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Jegyzőkönyv 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának 

2015. december 17-ei Küldöttgyűléséről 

Az ülés ideje: 2015. december 17. (csütörtök) 17:00 
Az ülés helye: Hunyadi terem  

(I. emelet, 144.terem)  
1083 Budapest, Ludovika tér 
2. 

   
Ülés formája:  Nyílt  

Ülésvezető: Fidel Dávid  
Jegyzőkönyvvezető: Fekete Gréta  

 
Az ülésre szavazati 

joggal meghívottak: 

  

 Fidel Dávid EHÖK elnök  

 Hoffmann Márk kari HÖK elnök (RTK)   

 Mósa Tamás  kari HÖK elnök (KTK)   

 Simon Annamária kari HÖK elnök (NETK)    

 Kelemen Gergő Küldöttgyűlés tag (HHK)  

 Karászi Olivér  Küldöttgyűlés tag (HHK)  

 Nagy Gergő Küldöttgyűlés póttag (HHK) 

 Böszörményi Balázs Küldöttgyűlés tag (KTK) 

 Kosztrihán Dávid Küldöttgyűlés tag (KTK)  

 Bódis Martin  Küldöttgyűlés tag (NETK)  

 Kardos Botond Küldöttgyűlés tag (NETK) 

 Takács Dalma  Küldöttgyűlés tag (RTK)  

 Séber Áron Küldöttgyűlés póttag (RTK) 
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Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:  

  

 Dr. Kovács Gábor oktatási rektohelyettes 

 Fülöp Lajos gazdasági főigazgató 

 Hegyesi József ügyvezető 

 Fekete Gréta irodavezető 

 Lukács Dávid gazdasági elnökhelyettes 

 Sass Vivien  általános elnökhelyettes 

 Falaty Tamás  tudományos referens 

 Osztermann Viktor kommunikációs referens 

 Hegedűs Ferenc  külkapcsolati referens 

 Fazekas Gergő az Egyetemi Kollégiumi Bizottság 

elnöke 

Az ülésre eseti meghívott:    

 Péringer Ferencné   

   

Összes mandátum 13 Ebből jelen                              13 

   

Határozatképesség:  Az ülés határozatképes  

 
Előzetes napirendi pontok: 
 

1. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 
2. Az EHÖK 2016-os program és költségvetéstervének elfogadása 
3. A 2015-ös NKE Gólyabál értékelése 
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Fidel Dávid köszönti a megjelenteket, ismerteti az előzetesen kiküldött napirendi pontokat. 

Megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkezők közül mindenki jelen van, a Küldöttgyűlés 

határozatképes. Kéri a Küldöttgyűlést, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

Kelemen Gergő javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását, úgy véli, logikusabb lenne a 

gólyabál megtárgyalása a személyi ügyek előtt, az eredménytől függetlenül tudnák értékelni a gólyabál 

tapasztalatait. 

Fidel Dávid elmondja, mandátuma december 31-ig szól, addig mindenképpen szeretné elnöki 

feladatait ellátni az eredménytől függetlenül, így azt gondolja, nem szükséges a sorrendmódosítás, a 

Küldöttgyűlés tagok az elnök személyétől elvonatkoztatva is tudnak véleményt formálni. Ugyanakkor 

kéri a Küldöttgyűlést, fontolják meg Kelemen Gergő javaslatát, és szavazzanak a napirendi pontok 

módosításáról. 

A Küldöttgyűlés 3 igen, 10 nem szavazattal nem támogatta a napirend módosítását. A Küldöttgyűlés 

az előzetesen kiküldött napirendi pontok tárgyalását támogatta. 

 

Fidel Dávid pályázóként érintett az elnökválasztásban, ezért felkéri Lukács Dávidot az első napirendi 

pont levezetésére. 

Lukács Dávid ismerteti, a HHK-n Dudás Gergő szavazati jogát Nagy Gergőre, az RTK esetében Ferencz 

Judit Séber Áronra ruházta át szavazati jogát, melyeknek írásos benyújtása a tegnapi napon 

megtörtént. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak felkéri Takács Dalmát (RTK), Karászi Olivért (HHK), Bódis Martint 

(NETK) és Böszörményi Balázst (KTK). A Szavazatszámláló Bizottság elnökének Takács Dalmát 

választják. 

