
A Mentorok Testületének  

7/2016. (X.20.) határozata 

a Mentorok Testületének Bizottságairól 

 

A Mentorok Testülete – az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatói mentori szervezetéről szóló 
2/2015. (XI. 18.) dékáni utasítás (a továbbiakban: Ut.) 21. pont első mondatára figyelemmel – a 
Mentorok Testületének Bizottságairól a következő határozatot hozza.  

 

I. A Mentorok Testületének Bizottságaira vonatkozó általános szabályok  

 

1. A Mentorok Testületének Bizottságai az Ut. 21. pontjában foglaltakra figyelemmel a Mentorok 
Testületének a döntései előkészítésével, valamint végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó 
szervei.  

2. A Mentorok Testületének Bizottságai (a továbbiakban: Bizottság) állandó bizottságok vagy eseti 
bizottságok.  

3. A Bizottság üléséről a hozzászólások lényegét és a bizottság határozatait tartalmazó jegyzőkönyv 
készül, amelyet a bizottság által választott jegyzőkönyvvezető és a bizottság elnöke ír alá. 

4. A Bizottság az Ut. és ezen határozat keretei között és azzal összhangban saját maguk határozzák meg 
ügyrendi szabályaikat jelen határozat hatályba lépését – vagy megalakulásukat – követő két hónapon 
belül. A Bizottság az ügyrendjének tervezetét – annak elfogadása előtt – a Mentorok Testülete 
társelnökeivel egyezteti. 

5. A Bizottság ülését a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a bizottság által kijelölt tagja – hívja 
össze és vezeti.  

6. A Bizottság elnöke köteles összehívni a Bizottság ülését abban az esetben, ha a) azt két tagja 
kezdeményezi, b) ha azt a mentori szervezet társelnökei kezdeményezik, c) ha azt egy másik Bizottság 
kezdeményezi, d) ha azt legalább négy oktatómentor kezdeményezi. 

7. A Bizottság ülésén szavazati joggal vesznek részt a Bizottság tagjai. Tanácskozási joggal részt 
vehetnek a Bizottság ülésein a) a Kar dékánja és annak felkérése alapján dékánhelyettese vagy 
dékánhelyettesei, b) a mentori szervezet társelnökei. A Mentorok Testületének tagjai, valamint az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar más, közalkalmazotti, megbízotti vagy közérdekű önkéntes jogviszonyban 
álló oktatói, továbbá PhD-hallgatói a Bizottság ügyrendjében foglaltak szerint vehetnek részt 
tanácskozási joggal a bizottság ülésein.  

8. A Mentorok Testülete munkájának segítésére, vagy meghatározott feladat ellátására határozatával 
ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság létrehozásáról rendelkező határozatban 
meg kell határozni a Bizottság feladatát, és a feladat elvégzésére nyitva álló határidőt. A feladat 
elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ideiglenes bizottságot is meg kell szüntetni. 
Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

9. Az Ut. 23. pontjára figyelemmel a Bizottság üléseinek összehívására, működésére, nyilvánosságára, 
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság üléséről 
készített jegyzőkönyv tartalmára, illetve az üléseinek levezetésére a Mentorok Testülete üléseinek 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 



 

II. A Mentorok Testülete állandó bizottságai és azok feladatai 
 

11. A Mentorok Testülete a következő állandó bizottságokat hozza létre:  

a) Kommunikációs Csoport,  

b) Képzések Csoportja, 

c) Esetmegbeszélések Csoportja, 

d) Program Csoport, 

e) Etikai Bizottság, 

f) Tréneri Műhely.  

