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Mentorprogram – Beszámoló 

A mentorprogramról először egy osztálytársamtól hallottam, aki még egy tagot keresett a 

csoportjukba, hogy beléphessenek a programba. A mentor hölgy egy három diákból álló csapatot 

vállalt. Először nem tudtam, hogy mit várjak a programtól. Az első tesztcsoport tagja voltam, mi 

voltunk a "kísérleti alanyok". A diákvezetők nagyon segítőkészen igazítottak el minket. Általuk 

vettem fel először a kapcsolatot a mentorommal.  

 

Dr. Tóth Maros Ildikó kamarai jogtanácsos asszonynál voltunk hárman mentoráltak. A kapcsolatunk 

a kölcsönös bemutatkozások után azzal kezdődött, hogy megmagyarázta, mit jelent a foglalkozása. 

Ildivel nem csak jogi kérdéseket vitathattunk meg, hanem az öregdiák mivoltából kifolyólag az iskolai 

élethez kapcsolódóan is kellemesen cseveghettünk. Mindkét témában igen hasznos tanácsokat adott.  

 

Ildivel két tárgyalássorozatot követtünk végig. Továbbította nekünk a perirat azon részeit, amelyeket 

a kívülálló avatatlan szemek, azaz a három mentorált is olvashatott. Bármikor rendelkezésünkre állt. 

Ha nem érettük, hogy mire hivatkoznak a periratban, felvilágosított minket. Bátorított minket arra, 

hogy kérdezzünk tőle. Ezt kezdetben nehezen tettük, mert valljuk be, senki sem szereti elismeri, ha 

nem tud valamit, de Ildi olyan megértéssel fordult felénk, hogy a hozzáállásunk hamar megváltozott. 

Az egyik tárgyalássort a nyitó tárgyalástól az ítélethozatalig követhettük végig. Az elképzeléseim a 

bírósági életről teljesen megváltoztak. A valóság sosem olyan izgalmas, mint amit a képernyőn láthat 

az ember. Az egyes tárgyalások után Ildi mindig megvilágította nekünk, hogy mi történt jogi 

szemszögből. A legjobban azt élveztük, mikor megpróbáltuk közös erővel kitalálni, hogy mi fog 

történni a következő tárgyaláson. A két ügy közül egy győzelemmel egy pedig vereséggel zárult Ildi 

részéről. Ez kiválóan példázza azt, hogy az életben nem sikerülhet minden és vannak olyan estek, 

mikor az álláspont, amit egyesek képviselnek, nem az igazság. 

 

Meglátogathattuk Ildi munkahelyét is, ahol a kollégái további hasznos tanácsokkal láttak el minket. 

Minket leginkább az érdekelt, hogy hol tanultak tovább és milyen lépéseket tettek afelé, hogy 

bekerüljenek az általuk választott felsőoktatási intézménybe. A legfőbb tanácsukat mindenki hasznára 

válhat: lehet, hogy egy pillanatban kilátástalannak látszik minden, de ha szorgalmasok és állhatatosak 

vagyunk, a munkánk gyümölcsöző lesz.  

 

A mentorprogramot ajánlom minden olyan diáknak akinek már van elképzelése, arról hogy mit 

szeretne a jövőben csinálni, mert ez egy kiváló lehetőség arra, hogy gyakorlatban is lássa az ember, 

hogyan működik az adott szakma. És ajánlom mindenkinek, akinek még fogalma sincsen, hogy 

milyen irányban szeretne továbbtanulni. A program alkalmas arra, hogy a diákok bepillantást 

nyerjenek a munkahelyek rejtelmeibe. Mivel nem csak egyszer lehet részt venni rajta, lehetőség van 

több területen is kipróbálni magunkat. 

 

Összességében a mentorprogram egy remek lehetőség a látópontunk kitágítására, információ 

szerzésre és új kapcsolatok kialakítására. 

 

Nyilatkozat: A programban való részvételi jogomat ezennel felfüggesztem. Miután lejárt az előre 

meghatározott félévnyi mentorálási idő, kilépek a mentor-mentorált kapcsolatból, amely dr. Tóth-

Maros Ildikó és alulírott, Hujber Aliz között állt fent. 


