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1. Bevezetés 

Ottóffy Zsófia vagyok jelenleg ötödéves hallgató, és a Mathias Corvinus Collegium tagja. Az 

újságírás mindig is érdekelt, de úgy gondolom a Jurátus munkájában az írás helyett leginkább 

a kreatív ötletek és az operatív feladatok terén tudok a legtöbbet segíteni. Eddig is ezt tettem 

hirdetésszervezőként, idén pedig a karrier rovat vezetőjeként. Az elmúlt hónapban pedig a 

főszerkesztő mellett tanultam a lap kiadásával járó feladatokat. A következő félévben 

szívesen vállalnám a főszerkesztői feladatokat, hogy az online átállást vezessem, a csapatot 

bővítsem és összerázzam, és felkészítsem a következő főszerkesztőt, aki hosszabb távra tudja 

vállalni a feladatot. 

2. Terveim 

A következő félévre számos konkrét elképzelésem van a szerkesztőségre, a rovatrendszerre, 

az online átállásra és a Jurátus vlogra vonatkozóan, amelyeket a megválasztásom esetén a 

szerkesztősség tagjaival közösen tovább alakítva és pontosítva szeretnék megvalósítani. 

2.1. Szerkesztőség 

A Jurátus alapja a csapat, aki megalkotja. Ezért elsőként a szerkesztőség jól működő 

rendszerét szeretném kiépíteni, a csapat összetartását erősíteni és szakmai fejlődésüket 

elősegíteni. 

2.1.1. Struktúra 

A jelenlegi rovatrendszert tovább szeretném erősíteni, és a rovatvezetők mellé 2-3 fős írói 

gárdát kialakítani. Így a rovatvezetők irányításával kisebb csoportokban tudnak majd ötletelni, 

dolgozni és alkotni. Ez megkönnyíti a kommunikációt és tisztázza a felelősségi kérdéseket a 

rovat megjelenésével kapcsolatban. Az írók, ha szeretnének, természetesen továbbra is 

írhatnak más rovatokba a sajátjuk megjelenésének biztosítását követően. A csapatok 

kialakítása érdekében további tagfelvételt tervezek a vizsgaidőszak végén. 

2.1.2. Csapatépítés 

A zökkenőmentesen működő szerkesztőség alapfeltétele, hogy tagjai ismerjék egymást, 

szabadon ki merjék fejezni a gondolataikat, visszajelzést tudjanak adni egymásnak és zavar 

nélkül tudják kifejezni kreatív ötleteiket. Továbbá komoly motivációs eszköznek tartom, ha 



 

3 

 

az írók magukénak érzik a csapatot, az újságot. A mostani szerkesztőség jól együttműködik, 

azonban van több író is, aki még nem érzi magáénak az újságot. Ennek megváltoztatásával 

fogom kezdeni a főszerkesztői tevékenységemet. Ezen kívül a jövőben felvételt nyerő 

szerkesztőségi tagok integrálása is elsődleges prioritás lesz. 

2.1.3. Továbbképzés 

A csapatépítés mellett a szerkesztőség szakmai fejlődését is elő szeretném segíteni, egy 

újságírói továbbképzés szervezésével a következő félévben. Az alkalomra hivatásos 

újságírókat szeretnék meghívni, akik a gyakorlatban ismertetnék meg velünk az újságírás 

rejtelmeit. 

2.2. Online átállás 

Főszerkesztői tevékenységem legnagyobb kihívása az online átállás megszervezése lesz. Az 

online felülettel könnyebben el tudjuk majd érni a hallgatókat, azonban a versenytársak száma 

is ugrásszerűen megnő a váltással. A kattintásokért valódi tartalmat és az olvasókat elsőre 

megfogó külsőt kell nyújtanunk. 

