességeit, és ennek alapján meghatározni a 
munkarendszert. 
 
Amint a fentiekben említettem, a tanév során a bizottsági tagoknak személyre 
szabott és csoportos feladatokat is kiosztanék. A szervezetek terén a legnagyobb 
volumenű feladatot a szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó 
szabályok összehangolása fogja jelenteni. A hallgatói integrációs program 
továbbfejlesztését pedig a diákmentorok bevonásával képzeltem el. Ezen kívül 
kijelölnék néhány főt, akikkel lefektetnénk a pro bono program alapjait, így a 
következő szemeszterben már aktívan tudnánk tevékenykedni az Egyetemen. 
 
Az előző szervezetekért felelős alelnök, Tallár Ákos, pályázatában kifejtett célok 
eléréséért is szeretnék tenni. Elsősorban az általa megkezdett szervezeti 
tudástár megvalósítása lenne a feladat. A Bizottság egyes tagjai kidolgoznának 
egy online felületet, ahol lépésről lépésre felvázolnánk a szervezetalapítás 
lépcsőfokait. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy az alapításra vonatkozó 
szabályokat tisztázzuk, ezért megválasztásom esetén a Hallgatói Bizottság 
elnökével lépéseket fogunk tenni ennek érdekében az Egyetem vezetősége felé is. 
A szervezetekkel való kommunikáció és a meglévő problémák feltérképezése is 
szerves része lenne az e területtel foglalkozó bizottsági tagok munkájának.  
 
A második kiemelkedő jelentőségű területtel, elsősorban a hallgatói integrációért 
felelős referens vezényetével, szintén a bizottsági tagok foglalkoznának. Nagyobb 
hangsúlyt fektetnék a diákmentorok által elkészített beszámolók feldolgozására, 
és kérdőíveket készítenék az átfogóbb észrevételek becsatornázására. A hallgatói 
integrációért felelős referens feladata lenne, hogy a diákmentorok évközben 
többször találkozzanak személyesen, és ezáltal több visszajelzést is kaphatnánk a 
programot illetően.  
 
A két fő pillér valamelyikével tehát mindegyik bizottsági tag foglalkozna, továbbá 
néhányan a pro bono program kiépítésével is foglalatoskodnának. A Szervezeti 
és Hallgatói Integrációs Bizottság elnökének szempontjából kiemelkedően 
fontosnak tartom, hogy a szervezetekre vonatkozó anyagi támogatások miatt 
rendszeresen egyeztessen a Szociális és Gazdasági Bizottság elnökével, továbbá a 
tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnökkel közösen kialakítsa az 
együttműködést a Karon működő szervezetek és diákkörök között.   
 

Szervezetek 
 
A közösségi élet fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a szervezetek alapítása és 
működtetése megfelelően legyen szabályozva. Giró-Szász Áron is kifejtette elnöki 
pályázatában, hogy a hallgatók önálló szerveződésének folyamatát szeretné 
megkönnyíteni és átláthatóvá tenni. Ezért kiemelten fontosnak tartom a már 
említett szervezeti tudástár közzétételét, valamint a szervezetek közötti 
koordinálás biztosítását.  
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Új szervezetek felállítása 
  
A szervezeti szabályozás reformja a programom egyik legfontosabb pontja. A 
hallgatói integrációhoz nagyban hozzájárulna, ha az új hallgatók is aktívan részt 
tudnának venni a szervezetalapításban. Ennek az előmozdítására összeállítanánk 
a szervezeti tudástárat, készítenénk egy összegző ábrát és egy animált kisfilmet a 
szervezetalapításról a Hallgatói Önkormányzat honlapjára. E feladatok 
elvégzésében a fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnök segítségét 
kérném.  
Számos olyan kérdés van, amely nincs megfelelően szabályozva, így ezek 
megoldásának lefektetése kiemelkedő fontosságú. A létesítő okirat típusának 
megadása, a tisztségviselői pozíciók felállítása, a minimális létszám 
megállapítása mind olyan jelentős kérdés, amit meg kell határozni az új 
szervezetek alakulásakor. A támogatási és pályázati lehetőségekre vonatkozó 
kérdésekben a szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnökkel egyeztetnék.  
 
