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Beszámoló Július- Augusztus 
Szervezetekért felelős alelnök 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A beszámolóm tartalmazza a 2016. július és augusztus hónapban végzett tevékenységemet, 

mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam és Jogtudományi Karának (ÁJK) 

Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) szervezetekért felelős alelnöke.  
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Július 4-5 Mentorképzés I. – II. 
Július elején vizsgaidőszak utáni hét elején tartottuk meg a mentoroknak a képzést, amely az 

Orientációs Napokra készítette fel őket. A tavalyi évvel ellentétben a főszervezőkkel együtt 

úgy határoztunk, hogy nem lesznek az ON-en trénerek hanem korábbi alkalmakon „kiképzik” 

a mentorokat. Ezeken a napokon a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) tréneri vettek 

részt. A két nap nagyon megterhelő volt a mentorok számára, akiknek idejük se volt ekkor 

kipihenni a vizsgaidőszak fáradalmait. Csoportos foglalkozás keretében zajlott a képzés, az 

első napon az oktató mentorok még nem vettek részt, csak a diákmentorok. Az első napon a 

félelmeikkel, a céljaikkal ismerkedtek meg, valamint összeszedték azokat a kompetenciákat, 

amik ahhoz szükségesek, hogy valaki jó mentor legyen. A nap kezdésként Kiss Valéria 

tanárnővel, mint az Oktató mentori program társelnökével eligazítást tartottunk a 

mentoroknak ahol ismertettük a program szabályait és céljait. A mentor programot alapvetően 
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három pillérben képzeltük el: integráció, kortárssegítés, érdekképviselet. Itt ismertettem a 

mentorok etikai kódexét, amelyet itt találtok meg 

(https://drive.google.com/file/d/0B6ttfteTQcZxbWh3TE5fVFczeE0/view?usp=sharing) ennek 

kidolgozásában Markos Ádám a bizottságom tagja és esélyegyenlőségi referens, valamint 

Czabán Samu az ÁJK HÖK elnöke vett részt. A kódex legfontosabb értékei a diszkrimináció 

tilalma, gólyák elsődlegessége és a gólyákkal való intim kapcsolat tilalma. Második napon az 

oktató mentorokkal együtt vettek részt a diákmentorok itt animátori képzésen vettek részt, 

dolgoztak azon mi lesz az Orientációs Napokon. Mindkét nap este volt közös beszélgetés a 

mentorokkal ahol megbeszéltük a nap tanulságait és elkezdtek kötetlenül ismerkedni 

egymással. A trénerekkel és az oktatómentor program vezetőivel pedig minden képzés után 

leültünk és megbeszéltük a nap tanulságait.  

 

Július 6-8 ELTE EHÖK vezetőképző tábor 
A mentorképzés után másnap buszra ültem és elmentem az ELTE EHÖK táborába 

Sarlóspusztára. Itt az utánpótlás szekcióban dolgoztam. Számomra ez nagyon hasznos volt, 

ugyanis nem tudtam mire 

számítsak mert elképzelni nem 

tudtam, hogy mi az az 

utánpótlás képzés. Itt derült ki 

számomra az, hogy a többi 

karon évek óta működik egy 

utánpótlás képzés amely úgy 

működik mint egy felvételi 

diákszervezetekbe kapnak 

rengeteg anyag és képzést amely 

segít nekik jobban megérteni a 

Hallgatói Önkormányzat 

munkáját és segít nekik 

orientálódni egyes területek felé legyen az bizottsági munka vagy évfolyamképviselőség. A 

képzéseken való részvétel nem kötelező, hanem választható az is bekerülhet a HÖK-be aki 

nem vett részt ilyen képzéseken főleg igaz ez az olyan pozíciókra ahol a hallgatók 

választanak, ugyanakkor nagyon is beleszámít a bizottsági felvételbe. Megismerhettem a 

