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Bizottság 

Javaslatomra Szabó Tamás Elnök Úr kinevezte Integrációs ügyekért felelős referenssé 

Csizmazia Orsolyát, akivel rögtön meg is kezdtük a közös munkát, és segítségemre volt a 

bizottsági felvételi szóbeli alkalmain. 

A megválasztásom után, hasonlóképpen a többi alelnökhöz, én is azonnal kiírtam a bizottsági 

jelentkezést. Szerencsére a korábban Urbán Kristóf vezette bizottságból is szép számmal 

jelentkeztek újra. Mellettük még 7 pályázat érkezett be. A pályázatnak tartalmaznia kellett egy 

önéletrajzot és egy motivációs levelet. Ezek után szóbeli beszélgetésre hívtam őket. 

Mindenkivel ismertettem a bizottságban elvégzendő feladatokat, illetve jeleztem, hogy a 

bizottság nem csak az integrációval- ami a legtöbb jelentkezőt érdekelte- foglalkozik, hanem a 

szervezetekkel való kapcsolattartás és az utánpótlás képzés is ugyanúgy a bizottsági tagok 

feladatait képezik. 

A szóbeli meghallgatásokra november 29-én és november 30-án került sor. A jelentkezett 

hallgatókat már e-mailen értesítettem a felvételi eredményéről. Ez alapján jelenleg a Szervezeti 

és Hallgatói Integrációs Bizottság tagjai lettek: Csizmazia Orsolya (mint Integrációs referens), 

Hartmann Dóra, Munkácsi Orsolya, Koreny Viktória, Hevesi Nikolett, Cseh Dorina, Király 

Bence, Goda Dániel, Urbán Kristóf, Horváth Ányos. 

Még a szorgalmi időszakban mindenképp szeretnék bizottsági ülést tartani, ahol megbeszéljük 

a további terveket és a vizsgaidőszakban, illetve februárban esedékes tennivalókat. 
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Mentorprogrammal kapcsolatos tevékenységek 

Szabó Tamással és Csizmazia Orsolyával közösen személyes találkozót beszéltünk meg az 

Oktatómentorok Társelnökeivel. A találkozón Fazekas János Tanár Úr tudott csak megjelenni. 

Felvázoltuk a jövőbeli terveinket, téma volt még az Orientációs Napok megszervezése, a 

mentorok felvételi rendszere, illetve a december 5-én megrendezésre kerülő 

„PalacsintaBisztró” és Önkéntes Nap. 

Önkéntes Nap: Személyesen találkoztunk Szabó Tamással közösen Kisteleki Károly és 

Hoffman István Tanár Urakkal, melyen több Oktatómentor is részt vett. Itt megbeszéltük a 

legfontosabb részleteket és hozzáláttunk ezek megszervezéséhez. Az Önkéntes Nap, illetve az 

ehhez szorosan kapcsolódó Társadalmi felelősségvállalás c. kurzus részletes leírása a 

„PalacsintaBisztró” és Önkéntes Nap Facebook eseményénél részletesen elérhető, de 

beszámolómban is közzé teszem: 

„ »»»Társadalmi felelősségvállalás c. kurzus««« 

A Társadalmi felelősségvállalás c. kurzus keretében önkéntes munkát végezhetsz különböző civil szervezeteknél. A 

kurzus során az önkéntes munkára való felkészítés és a tapasztalatok feldolgozása az egyetemen történik, de a félév 

során az általad kiválasztott civil szervezetnél önkénteskedhetsz. 

A Társadalmi felelősségvállalás kurzus idén indul először. A program elindítása stratégiai jelentőségű, a korábban 

is működő hasonló kurzusok összefogásával, kibővítésével kifejezi azt, hogy az ELTE ÁJK hosszabb távon partneri 
viszonyra törekszik különböző civil szervezetekkel, élő kapcsolatot ápol a helyi közösségekkel, mert egyetemi 

polgárokként fontosnak tartjuk a szolidaritást és azt, hogy tegyünk azokért az ügyekért, amelyekben hiszünk. 

Az önkéntes tevékenység a tanulás új lehetőségeit nyitja meg a számodra, a tapasztalatszerzés és reflexió segít a 

szakmai és egyéni fejlődésben, új embereket ismerhetsz meg, akiknek fontosak azok az ügyek, amelyek téged is 

megmozgatnak, megtanulhatsz csapatban dolgozni, és megtapasztalhatod, milyen érzés tenni valamit másokért. 