A Küldöttgyűlés 10 igen, 0 nem, 3 érvénytelen szavazat mellett elfogadta a Szavazatszámláló 

Bizottság felállítását a fent említett összetételben. 

Lukács Dávid ismerteti Fidel Dávid pályázatát. Fidel Dávid pályázata határidőre beérkezett, megküldte 

a szükséges nyilatkozatát is, melyet a mai nap folyamán megismert szöveggel egészített ki. Az egyetem 

főtitkára úgy nyilatkozott, a pályázat kiegészíthető bármikor, hiánypótlás alkalmazható. Minden egyéb 

dokumentumot a pályázati anyagokkal együtt küldött meg Fidel Dávid. Kéri a Küldöttgyűlést, először 

ezt a pályázatot vitassák meg, átadja a szót Fidel Dávidnak pályázatának kiegészítésére. 

Fidel Dávid pár mondattal egészítené ki pályázatát, melyet az elmúlt félév értékelésével kezd. 

Igyekezett a lehető legtöbbet fejleszteni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzaton belül, elősegíteni a 

karok közötti integrációt, munkamegosztást. Pályázatában kiemelte azokat a területeket, ahol 

előrelépés volt tapasztalható, de a problémákat is feltüntette, melyeket szeretne a jövőben megoldani. 

Lukács Dávid köszöni az ismertetést, megadja a szót a Küldöttgyűlésnek, kéri a tagokat, kérdéseiket, 

észrevételeiket most tegyék meg. 

Falaty Tamás a nyilatkozattal kapcsolatban szeretné megköszönni, hogy Főtitkár Úr állásfoglalást tett, 

ennek írásos formátumát szeretné, ha a Küldöttgyűlés felé is továbbítanák. Elmondja, az eddigi 
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tapasztalatok alapján a nyilatkozat megtételének időpontja a pályázat benyújtásának határideje, a 

karon volt már precedens ennek elmulasztására, ami kizárással járt. 

Lukács Dávid reflektálásra megadja a szót Fidel Dávidnak. 

Fidel Dávid elmondja, a csatolt dokumentumok jól láthatóak a megküldés időpontjával együtt, 

személyes probléma merült fel a nyilatkozattal kapcsolatban, ezért történt meg ennek későbbi 

csatolása. Bár az alapképzést befejezi, így július 31-ig érvényes a hallgatói jogviszonya, de szeretne 

mesterképzésre jelentkezni, ami lehetővé teszi számára, hogy az egy éves elnöki mandátumot kitöltse. 

Ezen nyilatkozat kiegészítésére került sor később, melyért ezúton is elnézést kér. Azt is hozzáteszi, a 

nyilatkozat megtételével kapcsolatban a megkérdezett jogilag felkészült személy sem talált 

kivetnivalót. Természetesen szívesen válaszol az ezzel kapcsolatban felmerül kérdésekre. 

Lukács Dávid megadja a szót Mósa Tamásnak. 

Mósa Tamás csatlakozik Falaty Tamás felvetéséhez. Kiemeli, nem a nyilatkozat megtételével van 

problémája, hanem az utólagos csatolást nehezményezi. 

Lukács Dávid érdeklődik, van-e a Küldöttgyűlés tagoknak kérdése, észrevétele ehhez a pályázathoz. 

Kérdés, megjegyzés nem érkezett, így megkéri Kosztrihán Dávidot, hogy ismertesse pályázatát. 

Kosztrihán Dávid üdvözöl minden megjelentet. Elmondja, nem szeretné hosszasan prezentálni a 

pályázatát, ahogyan kiegészíteni sem. A kérdésekre szívesen válaszol és szeretne sok sikert kívánni a 

pályázóknak. 

Lukács Dávid kérdezi a Küldöttgyűléstől, szeretne-e valaki megjegyzést hozzáfűzni Kosztrihán Dávid 

pályázatához. 

Kérdés, megjegyzés nem érkezett, ezért a szót megadja Péringer Ferencnének, hogy ismertesse 

pályázatát. 

Péringer Ferencné is szeretettel köszönt mindenkit, pályázatát nem szeretné részletesen ismertetni. 

Kiemeli, levelezős munkarendű hallgatója jelenleg az egyetemnek, igazgatásszervezőként végzett. 

