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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

(továbbiakban: NKE EHÖK) Alapszabálya a 11.§ (3) d) pontja alapján a 

Küldöttgyűlés (továbbiakban: KGY) kizárólagos jogkörébe helyezi az NKE 

EHÖK tisztségviselőinek éves tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadását. 

 

Az Alapszabály 22.§ (2) bekezdésének értelmében az általános elnökhelyettes 

feladatai: 

 

a) az EHÖK elnök munkájának állandó segítése, eseti jellegű 

helyettesítése, az Elnökség munkájának közvetlen tervezése, 

szervezése a gazdasági elnökhelyettessel, 

b) az EHÖK tisztségviselőinek munkájának ellenőrzése a gazdasági 

elnökhelyettessel az EHÖK elnök utasításainak megfelelően, 

c) az EHÖK elnök utasításai alapján a határidők betartatása és a 

kapcsolattartás biztosítása, 

d) munkájáról köteles beszámolni az Elnökség felé. 

 

Míg a 2019-es év egy minden szempontból meghatározó, sikerekben, 

örömökben és rendezvényekben gazdag év volt, addig ezt sajnos a 

2020-as évről nem mondhatjuk el. A tavalyi évben rendkívül jó 



 

 

társaság állt össze az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat berkein 

belül és nem csak szakmailag értünk el sikereket, de emberként is 

közel kerültünk egymáshoz. Ez nem csak abban tükröződött vissza, 

hogy kiváló évet zártunk tavaly, de abban is, hogy hatalmas 

lendülettel, és dinamikával indultunk neki ennek az évnek, de a 

koronavírus márciusban keresztülhúzta a terveinket, 

elképzeléseinket és céljainkat. 

 

 

HOB (Hallgatói Operatív Bizottság) 

 

2019 decemberében a kari HÖK elnökök és az EHÖK egyetértésében 

megalakult a HOB, azaz a Hallgatói Operatív Bizottság. A HOB 

„jogelődje” vagy inkább nagybátyja, a 2018-ban működő EHÖK 

Programszervező Bizottság volt. Funkciója ettől azonban eltérő: az 

összes, mind kari, mind pedig EHÖK rendezvény operatív 

megvalósításának támogatása, amely egy igen széles portfóliót 

takar. Mivel, ezen év feloldhatatlan sajátságokat hordozott 

magában, és a „pilot-program” kudarcba fulladt, bízom benne, hogy 

a HOB a következő évben teljes mellszélességgel tud asszisztálni az 

EHÖK és a kari részönkormányzatok mindennemű munkájához.   

 

 

 

 

 



 

 

EFOTT 

 

Egyeztetések hosszú sora után, január végén megtörtént a várva-várt 

bejelentés: az NKE lesz a 2020-as EFOTT házigazdája.  

 

A háttérmunkálatok értelemszerűen már a hír sajtóban való publikálását 

megelőzően megkezdődtek. Megtörtént a rövidtávú kommunikációs 

stratégia kidolgozása, illetve hallgatókat toboroztunk, akik a fesztivál 

promótereiként a jegyértékesítésben vállaltak kulcsfontosságú 

szerepet. A toborzást sikeresnek ítélem meg, ugyanis az 

Egyetemünk összes karáról sikerült lehetőséget biztosítsunk 

hallgatóknak arra, hogy kipróbálhassák magukat promóterként. Ez 

azért is volt számottevő, hiszen a hallgatók a saját közegükben, 

gyorsan és olyan könnyedén meg tudták vásárolni a jegyet, mintha 

csak egy kari zenés-táncos mulatságra váltanák azt meg. 

 

Ezt követően, kifejezetten a promótereknek szóló, az online térben való 

kommunikációval és a jegyértékesítési „know-how”-kkal kapcsolatos 

két napos tréningen vettünk részt, melyet a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája és az EFOTT Kft. szervezett 

a jegyértékesítő hallgatók számára. 

