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1. Bemutatkozás

Keszthelyi Szilvia vagyok, idén a második évet kezdtem el Alkalmazott ma-
tematikus mesterképzésen, operációkutatás szakirányon. A budapesti Szent
István Gimnáziumban érettségiztem 2016-ban és elkezdtem a Matematika
alapképzést, ahol 2019-ben diplomát szereztem. BSc alatt is igyekeztem akt́ıv
tagja lenni a Kari és szakterületi életnek, 2018-tól képviselőként, majd az
elmúlt évben én töltöttem be a diákjóléti referensi tisztséget.

2. Motiváció

A képviselőként eltöltött év után úgy érzem, hogy szeretnék akt́ıvabb sze-
repet vállalni az érdekképviseletben, ezért tavaly megpályáztam a diákjóléti
referensi tisztséget, mely egy kimondottan testhezálló feladatnak tűnt, mert
magamat empatikusnak gondolom, akihez a hallgatók bizalommal fordulhat-
nak. Az elmúlt évben sok jó élménnyel és kih́ıvással gazdagodtam, ı́gy a köve-
kező ciklusban is sźıvesen ellátnám a feladatot. Számomra nagyon pozit́ıvan
meghatározó élményt jelentettek az eddig egyetemen eltöltött évek és célom,
hogy minden hallgatónak, fogyatékosságtól, nemtől, szexuális orientációtól
függetlenül esélye legyen hasonlóan jó évekre, még jobb lehetőségekre.
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3. Célok és tervek

3.1. Mentorrendszer

Mind a kollégiumi ügyekben, mind az esélyegyenlőségben nagy szerepe van
a mentorrendszernek, a képzésben fontos pontnak gondolom az érzékenýıtést
és a kollégiumokról való tájékoztatást is. Az elmúlt évben megtapasztaltam
ezeknek egy lehetséges működését, és a programok után összegyűjtöttem ötle-
teket, hogy a következő évben mit lehetne jobban csinálni. Ezekről majd
egyeztetnék a mentorkoordinátorral, remélem a következő rendszerben is
szerepet fog kapni tájékoztató előadás az esélyegyenlőségről, lakhatásról és
érzékenýıtő játékok is. Úgy gondolom, hogy mind az elmélet, mind a játékok
fontos részét képezik egy képzésnek, de az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt
kapott az előbbi, ı́gy ha a körülmények lehetővé teszik, szeretnék majd több
időt szánni érzékenýıtő játékokra.

3.2. Adománygyűjtések

A járványhelyzet és a távoktatás jelentősen megneheźıti az adománygyűjtéseket,
de a lehetőségekhez mérten szeretném előseǵıteni, hogy a TTK HÖK is részt
tudjon venni különböző gyűjtésekben. Októberben folyik a Szolidáris Gaz-
daság Központ gyűjtése a BMSZKI hajléktalanszállóinak és a szervezet szak-
szervezeti tagjainak, melyhez a HÖK is csatlakozott.

További tervként szerepel, hogy a TTK is csatlakozhatna a BGGyK-hoz
egy kupakgyűjtésbe egy SMA-s kisfiú, Zsombor számára. Remélem, hogy de-
cemberben is lehetőség lesz adományok gyűjtésére, ekkor a szokásos karácsonyi
gyűjtések megtartásában seǵıtenék, majd nyár elejére szervezni lehetne egy
kollégiumi kiköltözős adománygyűjtést.

Az elmúlt években nagyon sikeres volt a jótékonysági sütivásár, remélem,
hogy tavasszal megrendezésre kerülhet ismét, ekkor együttműködnék a meg-
szervezésében a többi karral, ellenkező esetben b́ızom benne, hogy megmarad
ez a hagyomány a későbbi években.

Ha a fentiek megszervezésre kerülnek, egyeztetnék a kommunikációs refe-
renssel az események népszerűśıtésével kapcsolatban.
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3.3. Személyi seǵıtők

Az előző évben elindult az online jelentkezés személyi seǵıtőnek, de emel-
lett személyes megkeresések alapján gyorsan találtunk a Karról megfelelő
személyeket egy-egy feladatra. A távoktatás alatt ez a módszer hatékonynak
tűnik arra, hogy aki igényli, annak lehessen személyi seǵıtője.

3.4. Lakhatás

A lakhatás is egy fontos része a hallgatók életének, a referensi feladatok közé
tartozik, hogy seǵıtsek azoknak, akik kevéssé tájékozottak a kollégiumi ügyek-
ben, hogyan lennének jogosultak rá és egyéb felmerülő kérdésekre megoldást
találni, a KolHÖK-kel tartani a kapcsolatot. A kollégiumi jelentkezéssel,
várólistákkal, de különösképpen az új szabályozásokkal és a bevezetett lak-
hatási támogatással kapcsolatban több hallgató problémába ütközött, ı́gy az
utóbbi időben több kollégiummal kapcsolatos megkeresés érkezett, fontosnak
tartom, hogy ezekről megfelelően tájékoztassuk a hallgatókat.

3.5. További feladatok

Megválasztásom esetén egyeztetnék Török Gabriellával a Kari esélyegyenlőségi
helyzetről. Továbbá az EHÖK esélyegyenlőségi referenssel gyakran konzultálnék,
megbeszélnénk, hogyan tudom legjobban seǵıteni a munkáját, az egész Eltés
tervek megvalóśıtásában a TTK-n.

Köszönöm szépen hogy elolvastad a pályázatomat, bármilyen javaslatra és
ötletre nyitott vagyok, ha kérdésed van keress a szkeszthelyi@student.elte.hu
ćımen.

Budapest, 2020. október 16.

Keszthelyi Szilvia

3


