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I. Bemutatkozás 

 

Máté Csilla vagyok, negyedéves joghallgató. Már gimnazista koromban felkeltette az 

érdeklődésemet az iskolai közélet, mindig igyekeztem társaim segítségére lenni, 

bármilyen nehézségük adódott, és együttműködni a tanári karral. Az újságírás, illetve 

maga az írás mindig is komolyan foglalkoztatott, így a Jurátus szerkesztőségébe való 

jelentkezéssel egyszerre két érdeklődési körömet egyesíthettem. 

2014 szeptembere óta vagyok a Jurátus munkatársa, eleinte csak szerzőként dolgoztam, 

majd rövidesen a Kultúra rovat vezetőjévé léptem elő, és már több mint fél éve 

főszerkesztő-helyettesként segítem a főszerkesztő munkáját, illetve vezetem a Karrier & 

Külügy rovatot. 

Pályázatomat a jelenleg hatályos Alapszabály értelmében a 2015/2016-os tanév tavaszi 

félévében nyújtom be, programom megvalósítását azonban a jelenlegi főszerkesztő 

leköszönését követően, vagyis a tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjától 

szeretném elkezdeni. Az ezt követő időszakban szeretném azt a munkát folytatni, amelyet 

az online megjelenésre való átállással szerkesztőségünk elkezdett: e körben kialakítanék 

egy stabil, más egyetemi szervezetektől függetlenül működő irodát, és biztosítanám a 

rendszeres, napi szintű megjelenést, a jó csapatmunkát. 

 

II. Konkrét terveim 

 

II. 1. Bevezetés 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hazánk egyik legnívósabb felsőoktatási 

intézménye, az Állam-és Jogtudományi Kar pedig a legelismertebb a maga területén. 

Habár az elmúlt években a Karunkon végbement események megtépázták a róla kialakult 

képet, ma is elsődlegesen a szakmai felkészültség és a precizitás jut róla eszünkbe. A 

rohamos tempóban fejlődő médiában ehhez igazodva kell méltó hallgatói lapot 

megteremteni és fenntartani. 

Úgy érzem, itt meg kell említenem, hogy véleményem szerint a Jurátus nem csak a 

tudományos és a szabadidős írásokról szól: sokkal több van benne, mint elsőre 

gondolnánk. A Hallgatói Önkormányzat, vagyis a hallgatói érdekvédelmi szervezet 

lapjaként egyaránt kell minden kari szervezet és egyetemi polgár lapjaként helytállnia, és 

aktuális, lényeges, sokakat érintő kérdéseket kell mindenki számára elérhető és érthető 

formában közreadnia. Ehhez rendkívül nagy kreativitásra és határozottságra van szükség, 
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hisz meg kell ragadnunk a fontos, érdekes témákat, és azokat precízen, de a hallgatók 

számára jól befogadható módon kell megfogalmaznunk. 

 

II. 2. Független Jurátus 

 

A jelenlegi HÖK Alapszabály értelmében a Jurátus a Hallgatói Önkormányzat egyik 

szerveként működik. Tagjainak felvételén túl a szerkesztőség kezében kevés önálló 

döntéshozatali lehetőség található. A főszerkesztőt is a Küldöttgyűlés választja a tisztségre 

jelentkező hallgatók pályázata alapján, ez pedig lehetővé teszi, hogy a Kar bármely 

hallgatója jelentkezzen a pozícióra függetlenül attól, hogy valaha dolgozott-e a 

szerkesztőségben, vagy van-e bármilyen tapasztalata a kari magazinnal kapcsolatos 

teendőkről. Ez az átlag hallgatóban azt a benyomást keltheti, hogy a HÖK alatt működik 

egy szervezet, amelynek a vezető tisztségviselőjét az éppen aktuális Küldöttgyűlés akár 

önkényesen is kinevezheti. 

Jelenleg folyamatban van az egyeztetés a főszerkesztő és a Hallgatói Önkormányzat 

között, hogy az Alapszabály módosításával a Jurátus tevékenysége is stabilabbá és 

átláthatóbbá váljon, illetve a Hallgatói Önkormányzattól szervezetileg függetlenebb 

működés valósuljon meg. Ezt a folyamatot főszerkesztő-helyettesként is segítem, és a 

jövőben főszerkesztőként folytatni szeretném az elkezdett munkát. Jelenlegi javaslataim az 

alábbiak. 

Egyetemünk más Karain működik a szerkesztőségi vezetés választásának azon módja, 

hogy az Elnökség minden évben pályázatot hirdet a főszerkesztői pozíció betöltésére, 

amelyet első körben a szerkesztőség tagjai között hirdetnek meg, és az minősül érvényes 

pályázónak, akinek a pályázatát a szerkesztőség tagjainak többsége jóváhagyta, és csak 

abban az esetben nyílik meg a pályázás lehetősége a Kar minden hallgatója számára, ha az 

első körben nincs jelölt a szerkesztőségen belül. Az érvényes pályázatokat pedig a HÖK 

elnöksége jogosult elbírálni (TÁTK HÖK Alapszabály 106. §). Véleményem szerint ez a 

rendszer a Karon jelenleg működőnél jóval átláthatóbb, szakmailag igazolhatóbb. 

