
































































































 

 

Iktatószám: NKE/982-24/2023 

Hatályos: 2023. 01. 15-től 

 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKI KABINET 

STATÚTUMA 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) 

Alapszabályának (továbbiakban: ASZ) 10. § (1) és (2) bekezdéseinek értelmében az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöki Kabinet az Alapszabályban meghatározott 

feladat- és hatáskörieken, valamint testületi felépítésükön túl […] statútumokban 

határoznak a vállalt többletfeladatokról és az ehhez szükséges testületi működésről. 

 

I. Fejezet 

AZ EHÖK ELNÖKI KABINET TAGJAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

Az Elnök feladat- és hatásköre 

1. § 

(1) Az EHÖK elnökének feladat- és hatáskörébe tartozik az Alapszabályban foglaltakon 

túl: 

a) az intézményi és intézményen kívüli hallgatói szervezetekkel való 

kapcsolattartás és együttműködés; 

b) a külhoni és nemzetközi partnerszervezetekkel való kapcsolattartás és 

együttműködés; 

c) az EHÖK tevékenységével összefüggően kapcsolattartás az egyetemi 

vezetőivel és szervezeti egységeivel; 

d) a szponzorációs jellegű együttműködések koordinálása és felügyelete; 

e) az intézményi és országos hallgatói tudományos szervezetekkel való 

kapcsolattartás és együttműködés; 

f) az EHÖK alumni tevékenységének koordinálása és felügyelete; 

g) az EHÖK szervezetfejlesztési tevékenységének koordinálása és felügyelete; 

h) az EHÖK vonatkozó belső ellenőrzésekhez és egyéb adatigénylésekhez 

kapcsolódó adatszolgáltatás koordinálása; 

i) az országos hallgatói kulturális szervezetekkel való kapcsolattartás és 

együttműködés; 

j) az EHÖK megjelenésének felügyelete; 

k) az EHÖK sport- és kulturális tevékenységének felügyelete; 



 

 

l) a hallgatói parkolási rendszer felügyelete; 

m) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységének felügyelete a 

Kommunikációs és Program Igazgatósággal együttműködésben, különös 

tekintettel a kiemelt hallgatói rendezvényekre; 

n) a Szervezet működését meghatározó szabályzatok módosításának 

koordinálása; 

o) a hallgatói jogorvoslathoz kapcsolódó érdekképviseleti tevékenységek 

ellátása; 

p) az NKE Sportnagyköveti rendszerének felügyelete együttműködve a NKE 

Sportirodával, a Ludovika Sportegyesülettel, az RTK Testnevelési és 

Küzdősportok Tanszékkel; 

q) az EHÖK Elnöki Kabinet munkájának szervezése és irányítása; 

r) az EHÖK iratkezelési feladatainak felügyelete; 

s) az intézményiszintű képzésfejlesztési programokhoz kapcsolódó EHÖK 

tevékenység koordinálása és felügyelete. 

 

Az Általános elnökhelyettes kiválasztása, feladat- és hatásköre 

2. § 

(1) Az EHÖK általános elnökhelyettes kiválasztása az EHÖK elnökének javaslatára, 

vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a Küldöttgyűlés választja 

meg. 

(2) Az EHÖK általános elnökhelyettes feladat- és hatáskörébe tartozik az 

Alapszabályban foglaltakon túl: 

a) az EHÖK elnök munkájának állandó segítése és az EHÖK Elnöki Kabinet 

munkájának közvetlen tervezése, szervezése az EHÖK Elnökkel és az EHÖK 

gazdasági elnökhelyettesével; 

b) az EHÖK Elnöki Kabinet tagok munkájának ellenőrzése a gazdasági 

elnökhelyettessel az EHÖK elnök utasításainak megfelelően; 

c) a rektorhelyettessel együttesen gondozott egyetemi projektek és 

rendezvények szervezési és koordinálási feladatainak ellátása; 