Szervezetek bemutatása 
  
Alapvető hiányosságnak tartom az Egyetemen, hogy a szervezetek nem kapnak 
elég teret ahhoz, hogy eljussanak a hallgatókhoz. Önálló kutatómunka nélkül az 
Orientációs Napokat leszámítva nehéz információt találni az egyes 
szervezetekről. A Hallgatói Önkormányzat honlapján található tájékoztatók és 
képek frissítése céljából felkeresném a szervezetek illetékes tagjait.  
A rendezvények tekintetében szeretnék szemeszterenként tartani egy-egy 
többnapos Society Fairt, amelyen a meglévő szervezeteknek kötelező lenne 
valamilyen formában képviseltetnie magát. A cél az, hogy bemutatkozó 
videókkal, interaktív programokkal, plakátokkal és személyes beszélgetésekkel 
tárjuk fel az Egyetem hallgatói előtt a szervezetek világát. Nagy segítség lenne az 
is a jelentkezők számára, ha ezen az eseményen megismerhetnék a felvételi 
eljárást, a tagsággal járó kötelezettségeket és szervezet által nyújtott 
lehetőségeket. A tervek megvalósítását a rendezvényekért felelős alelnök 
közreműködésével szeretném lebonyolítani.  
 
Támogatási rendszer 
 
A kari szervezetek működésének támogatása mind anyagi, mind infrastrukturális 
értelemben elengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban a Szociális és Gazdasági 
Bizottság elnökével fogok egyeztetni, kiemelt hangsúlyt fektetve a szervezeti 
ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételekre.  
Továbbá fontosnak tartom, hogy az Egyetemtől független támogatási 
lehetőségeket is felderítsük. Ilyen lehetne az alumni rendszer és egyes 
alapítványok vagy magánszemélyek támogató hozzájárulása. Ehhez viszont 
elengedhetetlen, hogy a szervezetek működését átláthatóvá tegyük, és mindenki 
számára nyilvánvalóvá váljon azok jótékony hatása az egyetemi tudományos 
vagy közösségi életre nézve.  
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Pro bono ügyek  
 
Az Egyetemen eltöltött eddigi évek során azt tapasztaltam, hogy nincsen egy 
olyan szervezet vagy akár online felület, amely megfelelő mértékben 
hangsúlyozná és hirdetné a pro bono tevékenység fontosságát. A jogászi hivatás 
fontos részének tartom, hogy tudásunkat megosszuk azokkal, akik nem tudnak 
anyagi kompenzációt nyújtani cserébe. Véleményem szerint a pro bono jogi 
tanácsadás remek lehetőséget nyújtana a hallgatóknak, hogy szaktudásukat a 
gyakorlatban is kamatoztassák, miközben a társadalom szegényebb rétegeit is 
segítik. Éppen ezért kiemelt célom, hogy a Bizottság erre a feladatra kijelölt 
tagjaival, valamint más bizottságokkal vagy kari szervezetekkel együttműködve 
kidolgozzunk egy adatbázist, ahol minden érdeklődő találhatna egy számára 
fontos, általa képviselni kívánt ügyet.  

 
Hallgatói integráció 
 
A hallgatói integráció irányelveit a tavalyi évben meghatározta a Kar vezetése és 
a Hallgatói Önkormányzat elnöksége, így szervezetekért felelős alelnökként 
elsődleges feladatom ezen irányelvek működésének irányítása, esetleges 
korrigálása lenne.  
 
Diákmentor program 
 
Az Egyetemen indult, oktatókból álló mentorprogram egészült ki hallgatókkal, 
amely eddig eredményes együttműködést hozott. Fontosnak tartom azonban, 
hogy az oktató- és diákmentorok, valamint a mentorok és a Bizottság közötti 
kommunikáció gördülékenyebben menjen. A tanév végén szeretnék készíteni egy 
átfogó évértékelőt, amelyhez elengedhetetlen, hogy a diákmentorok által küldött 
havi beszámolókat megfelelően feldolgozzuk, éppen ezért a Bizottságban erre a 
feladatra külön embereket szeretnék kijelölni.  
A mentorprogram akkor tud hatékonyan működni, ha a diákmentorok szervezett 
egységgé alakulnak, ezért indítványozni fogom a mentortalálkozók összehívását 
kéthavi rendszereséggel, valamint közösségépítő programok szervezését a 
hallgatói integrációért felelős referenssel együttműködve.  
  
