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I. Bemutatkozás 
 

 Pásztor Csabának hívnak, másodéves vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. Szerencsésnek mondhatom magamat mert 

viszonylag korán körvonalazódott bennem, hogy mivel szeretnék foglalkozni majd, „ha nagy 

leszek”. Ennek tudatában választottam már középiskolát is és egyértelmű volt számomra, hogy 

melyik egyetemen szeretném folytatni a tanulmányaimat. Az ELTE Vezér Úti Kollégiumában 

élek, ahol aktív tagja vagyok a közösségi életnek. A gimnáziumi éveim alatt természetessé vált 

számomra a közösségi érdek képviselete és így az első adandó alkalommal jelentkeztem a 

Hallgatói Önkormányzat Rendezvényekért felelős bizottságába. Azért ebbe a bizottságba 

jelentkeztem mert úgy gondolom, hogy az irányultságomnak és tapasztalataimnak 

köszönhetően ezen a területen tudok leginkább kibontakozni. Bizottsági tagságom kezdete óta 

arra törekszem, hogy az itt folyó munkát minél jobban megismerjem. Számos kihívással néztem 

szembe ez idő alatt, melyeket véleményem szerint sikeresen oldottam meg. Az így levont 

következtetésekre, illetve a korábbi rendezvényszervezői, vezetői tapasztalataimra tekintettel 

jutottam arra az elhatározásra, hogy megpályázzam az alelnöki tisztséget. 

  

II. Tapasztalat 
 

 Az életemet szeptember óta leginkább meghatározó közegben - a kollégiumban - több 

rendezvény szervezésében vehettem részt a diákbizottság tagjaként. Ezek közül a „VUK – 

ismerd meg Zuglót kocsmatúrát” emelném ki. A rendezvény fő célja kollégiumban élő diákok 

integrációja és a környék megismerése volt. A sokakat megmozgató túrát egy zenés-táncos 

mulatság zárta, amit a kollégium nagytermében rendeztünk meg, és nagy örömünkre kitörő 

sikerrel zárult.  

A közösségi felelősségvállalással közelebbről a Békéscsabai Városi 

Diákönkormányzatban ismerkedtem meg. Tizedikes koromtól kezdve aktívan részt vettem a 

békéscsabai diákélet szervezésében. Számos képzésen való részvételre és program szervezésére 

nyílt lehetőségem ezáltal. A teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni ezek közül néhányat: 

Tagja voltam a Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját kidolgozó szabadidő és 

életmódért felelős diákbizottságnak, 2014 óta minden évben segédkezem a Városi Ifjúsági 

Parlament lebonyolításában szervezőként és szekcióvezetőként is, amely egy, a város összes 

középszintű oktatási intézményét érintő szakmai rendezvény. Többek között így kerültem 
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kapcsolatba a Garabonciás Napok szervezőivel is, ami az országban egy egyedülálló, a város 

diákságának túlnyomó részét érintő „diákfesztivál”. A diákönkormányzatban megszerzett 

tapasztalataimat igyekeztem felhasználni a középiskolám diákéletének felpezsdítésére, 

melynek két emlékezetes eseményét említeném meg: a tradicionálisan megszervezendő 

„Diáknapok” egyik főszervezője voltam 2017-ben, illetve ugyanezen évben a „Szalagavató 

Afterparty” szervezésében is aktív szerepet vállaltam, amit annak ellenére könyvelhettünk el 

sikeresnek, hogy anyagi források híján voltunk. 

Gimnáziumi éveim második felében kapcsolatba kerültem az Egyesület Békéscsaba 

Ifjúságáért (továbbiakban: EBI, http://www.ebiegyesulet.hu/) nonprofit szervezettel, aminek 

azóta tagja is vagyok. Számos pályakezdő fiatallal és hallgatóval egyetemben segítünk 

középiskolás diákoknak olyan önismereti, pályaválasztási, prezentációs készségeket fejlesztő 

programokon, amik később a „nagybetűs életben” is hasznukra válnak. Az EBI tagjaként 

állandó szervezője vagyok egy másfél éves mentorprogramnak és alkalmi rendezvényeknek is. 

2017-ben részese voltam az első hivatalos, békéscsabai „PontOtt-Party” szervező csapatának, 

2018-ban pedig a rendezvény főszervezője lehettem.   