 

Ezen felül, biztosítani szerettünk volna lehetőséget a hallgatóink 

számára a fesztiválon történő, az utóbbi években a népszerűségét 

tekintve, exponenciálisan növekvő, fesztiválokon történő 

munkavégzésre. Ennek keretében, az EFOTT Kft. –vel és a Hallgatói 



 

 

Önkormányzatok Országos Konferenciájával egyeztetve, közel 25 

hallgatót tudtunk volna foglalkoztatni különböző feladatkörökben a 

fesztivál teljes ideje alatt. 

 

 

Hallgatói munkavégzés 

 

Ez szintén egy tavaly év végi projekt, amely ebben az évben került 

illetve került volna megvalósításra. A tavalyi évben számos 

hallgatónak volt lehetősége az Egyetem berkein belül, a Fejlesztési 

rektorhelyettes úr hivatalánál munkát vállalni. Az ott foglalkoztatott 

hallgatók pozitív visszajelzései szolgálták azon ötletünk 

fundamentumát, ami a hallgatók az egyetemen történő 

munkavégzésének fellendítésére irányult. 

Úgy gondoltuk, hogy mi, hallgatók a tudás alapköveit az előadásokon és 

szemináriumokon szerezhetik meg, azonban a kötőanyagot, a 

„maltert” azt a gyakorlati tapasztalat adja meg. Ennek köszönhetően 

pedig nem csak elméletben, de gyakorlatban is naprakészek leszünk. 

 

Ehhez természetesen hozzájárult az az új rendelkezés is, miszerint 

egyes közigazgatási szerveknél, a részmunkaidőben foglalkoztatott 

hallgatók igényelhetnek kedvezményes tanulmányi rendet. Én úgy 

ítélem meg, hogy ez az elmúlt időszak egyik legnagyobb sikere, és 

az EHÖK illetve az egyetemi vezetés közötti együttműködés legszebb 

gyümölcse. 



 

 

 

Lehetőségek azonban nem csak az Egyetemünkön kívül találhatók, 

hiszen rengeteg munkát fektettünk abba, hogy a hallgatók a Campus 

területén rendelkezésre álló és az Egyetem különböző szervezeti 

egységeinél megtalálható lehetőségekből is részesedjenek. Majdnem 

12 hónap után azonban ez a lehetőség is megvalósult, ugyanis az 

Egyetemi Könyvtár, a hivatali munkarend utáni nyitva tartásának 

biztosítása érdekében hallgatók kerültek volna alkalmazásba, idén 

novemberben.  

 

Emellett, folyamatosan üzemel az „NKE NEWS” – nevű Facebook 

csoport, ahova – a lehetőségekhez és a megkeresésekhez mérten – 

folyamatosan kerülnek fel a különböző álláslehetőségek. 

 

Összegzés 
 

A veszélyhelyzet márciusi bevezetésétől kezdődően a Hallgatói 
Önkormányzat szervezetének energiáját a krízismenedzsment 

kötötte le, de úgy gondolom, hogy ehhez méltó módon sikerült 
együttműködni az egyetem vezetésével, és a lehetőségeinkhez, a 

birtokunkban lévő információk mennyiségéhez és a váratlan 
élethelyzetből adódó, túlzottan dinamikusan változó, instabil 

környezethez mérten jól, és gyorsan tudtunk alkalmazkodni.  

 

Bár a rendezvényeink elmaradtak idén, de úgy gondolom, hogy a 
Hallgatói Önkormányzat szervezetének egésze, ha csak digitálisan 
is, de jelesre vizsgázott kitartásból, akaratból és csapatmunkából 

2020-ban.  

 

Itt az ideje számot vetni, levonni a konzekvenciákat, pihenni, lelkileg-
szellemileg feltöltődni s bízni, hogy a következő évre helyreáll a 



 

 

világ. Ugyan olyan azonban már sosem lesz, mint amilyen volt… 

 

 

 

 

„Tragédiának nézed? nézd legott 

Komédiának, s múlattatni fog.” 

 

 

Ezúton kérném a tisztelt Küldöttgyűlés tagjait, hogy támogassák 
szavazatukkal éves beszámolómat. 

 

 

 

 

 

Szekeres Balázs 

általános elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 
 

 


