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Nagy Máté Gergely 

 Tanulmányi területért felelős elnöki megbízott 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kötelékébe szeptember elején kerültem, korábban az 

ÁNTK HÖK Gazdálkodási- és szociális ügyekért felelős alelnöki tisztséget láttam el. Az 

EHÖK-kel korábban is szoros együttműködésben dolgoztam a szociális ügyek tekintetében, így 

nem volt számomra ismeretlen a közeg, amibe kerültem. Ez nagyban megkönnyítette azt, hogy 

megtaláljam a közös hangot a kabinet tagjaival, hogy a közös munka minél hatékonyabb legyen.  

Személy szerint a szervezetben eddig eltöltött bő négy hónapot úgy tudnám értékelni, hogy egy 

tanulási folyamatban veszek részt, ugyanis mind a terület, mind a szervezet működési 

portfoliója más, mint ahol korábban munkálkodtam. A tanulási folyamat során betekintést 

nyerhettem, valamint részt is vehettem a szervezet munkájába, így láthattam, hogy 

tulajdonképpen nap mint nap mivel foglalkozik az EHÖK és milyen kihívások várnak majd 

rám. Annak ellenére, hogy megbízásom szerint a tanulmányi területtel foglalkozom, nem csak 

itt próbálhattam ki magam, hanem kipróbálhattam magam mind az iratkezelés rejtelmes 

világában, gazdasági és szociális ügyek útvesztőjében, de különféle rendezvények, így a 

gólyabál szervezésében, előkészületében és lebonyolításában is aktívan részt vettem, de ebbe a 

csoportba tartozik a központi nyílt nap is.  

Tanulmányi területen a félév során számos felmerülő probléma és akadály gördült elénk, 

amelyek megoldását összességében pozitívan tudok értékelni, hiszen a körülményekhez képest 

és a lehetőségeinkhez képest megtettünk minden tőlünk telhetőt. Sikerként könyvelhető el 

továbbá, hogy az oktató munka hallgatói véleményezése új keretet kapott, hiszen ezáltál sokkal 

reálisabb eredmények születhetnek, mint a korábbi években, ami mind az oktatók, mind a 



 

 

hallgatók szempontjából előnyös helyzetet teremt. További pozitívuma az elmúlt félévnek, 

hogy a jövő évben több mesterszak is létrejön, ezáltal még tovább színesítve az egyetem képzési 

portfólióját. 

Összefoglalva azt tudom elmondani, hogy ezalatt a négy hónap alatt számos olyan impulzus 

ért, amivel kialakítottam azt a szemléletet, amely mentén a jövő évet szeretném véghez vinni, 

valamint kialakult, hogy mik azok a fejlesztendő területek, ahol a korábbi tapasztalatoknak 

megfelelően fejlesztendő terület a tanulmányi ügyekhez kapcsolódóan. 

 