A tapasztalataimat a rendezvény és programszervezés különböző területeiről szedtem 

össze, ebből kifolyólag elsajátítottam a projektalapú munkavégzés készségét és azt a 

problémaközpontú gondolkodást, amely ugyanúgy elengedhetetlen egy 50, egy 400, vagy akár 

egy 2000 fős rendezvény szervezésénél is.  

 

III. Motivációm  
 

 Hiszem azt, hogy a hallgatók érdekének képviselete általános kötelesség, ugyanakkor a 

hallgatók passzivitásának köszönhetően ez nem valósul meg. E jelenség megváltoztatását az 

egyetemi éveim egyik fő céljának tartom.  Ezen túl úgy vélem, hogy a Rendezvényekért és 

Kapcsolatokért felelős bizottságnak kiemelt szerepe van a hallgatók kellemes önérzetének 

kialakításában. Sok ember hanyagul csak úgy tekint erre a feladatra, mint állandó és felesleges 

buliszervezésre, időpazarlásra. Az Én álláspontom az, hogy a minőségi szórakozás, a 

kikapcsolódás, a szórakoztató információszerzés, az ismerkedés és kapcsolatteremtés mind 

elengedhetetlenek az egészséges, kiegyensúlyozott életvitelhez.  
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IV. Elképzeléseim 
 

a)  A bizottságot és a bizottság munkáját érintő gondolatok 

  

Az elsődleges és legfontosabb feladatnak a bizottság stabilizálásnak megőrzését tartom. 

Ebben nyilvánvalóan számítok a bizottsági tagok és az elnökség együttműködésére. Alelnök 

helyettesnek a szakmailag legrátermettebb embert tenném meg, és a bizottság tagjai közt 

nyilvános vitára bocsátanám a pályázatom ’Elképzeléseim’ szakaszát.  

Fontosnak tartom, hogy a bizottság munkája valóban csapatmunkaként valósuljon meg. 

Nem csak azért, mert így a leghatékonyabb a munkavégzés, hanem azért is, mert ez a módszer 

elősegíti a bizottság tagjainak összekovácsolódását.  A bizottságot érintő feladatok elvégzését 

projektalapú munkamegosztással képzelem el, amelynek lényege, hogy a rendezvények egy-

egy projekt alatt futnának, amiknek az élére — önkéntes alapon — projektvezetők kerülnének. 

A projektevezetők viszonylag szabadon járhatnának el a korábban megbeszélt kereteken belül, 

ellenben beszámolási kötelezettséggel tartoznának a bizottságnak.  

Nagyobb komolyságot fordítanék a bizottság üléseire, amiket indokolt esetben heti 

rendszerességgel tartanék meg. Ezzel a célom az, hogy a bizottság online történő 

kommunikációja pusztán adminisztratív jelleget öltsön, és a valódi döntések élőben, viták után, 

konszenzussal szülessenek meg. A bizottság kommunikációjának könnyítésére és szakmaibbá 

tételére egy alternatív kommunikációs csatornát javasolnék, ami növelné a transzparenciát és a 

kapcsolattartást is könnyítené.  

Hiszem azt, hogy a bizottság munkája és eredményessége nem a tagok számától, hanem 

a hozzáállásuktól és elhivatottságuktól függ.  

 

b) A hallgatók igényeinek becsatornázása  

 

A korábbi online kérdőíves rendszer legnagyobb hibája nem a kérdőívből, hanem a 

hallgatók inaktivitásából fakad. Figyelembe véve azt, hogy a karon tanuló hallgatók közül 

hányan töltötték ki a kérdőívet, joggal állíthatjuk, hogy a beérkezett eredmények 

elhanyagolhatók. Ennek az orvoslására — a kérdőív fejlesztése és felhasználása mellet — én 

előnyben részesíteném a személyes - akár szóbeli - felmérések készítését, például standolással, 
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de az előadások előtt a termekben elhelyezett véleménydobozokat is egy kivitelezhető 

megoldásnak tartom. 

A rendezvények promótálásával kapcsolatban az a véleményem, hogy segítené a 

programok sikerét, ha személyesen is népszerűsítenénk az eseményeket. Nyilván az online 

kommunikáció továbbra is prioritást élvezne, de kiegészítő jelleggel a személyes megjelenés 

sokat hozzá tehetne a sikerhez.  

