
2/2015. (XI. 18.) sz. dékáni utasítás 

az ELTE ÁJK oktatói mentori szervezetéről 

 

Az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: Kar) dékánja az ELTE SZMSZ 3. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Kari Tanács döntéseire is figyelemmel, az 

elsőéves hallgatók egyetemi polgári szakmai orientációjának, valamint tehetséggondozásának 

elősegítésére létrehozott az oktatói mentori szervezet (a továbbiakban: mentori szervezet) 

felépítését és működését az alábbiak szerint szabályozza.  

 

I. A mentori szervezet célja, jogállása 

 

1. A mentori szervezet célja a Kar – elsősorban elsőéves – hallgatóinak az egyetemi polgárrá 

válását elősegítő, továbbá az elsőéves hallgatók tehetséggondozását előmozdító, a dékán, a Kari 

Tanács és a mentori szervezet által kialakított és meghatározott szakmai orientációs 

tevékenység (a továbbiakban: mentorálás) ellátása az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

küldetésnyilatkozatában foglaltak szellemében.  

2. A mentori szervezet kijelölt tagjai ellátják a külön meghatározott egyetemi tanulókörökbe 

sorolt hallgatók mentorálását.  

3. A mentori szervezet közreműködik az orientációs napok szervezésében.  

4. A mentori szervezet a Kar dékánjának irányítása alatt álló, a mentori szervezet társelnökei 

által vezetett szervezet, amely a Kari Tanács, a dékán döntései és iránymutatásai alapján 

önállóan alakítja ki a tevékenységének a kereteit.  

 

II. A mentori szervezet tagjai, jogai és kötelezettségei 

 

5. A mentori szervezet tagja (továbbiakban: oktatómentor) lehet: 

a) a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói vagy kutatói munkakörben 

foglalkoztatott személy, 

b) a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló más munkakörben foglalkoztatott, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező személy, 

c) a Kar nappali vagy levelező tagozatos doktorandusza, 

d)1 kivételesen, a Karon végzett oktatási tevékenységére figyelemmel, a Karral megbízási vagy 

közérdekű önkéntes jogviszonyban álló, oktatási feladatokat ellátó személy.  

                                                           
1 Módosította az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 1. pontja. 



6.2 Az oktatómentori megbízatás a társelnökök javaslata alapján a Mentorok Testülete általi 

választással keletkezik. 

7.3 Az oktatómentor a mentori szervezetben viselt tagságáról bármikor lemondhat. 

8. Az oktatómentor jogai: 

a) tagja a Mentorok Testületének; 

b) viselheti az „ELTE ÁJK oktatómentora” címet;  

c) részt vehet a mentorok számára szervezett képzéseken, tréningeken, egyéb eseményeken; 

d) a kijelölt hallgatókörök mellett mentori feladatokat láthat el.  

9. Az oktatómentor kötelezettségei: 

a) köteles ellátni a meghatározott tanulóköröknek a dékán, a Kari Tanács és a mentori szervezet 

által meghatározott elvek és iránymutatások szerinti mentorálásával kapcsolatos feladatokat; 

b)4 

c) tájékoztatja a hallgatókat a tehetséggondozással kapcsolatos kérdésekről, a mentorálás 

keretében felhívja a figyelmüket a tehetséggondozás lehetséges formáira; 

d) az oktató mentorok számára szervezett képzések, tréningek legalább felén köteles részt 

venni, 

e) a Dékán, a Kari Tanács és a Mentorok Testülete által meghatározott etikai követelményeknek 

megfelelő magatartást tanúsítani, 

f) részt vesz a hallgatói mentorok kiválasztásában és mentorálási tevékenysége során irányítja 

a hallgatói mentorokat.  

10.5 Amennyiben a mentori szervezet tagja nem teljesíti a 9. pontban meghatározott 

kötelezettségeit, a mentori szervezet társelnökeinek legalább egyikének javaslatára a Mentorok 

Testülete összes tagja kétharmadának szavazatával hozott döntésével kezdeményezi az Etikai 

Bizottság eljárását. A Mentorok Testülete az Etikai Bizottság javaslata alapján megszüntetheti 

az oktatómentor megbízatását. 

10/A.6 Azt az oktatómentort, aki nem lát el közvetlen mentori feladatokat egy tanulókör mellett 

sem, de a mentori szervezetben viselt tagságáról nem mondott le, az oktatómentori jogok és a 

kötelezettségek az alábbi eltérésekkel illetik meg: 

a) a Mentorok Testületének ülésein tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joggal csak 

akkor rendelkezik, ha erre irányuló nyilatkozatát, amely 1 évig érvényes, a társelnökök 

bármelyikének folyó év október 1-jéig eljuttatja; 

b) választása szerinti számú képzésen és tréningen vesz részt. 