különböző karok működését, hogyan működik egyes helyeken a HÖK. A szekció munkán 

https://drive.google.com/file/d/0B6ttfteTQcZxbWh3TE5fVFczeE0/view?usp=sharing
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kívül pedig a szabadidőmben ismerkedtem az egyetem többi HÖK tagjával valamint közel 

kerültem a kari HÖK csapatához is, mivel mi korábban nem, vagy csak alig ismertük 

egymást. Számomra teljesen új élmény volt a tábor, hiszen korábban nem vettem részt a HÖK 

munkájába egyébként az egész ÁJKs csapatnak nagyon jó fogadtatása volt. Itt határoztam el 

Samuval, hogy nálunk is kell lennie ilyen utánpótlás programnak, ezt idén szeptemberben el is 

kezdjük.  

 

Július 8-10 Kari vezetőképző tábor 
Esztergomban került megrendezésre a Gran Kempingben a kari vezetőképző tábor, ami évek 

óta nem volt. Ennek az értelme az volt, hogy szakmailag képezzük magunkat valamint a többi 

tagját a HÖK-nek. Mivel a rendezvényes alelnök (Beneda Tamás) éppen jól megérdemelt 

pihenését töltötte és ez alapvetően integrációs hétvége volt ezért a bizottságom és én 

szerveztük meg az esemény programját, amelyet alább részletesebben ismertetek.  

Július 8. Péntek  

14:30 Indulás 

15:30 Szállás 

elfoglalása 

16:00 Megnyitó 

16:10 Csapatépítő 

játékok 

18:00 Vacsora 

19:30 Vetélkedő 

21:30 Csapatépítő party 

Július 9. Szombat 

9:00 Reggeli 

10:00 Plenáris megnyitó 

10:20 Előadás a HKR-ről 

11:00 Gazdasági előadás 

11:30 Szünet 

11:50 Ösztöndíj workshop 

13:10 Ebédszünet 

14:30 Ösztöndíj plenáris ülés 
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15:30 Sport 

18:30 Vacsora 

19:30 Pub quiz  

21:00 Csapatépítő party 

A programok szervezésében a bizottságom hatalmas munkát vállalt. A szállás és a leutazás 

költségét a Hallgatói Önkormányzat fizette, de úgy gondolom teljességgel megérte. Volt 

közös főzés amit Beneda Tomi vezetett, közös tábortűz és éneklés. Szakmailag is nagyon jó 

volt rengeteget tudott hozzá adni az évfolyamképviselők és a bizottsági tagok munkájához, 

valamint megismertük egymást, ami sokat segít a közös munkában valamint abban, hogy ne 

veszítse el senki a motivációját. Samuval együtt úgy gondoljuk, hogy közösséget kell adnunk 

a Hallgatói Önkormányzatnak inkább, mint a hierarchiát erősíteni, hiszen jelenleg mindenki 

ingyen dolgozik. Őszintén remélem, hogy lent kidolgozott ösztöndíj programok 

megvalósulnak. Ebben a táborban sok területtel lehetett megismerkedni és mások munkájába 

bele tekinteni másrészt lehetőséget adott Samunak, hogy elgondolkodjon, kinek a munkájára 

számít az októberi választáson. Ezúton (is) szeretnék köszönetet mondani a bizottságomnak a 

lenti munkájáért, különösképpen Dancs Tamásnak és Markos Ádámnak, akik nélkül nem 

jöhetett volna létre a tábor illetve nem lett volna ennyire sikeres.  