Orientációs Napok 
 
Az Orientációs Napok elnevezésű gólyahét kulcsszerepet játszik a hallagtói 
integrációban, ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy a Bizottság levonja az idei 
év tanulságait, és felhasználva az értékes visszajelzéseket, még gördülékenyebbé 
és izgalmasabbá tudjuk tenni a programsorozatot. A gólyatábor hiányát sok 
elsőéves hallgató emlegette, annak ellenére, hogy többnyire élvezték az 
Orientációs Napokat. A beszélgetéseink után arra a következtetésre jutottam, 
hogy még több alkalmat kell adni nekik arra, hogy kötetlen társalgás keretében 
ismerjék meg jobban egymást. Megválasztásom esetén már a következő 
szemeszterben kijelölök egy munkacsoportot, amely a Bizottság tagjaiból, 
valamint diákmentorokból állna, és a 2016/17. évi tanévet megelőző Orientációs 
Napok programtervezetén dolgoznának.  
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Integrációs rendezvények 
 
Természetesen az Orientációs Napokon van a hangsúlyt az integrációs 
rendezvények tekintetében, azonban emellett fontos, hogy egész évben segítsük 
az elsőéves hallgatókat az egyetemi élet aktív résztvevőivé válni. Itt szorosan 
összekapcsolódik a Bizottság által lefedett két terület, hiszen a szervezetekhez 
való csatlakozás vagy akár új alapítása az egyik legjobb módja annak, hogy a 
hallgatók beilleszkedjenek az egyetemi közösségbe.  
A rendezvényekért, valamint a tudományos és kulturális ügyekért felelős 
alelnökkel együttműködve összeállítanék egy folyamatosan frissülő 
programfüzetet, így mindenki nyomon követhetné a Karon elérhető tudományos, 
kulturális és egyéb szórakozási lehetőségeket.  
 

Közösségi terek 
 
Azért szeretném, hogy a Bizottság kivegye a részét a meglévő közösségi terek 
átalakításában és esetleges új társalgók, termek kialakításában, mert a hallgatói 
integráció szempontjából is elengedhetetlen, hogy az ismerkedéshez, közös 
tanulásokhoz nyútsunk megfelelő teremmennyiséget. A hallgatók ezen 
igényeinek kielégítése mellett fontosnak tartom, hogy a szervezetek esetében is 
beindítsuk a részben a korábbi szervezetekért felelős alelnök ötlete nyomán 
létrejött székhelyszolgáltatást. A Kar épülete lehetővé teszi, hogy az iroda nélkül 
működő szervezetek egy részének megfelelő teret biztosítson a kényelmesebb 
működéshez. Az erre vonatkozó egyeztetéseket a Hallgatói Önkormányzat 
elnökével fogom lefolytatni.  
 

Záró gondolatok 
 
Hatalmas megtiszteltetés lenne számomra, ha elnyerve bizalmatokat 
megválasztanátok a Szervezeti és Hallgatói Integrációs Bizottság élére. A 
külföldön szerzett tapasztalataimat, valamint az első tanévben átélt rengeteg új 
élményt felhasználva, úgy érzem, képes lennék véghezvinni a kitűzött célokat, 
fejlődést elérni a hallgatók integrálása, valamint a szervezetek alapítása és 
működtetése terén. Ehhez nagyban támaszkodnék a Bizottság tagjaira, akiknek 
mind személyre szabott, mind csoportos feladatokat is adnék. A munkára 
vonatkozó együttműködés mellett célom az is, hogy a Bizottság egy baráti 
társasággá alakuljon, és hogy mint hallgatótársak, egymást is jobban 
megismerjük.  
 
Kérlek Titeket, adjátok meg az esélyt számomra, hogy szervezetekért felelős 
alelnökként megvalósíthassam a programomat, amely egy jól működő hallgatói 
integrációs rendszert és szervezeti együttműködést kíván elérni!  
 
Budapest, 2015. november 20. 
 

Boros Réka 


