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Kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes 

 

 

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 hallgatói érdekképviseleti tevékenységem rövid bemutatása. 

Hallgatói Önkormányzati munkámat 2022-ben végig az EHÖK kommunikációs és 

adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyetteseként töltöttem be. 

Az Alapszabály 24.§-a az alábbi feladatokat utalja a kommunikációs és adatvédelmi 

ügyekért felelősügyekért felelős elnökhelyettes felelősségi körébe: 

 

„(2) A kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes feladatai: 

 

a) az EHÖK elnök munkájának állandó segítése, eseti jellegű helyettesítése, az EHÖK 

kommunikációval kapcsolatos munkájának közvetlen tervezése, szervezése, 

b) az EHÖK elnök utasításai alapján a határidők betartatása és a kapcsolattartás 

biztosítása a kari HÖK Választmányok kijelölt képviselőivel, 



 

 

 

 

c) az egyetemi adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolattartás, 

d) állásfoglalásokat fogalmaz meg az EHÖK-öt érintő adatvédelmi kérdésekben, 

e) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó, adatbiztonsági követelményeknek a 

megtartását, 

f) munkájáról köteles beszámolni az Elnökség felé.” 

 

 

Egész éves, állandó feladataim közé tartozott az EHÖK és a kari részönkormányzatok 

tagjaival történő kapcsolattartás kommunikációs és adatvédelmi kérdésekben, valamint a 

kari kommunikációs referensek munkájának segítése, tartalmak és grafikák elkészítése. Az 

EHÖK Kabinet tagjai közül a sport-és kulturális ügyekért felelős elnöki megbízottal az NKE 

Kultúrköröket és a sportéletet érintő kérdésekben, a gazdasági ügyekért felelős 

elnökhelyettessel az ösztöndíjak tekintetében, a kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettessel a kollégiumi ügyek kapcsán, az általános elnökhelyettessel pedig minden 

egyéb, hallgatókat érintő kérdésben egyeztettem és készítettem tájékoztató jellegű, 

közérdekű bejegyzéseket illetve egyéb tartalmakat, valamint koordináltam a 

megjelenésért felelős elnöki megbízott egész éves munkáját. Szoros együttműködésben 

dolgoztam 2022 októberétől az EHÖK médiatartalomért felelős elnöki megbízottjával, aki 

számára jelenleg is zajlik a feladatok átadása.  

Az én felelősségem volt tág értelemben az EHÖK kommunikációs teendőinek 

megvalósítása, amely számos elemet foglalt magában: az EHÖK Facebook, Instagram és 

Youtube fiókjának, illetve az EHÖK Facebook csoportjainak kezelését és az ezeken a 

felületeken megjelenő tartalmak rendszeres kitalálását, megírását, fotózását, feltöltését; a 

rendezvények előtti kommunikációs tervek elkészítését; Neptun üzenetek kiküldetését; 

kérdőívek és felmérések készítését; a LudEvent felületen események létrehozását és 

regisztrációk kezelését; valamint 2022 októberéig az EHÖK honlap frissítését és  kezelését. 

Folyamatosan zajlott emellett különböző kommunikációs együttműködések megvalósítása 

az NKE szakkollégiumaival és diákszervezeteivel, szervezeti egységeivel (pl. Eötvös  József  

Kutatóközpont, Ludovika Huszár Lovarda, Innovációs és Technológiai Iroda, NKE Filmklub, 

Oktatási és Tanulmányi Iroda stb.). Számos, egyetemen kívüli szervezettel és 

intézménnyel sikerült kialakítani a hallgatótársainknak előnyös szoros, egész éves vagy  



 

 

 

időszakos együttműködéseket (pl. hallgatói munkalehetőségek, NKE-seknek szóló 

kedvezmények, nyereményjátékok, ingyenes programok biztosítása céljából). Szintén 

folytatódott a korábbiakban kialakult partneri viszony a Ludovika-FCSM Csata 

kosárlabdacsapattal, valamint a Forum Publicum újsággal. Emellett kiemelten foglalkoztam 

a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája programjainak, híreinek 

kommunikálásával, illetve több alkalommal is hozzájárultam a munkájukhoz hallgatói 

interjúk készítésével.  Az év során valamennyi rendezvényünknél és projektünknél részt 

vettem a szervezési feladatokban. Külön öröm, hogy részt vehettem két olyan 

rendezvényen való részvételünkkel kapcsolatos együttműködésünk kialakításában, 

amelyen korábban az NKE, illetve az NKE HÖK nem képviseltethette magát (JOBVERSE, 

Tranzit Expo). Emellett én voltam felelős az év során az Egyetem különböző 

rendezvényeihez igényelt önkénteseinek koordinálásáért is. 

 

Ezúton kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm támogatásában. 

 

 

Molnár Kamilla s.k. 


