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Bemutatkozás: 

Németh Csilla vagyok, harmadéves földtudományi alapszakos hallgató, meteorológus 

specializációval.  1997.08.14-én születtem, Szegeden. Itt jártam általános iskolába és 

gimnáziumba is, a (régi nevén) Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végeztem matematika 

szakon. Az egyetemet már Budapesten kezdtem el 2016 szeptemberében. Már gólyaként is 

tudtam, hogy szeretnék aktív tagja lenni a szakterületi életnek és a hallgatói 

önkormányzatnak, végül 2017-ben jelentkeztem mentornak, illetve képviselőnek is. A mentori 

munkát nagyon élveztem, majd 2018-ban én lettem a szakos mentorfelelős a földtudományi 

szakon. Ezt a pozíciót megszerettem, nekem való feladatnak éreztem az új mentorok segítését.  

Motiváció:  

Harmadik éve vagyok kollégista. Először a Griff Hotel Juniorban, idén szeptembertől a 

Nagytétényi Úti Kollégiumban lakom, illetve nyáron 2 hónapot a Kőrösi Csoma Sándor 

kollégiumban is eltöltöttem.  Így volt alkalmam megtapasztalni, hogy rengeteg kérdés és 

probléma tud felmerülni a jelentkezés és a bentlakás során is, amelyeknél kulcsfontosságú a 

gyors információszerzés. Úgy gondolom, hogy a KolHök munkája mellett, valamint velük 

együttműködve, nem árt még egy ember, aki foglalkozik a természettudományi karon tanuló 

kollégisták ügyeivel, illetve segítségére tud lenni a hallgatóknak.  

Őszintén úgy gondolom, hogy minden hallgatónak egyenlő esélyekkel kell a diplomaszerzés 

útján elindulni. Legyen szó származásról, nemről, szexuális orientációról, szellemi vagy testi 

fogyatékosságról, kivétel nélkül mindenki megérdemeli az egyenlő és tiszteletteljes 

bánásmódot.  Ezenkívül fontosnak tartom, hogy a hátrányosabb helyzetű hallgatókat tanáraik 

és diáktársaik is megfelelő viselkedéssel fogadják.  Magamat empatikusnak és megértőnek 

gondolom. Szeretném elérni, hogy minden hallgató bizalommal forduljon felém, ha sérülnek 

a jogai és emiatt problémás számukra a tanulás a karunkon, továbbá, hogy ezekben az 

esetekben hatékonyan tudjak fellépni az érdekükben. 

 



Célok és tervek:  

Úgy gondolom, a kollégiumi ügyek megismertetésének és az esélyegyenlőség elérésének egyik 

fontos kulcsa a mentori munka. Mentorfelelősként gyakran tapasztaltam, hogy a kollégiumi 

ügyekben szinte csak azok a mentorok (vagy sok esetben saját magam) tud válaszolni a 

felmerülő kérdésekre, akik kollégisták. Természetesen a jövőbeli mentorképzéstől függően, 

létre kellene hozni egy, a kollégiumi felvételi rendszerről szóló előadást is. Ezt akár 

személyesen is megtarthatnám, vagy hívhatnánk valakit a kollégiumi hallgató 

önkormányzattól, hiszen ők azok, akik elbírálják a kérvényeket. A mentorok képzésének másik 

fontos pontja, a már megszokott „érzékenyítés”. Ezt elengedhetetlen részének tartom a 

felkészítésnek. Nagyon szívesen vállalom ennek az eseménynek a lebonyolítását, megmaradva 

a megszokott tematikánál, de kibővítve pár újítással. 

Úgy vélem, hogy jelenleg az „átlagos” hallgató nagyon keveset tud a vele akár egy évfolyamon 

is tanuló fogyatékkal élő hallgatók életéről, így arról is, hogy hogyan tudna nekik a legjobban 

segíteni. A helyzetük felderítése érdekében szeretnék egy kérdőívet vagy esetleg egy Tétékás 

Nyúz cikket vagy cikksorozatot készíteni interjúkkal arról, hogy hogyan érzik a karon, illetve a 

kollégiumokban magukat a valamennyivel speciálisabb igényű hallgatók. Miken kellene 

javítani vagy miről kellene jobban tájékoztatni hallgató társaikat. Ehhez azonban elég 

vállalkozó szellemű hallgatóra is szükség lenne, természetesen ezekben név nélkül is lehetne 

szerepelni.  Itt ki szeretnék térni arra is, hogy melyik kari vagy esetleg szakos esemény lenne 

az, amire szívesen eljárnának, így létre jöhetne pár esemény, ahol egymással és a többi 

hallgatókkal is megismerkedhetnének. Ettől függetlenül vagy ezzel egybevonva szeretném azt 

is kideríteni, hogy a mozgássérült hallgatók kollégiumi elhelyezése megfelelő-e, és kellő 

módon tájékoztatva vannak-e az akadálymentesített lakhatási lehetőségekről a karra 

jelentkező hallgatók.  

Minden regisztrált fogyatékos hallgatónak jogában áll egy úgynevezett személyi segítőt kérni. 

Amennyiben hallgatók is jelentkezhetnek segítőnek, jó lenne létrehozni egy sokkal 

informatívabb oldalt, illetve azt kibővíteni egy jelentkezési felülettel is, mert jelenleg ilyet nem 

találtam. Erről először megkérdezném a kari fogyatékos ügyi koordinátort, szerinte szükség 

van-e erre a lépésre, és milyen megoldás lenne erre a legcélravezetőbb.  

 

 



Egyéb tervek:  

Az egyetemen és a legtöbb kollégiumban már vannak elhelyezve szelektív szemetesek. Ezek 

mellé jó lenne kihelyezni pár tájékoztató plakátot is, hogy melyik kategóriába mit lehet, és mit 

nem szabad beledobni, miről is tájékoztatnak a termékek csomagolásán levő jelek. (Nekem 

sokáig nagy kérdés volt, hogy a tejes doboz mehet-e a papírba vagy sem.) Valamint egy új 

kezdeményezésként pár helyre kihelyeznék néhány, a műanyag kupakok gyűjtésére szolgáló 

edényt is, hiszen nagyon sok jótékony célra lehet ezeket felhasználni, amelyeket azonban a 

hallgatók nagy mennyiségben dobnak ki a kommunális szemetesekbe.  

Egy másik ötletemet a tavalyi LEN után látott állapotok ihlették. Ekkor a Lágymányosi kampusz 

szinte teljes területe szeméttel volt borítva. A következő LEN alkalmával, és esetleg más 

események alatt is hasznos lenne egy szemétszedés megszervezése. A kivitelezés részletein 

még nem gondolkoztam, azonban a koncepció az lenne, hogy minden összegyűjtött zsák 

szemétért járna valamilyen jutalom, ami lehetne ital akciós kupon, ajándéktárgy stb.  

A jótékonysági adománygyűjtés felpörgetésére remélem, hogy a Kommunikációs referens 

segítségével sikerülne megoldást találnunk. Ez részben a hirdetésben és népszerűsítésben 

rejlene. Ezen kívül, mivel az emberek nagy része sajnos sokkal inkább hajlandó akkor adni, ha 

kap is cserébe valamit, lehetne gyártani pár promóciós kitűzőt vagy tollat, stb.-t, amit a 

nagyobb adományokért kaphatnának az adományozók.  

 

 

Zárszó:  

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a pályázatomat, bármilyen javaslatra és ötletre nyitott 

vagyok. Ha kérdésed van, nyugodtan keress meg személyen, vagy e-mailben. 

Elérhetőségem:  nemethcsilla2f@gmail.com 
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