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

kapcsolattartás biztosítása; 

e) az EHÖK szervezetfejlesztési tevékenységének szervezése; 

f) az EHÖK tevékenységével összefüggően kapcsolattartás az egyetem 

szervezeti egységeivel; 

g) az intézményi hallgatói munkaközvetítés ellátása, kapcsolattartás az érintett 

szervezeti egységekkel; 

h) az EHÖK bel- és külföldi utazásszervezésének ellátása; 

i) nyomdai megrendelések elküldése; 

j) a hallgatói parkolási rendszer koordinálása; 



 

 

k)  az Egyetemi Lelkészséggel való kapcsolattartás és együttműködés; 

l) a kari részönkormányzati választásokkal kapcsolatos adminisztrációs 

tevékenységek koordinációja; 

m) az EHÖK Elnöki Kabinet szervezésében megvalósuló rendezvények 

koordinációja; 

n) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel; 

o) a kiemelt hallgatói rendezvények esetében kapcsolattartás és 

együttműködés a külső szolgáltatókkal; 

p) az EHÖK tevékenységével összefüggő adatvédelmi ügyek szervezése, 

kapcsolattartás az egyetem adatvédelmi tisztviselőivel 

q) az EHÖK tevékenységével összefüggően ellenőrzi az adatkezelésre 

vonatkozó, adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; 

r) az EHÖK egyetemi és egyéb rendezvényeken történő kitelepülésének 

szervezése és koordinálása, az egyetemi szervezeti egységekkel és külső 

szolgáltatókkal való kapcsolattartás; 

s) az EHÖK tevékenységének vizsgálata figyelemmel az EHÖK Alapszabály, 

valamint a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok 

rendelkezéseiben foglaltak betartására. 

 

A Gazdasági elnökhelyettes kiválasztása, feladat- és hatásköre 

3. § 

(1) Az EHÖK gazdasági elnökhelyettes kiválasztása az EHÖK elnökének javaslatára, 

vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a Küldöttgyűlés választja 

meg. 

a) az EHÖK gazdasági elnökhelyettesének feladat- és hatáskörébe tartozik az 

Alapszabályban foglaltakon túl: 

b) az elfogadott, illetve a módosított költségvetés alapján az EHÖK 

gazdálkodásának szervezése; 

c) az EHÖK ösztöndíjkeret és dologi költségvetés felhasználásának vezetése; 

d) az EHÖK éves költségvetésének tervezése együttműködve az EHÖK 

elnökkel;  

e) az EHÖK éves költségvetési beszámolójának előkészítése; 

f) a kari részönkormányzatok diákjóléti és gazdasági ügyekért felelős 

képviselők munkájának koordinálása; 

g) a havonta megküldött keretfelhasználás ellenőrzése; 

h) az EHÖK költségvetés módosításainak és átcsoportosításainak előkészítése; 

i) a közéleti- és demonstrátori ösztöndíj dokumentációjának elkészítése 

együttműködve az EHÖK adminisztrációs referensével; 

j) az EHÖK elnök munkájának állandó segítése; 



 

 

k) a Pro Juventute Díj, az Egyetemi Szakmai Ösztöndíj, az Egyetemi Közösségi 

Díj, a Hallgatói Sport- és Kulturális Ösztöndíj és a Hallgatói Tudományos 

Ösztöndíj dokumentációjának előkészítése együttműködve az EHÖK 

általános elnökhelyettesével és az EHÖK adminisztrációs referensével; 

l) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Juttatási Akadémiában 

való részvétel; 

m) a kari részönkormányzatokkal való kapcsolattartás minden EHÖK 

költségvetést érintő ügyben; 

n) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel; 

o) az EHÖK-öt segítve véleményező munkát végez gazdasági ügyeket érintő 

szabályzatok kidolgozása, módosítása esetén. 

 

A Kollégiumi és nemzetközi elnökhelyettes kiválasztása, feladat- és hatásköre 

4. § 

(1) Az EHÖK kollégiumi és nemzetközi elnökhelyettesének kiválasztása az EHÖK 

elnökének javaslatára, vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a 

Küldöttgyűlés választja meg. 