Az online felületet ezért úgy tervezem kialakítani, hogy egyszerre megjelenjen benne a jól 

kialakított Jurátus brand, az ÁJK HÖK-höz való kapcsolódás és egy online magazin 

szükséges elemei. Így egy a HÖK honlap mellett, hasonló designnal működő rendszert 

képzelek el, aminek a létrehozásához az ELTE informatikai karának hallgatóit szeretném 

megkeresni. A jelenlegi HÖK honlap funkciói nem elegendőek a Jurátus működtetéséhez, 

ezért külön rendszerre lesz szükségünk, aminek szervezését és felállítását megválasztásom 

esetén azonnal elkezdeném, hogy februárra elkészüljön az új felület.  

Az online felület kialakításához és működtetéséhez létre szeretnék hozni egy kreatív és PR 

csapatot a szerkesztőségen belül, akik a designnal, a cikkek promotálásával és a hallgatókat 

megfogó egyéb ötletekkel foglalkoznak (nyereményjátékok, easter eggek a honlapon, stb.) 

Az online felületen naponta frissülő tartalmat tervezek, ezért egy 7+2-es rovatrendszert 

szeretnék kialakítani. Így minden nap egy állandó rovat, plusz a viccrovat és a sportrovat 

rendszertelen időközönként való megjelenése lesz várható.  
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2.3. Rovatok 

2.3.1. Egyetem tér és külügy 

Az egyetem tér célja, hogy a különböző rendezvényekre előzetesen felhívjuk a diákok 

figyelmét, az utólagos beszámolók segítségével képet nyújtsunk az egyetemi életről, és 

meghozzuk olvasóink kedvét a további programokon való részvételhez. 

A kari élet eseményeiről készült beszámolókon, előzetes programajánlókon, tanári, dékáni 

interjúkon és a diákélettel kapcsolatos egyéb írásokon kívül egy folyamatos eseménynaptárat 

szeretnék fenntartani a Jurátus honlapján. Ez a HÖK által levelezőlistaként megvalósított heti 

programajánló megjelenítése lenne a honlapon. Az említett levelezőlista összerakásában, 

szerkesztésében és promóciójában is szeretném, ha a rovat csapata segítené a HÖK munkáját. 

A rovat külügy része az Erasmus és más ösztöndíj-lehetőségekre való figyelemfelhívásra, 

illetve a külföldről visszatért diákok tapasztalatainak, véleményének megjelenítésére szolgál. 

2.3.2. Karrier 

A karrier rovat célja, hogy megmutassa a hallgatóknak milyen lehetőségeik vannak az 

egyetem alatt és után a jövőjük tervezésével és építésével kapcsolatban. Jelenleg életútinterjúk 

és különböző pályaválasztási, karrierépítő tanácsok találhatóak a rovatban. A továbbiakban 

szeretnék elindítani egy cikksorozatot a nem klasszikus jogászi pályákról, továbbá több 

interjút is tervezek különböző szakmai szervezetekkel, és az ÁJK tudományos versenyeken 

helyezést szerzett hallgatóival. Külön figyelmet szeretnék fordítani arra, hogy a jogászi pálya 

mellett a politológusok és kriminológusok érdeklődését is figyelembe vegyük. 

2.3.3. Tudomány 

A tudomány rovat jeleníti meg leginkább az egyetem szellemi életét. Színvonalas és érdekes 

szakmai írások megjelenítése a célom, és a sokoldalúság elérése érdekében a szerkesztőség 

tagjainak írásai mellett több vendégírást is szeretnék a jövőben. Így többek között az aktuális 

nemzetközi eseményekhez kapcsolódó tanári interjúkra, illetve oktatóink friss kutatásaiból 

rövid, közérthető szemelvényekre gondoltam. Továbbá ügyvédi irodák által írt szakmai 

írásokat tervezek hirdetési felületért cserébe, és megjelenési lehetőséget szeretnék biztosítani 

az ELTE azon hallgatóinak írásai számára, akik tudományos tevékenységükkel különböző 

versenyeredményeket értek el. 
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2.3.4. Vélemény 

