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Csirik Márton

Jogászi életpályák 
– ötödik rész: 
Milyen az élet 

jogtanácsosként?
Ez a cikk az Arsboni jogászi életpályákat bemu-
tató sorozat része. Mostani írásunkban a vállalati 
jogászi munkakörben rejlő lehetőségekkel fog-
lalkozunk. Milyen szabályok vonatkoznak rájuk? 
Pontosan milyen munkát végeznek? Elégedettek 
helyzetükkel?

A céges jogász (közismert nevén jogtanácsos, vagy szak-
vizsga előtti nevén jogi előadó) egy sokáig méltatlanul kevés 
figyelmet és érdeklődést kiváltó jogászi életútnak számított. 
Történt mindez annak ellenére, hogy például a jogi piac ten-
denciáit kutató oxfordi professzor, Richard Susskind szerint 
(ahogy a jogtanácsosok a jogásztársadalmon belül a saját 
munkájukkal és helyzetükkel egyik leginkább elégedett cso-
portot képezik.

A jogtanácsosokra egészen 2017-ig a jogtanácsosi tevékeny-
ségről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet vonatkozott, 
de az új ügyvédi törvény teljesen új alapokra helyezte műkö-
désüket, és az ügyvédségre vonatkozó szabályokból soknak 
alávetette őket is. Bizonyos tevékenységeket, amelyeket a 
törvény ügyvédi tevékenységnek minősít, ezentúl csak ka-
marai tagság mellett lehet végezni. Ezek a jogi képviselet el-
látása, büntetőeljárásban jogi személy képviseletének ellátá-
sa, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és okirat ellenjegyzése. 
Ezen kívüli jogi tevékenységet továbbra is lehet kamarai tag-
ság nélkül végezni. Az új szabályozás szerint az ügyvédi ka-
marai nyilvántartásba vett jogi előadókra az ügyvédjelöltek-
kel azonos kötelező továbbképzési szabályok vonatkoznak, 
a munkáltató pedig köteles biztosítani, hogy a jogi előadó a 
képzésben részt vehessen. Számukra azonban – ügyvédjelölt 
kollégáikkal ellentétben – nem merül fel kötelezettségként a 
kamarába való belépés. Jogi előadói munkakörben eltöltött 
idő a szakvizsgához szükséges három év joggyakorlati időbe 
beleszámít.

A céges jogászi életút választása ellen, elsősorban az ügyvédi/
ügyvédjelölti rétegtől hangzik el az a kritika, hogy az ezen az 
úton járó jogász egész nap egyféle iratmintát darál a futószala-
gon, vagy hogy a vállalati jogászság = közig2. Ennek is próbál-
tam utánajárni az interneten is elérhető forrásokat használva, 
illetve teljesen más típusú cégeknél más pozícióban dolgozó 
jogászokkal beszélgetve. Ennek az életútnak elsősorban azon 
aspektusai érdekeltek, amik a pályakezdő/fiatalabb jogász-ge-
nerációt is.

A legtipikusabban érintett jogterületek egy vállalati jogász 
munkájában a szerződések joga, a társasági jog, a munkajog, 
az M&A, esetleg a szellemi alkotások joga. Az egyes területek 
közötti arányok persze cégről cégre változnak. A jogtanácsosok 
képviselik munkáltatójukat peres eljárásokban is. Igen gyakori, 
hogy a jogtanácsos szorosan együtt dolgozik egy külsős ügy-
védi iroda (egy vagy több) munkatársával, és együtt próbálnak 
válaszokat adni a jogi jellegű kihívásokra. (Ennek megfelelően 
az is elképzelhető, hogy a peres képviseletet teljesen kiszervezik 
egy megbízott ügyvédi irodának.) A vállalati jogász feladata, 
hogy a cég egyes osztályaitól érkező jogi jellegű megkeresése-
ket és kérdéseket megválaszolja. Emiatt is nevezik sokan a jogi 
osztályt ún. támogató osztálynak. Fontos kiemelni a menedzs-
ment döntés-előkészítésében nyújtott jogtanácsosi támogatást, 
háttérkutatást és elemző tevékenységet is. Sokszor a jogtanácsos 
feladata a jogi környezet változásainak nyomon követése és az 
ezzel kapcsolatos tájékoztatás ellátása.

Egyesek a jogtanácsosok munkájának nagyon érdekes kettős 
szerepét emelik ki. Egyrészt biztosítaniuk kell a vállalat törvé-
nyes működését, ugyanakkor nem mehetnek el a merev dog-
matika egy olyan szintjére, ami a cég napi működését és távlati 
vízióit veszélyezteti.

Bizonyos szempontból a jogtanácsos megjelölés számos 
Ilyenek a jogi projekt-menedzsment, a megfelelés-biztosítás 
(compliance), vagy a belső vállalati folyamatok optimalizálása.
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Csirik Márton

Egy pálya szemléletessé tételét persze mindig az azt űzőktől 
való közvetlen információ teszi lehetővé. Ezt természetesen 
én sem mulasztottam el beszerezni. Két jogász ismerősöm 
is az ügyvédjelölti pályát hagyta ott a céges jogászi háttérért, 
egyikük részéről ez teljesen tudatos döntés volt, és az aláb-
biakat mondta.

