
 

 

Eseménynaptár 

2017 február – 2017 május 

 

Időpont Helyszín Esemény 

2017.03.24 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.03.31 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.04.02 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.04.03 Budapest 
EFOTT érzékenyítési programokkal 

kapcsolatos megbeszélés 

2017.04.10 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.04.18 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.04.20-23. Budapest HÖOK Tavaszi Vezeztőképző 

2017.04.25 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.05.02 Budapest HÖOK elnökségi ülés 

2017.05.02 Budapest HÖOK választmányi ülés 

2017.03.11-12. Dunaújváros HÖOK elnökségi hétvége 



 

2017.03.12 Dunaújváros HÖOK elnökségi ülés 

2017.04.20 Siófok HÖOK választmányi ülés 

2017.04.21 Siófok HÖOK választmányi ülés 

2017.04.22 Siófok HÖOK választmányi ülés 

2017.02.25 Székesfehérvár HÖOK Küldöttgyűlés 

  



 

 

 

Részletes beszámoló 

 

HÖOK Esélyegyenlőségi kutatás bemutatása: 

A közelmúltban készített HÖOK kutatásunk szerint, a hazánkban működő felsőoktatási 

intézmények eleget tesznek a törvény által előírt kötelezettségeknek az esélyegyenlőség terén. 

Ugyanakkor továbbra is fontos az ezen túlmenő fejlődés iránti törekvés annak érdekében, hogy 

az említett intézmények minél többet tegyenek a fogyatékossággal élő hallgatók 

esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. A segítségnyújtásnak gyakran anyagi és humán 

erőforrásbeli problémák szabnak gátat. Továbbá, az akadályok közé tartozik az is, hogy a 

hallgatótársaink és az oktatók nem tudják, hogy hogyan közeledjenek az érintett hallgatókhoz. 

A humánerőforrással kapcsolatos problémákat önkéntes hallgatók bevonásával lehetne 

orvosolni, ezzel nagy terhet levéve az intézményről mind az anyagiak, mind a személyi állomány 

terhelésének tekintetében. Fontos továbbá, hogy a részönkormányzatokon belül legyen egy 

személy, aki az esélyegyenlőségért felel, hiszen egy sérült hallgató problémáját egy 

hallgatótársa hatékonyabban tudja képviselni. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy a 

hallgatók és az oktatók részére érzékenyítő tréningek kerüljenek megszervezésre, ezzel segítve 

őket a sérült hallgatókkal való speciális bánásmód elsajátításában. Mindemellett, az is fontos 

lehet, hogy az egyes egyetemeken, főiskolákon, a területen dolgozók megfelelő keretek között 

találkozhassanak és megoszthassák egymással tapasztalataikat.  

A hallgatók sportolási lehetőségeiről sem szabad megfeledkeznünk. Minél több intuitív, vagyis 

ép és fogyatékos sportolók együtt sportolását biztosító rendezvényt követően, a pozitív közös 

élmények hatására a mindennapokba is könnyebben behozhatóvá válna a gyakorlat.  

Ezen ismeretek tükrében együttműködést kezdeményeztünk Szekeres Pál, Miniszteri Biztos 

Úrral, hogy a kerüljön megrendezésre egy esélyegyenlőségi konferencia, amely keretein belül 

bemutatásra kerül a HÖOK által végzett kutatás, valamint kiemelt szerepet kapna, a 

fogyatékossággal élő hallgatók sportolási lehetősége. Ezen felül célunk, hogy egy olyan fórumot 



 

kerüljön kialakítását, ahol az intézmények megoszthatják egymással a jó gyakorlatokat az 

esélyegyenlőség témakörében. 

 

HÖOK Kutatás 2.0: 

Előzmények 

A közelmúltban készített HÖOK-kutatásunk szerint, a hazánkban működő felsőoktatási 

intézmények eleget tesznek a törvény által előírt kötelezettségeknek az esélyegyenlőség terén. 

(A kutatási eredményét mellékeltem.) 