Vélemény rovatunk célja az olyan egyéni gondolatok megjelenítése, amelyek nem férnek bele 

egyik rovat keretei közé sem. Itt jelenhet meg leginkább az író személye, stílusa, a világról, 

egyes eseményekről alkotott képe. Ebben a rovatban a lehető legnagyobb változatosság 

érdekében számos vendégírót is szeretnék bevonzani. Ezért a honlapon folyamatosan 

szeretném fenntartani a lehetőséget vendégírás beküldésére, akár a véleményrovat, de 

bármelyik másik rovat számára is. A vendégírások számára előzetesen ki kell dolgozni egy, a 

Jurátus elveinek, arculatának megfelelő policyt, hogy a szabad véleménynyilvánítás 

biztosítása mellett a jó ízlés, és a politikai függetlenség biztosított legyen.  

2.3.5. Kultúra és gasztró 

Kultúra és gasztró rovatunk jelenleg színházi előadásokat, könyveket, éttermeket, kávézókat 

bemutató színes és szórakoztató cikkeket tartalmaz. Az online felületen hirdetői 

kapcsolatainkat használva játékokat szeretnék még elhelyezni, amivel kuponokat, 

kedvezményeket lehet nyerni. 

2.3.6. HÖK News 

A HÖK News rovat a HÖK közvetlen megjelenési lehetősége a Jurátusban, amivel 

tevékenységét közelebb hozhatjuk a diákokhoz. Az elnökségi beszámolókon, interjúkon kívül 

tervezek egy olyan alkalmat, amikor maguk az olvasók tehetnek fel kérdéseket, hogy utána a 

szerkesztőség interjúba szerkessze őket. Így a kommunikáció kétirányúvá tehető, és tényleg 

azt nyújthatjuk az olvasóinknak, amire kíváncsiak. 

2.3.7. Humor és sport 

Újra fel szeretném éleszteni a Jurátus viccrovatát, mivel hatalmas erőnek érzem az olvasók 

megfogása terén. Nem tervezek rendszeres megjelenést, hanem az írók ötletei alapján 

rugalmasan, meglepetésszerűen nyújtanánk a komolyabb cikkek között a könnyed tartalmat.  

A humor mellett a másik nem állandó rovatként szeretném működtetni a sport rovatot, ami az 

ELTE focibajnokságával, különböző sportolási lehetőségekkel és hasonló témákkal fog 

foglalkozni. 
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2.4. Jurátus Vlog  

Az online felület beindítása közben elő szeretném készíteni a Jurátus Vlog (újra)indítását. A 

rövid videókban hatalmas potenciál van, azonban csak akkor működik, ha tényleg sikerül 

megfogni a hallgatókat. Ehhez rövid, ütős, vicces tartalmakat kell mutatnunk egy kedvelhető 

arc által közvetítve. 

Az idei videók készítéséből tanulva először is felszerelést szeretnék szerezni, egy megfelelő 

létszámú (minimum 2-3 operatőr, vágó) csapatot kialakítani, koncepciót kitalálni és a Jurátus 

Vlog arcát megtalálni. Mindehhez a pályázatot a vizsgaidőszak végén szeretném kiírni, hogy 

a csapat február végére összeállhasson, és március végére elindulhasson a Vlog. 

3. Összegzés 

Úgy gondolom, hogy egy izgalmas és tartalmas egyetemi élet, a közösséghez tartozás örökre 

szóló emlékekkel szolgálhat az embernek. Az ELTE ÁJK életérzést pedig megalapozhatja, 

erősítheti egy közös újság, amit szívesen olvasnak a hallgatók, amire visszanézhetnek végzett 

jogászként, és amire büszkék lehetnek más egyetemekkel, karokkal szemben. A Jurátus 

főszerkesztőjeként ezt az összetartásérzést szeretném nyújtani az ÁJK hallgatóinak a 

változatos és minőségi tartalommal, az új honlap designjával és az egyetemi élet 

megörökítésével. 

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

kérem megtisztelő bizalmát! 

Ottóffy Zsófia 

Budapest, 2015. november 26. 