 „Kifejezetten multiknál kezdtem el keresgélni, igy kötöttem 
ki végül a banki szférában. Akkoriban elég sokat dilemmá-
zottam azon, hogy merre tovább. Nem volt könnyű a váltás, 
de akkor valahogy úgy láttam, az ügyvédi pálya hosszabb 
távon nem volt opció számomra. Leginkább amiatt, mert 
teljesen beszippantott a munkahelyem. Akkoriban egyálta-
lán nem volt meg a work-life balance az életemben: nőként, 
család mellett valahogy nem láttam a jövőmet az ügyvédi 
pályán pedig szakmailag imádtam. (A partner ügyvédek 
sem dolgoztak nálunk kevesebbet). De az, hogy a magánéle-
tem tönkrement a rengeteg túlórázás miatt, egy idő után 
elvette a szakmai motivációmat is. Egyébként már a kezdő 
fizetésem is jobb volt a banknál, mint amennyit korábban 
jelöltként kerestem.”

Az egyik dolog, ami leginkább érdekelt, hogy vajon tényleg 
egyféle iratminta heggesztése zajlik-e egy nagyobb cég jogi 
osztályán, amelyről anekdotázgatva az ügyvédi réteg saját 
szakmai felsőbbrendűségének megerősítését látja. Ezt töb-
ben is megcáfolták. 

„Nagyon fontosnak tartom, hogy változatosan élje egy em-
ber az életét, és ez leginkább a munkára igaz, talán abba fá-
sul bele legkönnyebben valaki. Másfél éve dolgozom ennél a 
cégnél és talán nem volt még két ugyanolyan napom, és ezt 
imádom. Persze voltak már és vannak kemény időszakok, 
amikor futószalagon kell gyártanunk a szerződéseket, de 
legnagyobb örömömre a kreatív munkák sem kerülnek el, 
sőt, viszonylag gyakran jön szembe olyan megoldandó fela-
dat, amikor igencsak meg kell járatni az agytekervényeket. A 
jogi és nem jogi munkák aránya pedig időszakosan változó 
– személy szerint néha jól esik több adminisztratív feladattal 
foglalkozni, egyfajta pihenésnek hat a sok bonyolult szerző-
dés, megoldandó probléma után.” 

Egy másik céges jogász szerint „a jogi osztályon voltak kife-
jezetten komplex gondolkodást, mélyebb jogi szaktudást és 
kreativitást igénylő ügyeim is, ott sokfajta és változatos jogi 
problémával találkoztam. Persze egy idő után eljöttek ismét-
lődő, rutin kérdések is a napi feladatok között.”

Több helyről hallottam olyan feltevéseket, melyek azt mond-
ják, hogy a jövő a jogtanácsosoké, hiszen egy nagyobb szer-
vezeten belül dolgozva olyan képességeket sajátíthatnak el, 
mint például a nem jogász kollégákkal való hatékony belső 
kommunikáció (mely teljesen más, mint az ügyvédek „ügy-
felezése”), mely egy általában vett szélesebb látókört ered-
ményezhet, és végül komolyabb karrier-eredményekben 
csúcsosodhat ki. Interjú-alanyaim közül kettő is megerősí-
tette ebbéli meggyőződésemet. Egyikük az üzleti tárgyaláso-
kon elsajátítható apró tárgyalástechnikai finomságokat és a 
nagy nyilvánosság előtt tartott prezentációkban rejlő lehető-
séget emelte ki. Másikuk arra helyezte a hangsúlyt, hogy az 
ügyeket több szempontból, többek közt a megvalósíthatósá-
got szem előtt tartva szemlélni, mely szerinte olyan dolog, 
amiből nagyon sokat lehet tanulni.

Nagyon érdekes volt azt hallani nagy cégeknél dolgozó jo-
gászoktól, hogy mindenki megtalálta a saját maga társaságát 
úgy emberileg mind szakmailag. Egyiknek a sok nagycsalá-
dos kolléga léte tette kellemesebbé a mindennapokat, má-
sikuk a korabeli fiatalokat emelte ki, akikkel jól lehet szó-
rakozni egy-egy céges bulin, és szakmailag is sokszor sokat 
lehet tanulni egymástól. 

Még sok-sok éve egy ügyvédi irodánál interjúzva arra a kér-
désemre, hogy miért dolgozzak megalázóan nevetséges fi-
zetésért gyakorlatilag minden nap fizetetlenül túlórázva, azt 
a választ kaptam, hogy a multiknál nagyon unalmas. Ezek 
szerint talán mégsem.

Ha a többi jogászi életútról akarsz részletesebben olvasni, 
keresd fel az Arsboni Karrier oldalát!
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Tóth Krisztina, Molnár Kata, Hosszú Krisztina

INSPIRED 
2019 

Opatija 
Különféle emberekkel találkozni és új helyekre el-
jutni a legjobb dolgok közé tartozik. Mi egy csodá-
latos hetet tölthettünk Opatijában brit, horvát és 
litván hallgatók körében az INSPIRED program-
nak köszönhetően. 

A konferencia témája a migráció volt, annak különböző aspek-
tusaival foglalkoztunk (terrorizmus és szervezett bűnözés, 
migráció, menedékjog, szabad mozgás, alapvető jogok), előa-
dásokat hallgattunk meg(egyetemünket Mohay Ágoston és Kis 
Kelemen Bence képviselte), téma szerinti csoportokban dol-
goztunk, kisebb kutatást végeztünk, majd ezt az utolsó napon 
prezentáltuk is. Teszteltünk e-modult és a végső kérdéseket is 
sikerült mindenkinek megoldania, amiért, és a részvételért ok-
levelet is kaptunk.

