
 

 

 

Beszámoló 
Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

Időszak: 2022.11.08 – 2023.02.28 

 

Időrendi bontás: 

november 9. – megbeszélés a SHÜTI-vel 

november 14 - 15. - Süti vásár 

november 21 – Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés 

november 22 ELTE TTK HÖK Tisztségviselői Ülés 

november 28 - december 2. – Cipősdoboz Akció 

február 14 – Regisztrált hallgatók szociális ösztöndíj pályázatával kapcsolatos 

megbeszélés 

február 20 – Esélyszoba megbeszélés  

 

Süti vásár: 

November 14-15- én tartottuk a Lágymányosi kampuszon a TáTK-val és IK-val közösen a 

sütivásárt, a befolyó összeget pedig a MáSzínháznak adtuk át. Mivel a covid miatt ilyen, és 

ehhez hasonló események megszervezésére nem igazán volt lehetőség, így nem tudtam 

milyen eredményre számítsak az esemény végén. Szerencsére nagyon sikeresen zártuk, 

összesen 845.160 Ft gyűlt össze. Szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki 

valamilyen formában részt vett ezen a gyűjtésen. 

 

Cipősdoboz Akció: 

Rögtön ezután a Karácsonyi Cipősdoboz Akció következett mellyel a Baptista 

Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez csatlakoztunk. Sajnos az egyetem korábbi zárása miatt 



a gyűjtésre nem maradt elég idő, így nem volt olyan sikeres. Az ezt megelőző 

Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülésen, úgy döntöttünk, hogy a hagyományoknak megfelelően 

idén is csatlakozik ehhez az összes kar, a rövid idő ellenére is.  

 

Regisztrált hallgatók szociális ösztöndíj pályázatával kapcsolatos megbeszélés: 

November végétől kezdve, több regisztrált hallgatóval dolgoztam folyamatosan együtt, hogy 

a rendszeres szociális ösztöndíjak leadási időszakára minden szükséges papír meglegyen, 

hogy sikeres pályázatot adhassanak le. Nagy segítségemre volt Mészáros Dorottya és Papp 

Gergely, akiket bármikor kereshettem, valamint több online megbeszélést is sikerült az 

érintett hallgatók, a SHÜTI, köztük és köztem összehozni. Szeretném itt is megköszönni a 

segítségüket és munkájukat. A SHÜTI több munkatársával is folyamatos kapcsolatban voltam 

ez ügyben. Hogy a regisztrált hallgatók pályázása könnyebb legyen, a SHÜTI egy munkatársa 

megbeszélést hívott össze elsősorban az ösztöndíjakért felelős referensekkel, melyre engem 

is meghívott, hogy az eddigi közös munkánkról és a hallgatók nehézségeiről beszélhessünk.  

 

Esélyszoba: 

A BTK-n működik egy úgynevezett esélyszoba, melynek meghatározott nyitvatartási ideje 

van, valamint regisztrált hallgatók vehetik igénybe. Egy esélyszobának számos feladata lehet, 

akár csak egy csendes hely, ahova az érintett hallgatók elvonulhatnak, ha nyugalomra 

vágynak, vagy két óra között tanulnának, de akár lehet egy olyan hely, ahol mozgássérült 

hallgatók nyugodtan étkezhetnek. A TTK-ra, IK-ra, TáTK-ra összesen több regisztrált hallgató 

jár, mint a BTK-ra, így jó lenne egy esélyszoba kialakítása a Lágymányoson is. Ennek a 

megtervezésének álltunk neki közösen.  

 

Mentorkisokos: 

A mentorkisokos esélyegyenlőségi és lakhatási részét aktualizáltam.  

 

Köszönöm, hogy végig olvastad a beszámolóm, ha bármi kérdésed van keress bátran. 

 

Németh Friderika 

Budapest, 2023.02.25 

Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 
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