
 

 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Esélyegyenlőségi biztos 

Seres Ákos 

2016. szeptember 14. - 2016. november 15. 

 

 

Időrendi bontás: 

 09.14. – ESB ülés 

 10.05. – FK megbeszélés 

 10.14. – Jegyzetbizottsági ülés 

 10.24. – KÖB ülés 

 10.27. – ESB ülés 

 

Szöveges beszámoló 

 

Már pályázatomban is írtam, hogy mennyire fontos az Esélyegyenlőségi Bizottsággal való 

közös munka/együttműködés, így külön öröm számomra, hogy a bizottság az elmúlt 

hónapokban is aktív volt és igen fontos kérdésekben történnek jelenleg is előrelépések. 

 



FK megbeszélés 

 Október elején a Fogyatékosügyi Központtal ismét összeült az ESB egy rövid beszélgetésre. 

Ilyen már tavaly szeptemberben is volt, de úgy érzem a mostani sokkal konstruktívabbra 

sikerült. Természetesen ismét előkerültek olyan témák, amelyekről már többször írtam, 

(személyi segítők, akadálymentesítés) de szó volt még a kollégiumi felvételiről, szoctámról és 

a Neptunról is. Az utóbbi három dologgal igazából a probléma az volt, hogy fogyatékossággal 

élő hallgatók számára vagy nehezen kezelhető a rendszer és/vagy nem konzisztens a 

pontozás. Továbbá megállapodtunk egy szorosabb együttműködésben, így még a Központ 

végzi a szakmai részét mindennek, ami a fogyatékossághoz köthető, a HÖK a hallgatók 

közvetlen elérésében, esemény szervezésekben segít főleg.  

 

ESB ülések 

Az október 27 – én lévő ülésen sajnos tanulmányi okok miatt nem tudtam részt venni, de 

szerencsére Török Mátyás helyettesített, amit ezúton is köszönök! 

 Még szeptemberben elfogadtuk a Bizottság egy új ügyrendjét, igazából semmilyen 

drasztikus változás nem történt, de akit érdekel, majd elolvashatja.   

A bizottság nevében örömmel jelenthetem, hogy a tanszergyűjtés sikeresen lezajlott, öt nagy 

doboznyi tanszer gyűlt össze végül. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki valamilyen 

formában részt vett ebben! Hamarosan elindul egy Karácsonyi gyűjtés is, aki szeretne így 

Karácsony közeledtével egy kicsit jótékonykodni, mindenképp bíztatnám a részvételben.  

 

Térjünk is át a következő hónapok terveire! 

Lassan kiküldésre kerül egy kérdőív a regisztrált hallgatók körében, amelynek célja, hogy 

felmérjük a különböző kampuszokon, kollégiumokban lévő akadálymentesítéssel kapcsolatos 

problémákat. 

Az ELTE Online-nal közösen hamarosan elindul egy cikksorozat, amely különböző, az 

egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatóval készült interjú lesz.  

Továbbá lesz még egy kis érzékenyítő játék is mindig más-más helyszínén az egyetemnek. Ha 

valakinek ismerős az a kifejezés, hogy Take a Seat, Make a Friend, sejti milyen lesz. 

Jelenleg is fontos téma az esélyegyenlőség, személyi segítők népszerűsítése, így a 

közeljövőben ezek is szerves részét képzik majd a bizottság tevékenységének.  

 

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!   

 



Sarkad,2016.11.12. 

 

 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 

 

 