A helyszín gyönyörű volt, Horvátország egyik legszebb sziklás 
tengerpartja és városkája. A szállásunk Lovranban volt, a kon-
ferencia helyszíne pedig Opatijában, így lehetőségünk volt be-
járni a környéket, egyszer még Rijekába is eljutottunk. A tiszta 
ég és a zöld-kék színekben játszó tenger mindannyiunkat meg-
fogott, utolsó napra olyan tökéletes idő lett, hogy nehéz szívvel 
tápászkodtunk fel a mólóról és indultunk haza, hogy visszake-
rüljünk a napi rutinunkba.

Szerintünk ez egy páratlan lehetőség volt, új dolgokat ismer-
tünk meg, elmélyedtünk a témában és felkeltette érdeklődé-
sünket eme jogterület iránt. Mindenkit arra biztatunk, hogy 
használja ki az útjába kerülő lehetőségeket, utazást, mert olyan 
élményekkel gazdagodik, melyek felbecsülhetetlenek.
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Balázs Dominika, Hadaró Balázs, Szarvas-Hierholcz Márk

Balázs Dominika
Jézus és Júdás

Azt mondod nem értékellek eléggé,
Szíven szúrnak szavaim,

Felfoghatatlanul beléd mart a tudat:
Emlékem, mint phoenix madár

újraélednek hamvain.

Várod a megváltást, a megvágást,
Instabil érzelmek körforgásában

megbélyegzed  az átlagot,
Hát arra felelj kérlek, hogy 

felülemelkedvén mindenkin,
hogy akarod túlélni a holnapot?

Megbántás és megbánás,
Bosszúvágytól mérgezett pohárból

ömlik a titkok fájó hajnala,
Becsaptál, hát most tessék:

Nézd mit ér, mily’ erővel bír 
a szavak hatalma!

Bocsáss meg ó Uram, vétkeztem...!
Teremts újra, hisz hűtlenségem árulás,0

Tetteink mutatják meg kik vagyunk,
És én csak egy Júdás voltam, semmi más.

Éjféli távolság
 

Ezüst fénybe borult a természet,
Mellettem fekszel, érzem a lüktetésed.

Körvonalaiddal játszik a fény,
Megsimítod az arcom...

Rám nézel, mégis ahogy vissza nézek, 
Érzem, túl messze vagy hozzám,

Pedig igazán szeretném, ha szeretnélek.

Hadaró Balázs
Ha lenne egy kis szabad időm:
meglesném a pillanatok vonulását 
hogyan esnek át a horizont küszöbén,
lassan kortyolnám a fuvallatot ,mi
megtérne bennem, hogy szétessen,
szólnék a csokorba szedett felhőknek
hogy narancsszirmaikat fedjék fel, 
megkönnyezném tengerek és partok búcsúját
viharos időknek ezen búsuló nász-hadát,
Csak lenne már végre szabad az idő.

Mert ha lenne egy kis szabad időm: 
Meglesnem miként táncol a hazugság
minden egyes ember arcizmán,
lejtenék zuhanást sóhaj szakadékában;
e landolás szívet talál vagy végtelen utazás,
csónakba szállnék és úgy eveznék át
a szerelemtől duzzadt pupillán,
ledölnék a szívdobbanások lankáin
s csak dúdolnám mit rebeg a berek 
Csak lenne már végre szabad az idő.

Mert, ha lenne egy kis szabad időm:
megmutatnám múltamnak ki most a délibáb
kinek az árnyéka jár napórát a bitófán,
est-hajnal csillagomról meg nem feledkezem,
válladra kabátot terítenék,  meg ne fagyj!
Nevetésre költeném minden percem 
mikor csak komolyan veszem magam,
delíriumom hajnalán csöndet kérnék
feketén, csakhogy magamat meghallhassam. 

Versek
Szarvas-Hierholcz Márk
Névtelen 
Te legszebb betonvirág, 
Te névtelen tünemény, 
arcod csodás, hajad gyönyörű, 
jó lenne, tudod, Te meg én. 
Szívem örökzöld, 
néha lezárt rezervátum, 
beléd borzongok, 
olyan vagy, mint egy vákuum. 
Lopva rád pillantok, 
ettől nem jössz zavarba, 
csak állsz és nézel, 
mintha mi se zavarna. 
Keresnélek mindenhol, 
de nem Pesten hallottam, 
nem leszel meg soha, 
mivel ezt útközben alkottam.
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Mi az Media Iuris? Kik vagyunk mi?
A Media Iuris egy remek lehetőség, egy 
szórakoztató társaság, egy csapat, melyben 
kibontakozhatsz. Megmutathatod, miben 
vagy tehetséges, legyen szó cikkek megfo-
galmazásáról, vagy videókban való közve-
títésről. A csoport célja, hogy az egyetemi 
programokról tudósítson, illetve a jövő „Gó-
lyáinak” eligazítást és segítséget adjon, hogy 
könnyebb legyen a pályaválasztás, majd ezt 
követően a beilleszkedés. Médiacsapatunk-
hoz bárki csatlakozhat, nyitottak vagyunk az 
új, inspiráló ötletekre, személyekre.

A médiacsoport 2018. novemberében alakult, viszont a nagyközönség számára csak február elején váltunk igazán láthatóvá. 
Decembertől februárig előkészületi, háttérmunkák folytak, hogy biztosítsuk a későbbi zökkenőmentes működést. Összeszed-
tük a megfelelő csapatot, megismerkedtünk a technikával, amivel a munkánk során dolgozni fogunk, és elkezdtük létrehozni 
a weboldalunkat is, ami azóta már szintén elstartolt. Ez a weblap nagyban kiszélesítette a lehetőségeinket, hiszen nem csak 
videóinknak ad gyűjtőhelyet, de cikkeinket is itt helyezhetjük el, így könnyebb hozzáférést biztosítva hozzájuk.

