
 

 

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ 

Krózser Martin 

EHÖK Általános elnökhelyettes  

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabály 12. § (3) d) pontja 

alapján a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan dönt az EHÖK tisztségviselői 

kötelező éves beszámolóinak elfogadásáról. Ennek alapján az alábbi beszámolóban 

szeretném áttekinteni az idei éves tevékenységemet.  

Véleményem szerint az idei évben sikerült előre lépnünk a HÖK pozitív megítélésének 

erősítésében mind hallgatói, mind egyetemi oldalról tekintve. A HÖK jelenléte a hallgatók 

mindennapjaiban is erősödött, illetve sikerült szoros együttműködési kapcsolatok 

kialakítanunk az egyetemi felsővezetéssel. A 2022-es évben is több új kihívással kellett 

szembe néznünk, de azt gondolom, hogy összességében sikerült megoldást találnunk 

minden esetben.  

Az előző évhez képest idén már minden folyamatban részt vettem és az eseti jellegű kisebb 

dolgoktól, egészen a kiemelt projektekig megtervezésében és operatív lebonyolításában is 

aktív szerepet vállaltam. Az idei évben is tovább folytattam az előző éves tevékenységeim 

jelentős részét, így a közös EHÖK postafiók és ehhez kapcsolódóan az Anonim 

Panaszkezelő Rendszer kezelését is én láttam el. Az előző évhez képest viszonylag kisebb 

számú panasz érkezett a hallgatók részéről, azonban ennek fő okaként a rendszer nem 

megfelelő ismertségét látom hallgatói körben, amin érdemes a jövőben változtatni. Az 

érdekképviseleti tevékenységem talán legfontosabb helyszínei a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság (HJB) és a Felvételi Jogorvoslati Bizottság (FJB) voltak. Mindkét bizottságban 

sikerült eredményeket elérni, hiszen az előző évekhez képest, még több esetben volt 

hatékony az érdekképviseleti tevékenység. Ezen kívül sikerült jó együttműködési 

kapcsolatokat kialakítani és fenntartani több külső partnerrel (frissdiplomás, Local Hero 

Tour, Ludovika-FCSM Csata), amelyeknek köszönhetően még több megjelenési 

lehetőséggel rendelkeztünk. Az egyetem belső oldaláról nézve, majdnem az összes 

megbeszélésen és egyeztetésen én is részt vettem az elnökkel, több esetben 



 

 

helyettesítettem is, így a személyes kapcsolatok kialakításában és döntési mechanizmusok 

megismerésében is történt fejlődés. A továbbiakban a fő projektekről szeretnék 

beszámolni. 

Január folyamán a STUDIUM-program záró fázisában vettem részt, ahol az elkészült 

elemzések eredményeit vitattuk meg a kari és egyetemi vezetőkkel. Érdekképviseleti 

tevékenységhez tartozik az OMHV Szabályzat módosító javaslatainak megfogalmazása és 

egyeztetése a tavaszi és az őszi félévben, amelynek köszönhetően a mostani OMHV már a 

módosított szabályzat alapján történik. A következő nagy projekt az új struktúrában 

megvalósuló Gyűrűavató volt. Itt az előzetes tervezéstől, a szerződések előkészítésén és 

egyéb gazdasági dokumentációk elkészítésén át, egészen a rendezvény operatív 

lebonyolításáig mindenben aktív szerepet vállaltam.  

A tavasz folyamán a Sportirodával közösen elindítottuk az egyetem Sportnagyköveti 

rendszerét, amely az első éves „pilot” időszak után jövőre is folytatódik módosított 

struktúra alapján, szorosabb együttműködésben az NKE SE-vel és az RTK Testnevelési 

Tanszékkel. Ezen kívül, az egyetemi akkreditáció HÖK-öt érintő részeinek kidolgozásáért 

és az adatszolgáltatásért is én feleltem.  

Ebben az időszakban az egyik legmeghatározóbb projektünk az ukrajnai háború kapcsán 

vállalt humanitárius szerepünk volt. Megszerveztük az Egyetemen az adománygyűjtést, az 

adományok elszállítását, aktívan együttműködtünk a Magyar Református 

Szeretetszolgálattal az önkéntesek szervezésében, valamint megszerveztük 100 

Ukrajnában tanuló indiai hallgatótársunk elszállásolását a Campus két kollégiumában.  

Az idei évben mindkét Vers-novella- és fotó pályázat tervezéséért és felügyeletéért 

feleltem, az operatív lebonyolítást pedig a Kulturális- és sportügyekért felelős elnöki 

megbízott végezte. A tavaszi pályázati időszak nem volt sikeres, főként kommunikációs 

problémák miatt, azonban az őszi pályázási időszakra több mint 50 pályamunka érkezett 

be. A jövő évet tekintve még szorosabb együttműködésre van szükség a Kultúrkörökkel, 

azonban mindenképpen fontos projektnek kell maradnia a Vers-novella- és fotó 

pályázatnak.  

