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Szöveges Beszámoló 

 

Tartalmas időszakon vagyunk túl, amely alapvető változásokat is hozott az esélyegyenlőség 

terén. Sok tekintetben úgy érzem jobb helyzet áll fent, mint egy évvel ezelőtt, de még mindig 

vannak olyan hiányosságok, amelyeknek létezése igen kellemetlen. Éves beszámolómban 

ezeket szeretném bővebben körüljárni és egy kis kitekintést tenni a jövőbeli feladatok, tervek 

felé. 

Az évértékelés előtt, engedjétek meg kérlek, hogy az áprilisi-májusi időszakról szóljak pár szót. 

Április-május 

Április 18-án ülésezett az ELTE HÖK Esélyegyenlőség Bizottsága. Egy fontosabb feladat lett 

volna az Ügyrend elfogadása, de sajnos elég kevesen voltuk az ülésen, így ez végül nem volt 

lehetséges. Szó volt még a személyi segítők rendszeréről is, de erről még bővebben is 

szeretnék írni a későbbiekben. 

Továbbá, a Fogyatékosügyi Központ megkérte a Bizottságot, hogy regisztrációs héten segítse 

a speciális szükségletű hallgatók beiratkozását. Számomra még nem teljesen világos hogyan 

fog ez zajlani, de ha igény van rá, szívesen segítek bárkinek.   

 

A másik fontosabb esemény ebben az időszakban a LEN volt. Nekünk is volt sátrunk, ami 

keddtől pénteking várta az érdeklődőket. Én támogatnám, hogy az ESB minden évben kint 



legyen a LEN-en, ahogy láttam az emberek nem zárkóznak el az esélyegyenlőség témájától, 

több embert kifejezett érdekelt is. Alapvetően pozitívan értékelném az idei rendezvényen való 

részvételünket (bár csak szerdán és csütörtökön voltam kint), a várthoz képest több ember 

jött ki. Természetesen jövőre más programokkal is kiegészítve és hosszabb nyitva tartással 

még nagyobb látogatószámot érhetünk el. 

 

 

Évértékelés 

 
Rövid összefoglaló  

 
Az Alakuló Küldöttgyűlés után, az első fontosabb esemény a tisztséghez köthetően a 

Vezetőképző volt. Érdeklődve vártam ezt a hetet, hiszen ez volt az első alakalom, hogy a többi 

karral közösen végezhettünk érdemi munkát. A Bizottsággal együtt jó pár ötlettel és teendővel 

vágtunk neki a szeptembernek.  

Az ősz egyértelműen egyik legmeghatározóbb része a Fogyatékosügyi Központtal való közös 

együttműködésének a megkezdése volt. Az esélyegyenlőséghez köthető források elosztása is 

megváltozott ekkor. Jelenleg minden Kar külön pályázik az eszközökért/szolgáltatásokért, 

melyről egy bizottság dönt. Ennek köszönhetően (remélhetőleg) egy hatékonyabb rendszer 

alakul ki, mint ami eddig volt. Fontos még kiemelni, hogy a személyi segítők 

szerződéskötésének a rendszere is a Fogyatékosügyi Központon keresztül zajlik már.  

A tél folyamán a téli szünet és a vizsgaidőszak miatt kevesebb említésre érdemes 

megmozdulás történt. A Bizottság keretein belül a Témanap (Téma hét) megszervezése zajlott, 

ami végül nem valósult meg.  

A tavasz kezdetén nagyon örültem neki, hogy a HÖOK-ba bekerült egy esélyegyenlőségi 

szekció is, ami hatalmas lendülettel kezdte el a munkát, de sajnos ez a lendület mára eléggé 

megkopott.  

Természetesen több más esemény is zajlott ezen időszak alatt, akit ez jobban érdekel, az előző 

beszámolóimban bővebben is olvashat róluk. 

 

Most térjünk át pár fontosabb kérdésre.  

