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A nyár általában egy kevésbé aktív időszak az esélyegyenlőség terén, de ez idő alatt is volt pár 

esemény, ami a későbbiekben is meghatározó lehet. Nézzük meg röviden összefoglalva, hogy 

mik is voltak ezek!  

Június 1. – ESB ülés 

 Az ülés egyik fő témája a személyi segítők rendszerének népszerűsítése volt. Ezt minden 

részönkormányzat egyhangúlag támogatta. Sőt, a Fogyatékosügyi Központtól külön érkezett 

kérés arra vonatkozóan, hogy az Esélyegyenlőségi Bizottság segítsen a potenciális hallgatók 

toborzásában. Nem tudom, hogy mennyire köztudott, akár itt is megemlíthető, hogy a 

személyi segítők FK alkalmazásában órabérért dolgoznának. Ahhoz pedig, hogy valaki segítő 

lehessen, egy rövid képzésen kell átesnie. Az ülésen még szó volt, egy régebb óta folyamatban 

lévő problémáról, amely az alaptámogatást érintette. Végül, hosszú idő után, sikeresen 

elfogadtuk a bizottság ügyrendjét. 

Július 5-8. – Vezetőképző  

A Vezetőképző volt az első alkalom, ahol találkozhattunk új EHÖK Esélyegyenlőségi referenssel 

Dávid Szamantával, aki Gregor Dórát váltotta. Eleinte csapatépítő, érzékenyítő tréningek 

voltak, de később áttértünk az egyetemet érintő feladatokra is.  Elkezdtük egy egységes 

arculatot tervezni a személyi segítő rendszernek, ezzel is népszerűsítve azt. Felmerült egy 



ötlet, hogy érdeklődő hallgatókat egyetemi szinten valamilyen adatbázisban gyűjtsük, ezáltal 

későbbiekben egyszerűbb legyen a keresés, ha egy hallgatónak szüksége van személyi 

segítőre. 

Adománygyűjtés 

A nyár végén, az EHÖK referens felvetette az adománygyűjtés lehetőségét. A gyűjtés célja, 

hogy a már nem használt, de jó állapotú torna- és iskolatáskát, üres füzeteket, íróeszközöket, 

technika- és rajzórára szükséges felszereléseket (pl. gyurma, zsírkréta, ecset, vízfesték, 

tempera, stb.) eljutassuk az arra rászoruló gyerekeknek. Ez az Ökumenikus Segélyszervezet 

segítségével valósul majd meg. Az adománygyűjtés hétfőn kezdődik és előreláthatóan 30-ig 

tart majd. Az adományokat több különböző helyen is lehet majd leadni (HÖK irodák, 

kollégiumok), erről bővebben még a hétvégén kerül ki információ. Én mindenkit csak bíztatnék 

arra, hogy vegyen részt a gyűjtésben. Higgyétek el, megéri!  

Egyéb 

Nyilvánvaló okok miatt, szeptemberben történik a legtöbb speciális szükségletű hallgató 

regisztrálása. Én is igyekeztem hallgatókat a regisztráció fontosságáról tájékoztatni, de nagyon 

szépen köszönöm mindenkinek, aki ilyen-olyan formában valamikor is felhívta a hallgatók 

figyelmét erre a lehetőségre. Nem tudok pontos számokat még, de ha a regisztrált hallgatók 

számához viszonyítunk, akkor már nincs okuk panaszra.  

 Végül, szerdán lesz az első ESB ülés ebben a féléven, ahol is megtervezzük majd az őszi 

teendőket és elfogadjuk az ügyrendet ( ).  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen 

válaszolok!  

 

Amennyiben érdeklődsz a tisztség iránt, nyugodtan keress meg e-mailben, 

személyesen vagy akár a fogadóóráimon. Szívesen mesélek a tisztségről 

bárkinek, vagy ha kérdésed van, azt is egész nyugodtan felteheted!   
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