Jegyzőként, anyakönyvvezetőként is tevékenykedett, hatalmas tapasztalattal rendelkezik, 

kormánytisztviselőként ismeri a szabályzatokat, gazdasági tevékenységeket. Úgy gondolja, e 

tapasztalatokkal tudná segíteni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját.  

Szeretné a levelezősök érdekeit is képviselni, sajnos szakkollégiumok esetébe is tapasztalta a negatív 

hátrányokat, melyek a levelezős hallgatókat érik. Felhívja a figyelmet a levelezős hallgatók tapasztalati 

előnyeire, örülne neki, ha a tudományos munkában is több lehetőséget kapnának, konzultációs 

megbeszéléseket javasol a nappalis hallgatókkal együtt. Fontosnak tartja e kapcsolatok kiaknázást, 

szakmai előadások tartását, amely a hallgatók érdekeit szolgálná. Kéri, hogy kölcsönösen működjenek 

együtt a nappalis és levelezős hallgatók, elsősorban őket képviseli, de a nappalis hallgatókat nem 

szeretné elnyomni, egy olyan kapcsolat megteremtésére törekedne, amely mindegyik hallgatócsoport 

számára előnyös lenne. 

Lukács Dávid köszöni a tájékoztatást, megadja a szót Kelemen Gergőnek.  
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Kelemen Gergő azzal a kérdéssel fordul Péringer Ferencnéhez, ha EHÖK elnök lenne, milyen 

koncepciót szeretne a katonai felsőoktatásban kialakítani, hogyan szeretné segíteni az EHÖK és a HHK 

munkájának fejlődését. 

Péringer Ferencné válaszol, közös megbeszélésekre alapozna, nem szeretne jelenleg állást foglalni 

ezzel kapcsolatban, szeretne előbb információkat beszerezni a kar hallgatóitól. Az információáramlás 

fejlesztését azonban nagyon fontosnak tartja, így a kommunikációra nagy hangsúlyt fektetne.  

Kelemen Gergő kifejti, előző kérdésében elsősorban arra gondolt, hogy hová kívánja elhelyezni a HHK-

t, milyen feladatokat szeretne a karra bízni és az integráció megvalósítását hogyan tervezi? 

Péringer Ferencné hangsúlyozza, fontos a szervezet tagjainak motiváltsága, a delegálások történő 

hallgatói érdekképviselet. Kölcsönös megegyezéssel képzeli el a feladatmegosztás, önállóságot is 

szívesen adna a karoknak, de természetesen a közös munka is meghatározó lenne.  

Kelemen Gergő köszöni szépen a tájékoztatást. 

Lukács Dávid kérdezi a Küldöttgyűlést, szeretnének-e még a pályázattal kapcsolatban megjegyzést 

tenni. 

Fazekas Gergő szeretne a Küldöttgyűléshez szólni, az Alapszabály tekintetében az elnökválasztással 

kapcsolatban aggályai merültek fel és reméli, hogy csak érvényes pályázatokra fognak szavazni a 

megjelentek. Felhívja az elnök figyelmét, legközelebb a határidőkre sokkal nagyobb hangsúlyt 

fektessen. 

Lukács Dávid érdeklődik, hogy Fidel Dávid pályázatával kapcsolatban kérdése, véleménye van-e a 

Küldöttgyűlés tagoknak? 

Sass Vivien Fazekas Gergőtől kérdezi, miért nem az adott pályázatnál jelezte ellenvetéseit, 

fenntartásait? 

Fazekas Gergő kifejti, Lukács Dávid lehetőséget adott egyéb megjegyzések hozzáfűzésére, ezért érezte 

helyesnek véleményének kinyilvánítását itt. Mindenképpen szeretné aggályait kifejezni ez ügyben. 

Lukács Dávid megadja a szót Mósa Tamásnak. 

Mósa Tamás felhívja a figyelmet, hogy az Alapszabály lehetővé teszi a tagok döntését a nyilatkozat 

elfogadásának kérdésében. Érdeklődik, mi a szavazás menete ebben az esetben? 

Lukács Dávid elmondja, nincs konkrétan szabályozva, viszont a pályázati felhívást egyszerű többséggel 

szavazták meg, így ebben a kérdésben is így kellene eljárni. 

Mósa Tamás kérdezi, kezdeményezhet-e szavazást arról, hogy Fidel Dávid nyilatkozatát befogadja-e a 

Küldöttgyűlés, illetve, hogy milyen arány szükséges hozzá. 

