
 

Eseménynaptár 

2016.10.01-2017.02.15. 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2016.11.01 Budapest 
HÖOK Vezetőképző – 
Esélyegyenlőségi szekció 
előkészítése 

2016.11.02. Budapest 
HÖOK Vezetőképző – 
Esélyegyenlőségi szekció 
végső egyeztetés az előadóval 

2016.11.11-13. Siófok 
HÖOK Vezetőképző – 
Esélyegyenlőségi szekció 

2016.11.12. Siófok Választmányi Ülés 

2016.11.15. Budapest 
HÖOK Vezetőképző – 
Esélyegyenlőségi szekción 
elhangozattak összefoglalója 



 

2016.11.16. Budapest 
Következő két év 
mérföldköveinek kidolgozása 

2016.06.21 Velence HÖOK Elnökségi „hétvége” 

2016.12.15 Budapest HÖOK 20 Konferencia 

2016.01.10. Budapest 
Megbeszélés az NKE EHÖK 
Elnökével az Esélyegyenlőségi 
Konferenciáról 

2016.01.14 Budapest HÖOK Elnökségi Ülés 

2016.02.15 Budapest 

Megbeszélés Dávid 
Szamantával az ELTE Hallgatói 
Önkormányzatának 
Esélyegyenlőségi referensével 

  



 

HÖOK Vezetőképző – Esélyegyenlőségi szekció: 

A HÖOK Siófokon megrendezésre kerülő Vezetőképzőjén először került fel a választható 

szekciók közé az esélyegyenlőség. Tizenegyen jelentkeztek, így a foglalkozás a létszámból kifolyólag 

nagyon interaktív volt. Az első napon összességében beszéltünk az esélyegyenlőségről a 

felsőoktatásban és saját tapasztalatokról. Ezek után előadást tartott számunkra Kovács Krisztina, az 

ELTE fogyatékosügyi központvezetője a náluk működő kiforrott rendszerről és eddigi 

tapasztalatairól, majd az ELTE egy fogyatékossággal élő elő hallgatója mesélt arról, hogy ő hogyan 

éli meg a mindennapjait egyeteme keretein belül.  

A második napon négy fő témával foglalkoztunk. Az első a HÖOK által a témában készített 

kutatás és annak elemzése volt. A második arról szólt, hogy az intézményi hallgatói önkormányzatok 

milyen szerepet töltenek be az esélyegyenlőség témájában és milyen szinten foglalkoznak ezzel a 

kérdéssel. A harmadik a fogyatékossággal élő hallgatók sportolási lehetőségeit mutatta, boncolgatta 

az egyes intézmények keretein belül. Végül pedig csoportmunkában egy Esélyegyenlőségi 

konferencia programtervét vitattuk meg. 

A HÖOK Vezetőképző – Esélyegyenlőségi szekció véleményem szerint sikeres volt és a 

jelenlévők úgy jeleztek vissza, hogy sok újdonsággal ismerkedtek meg a programok által.  

A továbbiakban az észrevételek alapján érdemes időt szakítani rá akár egy szociális támogatásokkal 

foglalkozó szekció keretein belül. 

A következő két év mérföldköveinek kidolgozása: 

 Konferencia megtartása az esélyegyenlőséggel kapcsolatban 

 Ajánlás készítése a részönkormányzatoknak az esélyegyenlőségi feladatok ellátására 

a szervezeten belül 

 Objektív rangsor elkészítése a felvételihez a fogyatékossággal élő diákok számára 

 Fiatalok munkavállalását segítő pályázatok közvetítése a hallgatók felé 

 Jótékonysági est szervezése 

 Fenntartható fejlődés projekt 

o „Teszedd program”-ban való részvétel 

o Faültetés 



 

Ajánlás a hallgatói önkormányzatoknak 

A múlt évi kutatásnak köszönhetően kiderült, hogy az intézményekben dolgozó 

esélyegyenlőségi referensek, nagyon nehezen érik el a fogyatékosság élő hallgatókat. További 

problémaként merült fel, hogy a dolgozók és a hallgatók közötti korkülönbségnek köszönhetően 

másképp közelítik meg a mindennapos problémákat az intézményben tanuló fogyatékossággal élő 

hallgatók és a velük foglalkozó referensek. 

Ezen problémákból kifolyólag nagy segítség lenne a fogyatékossággal élő hallgatóknak, ha 

lenne egy személy - az intézményi érdekképviseleti szerven belül -, aki foglalkozna ezzel a 

problémával. Természetesen az nem várható el, hogy csak ebből az okból kifolyólag a hallgatói 

önkormányzatok bevezessenek egy új pozíciót, de ennek a hiányosságnak a pótlása egy már 

meglévő hasonlótárgykörrel foglalkozó felelős feladatainak ekként történő kibővítésével is 

lehetséges. 

Várható pozitív eredmények ehhez kapcsolódóan: 

- Akár már a gólyatáborokban felhívható erre a figyelem, így akinek szüksége van, rá tudja, 

hogy kihez fordulhat; 

- Egyszerűbben fordulnak segítségért a hallgatók a hallgatói önkormányzathoz, mint az 

egyetem bármelyik felelőséhez; 

- A hallgatói önkormányzat sokkal szélesebb körű segítséget tud nyújtani; 

- Javít a hallgatói önkormányzatok megítélésén, ha ehhez hasonló társadalmi problémákkal 

foglalkoznak. 

 

Tisztelettel kérem a közgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

Budapest, 2017.02.15.  Mósa Tamás sk. 

  Elnökségi tag 

 