Július 26. Pontot(t)party 
Ezen a rendezvényen az egész ELTE 

kari önkormányzati képviseltették 

magukat egy sátrunk volt. Az ÁJK-ról 

jöttünk a legtöbben (8-an voltunk) itt 

szóróanyagokat osztottunk valamint a 

frissen felvételt nyert gólyákkal 

beszélgettünk. Nagyon érdekes volt 

látni, hogyan dolgoznak együtt a 

különböző karok képviselői. Ezen az 

eseményen a különböző felsőoktatási 

intézmények képviselőivel is 

beszélgetésbe elegyedtem és kölcsönösen információt cseréltünk a működésünkről, ami 

mindenképpen hasznára tudd válni a kari önkormányzatunknak. Személyesen hadd jegyezzek 

meg valamit, mivel néhányan közületek az EHÖK küldöttgyűlésnek a tagjai is vagytok. A 

rendezvény színvonala szerintem botrányos volt, kicsi volt a hely nem voltak az esőre 
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felkészülve. A rendezvényen rajtunk kívül csak főiskolák vagy „frissen” átnevezett 

egyetemek voltak, nem vagyok meggyőződve, hogy egy ilyen esemény az egyetem érdekeit 

szolgálja főleg úgy, hogy a megjelenésünk több százezerbe került – ez természetesen a 

véleményem és nem akarok senki megbántani.  

Július 27. FAIR-Society egyeztetés 
 

Reggel 10-kor találkoztam a FAIR fő szervezőivel (Horváth Georgina, Rácz Anna, Kiss 

Valéria, Tóth Fruzsina) mint a HÖK szervezetekért felelős alelnöke én is főszervezője voltam 

az ON utolsó napján megrendezésre kerülő FAIR-nek ahol a szervezetek mutatkoztak be 

(ennek tanulságairól és sikereiről a szeptemberi beszámolómban fogok írni). Itt megbeszélésre 

került mely szervezetek küldtek anyagot és mely szervezetek nem, jómagam utólagos 

jelentkezését támogattam a Külügyi Körnek (ESN) illetve a Jurátusnak, akiket sajnos nem 

sikerült időben értesíteni. Itt beszéltük meg annak a problémáját annak, hogy a beiratkozás 

egy időpontban van a FAIR-rel, ezt végül sikerült áthidalni azzal, hogy a beiratkozáson 

változtattunk és nem névsor szerint, hanem csoportonként volt a beiratkozás. Megbeszélésre 

került a program füzetbe szerkesztésre és FAIR-en lévő nyereményjáték megtervezése 

valamint az, hogy hol legyenek az állomások.  

Augusztus 1. Bizottsági ülés 
 

A bizottságomnak a HÖK irodán tartottam egy ülést. Ezen szinte mindenki ott volt, ami külön 

köszönetet érdemel a nyár közepén. Sok mindent kellett megbeszélünk, hiszen ekkor már 

mindenki tudta, hogy nem leszek augusztusban három hétig. Itt kezdtük el megszervezni a 

mentortábort. A közbeszerzést és a hivatalos ügyeket, mint a szállás foglalása, a busz 

elintézése, a költségek kiszámítása Dancs Tamás végezte. Itt kerültek a következők 

megbeszélésre: 

 a mentor képzés tanulságai 

 problémák, amik felmerültek a mentoroknál 

 az Orientációs Napokon való részvétel 

 közös pólók megvétele (önköltséges)  

 mentortábor megszervezése 



6 

 

 külföldi tartózkodásom ideje alatti helyettesítésem (megállapodtunk, hogy ez idő alatt 

rangidősként Markos Ádám hoz helyettem döntéseket, de erre nem volt szükség mert 

kint végig elérhető voltam)  

Augusztus 8. Elnökségi ülés 
 

Ezen az elnökségin sajnos csak Skypeon tudtam részt venni, itt számoltam be az ON-nel 

kapcsolatos fejleményekről és arról, hogy mikre van szükségem, valamint hogy hogy áll a 

mentortábor előkészülete. Egyeztettem az alelnökökkel, hogy milyen anyagokat küldjenek 

nekem a mentortáborra, amelyeket a bizottsági tagjaim előadnak. Meghallgattam a többi 

alelnök beszámolóját, itt kell megjegyeznem, hogy nagyon teszik nekem a kulturális alelnök 

tervezete a félévre. Samu itt jelentette be, hogy milyen lesz a közösségi tér program, amit 

személyesen a HÖK legkreatívabb és innovatívabb projektjének gondolok az elmúlt évekből. 