Lukács Dávid válaszában kifejti, kezdeményezheti a szavazás elrendelését Mósa Tamás, 7 igen szavazat 

szükséges az eredményes szavazáshoz. 

Mósa Tamás szeretné kezdeményezni ezt a szavazást, méghozzá titkos szavazással. 
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Lukács Dávid elmondja, hogy titkos szavazás elrendelésére akkor van lehetőség, ha nyílt szavazással 

dönt erről a Küldöttgyűlés. Megkérdezi a Küldöttgyűlés tagjait, a pályázat kiegészítéséről szóló titkos 

szavazást kik támogatják.  

2 igen, 2 tartózkodó és 9 nem szavazat mellett a Küldöttgyűlés nem támogatja a titkos szavazás 

elrendelését. 

Lukács Dávid ezek után ismerteti, a pályázathoz csatolt nyilatkozat elfogadásával kapcsolatban nyílt 

szavazásra fog sor kerülni. Kéri a szavazati joggal rendelkezőket, hozzák meg döntésüket az ügyet 

illetően. 

9 igen, 2 tartózkodó, 2 nem szavazat mellett a Küldöttgyűlés elfogadta a pályázatok későbbi 

kiegészítését. 

Mósa Tamás köszöni szépen a szavazást, innentől kezdve az elnökválasztást legitim folyamatnak fogja 

tekinteni. 

Lukács Dávid érdeklődik, kíván-e valaki felszólalni? 

Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes úr kíván felszólalni, aki elmondja, a pályázati kiírással 

vannak problémák, sajnos nem pontos. Felhívja az EHÖK figyelmét, Keresztes Judit jogásztól, aki 

készségesen áll a hallgatók rendelkezésre, bármikor kérhetnek segítséget jogi esetekben.  

A nyilatkozattal kapcsolatosan kifejti, a mesterképzése való jelentkezés és felvétel a folytonosságot 

megtartja, így a nyilatkozat helytálló. A csatolt dokumentumok határideje nem szerepel a felhívásban, 

a kikötés azok megküldésére irányult csak. Ennek a kritériumnak eleget tett Fidel Dávid. Mind a három 

pályázó minden feltételt teljesített, a megkérdezett jogászok is ezen a véleményen vannak. 

A beérkezett pályázatokat értékeli, Fidel Dávid és Kosztrihán Dávid pályázatával teljesen elégedett, 

Péringer Ferencné pályázatát gyengébbnek érzi, de megérti, hogy nehezebb helyzetben volt, hiszen ő 

korábban egyik kari hallgatói önkormányzatnál sem tevékenykedett. Továbbá elmondja, nagyon örül 

neki, hogy Péringer Ferencné is szeretne az EHÖK tagja lenni, hiszen bárki tehet a közösségért. 

 

Megemlíti Fidel Dávid pályázatának előnyét, a megkezdett munkafolyamatokat folytatni tudná a 

jelenlegi elnök. Úgy véli, a beadott pályázat meggyőző, már most vannak előrelépések, kérdés bizalmat 

kap-e a továbbiakra. 

Kosztrihán Dávid pályázatának értékelésénél elmondja, teljesen alkalmasnak tartja a jelöltet a posztra, 

aki képes céljait megvalósítani. 

Kifejti, ha Fidel Dávid nem nyer felvételt mesterképzésre, akkor megszűnik a hallgatói jogviszonya, így 

új elnököt kell választani helyette nyáron.  A másik két jelölt esetében ez a probléma nem áll fent. Ezt 

mérlegelnie kell a Küldöttgyűlésnek. 

Hangsúlyozza, bízik a Küldöttgyűlés döntésében, mely nem lesz egyszerű. Szeretné, ha a HÖK-ök 

együttműködése magasabb szintre lépne, a közös cél irányába haladva. Végezetül elmondja, a 

pályázati felhívással kapcsolatosan felmerült kérdések tisztázása érdekében segítséget kíván nyújtani, 

ezért kéri az új elnököt, hogy keresse majd fel ez ügyben. 
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Fidel Dávid szeretné megkérni Péringer Ferencnét, hogy folytassa pályázata értékelését, mely a 

korábbiakban félbemaradt. 

