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Etikai Kódex 
a 

mentor számára 
A Kódex hatálya 

1. A mentor viselkedése példamutatóan tükrözze az ELTE Etikai Kódexben leírtakat, a 
gólyákat kötelezze annak betartására. 

2. A mentorrendszer Etikai Kódexe (továbbiakban Kódex) minden mentorra vonatkozik. 
A Kódex alkalmazásában mentor az, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. számú melléklete 
értelmében mentornak választott személy. 

3. A Kódex alkalmazásában gólya az, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának I. számú melléklete 
értelmében gólyának vett hallgató. 

4. A Kódexben leírtak érvényesek mindaddig, amíg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Alapszabály I. számú 
mellékletének értelmében mentornak számít az adott hallgató, tehát a tavaszi félév 
regisztrációs hetének végéig. 

5. A kódex hatálya kiterjed a mentorok tevékenységére, kötelezettségére, továbbá azokra a 
magatartásokra, melyek kihatnak a mentorrendszer megítélésére. 

6. A mentornak kötelessége mentorsága során: 
- mindig olyan állapotban lennie, hogy el tudja látni a feladatait, ide nem számítva az 
általa nem befolyásolható tényezőket 
- közösségbomlasztó tevékenységek, megjegyzések kerülése 
- agresszív magatartási formák kerülése 
- társaival szemben tisztelet tanúsítása 
- önmaga és társai méltóságának megőrzése 
- az ELTE Hallgatói Önkormányzat és a mentorrendszer jó megítélésének megőrzése 

7. A kiválasztását követően a mentor köteles: 
- a mentorrendszer programjain produktívan részt venni 
- a megszerezett ismereteket elsajátítani és azokat megfelelően alkalmazni
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8. A gólyatáborban és egyéb gólya-eseményeken a mentor köteles kerülni: 
- a gólyák komfortzónáján kívül eső dolgokra való kényszerítést 
- a gólyákkal való intim kapcsolat kezdeményezését vagy kialakulását 
- a gólyák alkoholfogyasztásának bátorítását, ösztönzését 
- a gólyák testi, vagy lelki épségét fenyegető tevékenységeket 

9. A mentornak figyelembe kell vennie mindenki emberi méltóságát. Úgy kell viselkednie, 
hogy tiszteletben tartsa a sokszínűséget és az esélyegyenlőséget. 

10. A mentornak törekednie kell arra, hogy: 
- mindig segítse a gólyákat 
- türelemmel, megértő módon forduljon a gólyákhoz 
- egyenlő bánásmódban részesítsen minden gólyát 
- előítélet-mentes legyen 

11. A mentor köteles: 
- a beiratkozás menetében részt venni 
- a regisztrációs időszak tevékenységeiben segíteni, különös tekintettel az alábbiakra: 
Neptun megismertetése, félév aktiválása, tárgyak felvétele 
- megfelelő tájékoztatást nyújtani tanulmányi -, és ösztöndíj ügyek esetében, speciális 
lehetőségek felmerülésénél, illetve egyéb kari információkról 
- megismertetni az egyetem épületét 
- a legjobb tudása szerint mindent megtenni, hogy a gólyákat egy közösséggé, csapattá 
formálja 
- mentortársát, mentorfelelősét és szakterületi koordinátorát tájékoztatni a tervezett és 
megvalósult tevékenységekről, összejövetelekről stb. 
- mentortársát egyenlő félnek tekinteni 
- mentortársával munkamegosztásra törekedni 

12. A mentorrendszer elítéli, ha bármelyik mentora visszaél vélt vagy valós hatalmi 
helyzetével. 

A vétség és szankciója 
13. Az a mentor, aki a jelen Kódexben megfogalmazott elvárásokat szándékosan nem 

teljesíti, vagy a tiltott cselekményeket, magatartást szándékosan megvalósítja, vétséget 
követ el. 

14. A vétséget elkövető személlyel szemben alkalmazható szankciók: 
- személyének, valamint a vétség elkövetése tényének jegyzőkönyvben történő 
megjelenítése, amely a következő mentorkoordinátor számára továbbítandó 
- amennyiben a kifogásolt viselkedés súlyossága oly mértékű, a mentorrendszer tagjai 
kezdeményezhetik a mentorrendszerből való kizárást 
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Eljárási szabályok 
A vétség esetén eljáró testület 

15. A vétség tárgyában első fokon az erre létrejövő csoport jár el. 
16. A mentorrendszer etikai csoportja legalább öttagú. A Hallgatói Önkormányzat elnöke, 

vagy az elnökhelyettese, a mentorrendszer koordinátora, a vétket elkövető mentor 
mentorfelelőse(i) és szakjának szakterületi koordinátora, valamint egy másik szak 
mentorfelelőse, vagy szakterületi koordinátora alkotja. 

16./A A mentorrendszer etikai csoport tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. 
Ha egy adott szakterületen több mint egy személy tölti be a mentorfelelős szerepét, akkor 
mindannyian jelen lehetnek az ülésen, de összesen egy darab szavazattal számíthatóak. 

16./B Ha valamely tagja valamilyen oknál fogva nem tud eljárni, helyette az adott 
kategóriában a Hallgatói Önkormányzat elnöke által felkért póttag vesz részt az 
eljárásban. 

16. /C A Hallgatói Önkormányzat elnökének törekednie kell párt független személy 
kiválasztására. 

Etikai eljárás 
17. A Kódex alapján bármely egyetemi polgár indítványozhatja az eljárást. 
18. Ezt követően a mentorrendszer etikai csoportját a Hallgatói Önkormányzat elnöke, vagy 

elnökhelyettese, vagy a mentorkoordinátor köteles összehívni, amennyiben legalább az 
egyikük indokoltnak tartja. 

19. A mentorkoordinátor köteles jegyzőkönyvbe venni az elkövető személy nevét, vétségének 
körülményeit, az eljárás kimenetelét. 

20. A jegyzőkönyvhöz a Hallgatói Önkormányzat elnöke és elnökhelyettese, tisztségviselői és 
a mentorfelelősök férhetnek hozzá. 

Ezt a Kódexet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói 
Önkormányzatának Alapszabályával, az ELTE Etikai Kódex, és a hatályban lévő egyetemi 
szabályok összességével, valamint a 5/2015. (VII. 13.) számú rektori-kancellári közös 
utasításával együttesen kell értelmezni! Ezek a Kódexnél nagyobb hatáskörrel bíró 
szabályzatok, így ezek bármely pontjának megszegése esetén a fentebb leírt eljárás, illetve 
esetleges mentorrendszerből való kizárás, nem mentesíti a vétséget elkövető hallgatót a további 
eljárások, vagy szankciók alól. 

2023.03.09. 