(2) Az EHÖK kollégiumi és nemzetközi elnökhelyettesének feladat- és hatáskörébe 

tartozik az Alapszabályban foglaltakon túl: 

a) a kollégiumi ügyeket érintő kérdésekben képviseli a Hallgatói 

Önkormányzatot, illetve képviseli a kollégisták kollégiumi tagsági 

jogviszonyával összefüggő érdekeit az egyetemi és országos fórumokon; 

b) a kollégiumi felvételi eljárások koordinálása; 

c) a kollégiumi felvételi eljáráshoz kapcsolódó szobabeosztások elkészítése 

együttműködve az Egyetemi Kollégiumi Bizottsággal;  

d) a kari részönkormányzati Kollégiumi Bizottságok munkájának koordinálása 

és felügyelete; 

e) a kollégiumi felvételi eljárás során keletkezett iratok iratkezelése és 

irattározása együttműködve az EHÖK adminisztrációért felelős személyével; 

f) folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a kollégiumok vezetéséért 

felelős személyekkel és a kollégiumi ügyekért felelős képviselőkkel, valamint 

az érintett hallgatói szervezetekkel a kollégiumi ügyeket érintő kérdésekben; 

g) összehangolja az EHÖK és a kari részönkormányzatok kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos tevékenységét; 

h) az EHÖK-öt segítve véleményező munkát végez kollégiumi ügyeket érintő 

szabályzatok kidolgozása, módosítása esetén; 



 

 

i) javaslatot tesz a kollégiumért/kollégiumokért felelős vezető/vezetők és 

kollégiumi ügyekért felelős képviselők számára a kollégisták kérelmei 

tekintetében;  

j) ellenőrzi a kollégiumokra vonatkozó szabályzatok betartását; 

k) az EHÖK karitatív tevékenységének szervezése és koordinálása; 

l) az EHÖK társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó projektjeinek 

szervezése és koordinálása; 

m) a hallgatói esélyegyenlőséggel kapcsolatos érdekképviseleti feladatainak 

ellátása; 

n) a külföldi vendéghallgatókkal kapcsolatos érdekképviseleti feladatok ellátása 

és koordinálása; 

o) a kollégiumok zöldítésével és fenntarthatóbbá tételével kapcsolatos 

tevékenységek és projektek szervezése és koordinálása; 

p) az EHÖK nemzetközi vonatkozású hallgatói rendezvényeinek koordinálása 

és felügyelete; 

q) a külföldi mobilitási programmal kapcsolatos hallgatói pályázatok 

elbírálásának koordinációja és felügyelete; 

r) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel. 

 

A Kommunikációs referens kiválasztása, feladat- és hatásköre 

5. § 

(1) Az EHÖK kommunikációs referens kiválasztása az EHÖK elnökének javaslatára, 

vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a Küldöttgyűlés választja 

meg. 

(2) Az EHÖK kommunikációs referens feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a)  az EHÖK kommunikációval kapcsolatos munkájának közvetlen tervezése, 

szervezése; 

b) a központi egyetemi rendezvényekhez kapcsolódó rekrutációs 

tevékenységek koordinálása és az egyetemi szervezeti egységekkel való 

kapcsolattartás; 

c) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységéhez kapcsolódó regisztrációs 

feladatok szervezése és koordinálása; 

d) a szponzorációs jellegű együttműködések szervezése; 

e) az egyetemi és külső kommunikációs megkeresésekhez kapcsolódó 

tevékenységek koordinációja és szervezése;  

f) az egyetem hallgatóinak tájékoztatása minden, hallgatókat érintő ügyről; 

g) az EHÖK tevékenységéhez kapcsolódó kérdőívek elkészítése; 

h) az EHÖK honlap tartalmának szerkesztése és frissítése; 



 

 

i) az EHÖK online és offline felületein történő megjelenésének szervezése és 

koordinálása, együttműködve a kari részönkormányzatokkal; 

j) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenység kommunikációjával összefüggő 

együttműködés szervezése a külső szolgáltatókkal; 

k) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel. 

