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Záró beszámoló 
Lakhatási és esélyegyenlőségi referens 

2019.10.10.-2019.05.31. 

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 

• 2018.12.06. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

• 2018.12.14. ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági ülés 

• 2019.01.10. Kari Ösztöndíjbizottsági ülés  

• 2019.01.25. ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági ülés és SHÜTI nyílt nap 

• 2019.03.07.-2019.04.26.: Több lett? Maradhat adománygyűjtés 

• 2019.03.20. Kari Ösztöndíjbizottság ülést 

• 2019.03.26. és 27. Előadás a mentoroknak  

• 2019.04.08. Jótékonysági sütivásár 

• 2019.04.17. Kari Ösztöndíjbizottság ülést 

Az április 30-i ülés óta nem sok feladatom volt, egyetlen kollégiumi jelentkezéssel 

kapcsolatban érkezett felém panasz, de mint kiderült sajnos a jelentkező részéről volt 

figyelmetlenség és ezért jogosan került elutasításra a jelentkezése. A májusi Köb ülésen 

lábtörésem miatt nem tudtam részt venni.  

Záró gondolatok:  

Októberi megválasztásom óta 8 hónapot töltöttem a tisztségben. A beszámolóimban 

mindenről részletesen tájékoztattam a küldöttgyűlést, de röviden a kiemelhető 

eredményekről pár szó. Decemberben a karácsonyi gyűjtés, illetve az áprilisban szervezett  
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Országos felsőoktatási adománygyűjtés is jobb eredménnyel zárult, mint az előző években. A 

karácsonyi gyűjtés alkalmával több cipősdobozzal és elég sok tartós élelmiszerrel, az 

utóbbihoz pedig a sikeres sütivásárból összegyűlt összeggel tudtunk hozzájárulni.  Úgy 

gondolom, hogy a sütivásár egy igazán jól bevált módszer volt, illetve a karácsonyi gyűjtés 

alkalmával a tisztségviselők összefogása is egy követendő példa a jövőben.  Sikeres pályázatot 

adtam le a TTK HÖK részére egy laptopra, amit majd a speciális szükségletű hallgatók tudnak 

igénybe venni (amikor megérkezik). A SHÜTI-vel elkezdtük a személyi segítők rendszerének 

átalakítását, ezzel azonban még rengeteg munka van, amely kissé akadozik, legnagyobb 

hangsúly főleg a népszerűsítésére kell fektetni. A mentorkisokosban aktualizáltam a 

feladatkörömhöz tartozó részeket, és pár új információt is adtam hozzá.   

Sajnos ebben a félévben már nem volt betöltve az EHÖK esélyegyenlőségi referens pozíciója. 

Ez meg is látszott abban, hogy az esélyegyenlőségi bizottság nem ülésezett, így nem is 

értesültünk az aktualitásokról.  Ez az állapot nem maradhat tovább így, ezért is döntöttem 

amellett, hogy elvállalom a feladatot. Így a TTK HÖK-ben nem fogok a következő ciklusban 

betölteni tisztséget, jelenleg is keresem az utódomat a feladatra.  Ha esetleg bárkit érdekel, 

jelezzétek felém.  

Illetve amennyiben kérdésetek van jelezzétek az alábbi elérhetőségeken. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat.  

Budapest, 2019. június 1. 
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