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Időpont: 2022. szeptember 5. – szeptember 7.   
Helyszín: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Beiratkozás: 2022. szeptember 8. 14:15 

Az ON az ELTE ÁJK hivatalos háromnapos rendezvénye, amely magában foglalja a 
beiratkozást is. A programok legfontosabb elemei: ismerkedés egymással, az oktatókkal és a 
felsőbbévesekkel, a jogászi hivatás alapértékeivel és egyben annak megünneplése, hogy 
felvettek az ország elsőszámú jogi karára.  

Mindhárom napnak van egy saját fókusza, ehhez a témához kapcsolódnak a felkínált 
programelemek: 

1# Az ÁJK mint közösség 
2# az ÁJK mint tudásforrás 
3# az ÁJK mint lehetőség  
 
 
1# NAP  Az ÁJK mint KÖZÖSSÉG: ismerkedés és csapatépítés 

8.00–8.45 Regisztráció: A. épület (Egyetem tér 1-3., földszinti aula) Itt kapjátok meg a 
belépőt, amivel részt vehettek a három nap eseményein, a gólyacsomagot az 
ÁJK-s pólóval és kulaccsal, és megismerkedtek az oktató- és diákmentoraitokkal. 
Kiderül az is, hogy kikkel kerültetek egy mentorcsoportba (az ON számos 
programja épül a mentorcsoportokra), és hogy a mentorcsoportotok programjai 
mely termekben lesznek. 

9.00–9.25 Megnyitó: az ELTE ÁJK dékánja, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és az ON 
főszervezője köszönti az elsőéveseket 5-5 percben. 

9.30–10.00  Tanszéki köszöntő 

Ismerkedés és csapatépítés 
A nap programjainak célja, hogy megismerjétek egymást, és a mentorcsoportok valódi 
közösségekké váljanak. Segítséget kaptok ahhoz is, hogy a legtöbbet hozzátok ki magatokból 
az egyetemen. 

10.00–11.30  Ismerkedés, játékos feladatok, a mentorprogram bemutatása 
11.30–12.00  szünet 
12.00–13.30  Ismerkedés és közösségépítés: egyéni célok, tervek megfogalmazása 
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13.30–14.30  ebédszünet (Cserpes szendvicsebéd) 
14.30–16.00 Hallgatói elvárások: mire számíthatok és mire nem? Miért szeretnék 

kriminológus lenni? 
16.00–16.30 uzsonnaszünet (Cserpes péksütemény) 
 
Délutáni, esti programok 
16.30–18.30  HÖK program 
18.30–19.30  vacsoraidő (egyénileg) 
19.30–00.00  Szervezett közös esti ismerkedés, beszélgetés a mentorok részvételével 

2# NAP  Az ÁJK mint TUDÁSFORRÁS: tudományterületek, karrierek 
A második napon a kriminológusi szakma, mint hivatás és a társadalom kapcsolatát, a 
kriminológusi szakmában felmerülő etikai kérdéseket és azt a kérdést járjuk körbe, milyen 
karrier várhat rátok az egyetem után. 

Tudományterületek, dilemmák, karrierek (nagy- és kiscsoportos) 

10.00–11.30 Játékos feladat, melynek célja demonstrálni azt, hogy egy kriminológus 
nem pusztán jogi vagy erkölcsi szempontok mentén kell, hogy 
gondolkodjon 

11.30–12.00  szünet 
12.00–13.30 Hivatásrendi Workshop. Beszélgetés a Kriminológia MA szak 

kiemelkedő oktatójával 
13.30–14.30  ebédszünet (Cserpes szendvicsebéd) 
14.30–14.45 Tehetséggondozás a kriminológiai képzésben (TDK és OTDK, 

Common Session hallgatói konferencia, Erasmus, Magyar Kriminológiai 
Társaság) 

14.45-16.00  Pályaképek. Kerekasztal beszélgetés már végzett kriminológus 
hallgatókkal 

16.00-16.30 uzsonnaszünet (Cserpes péksütemény) 
  