Kutatás ismertető 

A jelenlegi felsőoktatási intézmények felkészültsége ebben a témában nagyon eltérő, amely 

köszönhető a fogyatékossággal élő hallgatókhoz való hozzáállásnak és szakmaiságnak, valamint 

az intézmény anyagi helyzetének. 

Egy érettségi előtt álló vagy felsőoktatási intézménybe jelentkező fogyatékossággal élő 

diák/hallgató számára nem csak azokat a kérdéseket kell mérlegelnie, hogy tanulmányait hol 

szeretné folytatni, hanem azt is, hogy ez az intézmény megfelel-e az ő elvárásainak pl.: 

akadálymentes-e, kap-e segítséget egy látássérült hallgató az intézményen belüli 

tájékozódáshoz. 

Ebben a kutatásban azt szeretnénk felmérni, hogy az intézmények mennyire vannak felkészülve 

arra, hogy egy fogyatékossággal élő hallgató mindennapjait megkönnyítsék. 

Gondolok itt azokra a hallgatókra, akik a következő fogyatékossággal küzdenek: 

• Súlyos beszédhiba 

• Diszgráfia 

• Diszlexia 

• Diszkalkulia 

• Hallássérülés 

• Mozgássérülés 

• Látássérülés 



 

• Asperger-szindróma 

A kutatás során vizsgált területek a következők lennének: 

• Akadálymentesítés 

• Szoftveres segítségnyújtás 

• Jegyzetek és tankönyvek elérhetősége akadálymentesen 

• Hallgatói önkormányzati segítségnyújtás 

• Esélyegyenlőségre fordított forrás hallgató arányosan 

• Esélyegyenlőségért felelős személy szakértelme 

• Esélyegyenlőségi Bizottság összetétele 

A kutatás végén szeretnénk felállítani egy objektív rangsort az intézményekről, fogyatékosság 

és képzési terület szerint bontva. Ehhez viszont nem elegendő az, hogy egy egyszerű kérdőív 

kitöltésével feltérképezzük az intézményeket saját bevallásuk alapján. Véleményem szerint, a 

kérdéses és nem tiszta helyzetekben akár mély interjúk segítségével kell az intézményt a 

rangsorban elhelyezni.  

 

EFOTT Érzékenyítő programok: 

Sajtótájékoztató 

Leírás: Az EFOTT hivatalos sajtótájékoztatóján jeltolmács alkalmazása. 

Borkóstoló vakon 

Leírás: Egy borkóstoló már önmagában is különleges és csábító élmény. Ebben a formában 

viszont megtapasztalhatjuk, hogy milyen élmény ez egy vak ember számára. Mekkora 

nehézséget okoz már egyáltalán az is, hogy megtaláljuk poharunkat. 

Jeltolmács a koncerteken  

Leírás: Jeltolmács segítségével egy halláskárosult fesztiválozó is átélheti a számára nem 

feltétlenül ismert koncert élményt. Véleményem szerint elegendő lenne csak három jól ismert 

magyar zenekar koncertjén megvalósítani, így kipróbálni ezt. 



 

Linkek: 

https://www.youtube.com/watch?v=UN-zwLbVmLI 

https://www.youtube.com/watch?v=YyEQxJX8eN0 

Fesztivál akadálymentesítése 

Leírás: A fesztivál bejárata, kempinghely és a koncert helyszínek, valamint az ezeket összekötő 

utak megközelíthetőek legyenek mozgáskorlátozott személyek számára is. 

 „Öltözz fel vakon” 

Leírás: A fesztiválozók kipróbálhatják, hogy milyen felöltözni egy vak embernek. 

Kerekesszékes labirintus 

Leírás: A jelentkezők megtapasztalhatják, hogy milyen egy kerekesszékesnek a közlekedés. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6bu0TECYCOU&t=1m58s 

Kísérő szolgáltatás 

Leírás: Azon fesztiválozók részére nyújtott személyes segítségnyújtás, akik látássérültek vagy 

mozgáskorlátozottak, így ők is bármilyen nehézség nélkül élvezhetik a fesztiválélményt. 

  

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat 

 

Budapest, 2017. 05. 08. 

 Mósa Tamás sk. 

 Elnökségi tag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UN-zwLbVmLI
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