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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata 

2022. tanév eseménydúsabb évnek tekinthető, mint a korábbiak, tekintettel kar 

vezetésében és a Hallgatói Önkormányzat vezetésében történt változásokra való 

tekintettel. A 2022-es évet 15 fős választmánnyal kezdtük meg, majd július 1-től kezdve 

9 fővel láttuk el a szükséges feladatokat, a hallgatók érdekképviseletét, amely napjainkra 

a választásoknak köszönhetően ismét 15 fővel működik. 

A 2022-es évben igyekeztünk számos új rendezvényt és lehetőséget biztosítani a 

hallgatóinknak, amellyel növeltük a hallgatók egyetemi életszínvonalát, kiemelném ezek 

közül a „Mulat az RTK” névre hallgató rendezvényünket, illetve egy folyamatban lévő 

projektet, amely az „RTK Brandépítés” névre hallgat. A programokon belül törekszünk 

arra, hogy a kar hallgatóinak olyan lehetőségeket biztosítsunk házon belül, amelyeket a 

mindennapokban külső helyszínen használnak, esetekben erre anyagi javakat is 

fordítanak, gondolok itt a mindennapos közösségépítésre, amely történhet egy 

vendéglátóegységben, ahova a hallgatók eljárnak asztali focizni, biliárdozni, dartsozni, 

stb. Ezeket a lehetőségeket szeretnénk megvalósítani a kollégium területén belül, hogy a 

hallgatók kényelmét és lehetőségeit ezzel is szolgáljuk, a program megvalósítása 

tervezetten 2023. márciusára megvalósul. 

Az idei évben az eddigi szakterületeken történt számos személyügyi változás, az újonnan 

megválasztott tisztségviselők megfelelően és maximális precízséggel végezték 

feladataikat, egyes szakterületek képviselőinek kisebb-nagyobb nehézségekkel kellett 

megküzdeniük a betanítás során, hiszen korábbi képviselőktől nem kapták meg a 

megfelelő oktatást, azonban ezt is könnyen átvészelve rövid időn belül felvették a 

tempót, így elmaradás és hátrány nem érte se a Hallgatói Önkormányzatot, se a hallgatói 

állományt. 

Karunkon évek óta kérdéses volt a hallgatói parkolás lehetősége, ennek megoldása és 

kivitelezése 2022. évben megtörtént az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal karöltve, 

ezzel is a hallgatók lehetőségeit bővítve. 

A 2022. évi Gólyatábor véleményem szerint az RTK tekintetében a következő szintre 

lépett, tekintettel a változatos sokszínű programokra és a kiváló mentorcsapatra való 

tekintettel, ebben partner volt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói 

Önkormányzata és az általuk delegált mentorcsapat, hiszen a két kar hallgatói többször 

integrálódtak, meglehetősen jó kapcsolat alakult ki a kar hallgatói között. 



 

 

A Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata kivette részét a márciusban történt 

külföldi menekültek elszállásolásának kérdésében, az adománygyűjtésben és az 

adományok rendszerezésében, mindezektől függetlenül és önzetlenül idén is 

megrendeztük az RTK Jótékonysági Futást, amelynek célja, hogy a befolyt adományokat 

eljuttassuk egy olyan szervezet részére, aki az adományokat egy megfelelő helyre 

juttatja el olyanok részére, akik nem tehetik meg, hogy jó körülmények között töltsék az 

ünnepeket. 

 

Az RTK HÖK 2023. évi célkitűzése az „RTK Brandépítés” projekt befejezése, a 

rendezvények színvonalának fenntartása, több sporthoz köthető esemény bevezetése a 

kari hallgatói életbe, a kommunikáció fejlesztésére és a szervezetépítésre. 

 

Budapest, 2022.12.09. 

         Vincze Márk s. k. 

 

 