Péringer Ferencné kifejti, a nappalis és levelezős hallgatók együttműködésének megteremtését 

szeretné, továbbá a mesterképzésre jelentkezettek létszámát jobban fel szeretné tölteni, ezért úgy 

véli, egy marketing fontos lenne mindenképpen. Kiemeli az alázat fontosságát, a pénzügyi dolgokhoz, 

rendeletalkotáshoz való hozzáértését illetve, hogy nagy tapasztatokkal rendelkezik, melyeket itt 

szeretne kamatoztatni. 

Lukács Dávid megadja a szót Hegedűs Ferencnek.  

Hegedűs Ferenc elmondja, nagyon tiszteli Péringer Ferencnét az eddigi munkája miatt, de tudja, hogy 

az EHÖK elnöki poszt betöltése rengeteg munkát igényel, nagyon időigényes. Ezért kérdezi, hogyan 

kivitelezhető ez a pályázó szerint? 

Péringer Ferencné elmondja, jelenleg kötött munkaidőben kell csak dolgoznia és bár a munka mellett 

szeretne tanulni, tanítani, rugalmas munkaideje és bármikor elérhető. Munkahelye támogatását élvezi, 

ezért azt gondolja, megoldható ez a probléma, személyesen is, mindenféle kommunikációs csatornán 

állna a hallgatók rendelkezésére. Szereti a kihívásokat is, ezért úgy gondolja kellőképpen motivált a 

feladatok ellátásában. 

Hegedűs Ferenc megköszöni Péringer Ferencné válaszát. 

Lukács Dávid is elismeri Péringer Ferencné példás életútját. Kiemeli, önmagában is nagyon pozitív, 

hogy több EHÖK elnök jelölt van a jelenlegi pályázási időszakban. A csatolt dokumentumok körüli 

problémák orvoslását fontosnak tartja, ezúton is szeretné Dr. Kovács Gábor rektrohelyettes úrnak 

megköszönni a felajánlott segítségét. 

Fidel Dávid kiemeli, Péringer Ferencnével fontosnak tartja a kapcsolatfelvételt, úgy véli, segíthetné az 

EHÖK munkáját egy ilyen tapasztalatokkal rendelkező személy. Amennyiben nem ő nyeri meg a 

választást, szeretné kérni Péringer Ferencnét, hogy keresse fel az új elnököt és egyeztessen vele 

elképzeléseiről. 

Lukács Dávid érdeklődik, a jelöltek nélküli tanácskozásra van-e igénye a Küldöttgyűlésnek. 

A Küldöttgyűlés 11 nem, 2 tartózkodó és 0 igen szavazat mellett nem kíván jelöltek nélküli 

tanácskozást folytatni. 

Lukács Dávid ismerteti a szavazás menetét. Az elnök megszavazásához minősített többség szükséges. 

Amennyiben érvénytelen a szavazás, új Küldöttgyűlést kell összehívni, ahol ismételt választásra kerül 

sor. Ha december 31-ig nem sikerül érvényes és eredményes szavazást lefolytatni, akkor a legnagyobb 

hallgatói létszámmal lévő kar elnöke látja el ügyvezetőelnökként az EHÖK elnök feladatait. 

Kéri a szavazati joggal rendelkezőket, szavazzanak a kérdésben, a Szavazatszámláló Bizottságot pedig 

a szavazatok összesítésére. Tíz perc szünetet rendel el.  

Lukács Dávid megkérni mindenkit, hogy fáradjon a helyére, Takács Dalmát felkéri a szavazás 

eredményének ismertetésére. 
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Takács Dalma ismerteti a szavazás végeredményét, 13 leadott szavazatból, 12 érvényes szavazat 

érkezett, melyből Fidel Dávidra 10, Kosztrihán Dávidra 2, Péringer Ferencnére 0 támogató szavazat 

érkezett.  A szavazás érvényes és eredményes volt. 

A Küldöttgyűlés 12 érvényes szavazatból 10 szavazattal Fidel Dávidot választotta EHÖK elnöknek. 

Lukács Dávid megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, gratulál az újonnan megválasztott 

elnöknek, akinek mandátuma 2016. december 31-ig lesz érvényes. 

Fidel Dávid szeretné megköszönni a bizalmat, reméli a közös munka ismét sikerekben lesz majd 

gazdag.  

