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Esélyegyenlőségi Bizottsági ülés:  

Sajnos az eddigi megbeszélésekkel ellentétben nem jött létre a személyi segítők jelentkezését 

könnyítő regisztrációs felület. Ennek oka az, hogy a SHÜTI-nél kevés a munkaerő és kellene 

valaki, aki az adminisztratív dolgokat intézi, ez pedig nem fér bele a költségvetésükbe. Nagyon 

remélem, hogy ez a helyzet változni fog, vagy találunk rá más megoldást, hiszen régóta 

probléma hogy a jelenlegi rendszer nem elég hatékony. Azt viszont elértük, hogy a személyi 

segítők megkapják a kollégiumi felvételinél a plusz pontot és a fizetésük is emelkedjen.  

A KEF listás eszközök beszerzése elindult, ezért lehetséges, hogy belátható időn belül 

megkapjuk az új esélyes laptopot!  

Az ülés előtt pár nappal történt a Károli Gáspár Református kollégiumi tűzeset. Mire mi 

összeültünk már több gyűjtés is elindult, (HÖOK, Református szeretet szolgálat) ezért abban 

maradtunk, hogy Porkoláb Eszter felveszi a kapcsolatot velük, mire lenne még szükségük, és 

ahhoz mérten indítanánk egy, a karácsonyi gyűjtéshez hasonló nagy gyűjtést számukra. Azóta 

nem kaptam információt ezzel kapcsolatban, de nem kizárt, hogy sor kerüljön rá. Érkezett egy 

adomány a hallgatói irodánkba is (tévesen, hiszen itt nem gyűjtöttünk), ezt a hét folyamán 

eljuttatom a megfelelő helyre.  
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SHÜTI nyíltnap:  

Az ülés után átmentünk segíteni a nyíltnapon. A nyíltnap egy általános tájékoztatóval 

kezdődött majd meg lehetett keresni az adott kartól érkezett embereket. A TTK-t 

természetesen Török Gabriella képviselte, karunk fogyatékos ügyi koordinátora. Ő 

tájékoztatott mindenkit, de én is elbeszélgettem az érdeklődőkkel. Ha jól emlékszem 6 

hallgató és velük egy-egy szülő, jelent meg aki konkrétan a karunk iránt is érdeklődött. A 

mentorrendszer egy új és hasznos információ volt számukra. Azoknak akik már biztosan 

tudták, hogy ide fognak jelentkezni, még a gólyatábort is megemlítettem. A nekem feltett 

kérdések legtöbbje az órákról való hiányzásra, a tanárok hozzáállására a speciálisabb 

kérésekkel szemben, illetve a hallgatói közösség nyitottságára vonatkoztak.  

Egyebek:  

Részt vettem a KÖB ülésen.  

Kint voltam az Educatio kiállításon egy napot.  

Megírtam a mentorkisokosba a szerintem fontos, viszont eddig hiányzó információkat: az 

ingyenes pszichológiai tanácsadásról, illetve a SHÜTI-ről és a személyi segítőkről röviden 

legfontosabb tudnivalókat. A kollégiumi rész átnézésére is megkért Józsa Kornél, ezt a 

napokban fogom elvégezni.  

Jelenleg a szociális ösztöndíjak elbírálásával is foglalkozom.  

Előre láthatóan a küldöttgyűlésen nem tudok megjelenni, ezért amennyiben kérdésed van a 

beszámolómmal kapcsolatban, kérlek, hogy előzetesen emailben vagy személyesen keress 

meg vele, és válaszolni fogok rá.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 
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