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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

 
 

Jelen dokumentum célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzatának (továbbiakban: EHÖK) Alapszabálya értelmében a Küldöttgyűlés felé 

történő éves beszámolási kötelezettségem teljesítése, ezzel együtt pedig a 2022-ben 

nyújtott tevékenységem bemutatása. 

2022 októberében kezdtem meg Hallgatói Önkormányzati munkámat, amit Molnár 

Kamillával, az EHÖK Kommunikációs és adatvédelemért felelős elnökhelyettesével együtt 

végzem Médiatartalomért felelős elnöki megbízottként. Dibusz Bendegúz, jelenlegi EHÖK 

elnök megbízásából töltöm be ezt a tisztséget. 

Az Alapszabály 27.§-a az alábbi feladatokat utalja a referensek (elnöki megbízottak) 

felelősségi körébe: 

„(1) Az EHÖK elnöke a hallgatókat érintő kiemelt fontosságú szakterületek feladatainak 

koordinálására EHÖK referenst nevezhet ki. 

(2) Az EHÖK referens mandátuma meghatározott időpontig, de legkésőbb az EHÖK elnök 

mandátumának lejártáig szól. 

(3) Feladata az adott területhez tartozó bizottság munkájának koordinálása, valamint az 

egyetemi vezetés kompetens személyeivel történő kapcsolattartás. 

(4) A referens munkájáról az Elnökségnek számol be. Munkája koordinálását az EHÖK 

elnökhelyettesei látják el. 

(5) Az EHÖK elnöke munkájának közvetlen segítésére Elnöki megbízottat nevezhet ki, az 

Elnöki megbízottra az EHÖK referensre vonatkozó szabályok irányadóak.” 

 
 
 

 



 

 

 
 
Állandó feladatok 

 

Állandó feladataim közé tartozott az EHÖK és a kari részönkormányzatok tagjaival történő 

kapcsolattartás kommunikációs kérdésekben, valamint a kari kommunikációs referensek 

munkájának segítése. A 2022-es időszak inkább az EHÖK Kommunikációs és 

adatvédelemért felelős elnökhelyettes munkájának segítése és az ő feladatköre szerint 

elsajátítandó készségek betanulása, gyakorlása volt. Fontosnak találom, hogy bármilyen 

feladatot képes legyek elvégezni, és bármiben számíthassanak rám, ezért igyekszem 

segíteni a Kabinet tagjainak, amennyiben megkérnek rá, vagy szükségük van rám. 

 

 

Projektek, rendezvények 

 

 

Mivel elsőévesként lettem az EHÖK Kabinet tagja, gyorsan kellett hozzászoknom az 

egyetemi környezethez, valamint magához az érdekképviselethez. Az első rendezvény, 

amiben szerepet vállaltam az utómunkákban, az NKE Vibes volt. Az évközi 

rendezvényekben, a Vers-, novella- és fotópályázatban, NKE LIGA-ban, valamint a 

Gólyabálban igyekeztem kivenni a részem és idővel egyre több feladatot bíztak rám a 

Kabinet tagjai, amiket becsületesen végre is hajtottam.  

 

Összegezve, a 2022-es évemben igyekeztem elsajátítani azt, amit a kommunikációs 

területen alkalmazni tudok, továbbá betekintést nyertem az EHÖK Kabinet mindennapjaiba, 

az állandó, és az alkalmi feladataiba. 

Ezúton kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm támogatásában 

 

 
 

 
Sass Martin s.k. 
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