Áttér a második napirendi pontra, az EHÖK költségvetésének megvitatására. Minden szavazati joggal 

rendelkező tag megkapta kinyomtatva is a tervezett költségvetést. Elmondja, a lista a karok által 

benyújtott programtervekkel és az EHÖK rendezvényekkel kiegészített anyagokat tartalmazza. Ezt a 

tervet véleményezte rektorhelyettes úr, melyet ezúton is köszön. Az észrevételeket is feltűntették a 

kiosztott dokumentumokon. 

Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes úr hozzáfűzi, nem kíván beleszólni a pénzek elosztásának 

metódusába, annyit szeretne kérni, hogy a hallgatók érdekei legyenek előtérben,  ezen programok 

megszervezését támogatni fogja.  

Fülöp Lajos, gazdasági főigazgató úr elmondja, a hallgatók számára a programok finanszírozását, 

amennyiben lehetőségük nyílik rá, támogatni fogják. A Ludovika programon belül állami támogatásban 

részesül az egyetem, melynek köszönhetően felépült az Orczy úti Kollégium és egyéb fejlesztések is 

megkezdődtek. Szeretné, ha a volt Bárka Színház épületéből egy művelődésközpontot, 

rendezvényközpontot hozna létre az egyetem, amely programjaival a hallgatók számára kedvezne. A 

hallgatói önkormányzatok feladata, hogy megtöltsék élettel az egyetemet, a kollégiumokat és hogy 

hallgatóknak kedvező programokat szervezzenek. Ebben az évben bár felmerültek problémák, az 

egyetem mindig próbálta megtalálni a megoldást. A bulik finanszírozása nem feltétlenül elsődleges a 

programokon belül, költséghatékony terveket szeretne kérni az EHÖK-től ezeket illetően is. 

Az elnök számára is fontos célkitűzésnek kell lennie, hogy az egyetemi életet színesítse nem csak vidám, 

hanem tartalmas programok megszervezésével, mely a hallgatók szakmai fejlődését is elősegíti. A 

tudományos pályára való készülésben a KÖFOP adta lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Az idén a 

harmadik legjobb egyetem lett az NKE a HVG rangsorában, ezt elsősorban a hallgatóknak köszönheti 

az egyetem. Ez is azt mutatja, szükséges a szakmaibb programok megszervezése is. 

Fontosnak tartja a már jól működő események fejlesztését is, amennyiben részletesen kidolgozott 

programjavaslatokat fog kapni a karoktól az egyetem, igyekeznek azokat támogatni. Kéri a karokat, az 

elhangzottak alapján alakítsák ki költségvetésüket a jövő évre vonatkozóan. A költségvetéssel 

kapcsolatos megbeszéléseken szívesen látná a kari HÖK elnököket is. Sok sikert és kitartást kíván és ez 

úton is köszöni a meghívást. 

18:56 Dr. Kovács Gábor rektohelyettes úr és Fülöp Lajos gazdasági főigazgató úr az ülésről 18:56-kor 

távoznak. 
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Fidel Dávid köszöni a rektorhelyettes úrnak és a főigazgató úrnak, hogy az ülést jelenlétükkel 

megtisztelték. A költségvetés megvitatása kapcsán pedig várja a karok kérdéseit. 

Osztermann Viktor elmondja, szeretné kari lebontásban is látni a költségvetési tervet, amennyiben ez 

megoldható.  

Fidel Dávid elmondja, ebben a költségvetésben a karok által leadottakhoz képest nem történt változás, 

felkéri Lukács Dávidot a kari szintű lebontások ismertetésére. 

Karászi Olivér kíván felszólalni Lukács Dávid összefoglalása előtt, szeretné módosítani a kar által 

benyújtott költségvetést. A Military Power Challenge programot szeretnék szélesebb körben 

megvalósítani és egy kettlebell eseményt megrendezni. A módosításokkal kész programterv 

megküldésére pár napon belül sor kerülne. 

Feladat: HHK 2016-os költségvetésének elkészítése. Felelős: Karászi Olivér. Határidő: 2015.12.17. 

Kosztrihán Dávid is korrigálással élne, az EHÖK borklubbot ő javasolta, maximum 200 000 Ft-ot tart 

reálisnak a 4-5 alkalom alapján, így szeretné, ha a költségvetésben módosítanák. 