Február elején, a nyílt napon mutatkoztunk be és azóta szinte folyamatosan dolgozunk. Részt vettünk már számos fontos 
eseményen, többek között az Education, a Speed Mentoringon, a Nyílt napon, a Karrier Börzén. Ezekről az alkalmakról 
valamilyen formában mindig tájékoztattuk a célközönséget, ezzel is népszerűsítve karunkat. Továbbá jelen vagyunk a kar 
által szervezett szakmai kirándulásokon is, melyekről rövid vlogokon keresztül számolunk be. Minden ünnepnapon külön 
videóval készülünk, legutóbb március 15.-én emlékeztünk együtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra oktatóinkkal 
és Dr. Fábián Adrián dékánúrral.
  
Az egyetem épületén belül kialakítottunk egy Media sarkot, ahol a helyben készült felvételeket, riportokat forgatjuk, és ahol 
a háttérmunkálatok is folynak. Ennek a helységnek csinosításán, alakításán folyamatosan dolgozunk, és keressük a lehetősé-
geket, amik segítségével még szebbé, otthonosabbá tehetjük. Célunk, hogy a forgatási időn túl mindenki otthon érezze magát 
nálunk, mintha egy nappaliban pihenne két előadás között.

Jelenleg több távlati tervünk van a csapattal. Minden nap azon dolgozunk, hogy együtt sikeressé és népszerűvé, vonzóvá 
tegyük egyetemünket. Terveink közt szerepel, hogy a lehető legtöbb eseményről tudósítsunk, építsük a közösséget, illetve az 
egyetemi mindennapokat bemutassuk a világnak. Célunk továbbá eljutni minél több középiskolába, hogy a végzős diákokkal 
megismertessük a PTE nyújtotta lehetőségeket. Így igyekszünk bemutatni a kar szakmai, és kevésbe szakmai jellegű prog-
ramjait is. Ez jóval nehezebb feladatnak bizonyult, mint elsőre hittük, mert rengeteg esemény és előadás zajlik, így komolyan 
össze kell szerveznünk ki, mikor, és hol jelenik meg.  Mindemellett szeretnénk bebizonyítani, hogy a joghallgatók nem csak 
ülnek a könyvek felett, hanem a kemény tanulás mellett jut idejük szórakozni, bulizni, sportolni, kikapcsolódni, itt, a legjobb 
egyetemvárosban, Pécsett.
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Gyilkosokkal szemtől szemben
 – könyvajánló

Kedves Hallgatók!

2018 végén megjelent az ismert bűnügyi újságírónő, P. Gál Judit legújabb 
műve, a „Gyilkosokkal szemtől szemben”. Az írónő több, Magyarországon 
nagy port kavaró bűnügy elkövetőjével, az azokban eljáró ügyészekkel, bírák-
kal, valamint rendőrökkel készített interjút, és ezeket vetette papírra. P. Gál Ju-
dit írt már könyvet a Viszkis rablóról, Ambrus Attiláról, szerelmes és brutális 
gyilkosokról, nyomozókról és az ördögök (a rendszerváltás óta eltelt évek bru-
tális bűnözőinek) ügyvédeiről. A Gyilkosokkal szemtől szembe című legújabb 
könyve azonban elsősorban nem az ügyekről szól, sokkal inkább arról, hogy 
mi történik a bűntény felfedezésétől a tettesek elfogásáig, elítéléséig. A könyv-
ben tizennégy rövidebb interjút olvashatunk, köztük olyanokat is, amelyeknek 
baranyai kötődésük is van, így például egyet a romonyai kettős gyilkosságról, 
valamint egyet Dr. Makai Lajossal a Bándy Kata gyilkosságról. Emellett ol-
vashatunk még a móri mészárlásról, a Tompa Eszter, valamint a Szita Bence 
gyilkosságokról is.

8 9

Ha még a vizsgaidőszak előtt sze-
retnétek egy kicsit kikapcsolódni, 
de mégsem szakadnátok el teljesen 
az egyetemtől, véleményem szerint 
ez a könyv kiváló választás! Meg-
hökkentő, ahogy az írónő az elké-
szített interjúk alapján feldolgozza 
ezeket a tragikus eseményeket.

Még egy kis kedvcsinálónak 
összegyűjtöttem néhány 
internetes kritikát is a könyvről:

„Tényleg olyan, mintha egy krimit 
olvasnék, vagy egy filmet néznék. A 
„bökkenő” csak az, hogy ezek a tör-
ténetek valóban megtörténtek. Ebbe 
belegondolva kiráz a hideg...!”

„Gál Judit kifaggatta az utóbbi évek 
legsúlyosabb gyilkossági ügyeiben dol-
gozó rendőröket, bírókat is. Interjúala-
nyai valódi kérdéseket kaptak és való-
di válaszokat adtak a legszemélyesebb 
kérdésekre is.

Az olvasó pedig épp ezért, mint egy-
egy megtörtént krimit, úgy láthatja 
maga előtt mindazt, ami a gyilkosok 
üldözése alatt, majd később a per so-
rán a nyílt színen és a kulisszák mögött 
történt.”