A szavahihetőség és függetlenség jegyében továbbá fontos lenne annak kimondása, hogy 

a Hallgatói Önkormányzat elnöke a főszerkesztőt a lap tematikájának összeállításával 

kapcsolatban kizárólag törvényességi okból utasíthatja, és csak kirívóan súlyos esetben 

menesztheti. 

Mivel a Jurátus finanszírozási szempontokból nem tud függetlenedni a Hallgatói 

Önkormányzattól, azt javaslom, hogy a HÖK költségvetéséből minden félévben az adott 
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félév előrelátható költségeire tekintettel egy fix pénzösszeg kerüljön elkülönítésre, amely a 

lap kiadásait fedezni tudja. 

Annak érdekében, hogy a Jurátus ne legyen a HÖK működési rendjéhez kötve, a Kar 

anyagi lehetőségeihez és épületeinek adottságaihoz mérten egy állandó szerkesztőségi 

iroda létrehozását szorgalmazom, ami állandó helyszíne lehetne a szerkesztőségi 

üléseknek, adott esetben a szponzorokkal, ügyfelekkel való tárgyalásoknak, illetve a HÖK 

irodához hasonlóan megadott időintervallumban itt fogadhatnánk a hozzánk forduló 

hallgatókat. 

 

II. 3. A Jurátus három alappillére 

Ha az átlagos hallgató a Jurátusra gondol, még mindig a nyomtatott verziójú, havonta, 

kéthavonta megjelenő, folyosókon elhelyezett vicces-tudományos, gazdagon illusztrált 

újság jut eszébe. Azonban én a Jurátust az egyetemi szervezetek lehetőségeit kihasználva 

egy jóval közvetlenebb, hallgatók számára kézzelfoghatóbb szervezetté szeretném 

alakítani. A Jurátus pillérekre való felosztása elősegíti, hogy a magazin egy többívű 

szervezetté alakuljon. 

 

II. 3. 1. Tudományos pillér 

A Jurátus hagyományosan a kari oktatáshoz kapcsolódó érdekes, aktuális szakmai 

témákkal foglalkozik, rendszeresen hoz le cikkeket tudományos témakörben, azonban 

néhány jól megszervezett előadással, melyeken meghívott szakemberekkel tartanánk 

kerekasztal-beszélgetéseket, akár intézménylátogatásokkal, illetve igény szerint 

képzésekkel (pl. válságszituációs, dolgozatírási technikai fejlesztő szemináriumok) 

szeretném nyitottabbá tenni a szerkesztőségi munkát és magát a Jurátus szervezetét. 

 

II. 3. 2. Kulturális pillér 

Néha nekem is nehéz elképzelni, de a jogon túl is van élet. A Jurátus egyik fő feladata 

véleményem szerint, hogy ezt az életet elérhető közelségbe hozza a hallgatók számára. 

Nyomtatásban is és online felületen is rendszeresen jelentek és jelennek meg olyan cikkek, 

fotósorozatok, amelyek túlmutatnak a hallgatói átlagléten. Programajánlókból, kritikákból, 

„beülős” tippekből eddig sem volt hiány nálunk, azonban ezen túllépve szeretném, ha a 

Jurátus nem csak mesélne ezekről az eseményekről és helyekről, hanem kínálna is 

programokat. Például irodalmi esteket, kisebb koncerteket, amelyek kapcsolódnak 

Karunkhoz, hallgatóinkhoz. 
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II. 3. 3. Kari közéleti pillér 

A tavaszi szemeszterben tartott Hallgatói Önkormányzati választások körül felpezsdült a 

kari közélet. Vehemens viták alakultak ki jelöltek és jelöltek, hallgatók és jelöltek, 

valamint hallgatók és hallgatók között. Ennek hatására talán olyanok is a virtuális 

urnákhoz vonultak, akik korábbi hallgatói pályafutásuk alatt egyszer sem tették le voksukat 

a képviselőjelöltek mellett. Az idei események bebizonyították, hogy hatalmas érdeklődés 

övezi a Karon folyó közéletet, hogy nagyon is jelentős az igény a hallgatói képviselet 

működéséről szóló információkra. Szerkesztőségünk igyekezett a felpörgött időszakban 

objektív, pártosodástól független cikkeket közreadni, hogy az események alakulása 

mindenki számára követhetővé váljon. Ez a célkitűzés véleményem szerint maradéktalanul 

megvalósult, ezt az irányt helyesnek és követendőnek tartom, ezért szeretném, hogy a 

HÖK-kel és minden más egyetemi szervezettel kapcsolatos eseményekről, illetve a kari 

oktatói testületben végbemenő változásokról hasonlóan igényes és véleményalakításra 

ösztönző munkákat tudjunk kiadni. 

