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BEMUTATKOZÁS: 

Németh Friderika Bianka vagyok, negyedéves biológia-matematika tanárszakos hallgató. 

1998-ban születtem Veszprémben, 2006-óta pedig mellette egy kis faluban, 

Királyszentistvánon lakom. Tanulmányaimat a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban 

végeztem el 2018-ban, és még ebben az évben felvételt nyertem az ELTE-re. Az egyetemi 

éveim alatt aktívan részt vettem a közösségi életben, kétszer mentor voltam, ahol két 

különböző esélyegyenlőségi referens által megtartott érzékenyítésen is részt vettem. Valamint 

kétszer képviselőként is dolgoztam, a Küldöttgyűlésben a munkámat a következő évben is 

folytatom.  

 

MOTIVÁCIÓ: 

Mindig is kiálltam amellett, hogy az emberek ugyanazt a bánásmódot kapják, és ne legyenek 

hátrányosan megkülönböztetve bármilyen indok alapján. Sajnos egyetemen is gyakran 

tapasztaltam, hogy hallgató társaim között vannak olyanok, akik ellenszenvesek és 

kirekesztőek a sajátjától eltérő gondolkodás- és látásmódú, testi adottságú vagy éppen más 

etnikumú hallgatókkal szemben. A négy évem alatt többször is ki kellett állnom 

hallgatótársaim mellett, amit mindig szívesen teszek. Ezért az egyik fő motivációm, hogy ezzel 

a tisztséggel szélesebb körben is segítséget tudjak nyújtani mindenkinek.  

A tisztséghez tartozóan, szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a környezetvédelemre. Sajnos ez 

az elmúlt pár évben kevesebb figyelmet kapott, amit az online oktatásnak is betudhatunk, én 

viszont szeretném ismét népszerűsíteni, akár programok keretében is.  

Ez a pozíció amiatt is közel áll hozzám, mert tanárként elengedhetetlennek tartom, hogy a 

diákokkal beszéljünk ilyen témákról, és elfogadó felnőttek váljanak belőlük. A pár év tanítási 

tapasztalatom alatt két szellemi sérült tanítványom is volt, akikkel nagyon hamar megtaláltam 

a közös hangot és nagy örömömre rengeteget tanultak és fejlődtek az óráimon.  



CÉLOK, TERVEK: 

Esélyegyenlőség: 

Személyi segítő: 

A személyi segítők toborzása, minden évben nehéz feladat. Sajnos, ahogy látom, kevés 

emberhez is jut el ez a lehetőség, valamint a hallgatók meg is ijednek a feladattól. Szeretném 

egy kicsit népszerűsíteni, egyrészt több különböző poszttal, másrészt egy olyan eseménnyel, 

ahol az eddigi személyi segítők mesélhetnek a tapasztalataikról, az érdeklődők feltehetik a 

kérdéseiket, és akár még különböző szituációs játékokban ki is próbálhatják magukat.  

ELTE Életvezetési Tanácsadó és Kortárs Segítő Csoport: 

Erről a két lehetőségről nagyon kevesen tudnak, pedig nagy segítség lehet bárkinek, és ha 

esetleg tudnak is ezekről, sokan félnek élni velük. A Kortárs Segítő Csoport önismereti 

játékesteket szervez, ahol például Dixit-tel és ehhez hasonló játékokkal lehet játszani. 

Szeretném felkeresni őket, hogy közösen egy ilyen társas estet szervezzünk.  Szerintem ez egy 

nagyon jó módja annak, hogy a hallgatókkal megismertessük és közelebb hozzuk hozzájuk ezt 

a lehetőséget. 

Programsorozat:  

Szeretnék elindítani egy 3-4 alkalomból álló programsorozatot, ahol változatos előadók és 

foglalkozások várják az érdeklődőket. Rengeteg programötlet van már a fejemben, és 

szeretném, hogy olyan témákat érintsünk, hogy minden szakterület találjon legalább egy olyan 

alkalmat, amikor olyan témát járunk körbe, ami őket leginkább megfogja. Emiatt felkerestem 

már a szakterületi koordinátorokat, hogy megtudjam, hogy a különböző szakterületeket 

milyen programok érdekelnének. Nagy örömömre a visszajelzések pozitívak voltak, mindenhol 

nagyon nyitottak egy ilyen lehetőségre. A terveim között van például egy Élő Könyvtár, 

valamint az előző pontban is említett Kortárs Segítő Csoporttal közösen megszervezett 

játékest. Ezeken kívül, szeretnék meghívni egy segítőkutyák kiképzésével foglalkozó 

szervezetet, akik mindig nagyon jó programokat tartanak, és úgy gondolom ha első 

programnak ezt tervezem, talán sok embert be lehet vonzani a kutyákkal, akiknek ha tetszett 

az előadás, a következőre is nagy örömmel jönnek, esetleg még ismerőseiket is hozzák.  