„Nekem tetszett. Vannak benne kicsit unal-
masabb sztorik, de alapvetően jó kicsit bele-
bújni egy gyilkos bőrébe. Jó látni, mit hogyan 
gondolnak. Érdekes pl. a Szita Bence gyilkos-
ságnál ennyi év távlatában sem szólalt meg a 
lelkiismeretük, és meg mindig egymásra muto-
gatnak. Jó belátást nyerni az elméjükbe. Nyil-
ván annyit látunk belőle, amennyit magukból 
mutatnak. Pl. az egyik, akivel szembesítette a 
bizonyítékokat a riporter hölgy, és meg akkor 
is tagadott. Érdekes, néhol megrázó, felkavaró, 
de jó olvasni. Nekem személy szerint a Szita 
Bence gyilkosságot 2 részletben kellett elolvas-
nom, mert nem bírtam, mikor elmondta, hogy 
a kisfiú koponyájába 5x vágta bele az ásót.”
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Jogi gyakornok kerestetik 
– avagy munkavégzés az 

egyetemi évek alatt
Amikor az ember kikerül az egyetemről, és elkezd 
állásokra jelentkezni, a diploma után a második 
legfontosabb dolog a munkáltatóknak általában 
az, hogy a jelöltnek mennyi munkatapasztalata 
van. Ez sokszor vezet egy ördögi körhöz: nem le-
het tapasztalatot szerezni munka nélkül, viszont 
tapasztalat nélkül nincs felvétel. Ezért fontos már 
az egyetemi évek alatt gondolni a későbbiekre.

Emellett néha a gyakorlatban derül csak ki, hogy amire 
éveken át készültünk, sajnos mégsem olyan, mint ami-
lyennek elképzeltük. Ezért kell kipróbálni magunkat minél 
több helyen, hogy aztán tudatosan készülhessünk későbbi 
pályánkra, és ne legyenek irreális elvárásaink.

A szakmai orientációt az is segíteni kívánja, hogy az egye-
temek a diploma megszerzésének feltételeként kötelező 
szakmai gyakorlatot írnak elő. Ennek a nemzeti felsőokta-
tásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a következők 
a feltételei: a szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató a 44. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel 
kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. 
A hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét idő-
tartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, 
melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat a szak-
mai gyakorlóhely fizeti.

Ez a pár hetes gyakorlat viszont véleményem szerint nem 
elegendő ahhoz, hogy elegendő tapasztalattal rendelkez-
zünk. A kellő szakmai tapasztalatot megszerezni koránt-
sem olyan egyszerű. Sok logisztika, és nem utolsósorban 
szorgalom és elhivatottság kell hozzá. Hiszen nappali 
tagozaton magas az óraszám, és a szorgalmi időszakban 
is sokat kell készülni, nem csak a vizsgák során. Sok le-
mondással jár, hiszen minél többet dolgozik valaki, annál 
valószínűbb, hogy a délig alvás és a heti három egyetemi 
buli kivitelezhetetlen lesz. De milyen lehetősége van egy 
huszonéves, érettségivel, esetleg 1-2 nyelvvizsgával rendel-
kező joghallgatónak, ha rászánja magát a keresésre?

Az első, ami általában eszébe jut a hallgatóknak, egy ügy-
védi iroda. Pozíciókat a kifejezetten jogászoknak szóló 
álláshirdető portálokon lehet találni, vagy az egyetemek 
honlapján, de ha van kifejezetten kiszemelt ügyvédi iroda, 

akkor közvetlenül is meg lehet próbálkozni az önéletrajz 
elküldésével. A legtöbb gyakornoktól 2-3 nap, vagy 20 óra 
rugalmas munkavégzést várnak el. A vizsgaidőszakban 
kedvező esetben lazábban veszik a bejárást, hiszen az ügy-
védi irodában dolgozók nagy részének van tapasztalata a 
vizsgaidőszakokkal kapcsolatban. Teljesen változó, hogy 
hányadéves gyakornokot keresnek: van, ahova másod- és 
harmadévesek is mehetnek, viszont pár helyen csak ne-
gyed-ötödéveseket fogadnak, akiket később esetleg to-
vább foglalkoztatnak. Eddig jól hangzik, de vajon mindezt 
mennyiért? Az egyetemisták a jog és igazságosság gyakor-
latba való átültetésével néhány ügyvédi irodában úgy talál-
kozhatnak, hogy a vezető ügyvéd elmondja, bejelentésről 
szó sem lehet, maximum a kötelező szakmai gyakorlatot 
igazolják le, illetve valamennyi díjazásra a hónap végén 
borítékban, készpénz formájában lehet számítani, ha egy-
általán lehet. A legtöbb irodánál ugyanis nem jár díjazás. 
Ilyen esetben a gyakornoki pozíció meghirdetésénél az 
’amit kínálunk’ résznél a ’tapasztalat’ fordulattal találkoz-
hatunk. De még mindig nem ez a legrosszabb eset: arra is 
van példa, hogy a gyakornoknak kell fizetnie.