 
December 5-én, az Önkéntesség Világnapja alkalmából bemutatkozásra hívtuk azokat a szervezeteket, akik az 

önkéntes munka végzésének terepét és kereteit biztosítják a kurzus folyamán. Közülük találkozhattok néhánnyal: 

Kórházsuli 

Háttér Társaság 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

 

A szervezetek készséggel szolgálnak információkkal az érdeklődők számára 10 és 14 óra között.” 

(A részletes ismertetőért köszönet a Társelnököknek és az Oktatómentoroknak) 

 

Mentorgyűlésre is sor került. Mivel a szorgalmi időszak végén már nagyon nehéz volt 

összeegyeztetni a mentorokkal, hogy egy időpontban mindenki ráérjen, ezért két időpontot 

jelöltem meg a mentorgyűlésre (november 29. és november 30.).  Mivel a pontrendszer 

rendkívül sok kritikát kapott az utóbbi időben, a fő téma az ezen való változtatás volt. 

Megkértem minden mentort, hogy szedjék össze mik azok a pontok amelyek szerintük 

megfelelő és mik azok, amelyeken változtatni kellene. Célom, hogy a mentorokkal közösen 

februárban egy olyan pontrendszert hozzunk létre, melyet már a következő mentorfelvételi után 
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használni tudunk, és amely leginkább tükrözi azt, hogy valaki „mennyire jó mentor”. Emellett 

még téma volt a vizsgafelejtő táborok szervezése, a vizsgamagyarázások során levont 

következtetések és a mentorság folytatása.  

 

Elnökségi 

November 22-én került sor az Elnökségi Ülésre. Sajnos egészségi állapotom miatt november 

21-én éjjel kórházba kerültem, ahonnan november 23-án engedtek ki, ezért az Elnökségi 

Ülésen személyesen nem tudtam részt venni, de folyamatosan kapcsolatban voltam interneten 

és telefonon keresztül az Elnökség tagjaival. 

„PalacsintaBisztró” 

Múlt hónapban fixáltuk le a „PalacsintaBisztró” időpontját, mely ebben az évben december 5-

én kerül majd megrendezésre. Idén először egy Önkéntes Nappal összekötve fog zajlani ez az 

esemény (melynek leírását a Mentorprogrammal kapcsolatos tevékenységet pontnál már 

kifejtettem) 

Idén az SOS Gyermekfalvakat támogatjuk rendezvénnyel. Az alapítvány képviselőivel már a 

szervezés legelején fel is vettük a kapcsolatot. Ezután következett az alapanyagok 

mennyiségének kiszámolása, ebben és a szervezés legnagyobb részében Urbán Kristóf volt a 

segítségemre. 

Ismét kerestünk  híres emberek közül is védnököket az esemény számára. Ezt a feladatot 

Ramadani Ariana és jómagam végeztük.  

Eközben létrejött a Facebook esemény, felvettük a kapcsolatot diákszervezetekkel, és a 

mentorokkal, akik szép számban vállalták a palacsinták megsütését. 

(Fb. esemény link: https://www.facebook.com/events/180178399227981/ ) 

Tavalyi évekhez hasonlóan idén is felvettük a kapcsolatot a Nagyi Palacsintázójával, akik idén 

is biztosítottak minket támogatásukról. 

Ezek mellett a szervezési munkát képezték még: a dékáni engedély kérése, borítókép 

elkészítése, Meszéna Gabriellával (neki köszönhetően a büfével) való kapcsolat felvétele. 

Környékbeli ügyvédi irodáknak is hirdettük az eseményt, akik közül nagy számmal 

biztosítottak minket a támogatásukról. 

Meghívtuk az eseményre a Tanszékek oktatóit is. A meghívók elküldésében Csizmazia Orsolya 

volt a segítségemre. 

https://www.facebook.com/events/180178399227981/
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Bízom benne, hogy az eseménynek a korábbi évekhez hasonló sikere lesz.  

A szervezésben óriási segítséget nyújtott számomra: Urbán Kristóf, Csizmazia Orsolya, és 

Ramadani Ariana. Nekik nagyon szépen köszönöm az eddig végzett munkájukat. Emellett még 

szeretném megköszönni a bizottsági tagoknak, mentoroknak és diákszervezeteknek, akik 

szintén nagy szerepet vállalnak a rendezvény sikerében. 

Kari Tanács ülései 

2017. november 28-i ülésen részt vettem. Az ülésen a jogászképzés színvonalának emelését 

célzó programok támogatásairól, a HKR. módosításáról illetve személyi kérdésekről 

határoztunk. 

 

 

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban 

részesültem. Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 

2017. december 3. 

 

Dancs Tamás 

Integrációért és utánpótlásért felelős Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 