 

II. 4. Tárt karokkal 

 

Jelenleg a Jurátus felületeire csak a szerkesztőségbe a féléves felvételi eljárásokon 

jelentkezett és felvételt nyert hallgatók írnak, azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, 

hogy a kari lap nemcsak a szerkesztőség, a kari szervezetek lapja kíván lenni, hanem 

minden egyetemi polgáré. Ezen cél megvalósítása érdekében szeretném a Jurátust 

megnyitni a hallgatók számára azzal a lehetőséggel, hogy bárki – akár anonim módon is – 

a szerkesztőség munkatársai segítségével elmondhassa véleményét egyetemünket érintő 

kérdésekkel kapcsolatban. Ezzel az eljárással azon hallgatók is megszólalhatnának, akik 

nem kívánnak a szerkesztőség állandó tagjaivá válni, azonban szeretnék hallatni a 

hangjukat. 

 

II. 5. A szerkesztőség 

 

A Jurátus jelenleg négy állandó és négy váltakozó rovatból áll. Állandó, heti 

rendszerességgel legalább egy cikket megjelentető rovataink a Tudomány, az Egyetem Tér, 

a Karrier & Külügy, valamint a Kultúra & Gasztro, melyek a hét különböző napjain 

jelennek meg online felületen. Változó rovataink a Vélemény, a HÖK News, a Sport és a 
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Humor rovatok, melyek időszakos jelleggel, a kari, egyetemi eseményekre reflektálva 

mindig az aktuálisan felmerülő kérdésekre reagálnak. 

Az online felületen való megjelenésre átállás bonyolultsága és az ehhez kapcsolódó 

megjelenési rend nehézségei miatt jelenleg nem tartom indokoltnak a rovatfelosztás 

változtatását, mindazonáltal az előbb említett problémák kiküszöbölése és megelőzése 

érdekében szeretném a szerkesztőséget egy maximális hatékonysággal működő csoporttá 

alakítani. Ezt úgy látom kivitelezhetőnek, hogy a rovatokhoz kialakított csoportok 

munkáját kis létszámú belső foglalkozásokkal tesszük hatékonyabbá. Ezen kívül a 

rovatvezetőknek a cikkek ellenőrzésén túl plusz feladatkörként értékelési jogosultságot 

adnék: értékelhetnék a rovatukhoz tartozó szerkesztőségi tagok teljesítményét, ezáltal az 

írók, fotósok is kapnának visszajelzést a munkájukról. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az újságírói munka sok idő- és energiaráfordítást igényel. 

Egy-egy elkészült és megjelent cikk mögött több heti kutatómunka és több napos írómunka 

is állhat, egy jól sikerült fotósorozat pedig nemcsak a fényképezésből áll, hanem jócskán 

igényel szerkesztői utómunkát is, ezért elengedhetetlennek tartom, hogy a szerkesztőség 

tagjai az elvégzett munkájukkal arányosan honoráriumot kapjanak. Ezt úgynevezett sávos 

rendszerben tartom elképzelhetőnek, vagyis akik többletmunkát igénylő feladatokat 

vállalnak (rovatvezető, PR-os, főszerkesztő-helyettes stb.), egy megadott keretben 

legyenek honorálva, az írók, fotósok pedig mindig a szóban forgó hónapban elvégzett 

munkájukért legyenek díjazva. Ezzel a honoráriummal továbbá motiválni is lehet a 

munkatársakat, hogy szívesebben, jobban dolgozzanak. Ennek a rendszernek a pontos 

leírását a jelenleg még nem tisztázott anyagi keretek miatt nem tudom kifejteni, azonban a 

későbbiekben indokolással kiegészíteném az itt leírtakat. 

 

II. 6. Féléves különszám 

 

Terveim között szerepel – amennyiben sikerül kellőképpen beindítani a Jurátus online 

felületét, és a megjelenés hibátlanul rendszerbe áll – a Jurátust minden félévben egy a 

hallgatói igényeknek megfelelő tartalmú különszámmal, a hagyományos módon, 

nyomtatott kiadásban megjelentetni. Az olvasók igényeit online felületen kérdőívekkel, 

pontozással szeretném felmérni. A nyomtatott megjelenés költségeit részben a HÖK 

költségvetéséből, részben külső szponzorok anyagi hozzájárulásával látom 

megvalósíthatónak, ahogy az a korábbi nyomtatásban megjelent számoknál is történt. 
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III. Összegzés 

 

Határozottságomnak és jó szervezőkészségemnek tudatában szeretnék a fent leírtak szerint 

egy minőségében kiemelkedő, Karunk nevéhez méltó Jurátust kialakítani, amely a 

hallgatók felé történő nyitással, az online felületen való megjelenés előnyeit kihasználva 

minden hallgató számára a legtöbbet nyújthatja, amire egy egyetemi lap, egy 

szerkesztőségi közösség és egy szervezet képes lehet. 

 

Amennyiben a Tisztelt Küldöttgyűlés a fenti célok és tervek megvalósítására alkalmasnak 

ítél, kérem, tiszteljen meg bizalmával! 
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