Pedig a gyakornokoknak igenis fontos szerepük van. Ha 
nem csak a kávéfőzésben mutathatják meg tehetségüket, 
hanem komolyabb feladatokat is kapnak, pár hét, esetleg 
1-2 hónap után már ki tudják termelni foglalkoztatásuk 
költségét. A munka általában olyan feladatokkal kezdődik, 
amiket az ügyvédjelöltek nem akarnak megcsinálni, illet-
ve postára járás és földhivatali sorban állás a program. Ha 
viszont a gyakornok nem csak a 6 hetes kötelező szakmai 
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gyakorlatát kívánja letölteni, akkor valószínűleg belevon-
ják őt fokozatosan olyan dolgokba is, amelyek tényleg ér-
dekesek, és érdemes velük időt tölteni. Például egy jogsza-
bálykeresés is lehet izgalmas, és hasznos a továbbiakban. 
Érdekes felfedezni, hogy mennyi minden van a Ptk-n kí-
vül, mennyi szabályozással lehet találkozni, és egy idő után 
gyakorlattal az ember keresési ideje jelentősen lecsökken. 
Egy fordítás kapcsán biztosan találunk 1-2 jogi szakkifeje-
zést, amit addig nem ismertünk. Egy kétnyelvű meghatal-
mazás, vagy adásvételi szerződés, keresetlevél írása pedig 
már tényleg megelégedettséggel töltheti el az embert.

A másik lehetőség a diákmunka. Ebben az esetben egy di-
ákszövetkezeten keresztül történik a közvetítés, így lehet 
igazolni a munkánkat, sőt még adózunk is. Egy-egy diák-
szövetkezet általában 2-3 jogi gyakornoki pozíciót kínál 
különböző bankoknál, vagy nagyvállalatoknál. Itt már ál-
talában nagyobb óraszám teljesítése kötelező, 25-30 órát is 
elvárhatnak. Az órabérek változóak, ki lehet fogni viszony-
lag nagyobb juttatást is.

A munka általában adminisztratív, az elején legalábbis biz-
tosan. Itt más szerződéstípusokkal is lehet találkozni, mint 
egy ügyvédi irodánál, illetve sok fordítás is várható. Idővel 
a gyakornokok egyre jobban beleláthatnak egy jogi osztály 
működésébe, ami csak egy kis szelete a cég működésének. 
A cég/vállalat típusától is függ persze, de nagy valószínű-
séggel a jogi osztállyal mindenkinek együtt kell működnie 
valamilyen szinten, így a gyakornokok is kapcsolatban áll-
hatnak a többi alkalmazottal, aminek köszönhetően több 

munkaterületet is megismerhetnek. A hátrány az, hogy a 
vizsgaidőszakban a több hét teljes hiányzással szemben 
nem túl toleránsak, hiszen a munka viszonylag folyamatos.

A harmadik lehetőség egy-egy bíróság vagy ügyészség le-
het. Ennek is rengeteg előnye van. Tárgyalásokat lehet láto-
gatni, a bíró/ügyész megbeszéli az ügyeket, elmagyarázza a 
folyamatokat, néha még aktákba is belenézhetünk, a bíró-
ságon esetleg ítéletírásban is segíthetünk. Szóval egy kvázi 
„fogalmazói” pozícióba is eljuthatunk, azzal a különbség-
gel, hogy juttatás általában nem jár. A gyakornok általában 
szerződést írnak alá, tehát a gyakorlat ebben az esetben is 
igazolható. Természetesen a vizsgaidőszakkal kapcsolat-
ban itt nagyon megértőek, és általában a gyakornok maga 
határozhatja meg az időpontokat, amikor tud dolgozni.

Ezek a klasszikus jogi gyakornoki lehetőségek. Ez is olyan, 
mint általában a legtöbb dolog az életben: amíg benne 
vagyunk, nehéznek tűnik, de utólag visszagondolva tel-
jesen megéri. Szerencse is kell hozzá, hogy az ember ki-
fogjon egy jó lehetőséget, de hogyha egyszer megkap egy 
gyakornoki pozíciót, akkor azon kívül, hogy gyakorlatot 
szerezhet, és esetleg még egy kis pénzt is kereshet, fontos 
kapcsolatokra is szert tehet, aminek az egyetemi évek után 
nem kis jelentősége van. 

Hiszen könnyen elképzelhető, hogy egy szorgalmas gya-
kornokot később ügyvédjelöltként szívesen várnak vissza, 
vagy a cég jogi osztályán teljes állásban kaphat lehetőséget 
karrierje folytatására.
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Mentorprogram, 
Mentorklub, 

Speed Mentoring… 
De mi is ez valójában?

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának Mentorklubja 2018 novemberében 
kezdte meg munkáját. Célunk nem csupán az el-
sőévesek, hanem a kar minden olyan hallgatójá-
nak segítése, akinek tanulási nehézségei akadnak, 
segítségre van szüksége az egyetemi ügyintézésben 
vagy az oktatókkal való kapcsolattartásban.

Azoknak a hallgatóknak, akik igénybe veszik a Mentorklub 
bármely mentorának segítségét, lehetőséget biztosítunk 
egyéni, valamint igény szerint csoportos korrepetálásokon 
való részvételre, segítjük őket a szorgalmi- és a vizsgaidő-
szak során is tanulási tippekkel, ha szükséges vizsgában való 
felkészülésben, igény szerint közösen átnézzük jegyzeteiket. 
Ezen túl igyekszünk motiválni a hallgatókat, egyfajta lelki 
megerősítést adni, hogy a nehezebb időszakokat is át tudják 
vészelni.

Mentorklubunk 2 oktatói, és 4 hallgatói mentorból áll. Ok-
tatói mentoraink Dr. Fazekasné Dr. Pál Emese, a Közigaz-
gatási Jogi Tanszék tanársegédje, valamint Dr. Vörös Eszter, 
a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék tanársegédje.
Hallgatói mentorainkat az általuk készített bemutatkozáson 
keresztül ismerhetitek meg:

Sziasztok! 

