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Tisztelt Választmány! 

Az alábbi éves beszámolóban szeretném összegezni a 2022-es év során a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzat által ellátott feladatokat, elért célokat és fejlesztendő 
tulajdonságokat.

Ez év során több személy is betöltötte a HHK HÖK elnöki pozícióját, jómagam idén augusztusától 
töltöm be a szervezet vezetői tisztségét. Szerencsére az előző két elnökkel jó viszonyt ápoltam, 
hasznos segítségeket és tippeket kaptam tőlük, illetve bármikor fordulhattam hozzájuk 
kérdéseimmel. Előző tisztségemet tekintve tanulmányi ügyekért felelős alelnök voltam, ezáltal 
kellően megismerhettem a kar vezetési struktúráját, szoros kapcsolatot ápoltam a Tanulmányi 
Osztállyal, az oktatási-dékánhelyettessel, valamint a Ludovika Zászlóalj vezetőivel. Ezen időszak alatt 
nem csak az általános tanulmányi ügyekkel foglalkoztam, hanem a honvéd tisztjelölteket érintő 
bármilyen nemű kérdésekkel, problémákkal. Nagy szerepet vállaltam az idei Gólyatábor 
szervezésében és lebonyolításában, igaz még nem elnökként és főszervezőként voltam jelen, de a 
munka nagy részét az akkori, pár fős csapattal koordináltuk le és irányítottuk a többi szervezőt és 
mentort. Tanulságként levonható a Gólyatáborról, hogy a HHK-s gólyák részvételi aránya 
folyamatosan nő, ezáltal nekünk is még több mentorra lesz szükségünk a jövőben a hatékony 
munkához. Idén ősszel új választmány alakult, ahol mandátumot szerzett jó néhány régebbi tag és új 
hallgatókkal is bővültünk. Szerencsére zökkenőmentesen zajlott a választás, igaz csak egy fő első éves
hallgató kapott mandátumot, ezért a távoli jövőben figyelnünk kell arra, hogy megfelelő utánpótlást 
biztosítsunk, ha a jelenlegi HÖK-ös tagok befejezik képzésüket.

Tanulmányi oldalról a fő prioritás a félévenként összeállítandó speciális évfolyamrangsor a honvéd 
tisztjelölteknek. Úgy gondolom az év során ezt sikeresen abszolváltuk és próbáltuk minél inkább 
hallgatóbaráti módon kezelni a merev rangsorszabályzatot. A felmerülő kérdéseknél, problémáknál a 
TO és az oktatási-dékánhelyettes is rendelkezésünkre állt, egyedül az MH LZ századparancsnokai 
miatt csúszott és okozott problémát az adatszolgáltatás.

Gazdálkodási és szociális ügyeket tekintve az idei évet alapvetően sikeresen zártuk. Az általunk 
kiírásra került ösztöndíjakkal kapcsolatban törekedtünk a megfelelő és teljes körű tájékoztatásra, 
segítségnyújtásra, illetve a kar által meghirdetett további ösztöndíj pályázatok terén is tudásunkhoz 
mérten segédkeztünk hallgatótársainknak. A határidők betartása okozta a legnagyobb nehézséget az 
év során, így erre kiemelten szeretnénk figyelni az elkövetkezendő időszakban. A Diákjóléti Bizottság 
munkájával összességében elégedettek vagyunk, a hallgatótársak visszajelzései alapján is hasznos és 
megbízható munkát folytatott az év során mind az informálás, mind a bírálások terén. 

A félév szorgalmi időszakában viszonylag sikeres rendezvényeket tudhatunk magunkévá. Sajnos a 
rendezvények szervezését nagyban megnehezíti a saját és hallgatótársaink gyakorlati képzései, ezért 
nagyon nehéz hosszabb időre előre tervezni a rendezvényekkel. A kezdeti nehézségeket, amik a 



hiányos információk miatt alakultak ki, a terem lefoglalásánál sikeresen megtudtuk oldani, így a 
jövőben ezekkel már nem lesznek problémáink. A jövőben fejlesztésre szoruló kategóriaként 
nevezném meg a saját terveink elkészítését, ami innentől kezdve a megalakult KSZB segítségével 
gőzerővel beindul, valamint az anyagbeszerzések minőségét. Rendkívül megnehezíti a hallgatók 
bevonzását a rendezvényekre, ha saját körön belül a megrendelt termékeket nem tudják időben és 
pontosan teljesíteni. Emellett volt példa, hogy az igényelt termékek/eszközök pontosan meglettek 
nevezve, ennek ellenére a kérések csak rosszabb minőségben, olcsóbb kivitelben kerültek 
teljesítésre, amikor a költségvetésünk megengedte volna a drágább, jobb minőséget is. Összegezve 
az őszi szemesztert, a rendezvények tervezett létszámát mindenhol nagyjából sikerült eltalálni, de 
még túl lépni is. A hallgatóktól sok pozitív visszacsatolást kapunk, és a véleményüket kikérve 
próbáljuk tökéletesíteni a rendezvények minőségét.

A Kollégiumi ügyek vonatkozásában a HHK pozitív évet zárt maga mögött. Ebben hatalmas szerepet 
töltött be a megalakult Kollégiumi Bizottság, melynek minden évfolyamról volt felelős tagja, így 
gördülékenyen ment a hallgatótársak tájékoztatása minden őket érintő kérdésben. A felvételi eljárást
igyekeztünk megkönnyíteni mindenki, de legfőképpen az első évesek számára egy Kollégiumi 
kisokossal. A tapasztalatok szerint ez nagy segítség volt a jelentkező hallgatók számára, azonban sok 
újdonság merült fel, mellyel a projekt kiegészítendő, így kiküszöbölve a fennmaradó problémákat. 
Ebben az évben megvalósult az ÁNTK-val való együttműködés is a kollégiumi programok 
tekintetében, ezzel is elősegítve a karunk nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakos 
hallgatóinak integrációját. Ezt az együttműködést továbbra is szeretnénk megtartani, megerősíteni.

Kommunikáció terén a referensi pozíciót szintén 3 személy is birtokolta az év során. A minőségi 
javulás a posztokban szemmel látható volt, egységes arculat kezdett kirajzolódni, a grafika és a 
fényképek minősége is sokat adott az összképhez. Azonban sokszor felmerült az a probléma, hogy 
késve kerültek ki az információk, posztok a közösségi média felületeinkre. Ez a probléma az új 
referenssel megoldódni látszik, illetve a KMB is remélhetőleg aktívan tudja majd segíteni munkánkat.

Összegezve, a HHK HÖK sikeres évet zárt, a fejlődés és a fejlődni akarás minden választmányi tagban 
megvan, ami elengedhetetlen. Úgy érzem, remek összhangban és motiváltan, egymást segítve 
tudunk csapatban dolgozni, mindenki magáénak érzi a HÖK-ös ügyet és szeretné ezt a szervezetet 
megfelelően képviselni, színvonalassá tenni.
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