                                                           
2 Megállapította az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 2. pontja. 
3 Megállapította az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 2. pontja. 
4 Hatályon kívül helyezte az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 7. pontja. 
5 Az utolsó mondat szövegét megállapította az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 3. pontja. 
6 Beiktatta az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 4. pontja. 



 

III. A mentori szervezet felépítése 

 

11. A mentori szervezet a Mentorok Testületéből, annak bizottságaiból, a Koordinációs 

Tanácsból és a mentori szervezet társelnökeiből áll.  

A) Mentorok Testülete  

12. A Mentorok Testülete a mentori szervezet stratégiai döntéshozó testülete, amelynek 

valamennyi oktatómentor a tagja.  

13. A Mentorok Testülete: 

a) meghatározza a mentori szervezet általános célkitűzéseit,  

b) dönt a mentori szervezet általános szakmai iránymutatásairól, 

c) meghatározza a mentori szervezet féléves szakmai programját, 

d) dönt a mentori szervezet képzési tervéről, 

e) a Mentorok Testülete bizottságainak véleményére figyelemmel elfogadja a mentori szervezet 

szabályzatait, 

f) közreműködik az Orientációs Napok szervezésében, 

g)7 a társelnökök javaslatára megválasztja az oktatómentort, 

h)8 dönt minden egyéb, a Kari tanács határozataiban, valamint a dékán utasításaiban 

meghatározott kérdésekben.  

14. A Mentorok Testületét – ülésenként felváltva – a mentori szervezet társelnökei hívják össze. 

A Mentorok Testülete összehívását a tagok legalább egyötöde is kezdeményezheti. Ebben az 

esetben a társelnököknek legkésőbb három napon belül gondoskodni kell a Mentorok 

Testületének legkésőbb tizennégy napon belüli összehívásáról . 

15. A Mentorok Testülete tanévenként legalább hat ülést tart. Az ülések nyilvánosak, azonban 

személyi ügyekben kötelező zárt ülést tartani, illetve a Mentorok Testülete bármely tagjának 

szóban tett javaslatára, a Mentorok Testülete jelenlevő tagjainak többsége zárt ülést rendelhet 

el olyan ügyekben, amelyek tekintetében a nyilvánosság kizárása nem ütközik az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseibe.  

16. A Mentorok Testülete – ülésenként felváltva – a mentori szervezet társelnökei elnökölnek. 

Amennyiben az ülésen való részvételben mindkét társelnök akadályozott, a Koordinációs 

Tanács tagjai közül választ levezető elnököt a Mentorok Testülete. Nem lehet megtartani az 

ülést abban az esetben, ha azon a mentori szervezete egyetlen társelnöke vagy a Koordinációs 

Tanács egyetlen tagja sem vesz részt.  

                                                           
7 Beiktatta az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 5. pontja. 
8 Jelölését módosította az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 5. pontja. 



17. A Mentorok Testülete a tagjai közül megválasztja az ülés jegyzőkönyv vezetőjét. A 

jegyzőkönyvet az ülést vezető társelnök – levezető elnök választása esetén a levezető elnök – 

és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő hét napon belül a közös 

hozzáférésű elektronikus felületen minden oktatómentor számára elérhetővé kell tenni. 

18. A Mentorok Testülete határozatképes, ha azon a tagjainak többsége jelen van. A Mentorok 

Testülete a jelenlevő tagjainak többségével hoz döntést. A döntések nyilvántartását a 

társelnökök által – közös hozzáférésű elektronikus felületen – vezetett Határozatok Tárán 

keresztül végzi a mentori szervezet.  

19.9 Kivételesen a Mentorok Testülete döntést hozhat levélszavazás útján is, ha azt az ügy 

sürgőssége indokolja. Levélszavazást a társelnök, valamint legalább három mentor 

kezdeményezhet. Levélszavazás keretében a szavazata mentori levelezőlistán szereplő e-mail 

címről megküldött e-mail útján adható le. Levélszavazás esetén ha a mentor a szavazásra 

történő felhívásban megadott határidőben nem adja le a szavazatát, akkor azt – ha a szavazás 

tárgya eldöntendő kérdés – igen szavazatnak kell tekinteni. Erre a szavazásra történő 

felhívásban külön fel kell hívni az oktatómentorok figyelmét. 

20. A Mentorok Testülete döntéseit nyílt, de  

a) személyi ügyekben, továbbá  

b) bármely oktatómentor kérésére  

titkos szavazással hozza.  