Czudor Alexandra vagyok a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának harmadéves jogász szakos hallga-
tója. Már gimnáziumi évek alatt biztos voltam abban, hogy 
milyen irányba tanulok tovább, az a kérdés pedig fel sem me-
rült bennem, hogy melyik egyetem jogi karára jelentkezzem. 
Két és fél évvel a hátam mögött már biztosan állíthatom: ez 
életem legjobb döntése volt!

Mikor az egyetemre felvételt nyertem, kissé félve álltam a do-
loghoz, mert nem volt semmilyen kapcsolatom, se tudásom az 
egyetemmel kapcsolatban. Mikor megkaptam az első értesítő 
levélkupacot és közte volt egy akkor zajló mentorprogramnak 
a szórólapja, rögtön jelentkeztem is mentoráltnak, hiszen mi 
bajom lehet abból, ha valaki iránymutatást ad, hogy mit mer-
re és hogyan tegyek az egyetem falai között. 
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Milyen jól is tettem, hiszen nagyon sokat tanultam az akkori 
mentoromtól, mind tanulás, mind az egyetemi élet terén. Bár-
mikor bármit kérdezhettem tőle és ő azonnal a segítségemre 
volt. Tudtam, hogy számíthatok valakire, aki mindig ott áll 
mellettem és támogat.

Hiszen mikor valaki bekerül az egyetemre, úgy akar teljesí-
teni, hogy lenyűgözze a szülőket, egyetemtársakat és magát. 
Sajnos ez akkorára is kinőheti magát, hogy pont az ellenkezője 
történik. Rossz eredmények érik, sok sikertelenség és kudarc 
után sokan már inkább meg sem próbálja újra és újra, hanem 
inkább feladja. Szerintem ezek leküzdésére kiváló a mentor-
program, amely segíthet azoknak a hallgatóknak, akiknek 
bármilyen nehézsége akadt akár az egyetem, akár a minden-
napi élet során.

A mottóm: 
„Az ember nem arra született, hogy legyőzzék!”

Sziasztok! 

Fazekas Cintia vagyok, harmadéves jogász szakos hallgató. 
Középiskolai éveim alatt hamar eldöntöttem, hogy jogi vo-
nalon szeretném folytatni tanulmányaimat, ezek után pedig 
nem is volt kérdés, hogy a pécsi jogi kart válasszam.

Amikor elkezdődött az első szemeszter nem ismertem senkit, 
mivel nem voltam gólyatáborban. Szerencsémre, egy kedves 
ismerősöm is itt tanul, aki segített az első lépésekben, mint 
a tárgyfelvétel vagy az épületben való eligazodás. A másik 
meghatározó dolog, hogy a kollégiumi blokktársaim mind fel-
sőbb éves joghallgatók voltak, akik minden apró kérdésemre 
válaszoltak, és segítettek bármiben. Végülis nekem is voltak 
mentoraim, a sors által, így saját tapasztalatból mondhatom, 
hogy megnyugtató érzés, hogy fordulhatok valakihez az ügyes 
bajos kérdéseimmel.

Az életem során mindig fontos volt, hogy segítsek másoknak 
iskolai és baráti körben is. Ezen indíttatásból, valamint a saját 
tapasztalataimon felbuzdulva jelentkeztem hallgatói mentor-
nak. Amikor megláttam a Mentorprogram felhívását rögtön 
tudtam, hogy szeretnék részese lenni ennek a kezdeményezés-
nek.

Számomra fontos, hogy a Mentorklub által megfelelő segítsé-
get nyújthassunk azoknak a hallgatóknak, akik bármilyen ok-
ból akadályba ütköznek vagy nehézségeik adódnak egyetemi 
tanulmányaik során, illetve segítsük az elsőéves hallgatóknak 
felvenni a ritmust az egyetemi élettel járó új szokásokkal, új 
dolgokkal, mint például a vizsgaidőszak megfelelő beosztása, 
vagy a nagy mennyiségű tananyag elsajátítása.

Bátran ki merem jelenteni, hogy kellő szorgalommal, kitar-
tással, és tenni akarással bármilyen akadályt le lehet küzdeni, 
főleg ha valaki közben fogja a kezünket.

A mottóm: 
Akadályok nem léteznek, csak lehetőségek, 

melyek által fejlődni tudunk.

Sziasztok! 

A nevem Androvics K. Balázs és a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar jogász képzésének hallgatója 
vagyok. Általános iskolában hatalmas volt a szám és mindig 
a kisebbek, az elesettek védelmére keltem. Az akkori rajztaná-
rom már akkor mondogatta nekem: ’Balázs, belőled ügyvéd 
vagy műsorvezető lesz’. Utóbbihoz közel álltam, hisz mindig 
vonzott a média világa. Aztán eltöprengtem azon, hogy mi 
tenne boldoggá, mitől érezném azt, hogy teljes az életem? És 
ekkor bevillant, hogy amit a leginkább szeretnék, az az, hogy 
segíteni tudjak más embereknek. Ekkor döntöttem el, hogy be-
levágok a jogász képzésbe, hogy megtanuljak mindent ahhoz, 
hogy a későbbiekben jó szakember váljék belőlem. Vélemé-
nyem szerint a szegény embert is megilleti egy jó védő.

