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Szöveges Beszámoló 

 

 

Az elmúlt időszak eleinte nagyon ígéretesnek ígérkezett, de sajnos több nagyobb terv is még 

csak elméletben létezik, ami így április elején már nem igazán szerencsés. 

 

ELTE HÖK ESB ülés 

Az egyik, a fentebb említett tervek közül az Esélyegyenlőségi Témanap (ami először 

Esélyegyenlőségi Hétnek indult, majd Témanap lett belőle). Többször is írtam már erről a 

beszámolóimban, így ehhez csak annyit fűznék hozzá, ha ebben a félévben nem is, a 

következőben már remélhetőleg sikerül megvalósítani ezt az eseményt. 

A HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának szerintem egyik fontos feladata a Fogyatékosügyi 

Központtal való együttműködés. Sajnos ebben még mindig vannak hiányosságok, ami egyik 

félnek sem túl szerencsés. További probléma még, hogy jelenleg nem igazán tisztázódott az, 

hogy mi tartozik még HÖK feladati közé és mi került már át a Központhoz. Ezek kapcsán az ESB 

ülésen megbeszéltünk több kérdést és javaslatot is, amelyet az EHÖK Esélyegyenlőségi 

Referense tolmácsol(t) a Központ felé. Jelenleg nincs információm arról, hogy ezek eljutottak-

e már a Központhoz, avagy sem.  

 

HÖOK Műhelymunka 

 
Még februárban megrendezésre került a HÖOK Műhelymunka az esélyegyenlőség kapcsán, 

amit nagyon jó ötletnek tartok. Nem tudom mennyire köztudott, de a HÖOK elnökségben 

helyett kapott egy az esélyegyenlőségi ügyekért felelős tag is, Simon Balázs személyében. Az 

első műhelymunka nagy része lényegében azzal telt, hogy minden egyetem elmondta, náluk 

mi zajlik az esélyegyenlőség terén, hogyan segítik a fogyatékossággal élő hallgatókat. A 

speciális szükségletű hallgatók regisztrálása és különböző módon való megsegítése az ELTE-n 

kívül nem igazán volt. Az egyetemen belüli személyi segítők rendszeréről még senki sem 

hallott, (nem a HÖOK mentorprogramra gondolok) ami számomra kicsit meglepő volt. Mint 

megtudtuk, a fogyatékosságal élő hallgatókat nagyjából a többi hallgatótársaik segítik, ha 

szükségük van valamire. Ez nagyon szép dolog, hogy több hallgató összefog és segít rászoruló 

társának, de nyilván sokkal kényelmesebb lenne, ha létezne a személyi segítők rendszere. Így 

akarva-akaratlanul az ELTE lett a követendő példa ezen a téren. Igyekeztünk elmondani nálunk 

hogyan zajlik az esélyegyenlőség, regisztráció, mit csinál az FK és ehhez hasonló dolgokat. 

Szerencsére mindenki nagyon lelkes volt és már több egyetemen bevezették/tervezik 

bevezetni a HÖK-ben az esélyegyenlőséghez tartozó tisztséget. 



A HÖOK beszélt a saját terveiről is, amelynek fő irányvonala egyfajta tanulmány írása, 

amelyben összefoglalnák, mik a javasolt teendők, követendő példák ezen a téren. Nem igazán 

világos még számomra, hogy mit is takar pontosan ez a tanulmány, de kíváncsian várom. 

A következő ülés elmaradt és egy másik időpont került szavazásra, ami sajnos nekem nem volt 

jó, de nem értesültem arról, hogy végül meg lett-e tartva a II. Műhelymunka. 

 

Általános feladatok 
 

Általános feladataim nagyobb része a mentorrendszerhez kapcsolódott, ezeket igyekeztem 

elvégezni. Ha volt megkeresés e-mailben, személyesen arra igyekeztem hamar válaszolni. 

Delegáltságaimnak eleget tettem, fogadóóráim próbáltam mindig az adott időpontban 

megtartani.  

Záró gondolatok 

Beszámolómból úgy tűnhet, hogy a HÖK ESB ebben a hónapban nincs a helyzet magaslatán. 

Úgy vélem ez csak átmeneti állapot és a következő időszakban már minden helyre áll és 

végre létrejöhet valamilyen egyetemi szintű cselekvés az esélyegyenlőséggel kapcsolatban.  

Sarkad, 2016. április 09. 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 

 