B) A Mentorok Testületének Bizottságai  

21. A Mentorok Testülete döntéseinek előkészítésével, valamint a döntések végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására bizottságokat hozhat létre. A 10. pontban meghatározott eljárás 

kezdeményezése esetében kötelező az Etikai Bizottság megalakítása. 

22. A bizottságok tagjait és elnökeit a Mentorok Testülete választja egy tanév időtartamra az 

összes oktatómentor többségének szavazatával.  

23. A bizottságokra egyebekben a Mentorok Testületére vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni.  

C) Koordinációs Tanács 

24. A Koordinációs Tanács a Mentorok Testületének a tanácsadó szerve, valamint az 

Orientációs Napok megszervezésének összehangolásában közreműködő tanácsadó szerv. A 

Koordinációs Tanács tagjai ellátják az Orientációs Napokkal kapcsolatos szabályzatokban, 

valamint a dékán utasításaiban meghatározott tanácsadási jellegű feladatokat.  

25. A Koordinációs Tanács öttagú testület, tagjait a dékán jelöli ki. A tagok között van legalább 

egy, a politológusok képzésben elsődlegesen felelős szervezeti egység oktatója, legalább egy, 

a kriminológus képzésben elsődlegesen felelős szervezeti egység oktatója, valamint legalább 

egy, a jogászképzésben elsődlegesen felelős szervezeti egység oktatója.  

                                                           
9 Az utolsó mondatot beiktatta az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 6. pontja. 



26. A Koordinációs Tanács szükség szerint ülésezik. Amennyiben a dékán, a mentori szervezet 

társelnökei vagy a Tanács két tagja kezdeményezi, a Koordinációs Tanács elnöke köteles az 

ülést 10 munkanapon belül összehívni. 

27. A Koordinációs Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a mentori szervezet 

társelnökei.  

28. A Koordinációs Tanács elnökét a dékán jelöli ki két féléves időtartamra.   

D) A mentori szervezet társelnökei  

29. A mentori szervezetet két társelnöke képviseli.  

30. A mentori szervezet társelnökei: 

a) felelősek a mentori szervezet igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátásáért,  

b) közreműködnek az Orientációs Napok és a mentorszervezet programjainak 

megszervezésében, 

c) közreműködnek a Mentorok Testülete, annak bizottságai, valamint a Koordinációs Tanács 

döntéseinek végrehajtásában; 

d) ellátják a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.  

31.10 A mentori szervezet társelnökeit a Mentorok Testülete választja két féléves időtartamra. 

A társelnök újraválasztható. 

32. A mentori szervezet társelnöke minden olyan oktatómentor lehet, akit – a Mentorok 

Testülete által választott – Választási és Jelölőbizottságnál legalább három mentor elnöknek a 

Választási és Jelölőbizottságnak írásban (e-mailben vagy aláírásával ellátott nyomtatott 

formában) javasolt. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt elfogadja a jelölést. A jelölés 

elfogadása után a Választási és Jelölőbizottság elkészíti a szavazólapot. A jelölési folyamatot 

minden év november első hetében kell megkezdeni, s arra egy hét áll rendelkezésre. A 

választásra a jelölés lezárását követő legkésőbb hét napon belül meg kell tartani.  

33. A társelnökök választása titkos, arra a Választási és Jelölőbizottság által meghatározott 

időszak alatt van mód a választólapnak a külön meghatározott, a Választási és Jelölőbizottság 

tagjai által felügyelt helyen elhelyezett urnába történő elhelyezésével. A választólapot a 

Választási és Jelölőbizottság érvényesíti.  

34. Egy oktatómentor kettő jelöltre adhat le szavazatot. A kettőnél több jelöltre leadott 

szavazatot tartalmazó szavazólap érvénytelen.  

35. A választás alapján az a kettő oktatómentor lesz a mentori szervezet társelnöke, akik a 

legtöbb szavazatot kapták a választáson. Amennyiben az első helyen három vagy annál több 

azonos szavazatszámmal végző jelölt található, akkor valamennyi jelöltre kiterjedően új 

választást kell tartani, amennyiben pedig a második helyen alakul ki szavazategyenlőség, akkor 

a második társelnök tekintetében kell megismételt választást tartani.  

 

                                                           
10 A második mondatot módosította az 1/2020. (01.06.) dékáni utasítás 7. pontja. 



IV. Záró és átmeneti rendelkezések 

36. Ez az utasítás 2015. november 18-án lép hatályba. 

37. Az első társelnöki választás jelölési időszaka 2015. november 19-én kezdődik.  

 

Budapest, 2015. november 18. 

 