 

Az Adminisztrációs referens kiválasztása, feladat- és hatásköre 

6. § 

(1) Az EHÖK adminisztrációs referens kiválasztása az EHÖK elnökének javaslatára, 

vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a Küldöttgyűlés választja 

meg. 

(2) Az EHÖK adminisztrációs referens feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) az EHÖK irodaszerkészletének és informatikai infrastruktúrájának 

felügyelete; 

b) az EHÖK irodaszerbeszerzésének szervezése; 

c) az EHÖK Küldöttgyűlés, az EHÖK Elnökség és az EHÖK Ösztöndíjbíráló 

Bizottság jegyzőkönyveinek, határozatainak, meghívóinak, jelenléti íveinek 

elkészítése és iratkezelése, valamint a napirendek előkészítése; 

d) az EHÖK feladatival összefüggő tevékenységek bejelentése az egyetem 

Service Desk Portálján; 

e) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok szervezése; 

f) az EHÖK adminisztrációs tevékenységével összefüggő iratkezelési feladatok 

szervezése és azok szükség szerinti továbbítása az egyetemi szervezeti 

egységek felé; 

g) a hallgatói parkolási rendszerrel kapcsolatos adminisztratív teendők 

szervezése; 

h) a kari részönkormányzatok iratkezelési tevékenységének felügyelete és 

ellenőrzése; 

i) a kari részönkormányzatokkal való kapcsolattartás és együttműködés az 

EHÖK adminisztrációs tevékenységével összefüggően; 

j) az EHÖK adminisztrációs tevékenységével összefüggő feljegyzéseinek 

elkészítése; 

k) az EHÖK Küldöttgyűlés és az EHÖK Elnökség jóváhagyott jegyzőkönyveinek 

és határozatainak továbbítása az EHÖK kommunikációs referensének; 

l) az EHÖK év végi iratrendezésének szervezése; 

m) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel. 

 



 

 

A Tanulmányi területért felelős referens kiválasztása, feladat- és hatásköre 

7. § 

(1) Az EHÖK tanulmányi területért felelős referens kiválasztása az EHÖK elnökének 

javaslatára, vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a 

Küldöttgyűlés választja meg.  

(2) Az EHÖK tanulmányi területért felelős referensének feladat- és hatáskörébe 

tartozik: 

a) a hallgatói felvételi jogorvoslathoz kapcsolódó érdekképviseleti 

tevékenységek ellátása; 

b) az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatához kapcsolódó módosító 

javaslatok készítése, együttműködve a kari részönkormányzatokkal; 

c) az anonim panaszkezelő rendszer kezelése; 

d) az EHÖK képzésfejlesztési tevékenységének szervezése és koordinálása; 

e) a hallgatói jogorvoslathoz és a hallgatók tanulmányi előmeneteléhez 

kapcsolódó tanácsadás ellátása; 

f)  az egyetem OMHV rendszerének nyomon követése, kapcsolódó módosító 

javaslatok készítése, együttműködve a kari részönkormányzatokkal; 

g) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel. 

 

A Megjelenésért felelős referens kiválasztása, feladat- és hatásköre 

8. § 

(1) Az EHÖK megjelenésért felelős referens kiválasztása az EHÖK elnökének 

javaslatára, vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a 

Küldöttgyűlés választja meg. 

(2) Az EHÖK megjelenésért felelős referensének feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) az EHÖK megjelenésével kapcsolatos grafikai elemek tervezése és készítése 

együttműködve az EHÖK kommunikációs referensével; 

b) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel. 

 

A Sport, és kulturális területért felelős referens kiválasztása, feladat- és 

hatásköre 

9. § 



 

 

(1) Az EHÖK sport, és kulturális területért felelős referens kiválasztása az EHÖK 

elnökének javaslatára, vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a 

Küldöttgyűlés választja meg. 

