
Németh Csilla  
Lakhatási és esélyegyenlőségi referens  
ELTE TTK HÖK  

 

Beszámoló 
Lakhatási és esélyegyenlőségi referens 

2018.10.10.-2018.12.01. 

Időrend:  

• 2018.10.17. Kari Ösztöndíjbizottság ülést 

• 2018.10.26. ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági ülés 

• 2018.10.30. Megbeszélés a SHÜTI-vel 

• 2018.11.09. Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2018.11.20. Kari Ösztöndíjbizottság ülést 

• 2018.11.27. ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági ülés 

 

Esélyegyenlőségi Bizottsági ülések:  

Októberben és novemberben is részt vettem ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának 

ülésén. Az első, októberi alkalommal a személyi segítők rendszerének fejlesztéséről, a 

jegyzettámogatási pályázatról és az adománygyűjtésről esett szó, míg a novemberi ülésen 

szinte kizárólag az utóbbiról. Az eseménykiírás késett, eredetileg az ősziszünet végén indult 

volna a promó. Vélhetőleg a melegruhákén kívül a többi gyűjtés nem fog véget érni 7-én, 

egyedül a Baptista Szeretetszolgálat szabott ki  korábbi határidőt az adományok leadására. 

Remélem, hogy a beérkezett adományok száma a következő héten rohamosan emelkedni fog.  

 

Megbeszélés a SHÜTI-vel:  

Október 30.-án elmentem a SHÜTI-be egy megbeszélésre. Itt a személyi segítők rekrutációjáról 

beszélgettünk elég sokat. Melynek eredményéként hamarosan megszületik egy online 

jelentkezési felület, illetve egy reklámozható, pontos leírása a feladatnak. Emellett a 

megbeszélésen felmerült annak a kérdése is, hogy a fogyatékkal élő hallgatók számára hogyan 

lehetne a gólyatáborokat és gólyaprogramokat elérhetővé tenni.  
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Kaptunk egy felajánlást is, ha van rá igény, a mentorképzés részeként vagy külön is szívesen 

tartanának egy ismeretterjesztő és gyakorlatias előadást.  

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlés:  

Meglátogattam a KolHök küldöttgyűlését is, amely sajnálatos módon nem volt 

határozatképes. Az elhangzottak közül, ami a küldöttgyűlést is érintheti, kiemelendő például 

hogy a várólistás jelentkezések közül elkezdték felvenni a hallgatókat, eddig ez szünetelt, 

hiszen a KCSSK-ban történt tűzeset utáni felújítási munkálatok késtek, így sokkal kevesebb a 

szabad hely. A kollégiumi jelentkezéshez készülőben van egy pontszámító program, így már 

jelentkezés előtt megbecsülhető lesz a jelentkező hallgató pontszáma.   

Egyéb tevékenységek:  

Részt vettem az eddig megtartott minden tisztségviselői ülésen, valamint a két KÖB ülésen. 

A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközbeszerzési pályázatát kisebb 

nehézségek után (a dékáni hivataltól nem lett továbbítva nekem a kiírás) leadtam, igényelve 

egy új esélyegyenlőségi laptopot a TKK HÖK-nek. A pályázat leadása előtt bent jártam 

egyeztetni a kari fogyatékos ügyi koordinátornál az igényekről. A pályázatot azóta elbírálták, 

és elfogadták. Megjegyezném, hogy a TTK HÖK az egyetlen kari hallgatói önkormányzat, aki 

leadott ilyen pályázatot!  

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérés vagy kérdés esetén 

keress nyugodtan személyesen vagy a megadott elérhetőségeimen!  

Budapest, 2018.12.01. 
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