A tavasz végén történt az idei HKR módosítás, amely kapcsán a beérkező TVSZ-hez 

kapcsolódó kari ötleteket fésültem össze és fogalmaztam meg javaslatainkat, illetve az 



 

 

elnökkel közösen vettünk részt a módosítással kapcsolatos megbeszéléseken. 

Véleményem szerint egy hatékony érdekképviseleti munka eredményeként került 

módosításra a TVSZ. Az idei évben is a Gazdasági Elnökhelyettessel és az Irodavezetővel 

közösen történt az év végi ösztöndíjpályázatok bírálása, amely mindig nagy feladat. 

Vannak hibák a bírálási rendszerben, amelyeket a következő bírálási folyamat előtt 

szükséges javítani.  

Az év egyik legnagyobb projektje a Gólyatábor volt. A Tábor megtervezése, a szolgáltatók 

szerződéseinek előkészítése és az egyéb gazdasági dokumentációk elkészítése, illetve a 

teljes operatív lebonyolítás volt a feladatom. Azt gondolom, hogy a közös egyetemi 

tematika és a saját készítésű díszletek egyértelműen emelték a rendezvény színvonalát. 

Az új struktúra a hatékonyság és költségcsökkentés szempontjából bevált, a szolgáltató 

partnerek színvonala a szerződésük szerinti szorosabban fogásukkal javult. Az 

összegyetemi program elképzelése előremutató volt, azonban több területen is fejleszteni 

szükséges a következő évben. A nyár folyamán több kitelepülési lehetőségünk is volt (Pont 

Ott Party, EFOTT Fesztivál, Tranzit Expo), amelyeknek köszönhetően tovább növeltük az 

egyetem részvételét.  

Ősszel az évek óta húzódó hallgatói parkolási rendszert sikerült beindítanunk. A több, mint 

120 pályázatot az Irodavezetővel bíráltuk le szeptemberben, illetve a hozzá kapcsolódó 

dokumentáció elkészítésében is segédkeztem. A parkolási rendszer egy sikeres hallgatói 

szolgáltatás, ebben az első félévében sikeresen működik, azonban „gyermekbetegségek” 

itt is előfordultak, így ezen a területen szükséges módosítani és fejleszteni. Az ősz folyamán 

ismét lezajlott az NKE LIGA. Ismételten egy sikeres lebonyolításról tudok beszámolni, 

hiszen mind a résztvevő csapatok száma, mind pedig kilátogató hallgatók száma is 

megnőtt az előző évekhez képest. Ezen kívül a frissdiplomás csapattal kialakított jó 

kapcsolat miatt lehetőségünk volt az egyetemet képviselni a Jobverse kiállításon, amit egy 

összetett és hosszú egyeztetés előzött meg az egyetemen, azonban sikeres volt a 

kitelepülés és a jövőben is élünk a lehetőséggel. Másik együttműködés gyümölcse a Local 

Hero Tour E-Sport Bajnokság, ahol idén még több hallgató vett részt. 

Az ősz kiemelt projektje a Gólyabál volt, ami ismét a Campuson került megrendezésre a 

költségcsökkentés jegyében. Az előző évekhez képest egy nagymértékben megnövekedett 



 

 

munkamennyiség mellett rendeztük meg a bált, hiszen az eddigi években a „ház feladatit” 

küldő partner látta el, idén viszont ránk vártak ezek a feladatok. Ennek ellenére sikeresnek 

ítélem meg a Bált.  

Először került megrendezésre az idei évben az NKE Jeges est, aminek szerződéért és 

megvalósításáért már én feleltem. A hallgatói visszajelzések alapján a következő évben is 

érdemes megrendezni a közös korcsolyázást.  

Az idei évben sikerült még szorosabbra fűzni a viszonyt a HÖOK-kal, a választmányi 

tagságommal összefüggésben az idei HÖOK rendezvények legnagyobb részén képviseltem 

az NKE-t. Ezen kívül több projektben is együttműködtünk a HÖOK-kal. A jövő évben a még 

szorosabb kapcsolat kialakítása a cél.  

Az új kihívások ellenére sikeresnek ítélem meg az évet, hiszen még több területen tudtunk 

szoros kapcsolatokat kialakítani egyetemen belül és kívül.  

 

Ezúton kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm támogatására! 

 

 

Budapest, 2022. 12. 09.  

 

Krózser Martin s.k. 