(2) Az EHÖK sport, és kulturális területért felelős referensének feladat- és hatáskörébe 

tartozik: 

a) az NKE Sportirodával, a Ludovika Sportegyesülettel, az RTK Testnevelési és 

Küzdősportok Tanszékkel, a Ludovika Csatával és a Magyar Egyetemek és 

Főiskolák Sportszövetségével való együttműködés; 

b) az NKE Sportnagykövetek tevékenységének nyomon követése; 

c) az NKE LIGA koordinálása az NKE Sportirodával együttműködve; 

d) az egyetem kabalájának prezentálása; 

e) az EHÖK Vers-, novella- és fotópályázatának szervezése; 

f) a Ludovika Kultúrkörökkel való együttműködés és kapcsolattartás; 

g) az EHÖK kulturális tevékenységének szervezése együttműködve a kari 

részönkormányzatokkal; 

h) az EHÖK egyéb intézményi és országos sportszervezési feladatainak 

szervezése és koordinálása; 

i) a kiemelt hallgatói rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő 

részvétel. 

 

A rendezvényszervezésért felelős referens kiválasztása, feladat- és hatásköre 

10. § 

(1) Az EHÖK rendezvényszervezésért felelős referens kiválasztása az EHÖK elnökének 

javaslatára, vagy ennek hiányában nyilvános pályázati felhívás útján a 

Küldöttgyűlés választja meg. 

(2) Az EHÖK rendezvényszervezésért felelős referensének feladat- és hatáskörébe 

tartozik: 

a) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységének és az ehhez kapcsolódó 

adminisztratív feladatok szervezése és koordinálása; 

b) a kari részönkormányzatokkal való kapcsolattartás és együttműködés az 

EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggően; 

c) az EHÖK éves rendezvénytervének és negyedéves módosításainak 

összeállítása együttműködve az EHÖK gazdasági elnökhelyettesével, a 

változásnapló vezetése együttműködve a kari részönkormányzatokkal, az 

EHÖK gazdasági elnökhelyettesével és az EHÖK általános 

elnökhelyettesével; 

d) az egyetemi szervezeti egységekkel, az NKE Campus XXI. Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel és az egyéb közreműködő szolgáltatókkal való 



 

 

kapcsolattartás és együttműködés az EHÖK rendezvényszervezési 

tevékenységével összefüggően; 

e) a kiemelt hallgatói rendezvények adminisztratív feladatainak ellátása; 

f) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggő dokumentumok 

iratkezelése és aktakezelése az egyetemi szervezeti egységek között; 

g) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggő költségvetés 

felhasználásnak vezetése együttműködve az EHÖK gazdasági 

elnökhelyettesével; 

h) az EHÖK rendezvényszervezési tevékenységével összefüggő 

utazásszervezése. 

 

II. Fejezet 

AZ EHÖK ELNÖKI KABINET ÜLÉSEI 

 

11. § 

(1) Az EHÖK Elnöki Kabinet ülésének összehívására és levezetésére az EHÖK elnöke 

jogosult. Amennyiben az Elnöki Kabinet tagjainak legalább 20%-a írásban 

kezdeményezi, az EHÖK elnök köteles összehívni az Elnöki Kabinet ülését. 

(2) EHÖK Elnöki Kabinet ülést legalább havonta egyszer össze kell hívni. 

 

III. Fejezet 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE ÉS MÓDJA 

 

Az EHÖK elnök helyettesítésének rendje és módja 

12. § 

(1) Az EHÖK elnökét hatáskörében az alábbi sorrendben az alábbi személyek jogosultak 

helyettesíteni: 

a) Általános elnökhelyettes; 

b) Gazdasági elnökhelyettes; 

c) Kollégiumi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettes; 

d) Tanulmányi területért felelős referens. 

(2) Akadályoztatás esetén az EHÖK elnök helyettesítése az Alapszabályban 

meghatározottakon túl az alábbiak szerint lehetséges: 




