12. A Kommunikációs Csoport:  

a) felelős az oktatómentori szervezetnek a közösségi médiában történő megjelenéséért, ennek 
keretében működteti az oktatómentori szervezet Facebook oldalát; 

b) megosztja az oktatómentori szervezet tagjaival a mentorprogram céljaihoz illeszkedő, a Program 
Csoport által összegyűjtött illetve szervezett programokról szóló információkat; 

c) gondoskodik egyéb, a mentorprogramhoz kapcsolódó tartalmak előállításáról, összegyűjtéséről és 
azok megosztásáról az oktatómentorok, diákmentorok és a hallgatók számára; 

d) gondoskodik más, a hallgatói integráció megújításáért dolgozó szervezetek és kezdeményezések 
felkutatásáról, valamint a mentori szervezet társelnökei bevonásával kapcsolatot tart velük; 

e) az ELTE ÁJK kommunikációjáért felelős szervezeti egységekkel együttműködve közreműködik a 
mentorprogram eredményeinek nyilvánosságra hozatalában és megismertetésében; 

f) felel a mentorprogram oktatómentorokat érintő területeivel összefüggő visszajelzések gyűjtéséért, 
ennek keretében közreműködik a kérdőívek elkészítésében és értékelésében, valamint a beszámolók 
előkészítésében. 

13. A Képzések Csoportja 

a) elkészíti a mentorprogram céljaihoz, alapértékeihez illeszkedő képzési programterveket; 

b) ellátja a mentoroknak szóló képzések megszervezését, az ahhoz kapcsolódó, az oktatómentori 
szervezet hatáskörébe utalt adminisztratív feladatokat; 

c) kapcsolatot tart az oktatómentori szervezet képzésében közreműködő partnerszervezetekkel.  

14. Az Esetmegbeszélések Csoportja előkészíti és megszervezi a mentori csoportok félévente legalább 
egy esetmegbeszéléseit.  

15. A Program Csoport 

a) gondoskodik az elsőéveseknek szóló, a mentorprogram céljaihoz, alapértékeihez illeszkedő általános 
jellegű programok szervezéséről; 

b) közreműködik az önkéntes tevékenységekkel, az önkéntes tevékenységek fogadó szervezeteival és 
az azokhoz való kapcsolódással összefüggő, továbbá más, a mentorprogram értékeihez igazodó 
programok felkutatásában; 



c) kapcsolatot tart az érintett civil szervezetekkel, egyházakkal és állami, önkormányzati szervekkel.  

16. Az Etikai Bizottság ellátja az Ut. 10. pontjában meghatározott feladatokat. Az Etikai Bizottság elnöke 
- és szükség esetén a Mentorok Testülete által kijelölt tagja – részt vesz az ELTE ÁJK Hallgatói 
Önkormányzatával közös mentorprogram etikai bizottságának munkájában.  

18. A Tréneri Műhely az esetmegbeszélések és képzések tartására felkészített oktatómentorok 
bizottsága, amelyek felkészítésének feladatait a kijelölt szervezet látja el. 

 

III. A bizottságok tagjai és elnökei 

 

19. A Bizottságok elnökeit legalább két oktatómentor javaslatára, tagjait a Bizottság elnökének 
javaslatára a Mentorok Testülete választja titkos szavazással.  

20. A Bizottság elnökének és tagjának csak olyan oktatómentort lehet választani, aki a jelölést 
elfogadja.  

21. A Bizottság elnökét és tagjait két féléves időtartamra választják, a tagok korlátlan esetben 
újraválaszthatóak. A Bizottság elnöke legfeljebb kétszer választható újra. 

22. A mentori testület társelnöke nem választható meg a Bizottság elnökének.  

23. A Bizottság elnökének és tagjainak a választására mindezeken túl megfelelően alkalmazni kell a 
mentori szervezet társelnökeinek választására vonatkozóan az Ut. 33-35. pontjaiban meghatározott 
szabályokat.  

24. A Bizottságok elnökei együttműködnek a mentori szervezet társelnökeivel és az oktatómentori 
szervezet Koordinációs Tanácsával.  

 

IV. Záró rendelkezések  
 

25. Ez a határozat az elfogadásának napjával lép hatályba és ugyanazon napon meg kell kezdeni a 
Bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásával kapcsolatos eljárást.  