 

ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottság 
 

Az ESB egy nagyon fontos szerepet tölt be az esélyegyenlőség terén. Jelenleg több minden 

abba az irányba mutat, hogy sokkal inkább egyetemi szinten kell gondolkozni az 

esélyegyenlőség kapcsán, nem pedig Kar specifikusan. Természetesen lehetnek kivételek itt 

is, de cél nyilván az, hogy minél több embert segítsünk és vonjunk be az egyetemi közösségbe. 

Az év folyamán elég sok ötlet merült fel a Bizottság keretein belül, ám sajnos nagy részüket 

nem sikerült megvalósítani.  Az elmúlt időszak során úgy éreztem nem mindig sikerült teljesen 

összetartanunk és hatékony munkát végeznünk a többi karral közösen. Nyilvánvalóan ez 

valamilyen szinten minden tag hibája és remélhetőleg a következő ciklusban ez már nem lesz 

probléma. 



 

Fogyatékosügyi Központ 
 

Sokszor említettem már és nem is szeretném ismételni magam, igazából csak annyit, hogy az 

elkövetkezendő ciklusban(okban) nyilvánvalóan nagyon fontos lesz a megfelelő 

együttműködés és kapcsolattartás a Központtal, hiszen az esélyegyenlőséghez köthető 

személyek egy nagy hányadát teszik ki a speciális szükségletű hallgatók, akikkel a Központ 

komolyabb szinten foglalkozik.  Ebben a ciklusban is megpróbáltuk az ESB-vel közösen minél 

inkább együttműködni az FK-val, remélhetőleg ez a későbbiekben még sikeresebb lesz. 

 

Személyi segítők rendszere  

A személyi segítők rendszerét az egyik legfontosabb megsegítési formának tartom az 

egyetemen. Nem tudom, hogy mennyire jutott el köztudatba a segítők rendszere, igyekeztem 

ezt többször is hirdetni és a jövőben is egy fontos teendőnek tartom. Sajnos személyi segítőt 

nem mindig olyan egyszerű találni, aminek több oka is lehet. Jelenleg nem érzem teljesen 

hatékonynak azt a módszert, ahogy a segítőket keressük, de nem tudom, hogyan lehetne ezt 

a problémát megoldani. Volt egy olyan ötlet, hogy készítsünk egy adatbázist a lehetséges 

emberekről, akik szívesen vállalnának ilyet, így könnyebb lenne a keresés folyamata. Ezt meg 

lehet próbálni, a későbbiekben kiderül mi lesz belőle.  

 

A speciális szükségletű hallgatókon túl  

 
Mindenki tudja, hogy az esélyegyenlőség nem csak a speciális szükségletű hallgatókról szól. 

Úgy tűnhet (lehet úgy is van), hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a spec. szükségletű 

hallgatók, mint a több érintett. 

Jobban belegondolva a hátrányos helyzetű hallgatók elsődleges megsegítése a szociális 

ösztöndíjakon keresztül történik. A legtöbb esélyegyenlőséggel kapcsolatos probléma 

szerencsére nem igazán merül fel a Karon (diszkrimináció stb.). Természetesen ezek 

megelőzőséről, érzékenyítésről lehet tartani előadásokat, eseményeket. Erről volt is szó, de 

aztán nem lett belőle semmi kézzelfogható. A következő ciklusban remélhetőleg ilyen irányú 

megmozdulások is lesznek majd. 

 

 

Záró gondolatok 

 
Pályázatomat olvasva nem mindent sikerült maradéktalanul teljesíteni. A regisztrált 

hallgatókkal való kapcsolattartás már többször felmerült, EHÖK szinten is. Ezt a jövőben 

szeretném még felvetni az ESB-nek. 

 Mikor a ciklust elkezdtem még nem igazán volt ismert, hogy a Karon létezik Esélyegyenlőségi 

biztos. Remélem azért ez már nem így van. Ha mást nem, remélem ezt azért sikerült elérni és 



szeretném, hogy a jövőben is megmaradjon a tudat, hogy a tisztség létezik, és nyugodtan fel 

lehet keresni a tisztséget épp betöltő személyt. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! Bármilyen kérdést vagy észrevételt szívesen 
várok!  
 

 

 

Budapest, 2016. május 10. 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 
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