Itt számoltam be arról is, hogy elindul idén újra a Tankönyvbörze, amit a mentorok fognak 

csinálni később ennek fő szervezőjévé Dancs Tamást neveztem ki magam mellé.  

Augusztus 23-25 Mentortábor 
A mentortábor akár csak a továbbképző tábor szintén Esztergomban a Gran Campingben 

került megrendezésre. Itt a mentorokon kívül az elnök úr és a bizottságom vett részt. A busz 

pénteken délután indult leérkezéskor 

aláírattunk minden résztvevővel egy 

belegyezési nyilatkozatott, ezt 

követően tudták elfoglalni a 

szállásukat. Délután a 

bizottságommal 4 csoportra osztottuk 

őket, aszerint ahogy az ON-en voltak 

később valamint a „társcsoportukat” 

is beosztottuk melléjük így egy 

csoportban 12 ember volt körülbelül. Ezután csoportos foglalkozások voltak, ahol a bizottsági 

tagjaim irányításával be mutatták a mentorok milyen feladatokat tudnak, tanultak. Én is 

vezettem egy csoportot és reflektálással zártam ez alatt mindenki elmondta mennyire jó volt, 

hogy itt ilyen nyugodt környezetben megismerkedhetett a feldatokkal, és hogy máris 

megismerkedtek egymással, a bizottsági tagjaim is hasonló élményekről számoltak be. Az 

este folyamán vetélkedőn vettek részt a mentorok és kötetlenül ismerkedtünk. Másnap reggel 
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kezdetét vette a szakmai programok sora, ahol tanulmányi ügyeket beszéltünk meg illetve az 

Erasmusról beszélgettünk majd ebédeltünk egyet, Samu előadást tartott az ösztöndíjakról 

valamint Markos Ádám mint kari esélyegyenlősségi referens tartott előadást. Délután 

workshopot csináltunk melynek témája a mentorprogram jelenne és jövője volt. Az 

egésznapos fáradalmakat pedig este egy zenés – táncos mulatsággal pihentük ki . Vasárnap 

pedig indultunk is haza.  

Augusztus. 31 Utolsó ON egyeztetés 
Leültünk Samuval és Beneda Tamással az ON főszervezőivel egy utolsó nagy megbeszélésre 

ahol percről, percre végig vettük az ON programját. Ez nagyon sikeres volt a legtöbb 

dologban meg tudtunk egyezni.  

Egyéb 
Ezeken kívül rendszeresen egyeztettem a mentorokkal és a bizottságom tagjaival napi szinten. 

Igyekeztem megoldani a gólyákkal kapcsolatban felmerült kérdéseket. A TO-val is tárgyaltam 

a gólyák csoportbeosztásáról, illetve a fontos tudnivalók megosztásáról. Csináltunk a 

bizottsággal egy magyarázást a gyűjtőszámlára való befizetés kapcsán. A távollétem alatt 

Baglyas Dorottya és Kiss Teodóra tartotta napi szinten a kapcsolatot velem és a mentorokkal 

ezért külön köszönet nekik. Az online felületes dolgokat pedig Bonifert Levente intézte, a 

pólók megvételében és elkészítése miatt (az egész HÖK számára) pedig Osztrogonácz 

Andrásnak köszönöm a segítségét.  

Munkámért anyagi juttatást nem kaptam. 

Tisztelt Küldöttgyűlés, remélem, elnyeri tetszésetek a beszámolóm. Nagyon várom, hogy újra 

együtt dolgozhassunk a hallgatókért és az egyetemünkért.  

Tisztelettel és üdvözlettel, 

2016. szeptember 11. 

Urbán Kristóf  

Szervezetekért felelős alelnök  

ÁJK HÖK 

 

 