 

c) Zenés – táncos rendezvények  

 

 A rendezvényekkel kapcsolatban az az alapvető észrevételem, hogy van pár 

tradicionálisan megrendezésre kerülő, bejáratott esemény, amelyek nagy sikernek örvendenek, 

de ezek mellett a kisebbekről ez már nem mondható el. Ennek orvoslására a következők az 

elképzeléseim. 

 Véleményem szerint jelenleg az átlagos ÁJK-s eseményeknek visszatérő problémája, 

hogy túl nagyok akarnak lenni. Nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy minél nagyobb és sikeresebb 

rendezvényeket szervezhessünk, de jelenleg a hallgatók általános bizalmát kell visszaszerezzük 

a programok kapcsán.  

A tradicionális kari rendezvények változatlan formában kerülnének megrendezésre de 

kisebb, néha akár egy-egy speciális téma jegyében megvalósuló mulatságok szervezését is 

szeretném előtérbe helyezni. Az, hogy kisebbre tervezzük a rendezvényeket azért fontos, mert 

akkor elkerülhetnénk az olyan baklövéseket, mint amikor egy 400 főre tervezett rendezvényen 

150-200 ember elégedetlenül lézeng és kényelmetlenül érzi magát. Az így létrejövő kisebb 

rendezvények sikerét meglovagolva létrehozhatnák egy programsorozatot, amivel a hallgatók 

stabilan tervezhetnek.  

Hosszútávú cél a rendezvények jövedelmezővé tétele, hogy az így felhalmozott bevételt 

évente egy, lehetőség szerint kettő országosan ismert előadóra fordíthassuk. 

Úgy gondolom, hogy jelentős lehetőségekből maradunk ki azáltal, hogy az ÁJK nem 

szokott más egyetemekkel vagy az ELTE többi Karával közös programokat tartani. Ennek a 

relevanciáját Én több irányból közelíteném meg. Az egyedül történő rendezvényszervezéssel 

forintosítható támogatásoktól esünk el, pusztán azért, mert a lehetséges támogatóknak nem éri 

meg szponzorálni egy rendezvényt, ahol csak egy kar hallgatói vannak jelen. Természetes, hogy 

jobban megéri a lehetséges szponzoroknak egy olyan rendezvényt támogatni, amely több kar 

hallgatóit tömöríti. 
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Az pedig magától értetődő, hogy több kar együtt nagyobb költségvetéssel rendelkezik, 

aminek köszönhetően lehetőség nyílna extravagánsabb szórakozóhelyek vagy akár népszerűbb 

zenekarok megfizetésére is. Végül, de nem utolsó sorban vegyük észre, hogy milyen integrációs 

lehetőségektől zárkózunk el.  

Természetesen a megszokott ÁJK-s rendezvényekre nem vonatkozna ez a nyitási 

szándék, de a kisebb - és terveim szerint megnövekedett számban megrendezésre kerülő - 

programok már így jönnének létre. A fejemben körvonalazódó tervek közül egyet említenék 

meg, ami pedig a „Jogász fogász nem doktor” rossz szájízű mondást meglovagoló közös 

szervezésű „Kamudoktor-party”, de a lehetőségek tárháza szinte korlátlan.  

Ezek mellett fontosnak tartom a zenei nyitást, új lemezlovasok megismerését - 

természetesen az ÁJK-s slágerek megtartásával -  és élő zenekarok meghívását. 

 

d) Infotainment és sport programok 

 

 Úgy gondolom, hogy a Rendezvényekért és Kapcsolatokért felelős bizottságnak nem 

csak a zenés-táncos mulatságok szervezése a feladata, hanem egyéb tudományos-szórakoztató 

és sport programok szervezése is. Ezeket a Tudományos és Kulturális ügyekért felelős 

referenssel együtt vagy akár önálló szervezéssel képzelem el. A témákat és meghívott előadókat 

a hallgatók igényeinek becsatornázását követően választanánk ki.  

 Véleményem szerint a sporttal kapcsolatos programokra nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetni, amire a pontos tervezetet a hallgatók, a bizottság és a sport referens bevonásával 

dolgoznánk ki. 