Délutáni, esti programok 
16.30–18.30  HÖK program  
18.30–19.30  vacsoraidő (egyénileg) 
19.30–00.00  Szervezett közös esti ismerkedés, beszélgetés a mentorok részvételével 

3# NAP  Az ÁJK mint LEHETŐSÉG: Society Fair 
 

 

Egyetemi kezdeményezések, diákszervezetek bemutatkozása — Society Fair 
A Fair azt hivatott bemutatni, hogy az egyetem Ti vagytok. Olyan lesz a következő öt évetek, 
amilyenné teszitek. A kötelező tananyag mellett ugyanis az is legalább olyan fontos, hogy Ti 
milyen fakultatív programokon vesztek majd részt, sok esetben saját kezdeményezésre újakat 
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is kitalálva, létrehozva.  A diákszervezetek, az önszerveződés és a tehetséggondozás a kulcsa 
annak, hogy a diploma megszerzéséig az egyetemet a saját igényeidhez igazítsd, barátokat 
találj, akikkel közös az érdeklődésetek, kipróbáld magad, és feltöltsd a CV-d. 
 
9.30–13.00 Society Fair: Több tucat szervezet mutatkozik be, köztük a kari tudományos 
diákkörök (TDK-k) és szakkollégiumok, a Perjátszó Kör, a jogklinikák, a Hallgatói 
Önkormányzat, a Felvételi Előkészítő Bizottság várnak interaktív programokkal. Derítsd ki, hova 
szeretnél tartozni!  

Párhuzamos programok 

10.00–12.00  Egyetemi Élő Könyvtár: beszélgetnél a Kar vezetőivel, oktatóival? Érdekel a Kar 
hivatali szervezetének, tanszéki adminisztrátorainak, a Kar szolgáltatásaiért és működtetéséért 
felelős munkatársainak élete, tevékenysége? Nem tudod, mi az Élő Könyvtár? Most minden 
kérdésedre választ kaphatsz! 

10.00–12.00  Gyilkosság az Egyetem téren: a tetthelytől a tárgyaláson keresztül a büntetés 
végrehajtásáig, a Büntetőjogi, Büntető Eljárási és Büntetés-végrehajtási Jogi és Kriminológiai 
Tudományos Diákkörök szervezésében. 

10.00–12.00  Szociopoly: Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, 
családi pótlékból, GYES-ből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem. A játék során – az időt 
némileg meggyorsítva – egy átlagos hónap napjain haladunk végig, a játékosoknak a tartósan 
munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túlélniük a hónapot. 

10.30–11:30 Máglyahalál helyett közmunka – a boszorkányperektől az egyetemi bulikig: 
Mi köze a boszorkányoknak a joghoz? Segíthet a jogászi gondolkodás elsajátításában a 
történelem és az irodalom? A FEB csapatától minden kérdésre választ fogtok kapni a II. 
tanteremben, 10:30-kor kezdődő előadáson. 

10.30–12.30 ELTE ÁJK-tematikus szabadulószobák a Hallgatói Önkormányzat 
szervezésében 

10.30–12:30 Human Rights Fair: Az egyedülálló élményt nyújtó program lehetőséget nyújt 
arra, hogy az érdeklődők “kikölcsönözzenek” olyan embereket egy 20-30 perces beszélgetés 
erejéig, akik valamilyen diszkriminált, kisebbségi csoport tagjai: származási vagy vallási 
kisebbségek tagjai, LMBTQIA+ személyek, függőséget, hajléktalanságot, súlyos betegséget 
leküzdött emberek, fogyatékossággal élők. 

11.00–11.30 A Társadalmi Felelősségvállalás Kurzus bemutatkozó előadása. Kisteleki 
Károly, a karon működő TFK kurzus alapítója oktatója mutatja be, hogy egyetemi 
tanulmányaitok során milyen lehetőségetek nyílik arra, hogy önkéntes munkát vállalva 
segítsetek a társadalom kevésbé szerencsés tagjainak.  

13.00–13.30  Lezárás, ebéd  
 