Mósa Tamás kiegészítené a költségvetést, nagy kiadási költséget jelent a talárok bérlése, javasolja ezek 

megvételét (1 talár 5-8 ezer forint). Úgy véli, ha az egyetem beruházna talárok vásárlására, az áruk 

megtérülhetne a bérbeadás során.  Erre tenne javaslatot, pontos árat sajnos nem tud mondani, 

hozzávetőleg nyolcvan- kilencven talárral rendelkezik jelenleg az egyetem. 

Koszi Dávid hozzáfűzi, a beszerzés indokolt, négy-öt ezer talár vásárlása talán kedvezménnyel is 

járhatna. 

Lukács Dávid elmondja, összesen 54 929 200 Ft az EHÖK költségvetése, a két módosítással együtt 54 

872 200 Ft-ra változott az összeg. Ez nem a teljes összeg, csak a programokat tartalmazza. Felmerültek 

egyéb összegek (pl. érettségi felkészítők készítése, irodaeszközök vásárlása, promóció, kollégiumi 

beszerzés).  

Osztermann Viktor felveti, a kari napok és felezők összevonásra kerülnének  ezen költségvetés terv 

szerint. Szeretné, ha a karok önállóságukat is megőriznék, persze fontos a költségvetésre figyelni, de 

véleménye szerint szükségesek ezek a kari események is. 

Fidel Dávid tájékoztatja a megjelenteket, az egyetemi napok bevezetését az egyetem és ő maga is 

támogatja. A felező báloknál mindenképpen szeretné, ha a karok meg tudnák őrizni önállóságukat.  

Lukács Dávidot kéri, hogy kari szinten lebontott adatokat közöljön a Küldöttgyűléssel, mivel jelenleg 

nagyok az eltérések a karok között s szeretné, ha ez valamelyest kompenzálná.  

Karászi Olivér hozzáfűzi, a karokon eltérő a képzések időtartama, így a közös felező bál megszervezése 

problémákat vetne fel. 

Péringer Ferencné 19:14 távozik az ülésről. 

Fidel Dávid megjegyzi, a Gyűrűavató bál esetében a hagyományokat szeretné követni, de felmerül a 

bál mozgóhajón történő megrendezése.  
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Kosztrihán Dávid költségenyhítést javasol, az érettségi könyvek finanszírozására a jegyzettámogatást 

kellene igénybe venni meglátása szerint. 

Lukács Dávid arra is felhívja a figyelmet, bizonyos költségek finanszírozására a KÖFOP is ad lehetőséget, 

ezekre mindenképpen érdemes hangsúlyt fektetni.  

Podobni István multimédiás fejlesztések miatt javasolja saját fényképezőgép beszerzését, valamint az 

EHÖK iroda fejlesztését.   

Fidel Dávid elmondja, az iroda fejlesztése a költségvetésben betervezett, az informatikai eszközök 

beszerzése nagyon fontos, ez még megbeszélés tárgya, jelenleg ugyanis leltár zajlik az egyetemen. 

Fényképezőgép vételét nem támogatja, az eseményeken profi fotósokkal tudnak dolgozni a karok, 

ezért ezt nem tartja szükségesnek. 

Lukács Dávid kifejti, melyik kar milyen összegben részesülne a költségvetésből. A HHK kibővített 

költségvetési terve 1 270 000 Ft, a NETK 2 370 000 Ft-ot, a KTK 10 806 000 Ft-ot, Az RTK 6 870 700 Ft-

ot igényelne. 

Hozzáteszi, lehetőség lenne NKE alkalmazás megvalósítására, mely történhetne a KÖFOP keretén belül, 

az informatikai fejlesztésekből sokat profitálhatna az egyetem. 

Falaty Tamás szerint az informatikai jellegű fejlesztéseket mindenképpen hangsúlyozni kell, akár a 

KÖFOP keretein belül történő megvalósítását, hiszen három éve próbálják az egyetemi honlapot 

fejleszteni, de eddig ez nem bizonyult sikeresnek. Elmondja, hogy a kari rendezvényekre szánt összegek 

között lesz eltérés, amit a hallgatók létszáma is befolyásol.  

Karászi Olivér hozzáfűzi, bár a HHK költségvetésében nem került feltűntetésre, szeretnének közös 

rendezvényeket szervezni a NETK-kel. 

Fidel Dávid kéri a karokat, hogy korrekt, összeszedett és átgondolt költségvetési terveket készítsenek 

a jövőben, és kéri a HHK-t, a közös programokat is tűntessék fel tervezetükben. 