 

e) Közösségi tér 

 
Több, az egyetem hallgatóival folytatott beszélgetésem során arra jutottam, hogy van 

létjogosultsága annak a tervezetnek, amely az A-épület belső udvarát a B-épületéhez hasonlóan 

alakítaná át. Úgy gondolom, hogy minimális energiabefektetéssel egy hangulatos közösségi 

teret alakíthatnánk ki a főépület szívében, amely a diákélet pezsgő fellegvára lehetne. Pár 

kellemes látványú növénnyel, kertiszékekkel és asztalokkal komfortos és stílusos helye lehetne 

a kikapcsolódásnak.  Részben ezt a gondolatomat támasztja alá a frissen végbement 

kanapébeszerzés is. 
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f) Támogatók 

 
Kiemelkedően fontos feladatnak tartom a lehetséges támogatók felkeresését és a velük 

történő megegyezést. Az egyes vendéglátóhelyeken az ÁJK hallgatói számára biztosított 

kedvezményes fogyasztás véleményem szerint egy igen kedvező lehetőség, az ebben partner 

vendéglátóhelyek körét a jövőben is bővíteni igyekszem.  

A konkrét anyagi támogatással járó szponzorok megnyerése még egy kicsit várat 

magára, de fontossága okán ez a téma is állandóan napirenden van. Amint sikerült egy 

mindenki számára kielégítő konstrukciót kidolgoznunk, ezen lehetőségek felkutatására is 

figyelmet kívánok fordítani. 

 
V.  Záró gondolatok 
 

A pályázatomban megjelenő pontok csupán egy metszetét mutatják be az 

elképzeléseimnek, amelyek kvázi betekintést engednek abba, hogy én hogyan képzelem el a 

Rendezvényszervezői bizottság jövőjét. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kisebb-nagyobb 

változtatások mellet elengedhetetlen számomra a tradíciók tovább örökítése. A munkám során 

igyekszem a bizottság tagjainak minél hatékonyabb kibontakozását elősegíteni és minden 

döntésbe bevonnám őket a siker érdekében.  

A HÖK-ben töltött idő alatt azon fogok dolgozni, hogy annak megítélésest javítsam és 

feloldjam a hallgatók apátiáját az őket érintő kérdésekben.  

 

VI. Nyilatkozat 

 
Én, Pásztor Csaba kijelentem, hogy pályázatommal jelentkezem az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának 

Rendezvényekért felelős alelnöki tisztségére. Ezen pozíció kapcsán személyemben 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

 

Budapest, 2019. február 16. 

Pásztor Csaba 
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2017. január - jelenleg  
Önkéntes  
Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért (EBI) tagjaként 
végzek önkéntes munkát. Az egyesület célja a 
középiskolás fiatalok számára pályaválasztási és 
önismereti tréningek szervezése, illetve az előadói 
készségek fejlesztése.  

2016. június - szeptember  
Rendezvényfelelős, pincér 
Egy étteremben dolgoztam pincérként, valamint egyéni 
megrendelésű rendezvények szervezésével és  
lebonyolításával foglalkoztam.  

2015 - 2017 
Diákönkormányzati tag 
A Békéscsabai Városi Diákönkormányzat tagjaként a 
közösségi felelősségvállalással ismerkedtem meg 
k ö z e l e b b rő l . S z á m o s p r o g r a m , r e n d e z v é n y 
lebonyolításában vállaltam szerepet. 
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2017. október - jelenleg 
Az ELTE Vezér Úti Kollégium Diákbizottságának tagja 

2017. december - jelenleg  
Az ELTE ÁJK HÖK Rendezvényekért és Kapcsolatokért 
felelős bizottságának tagja 

2017. szeptember - jelenleg  
Jogász szak 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar 

2013 - 2017 
Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 
A gimnáziumot jó tanulmányi eredménnyel végeztem el, 
de a tanulmányok mellett nagy hangsúlyt fektettem a 
közösségi életben való részvételre is.  

2005 - 2013 
Gyulai Implom József Általános Iskola 

Egy nyitott, empatikus és tanulékony embernek tartom 
magamat . Jó e lőadói , vezető i készségekkel 
rendelkezem és könnyedén alkalmazkodok minden 
élethelyzethez. Csapatmunkában és egyedül is 
hatékonyan dolgozom.  

Angolul felsőfokú (C1) szinten beszélek. 

Az Office programcsomagot átfogóan ismerem és a kép 
illetve videószerkesztés területén is elboldogulok.  

‘B’ kategóriás jogosítványom van.  
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