Miért éppen Pécs? Ez nem volt kérdés. Ugyan jelenleg Siklóson 
lakom, de Pécsett születtem, ez a vidék az otthonom. A Pécsi 
Tudományegyetem jogász képzése pedig híresen az egyik leg-
jobb az országban. És őszintén mondhatom, amióta egyetemi 
polgár vagyok, ezt tapasztalom is.

Amikor megláttam a felhívást, hogy mentorokat keresnek, azt 
gondoltam ez az, amit szívesen csinálnék. Szeretnék segíteni 
hallgatótársaimnak, hogy együtt gördüljünk be a célegyenes-
be, a diplomaosztó kapuján. Remélem a továbbiakban is bi-
zalommal fordulnak felém társaim, én pedig a tőlem telhető 
legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni nekik mindenben, 
amiben csak szükségét érzik. 

A mottóm:
Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!

Sziasztok! 

Szkladán Dávid vagyok, a Pécsi Tudomány Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának harmadéves jogász szakos hallga-
tója. Egyetemi pályafutásomat levelező tanrendű hallgatóként 
kezdtem, viszont már az első félév során magával ragadott az 
egyetemi élet és a rengeteg lehetőség, amit ez a Kar nyújta-
ni tud. Ezt követően beadtam az átjelentkezési kérelmemet 
nappali munkarendre, hogy minél jobban részese lehessek az 
egyetemi életnek. Rögtön az első félév végén adódott az a meg-
tiszteltetés, hogy a Tanulmányi Osztály felkérésére én lettem 
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a PTE ÁJK jogartartó személye, mely tisztséget a mai napig 
ellátok. Kiemelten fontosnak és legfőbb prioritásnak tartom a 
hallgatók segítését, valamint az újonnan felvételt nyert hallga-
tók támogatását és orientációját a kari életben. Ezért is lettem 
Hallgatói Mentor, hogy ezt a tevékenységemet magasabb szin-
ten is el tudjam látni.

Hiszem, hogy egy joghallgatónak a mindennapi előadások-
ra, szemináriumokra járáson túl igénye van minőségi prog-
ramokra, kikapcsolódási lehetőségekre, ezért csatlakoztam a 
Fiatal Értelmiségi Klubhoz, hogy olyan események szervezé-
sének legyek a részese, melyben az emberek szívesen vesznek 
részt. Külföldi konferenciákon, mint például a tavaly Vilnius-
ban megrendezett INSPIRED Erasmus+ programban is részt 
vettem, mely során tudatosult bennem, hogy ezek mennyire 
fontosak és tapasztalatszerzésre kiváló lehetőségek egy jogász 
hallgató számára. Ezért határoztam úgy, hogy a kar külföldi 
kapcsolatait bővíteni fogom, hallgatótársaimnak pedig lehe-
tőséget fogok biztosítani külföldi szakmai programokon való 
részvételre. Ahhoz, hogy ezeket meg is tudjam valósítani, az 
Elsa Pécs gyakornok csereprogramért felelős alelnöke lettem.

Célom egy olyan Hallgatói Mentorhálózat kiépítése, amely 
ténylegesen a hallgatók érdekeit képviseli, melynek tagjai a 
hallgatókkal jó viszonyt ápolnak és segítenek nekik abban, 
hogy ezt az egyetemet sikeresen tudják abszolválni.

A Mentorklub a PTE Összegyetemi Mentorhálózatának 
tagjaként működik, amely az Oktatási Igazgatóság kezde-
ményezésére indult, és a Karrier Iroda koordinálásban mű-
ködik.

A Karrier Iroda létrehozott Karunkon egy Karrierpontot, 
amely a hallgatók számára igényekre szabott programle-
hetőséget nyújt. Naprakész információkat szolgáltat friss 
pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki- és álláslehetősé-

gekről. Karunkra kihelyezett karrier referens Szakál Bettina, 
akit már sokan ismerhettek, hiszen a Tanulmányi Osztály 
tanulmányi előadójaként is tevékenykedik. Bettina aktívan 
segíti a Mentorklub és a Karrier Iroda együttműködését, 
amely sokban hozzájárul programjaink sikeréhez. Ilyen volt 
a március 28-án megrendezett Tárgyalástechnikai tréning, 
amelyre közel 3 óra alatt betelt az összes férőhely!

A Mentorklub programjai közé tartozik a Speed Mentor-
ing, amelynek lényege, hogy a hallgatók az aktuálisan fel-
merülő kérdésekre azonnali választ kaphassanak a témában 
legkompetensebb személytől. Ennek okán igyekszünk mi-
nél színesebbé tenni a résztvevők körét. Legutóbbi esemé-
nyünkön – amely 2019. február 18-án került megrendezésre 
– jelen volt Dr. Fábián Adrián, karunk dékánja, valamint 
számos tanszék, a HÖT, az ÓNSz, az ELSA, a Jogklinika, a 
Diákhitel márkamanagere, és még sokan mások.

Terveink szerint minden szemeszter elején, valamint igény 
szerint a vizsgaidőszak előtt is megrendezésre kerül a Speed 
Mentoring, hogy a hallgatók felkészülten vághassanak neki 
az előttük álló megmérettetéseknek. A következő alkalom 
április 17-én 17 órakor lesz.

Ezúton is bátorítunk minden hallgatót, hogy bármilyen kér-
dése van, forduljon hozzánk bizalommal, hiszen Mi azért 
vagyunk, hogy Nektek jobb legyen!

Elérhetőségeink:

Facebook: PTE ÁJK Mentorklub
Instagram: @pteajkmentorklub

pteajkmentorklub@ajk.pte.hu
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