Adománygyűjtések: 

Az eddigi évekhez hasonlóan, szeretném folytatni az adománygyűjtéseket az EHÖK-kel 

közösen szervezve, vagy egyénileg. A karácsonyi adománygyűjtések minden évben nagyon jól 

sikerülnek, ezen kívül a sütivásárt is szeretném ismét megrendezni, ami a Covid miatt egy ideje 

kimaradt. Szerintem a hallgatóknak nagyon tetszene, egy ehhez hasonló adománygyűjtési 

esemény, a B épületi piknik. Ezt úgy képzelem el, hogy ugyanúgy működne, mint a sütivásár, 

lehet édes vagy sós sütiket, gyümölcssalátákat és hasonlókat hozni, valamint pár száz forintért 

venni is lehetne. Természetesen nyitott vagyok arra, hogy ezt a programot is az EHÖK-kel 

szervezzük közösen, vagy csak az IK-val és a TáTK-val.  

 



Akadálymentesített játékok:  

Keszthelyi Szilvia ebben az évben elkezdte szervezni, hogy a TTK-nak legyenek saját 

akadálymentesített játékai, viszont sajnos ezt a projektet valószínű már nem tudja ő befejezni. 

Én teljes mértékben támogatom ezt az ötletet, és szeretném folytatni azt, amit ő elkezdett. A 

különböző karokon egyre népszerűbbek a játékestek, aminek érdekes, és visszatérő játékai 

lehetnek ezek is.  

Akadálymentesített laptop: 

A 2021-es évtől kölcsönözhető egy akadálymentesített laptop, amit eddig a vártnál 

kevesebben használtak. Ezt a laptopot csak regisztrált speciális szükségletű hallgatók vehetik 

igénybe, szeretném, ha ez a lehetőség eljutna minél több érintett hallgatóhoz. Ez 

legkönnyebben mentorokon és facebook posztokon lehetséges.  

Nyúz: 

Megkerestem Szász Boglárkát, a Nyúz főszerkesztőjét, mert nagyon örülnék, ha jelennének 

meg esélyegyenlőségi témákban cikkek. Boginak is nagyon tetszett az ötlet, ezért egyből 

elkezdtünk ötletelni, a jövőben is szívesen segítenék neki ilyen témájú cikkek vagy posztok 

megírásában.  

 

Lakhatás: 

Úgy tapasztalom, hogy a hallgatók kevésbé ismerik a szakkollégiumokat. Tervezem 

megkeresni a szakkollégiumokat, hogy közös programokat szervezzünk, ezzel is népszerűsítve 

őket a hallgatók körében.  

 

Környezettudatosság: 

A környezettudatossághoz teljesen kiforrott terveim egyelőre nincsenek, inkább csak ötletek. 

Egy kupakgyűjtési akcióval egyszerre tudnánk adományt gyűjteni, valamint felhívni az 

emberek figyelmét a környezetvédelemre.  

El tudom képzelni, hogy sok hallgató részt venne például a Föld napján megrendezett 

virágültetésen. Ezzel akár az északi épület tetőteraszát, vagy az egyetem környékét is 

díszíthetjük.  

 

EGYEBEK: 

Keszthelyi Szilviát már előző évben felkerestem, azóta többször találkoztunk, és beszélgettünk 

erről a tisztségről, és a benne rejlő lehetőségekről. A LEN-en kihelyezett esélyegyenlőségi 

sátorban volt alkalmam pár órát részt venni Szilvivel a sátor programjában.  

 



ÖSSZEFOGLALÁS: 

Összességében nagyon fontos tisztségnek tartom, ahol rengeteg feladat vár rám. Ez a hozzám 

legközelebb álló pozíció, tele vagyok ötletekkel, ezért örömmel várom, hogy belekezdhessek 

a munkába.  

A pályázat leadása előtt felkerestem Keszthelyi Szilviát és Németh Csillát, akiknek ezúton is 

köszönöm a rengeteg segítséget, és támogatást. Ezen kívül felkerestem a leendő elnököt és 

elnökhelyettest, a szakterületi koordinátorokat, valamint a főszerkesztőt. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom. Ha bármi kérdésed lenne keress bátran az alábbi 

email címeken vagy Facebookon.  
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