Mósa Tamás úgy véli, a költségvetési tervet nem kell módosítani, minden program más-más 

szempontból fontos. A Roadshow segítségével nem csak a kar, hanem az egyetem reklámozása is zajlik. 

Ezt a programot tavaly felkarolta volna az egyetem az előzetes megbeszélések alapján, de nem történt 

meg, ezért is építették bele idén a tervezetbe. A vezetőképzők fontosságára is felhívja a figyelmet, a 

szakmai fejlődés elengedhetetlen része az ezeken a továbbképzéseken való részvétel. Nem támogatja 

a kari napok egyetemesítését, valamint a közös felezőbált sem. 

Lukács Dávid kiemeli, a gólyabál esetében is az közös esemény megszervezését támogatta az egyetem, 

de javasolja a hallgatói önkormányzatoknak, ragaszkodjanak a kari illetve egyetemi napokhoz is. A 

költségvetésen ő sem változtatna, az adott programok közeledtével tárgyalna róla a Gazdasági 

Hivatallal.  

Fidel Dávid tájékoztatja a Küldöttgyűlést, ha időközben bármilyen javaslat érkezne, ami az EHÖK 

költségvetését érintené, akkor szeretne ülést összehívni a kérdés megvitatása érdekében. Kéri a 

karokat, a kérdéses pontokat a tervezetben fejtsék ki. 
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Simon Annamária kifejti, a bizottságok költségvetése pontosan mit takar: kisokosok elkészítése, 

csapatépítő rendezvények szervezése, a szükséges irodaszerek beszerzése. 

Fidel Dávid kéri a kari HÖK elnököket, a részletesebb terveiket még a mai nap folyamán küldje meg 

Lukács Dávidnak. 

Feladat: 2016-os költségvetési terv részletesebb ismertetése. Felelősök: kari HÖK elnökök. Határidő: 

2015.12.17. 

Fidel Dávid azt is megemlíti, Disznóvágást fog tartani az NKE, ezért szeretne valakit megbízni, hogy az 

engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos tudnivalóknak nézzen utána.  

Feladat: engedélyeztetéssel kapcsolatos információk beszerzése. Felelős: Kelemen Gergő. Határidő: 

következő Küldöttgyűlés. 

Fidel Dávid javasolja a költségvetési terv elfogadását. 

A Küldöttgyűlés 12 igen és egy tartózkodó szavazat mellett elfogadta az EHÖK 2016-os költségvetési 

tervét. 

Lukács Dávid köszöni a költségvetés megszavazását, melyet az elhangzottak alapján és a részletesebb 

kiegészítéssel fog benyújtani az EHÖK. Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy úgy véli, az utóbbi félévben 

már nem akkora aktivitással tudta ellátni feladatait, mint korábban. Személyes okok miatt, másik 

egyetemen tanul, valamint részmunkaidős állást is vállalt, így december 31-e után nem kívánja tovább 

a gazdasági elnökhelyettesi pozíciót betölteni. A folyóügyeket befejezve benyújtja lemondását, de 

természetesen a továbbiakban is szívesen segít amennyiben kérdés merül fel. Köszöni a bizalmat, a 

lehetőséget, a közös munkát. Sok sikert és kitartást kíván mindenkinek. 

Fidel Dávid 5-10 perc szünetet rendel el. 

Fidel Dávid a szünet után a Gólyabál értékelését kezdi, melyekről már korábban folytatott 

beszélgetéseket az elnökökkel. Összefoglalja a megbeszéléseken elhangzottakat. A hallgatók körében 

igen népszerű volt az esemény, 1100-an vettek részt a Gólyabálon. A helyszínnel általánosságban 

elégedettek voltak a résztvevők, páran a helyszín méretét kifogásolták, túl kicsinek találták a Kaszinót. 

A fellépőkkel elégedettek voltak, ahogyan a pultok áraival is, de a jövőre vonatkozóan figyelni kell a 

minőségibb italok kínálatára is. A buszok indulási helyszínét kifogásolták páran, illetve a személyzet 

stílusát, de összességében pozitívként értékelték a hallgatók és az egyetem dolgozói is az eseményt. 

Egyéb hozzászólás nem érkezett, ezért Fidel Dávid 20:25-kor lezárja az ülést.  

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Küldöttgyűlésének 2015. december 17-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2015. december 20. 
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