
 

 

  Ügyiratszám: NKE/      /2017 

Jegyzőkönyv 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2017.szeptember 19-ei Küldöttgyűlési üléséről  
 

Az ülés ideje:  2017. szeptember 19. (kedd)  17:30  

Az ülés helye:  HÖK iroda  Orczy úti Kollégium, 1089 Budapest, 

Orczy út 1., F13  

      

Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Kosztrihán Dávid    

Jegyzőkönyvvezető:   Kis Kelemen Dalma    

Az ülésre szavazati 

joggal meghívottak:  

    

  Kosztrihán Dávid   EHÖK elnök  

  Böszörményi Balázs  kari HÖK elnök (ÁKK) 

  Ruszkovics Patrik kari HÖK elnök (HHK)  

  Tasnádi Bence  a kari választmány tagja 

(helyettesítés RTK)  

  Bak Pál  kari HÖK elnök (NETK)  

  Zagyva Dániel  kari HÖK elnök (VTK)  

  Petrezselyem Nóra   a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK)  

  Schmidt Martin  a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK)  

 Hajda Zoltán a kari választmány tagja 

(helyettesítés HHK)  

 Vadas László a Küldöttgyűlés tagja (HHK)  

 Szabó Regina  a Küldöttgyűlés tagja (NETK)  

 Veres Eszter a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 

 Boda Gergő  a Küldöttgyűlés tagja (RTK)  

 Ferencz Judit a Küldöttgyűlés tagja (RTK)  

 Kiszner Bettina a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 

 Zsóri Andrea a Küldöttgyűlés tagja (VTK)  
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Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:   

  Eck Bence      

 Fekete Gréta      

 Fenyősi Barbara      

 Kis Kelemen Dalma     

 Makai Sára    

 Mósa Tamás      

 Ökrös Nátán      

 Pásztor Petra    

 Szilágyi Dénes      

        

Összes mandátum:   16  Ebből jelen     14 

Határozatképesség:   Az ülés határozatképes.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes napirendi pontok:  

  

1. Kari beszámolók 

2. Személyi ügyek 

3. Sportnap 

4. Vezetőképző 

5. Őszi szemeszter programjai 

6. Költségvetési tájékoztató 

7. Egyebek 
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Kosztrihán Dávid köszönti a Küldöttgyűlés tagjait, illetve az Oktatási Rektorhelyettes Urat. Külön 

köszönti, az újonnan megválasztott képviselőket, továbbá Pásztor Petrát a Katasztrófavédelmi Intézet 

képviselőjét. Megjegyzi, hogy a Víztudományi Kar képviselői az Alapszabály szerint videó konferencián 

keresztül csatlakoznak az ülés menetéhez. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kis Kelemen Dalmát, és 

felhívja a figyelmet rá, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. Tudatja, hogy 14 mandátum van jelen. 

Fekete Gréta tanulmányi kötelezettségei miatt, Petrezselyem Nóra, valamint Schmidt Martin 

bizottsági kötelezettsége miatt, nem tud részt venni az ülésen. További két képviselő helyettesítéssel 

van jelen az ülésen. Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlevőkhöz a napirend 

elfogadásáról.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a személyi ügyek kapcsán a testület Fenyősi Barbara Egyetemi 

Képzésfejlesztési Tanácsba történő delegálásáról fog dönteni. Szavazatszámláló bizottság létrehozását 

kezdeményezi, amelybe Ruszkovics Patrikot, Ferencz Juditot és Bak Pált jelöli. Kéri a Küldöttgyűlés 

tagjait, szavazzanak szavazatszámláló bizottság elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámláló bizottságot. 

 

KARI BESZÁMOLÓK 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a kari beszámolók írásban elektronikus úton megküldésre kerültek. 

Külön köszöni, hogy a beszámolók a megbeszélt határidőre érkeztek. Megkérdezi a kari elnököket, 

szeretnék-e szóban kiegészíteni az írásban megküldött beszámolójukat.  

Ruszkovics Patrik elmondja, hogy a HHK esetében a felvételt nyert hallgatók közül a kiképzés alatt 

eddig 12 fő szerelt le. 

Ferencz Judit elmondja, hogy az RTK esetében milyen eredménnyel zárult a felvételt nyert hallgatók 

kiképzése. 

 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Kosztrihán Dávid újból ismerteti, hogy a napirendi pont alatt, az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba 

történő delegálásról szavaz a Küldöttgyűlés, ahova Fenyősi Barbara személye került előterjesztésre. 

Kiemeli, hogy személyi ügyek esetében, az elektronikusan becsatlakozott képviselők nem tudják 

gyakorolni szavazati jogukat.  

Szavazásra kéri fel a küldötteket, a szavazatok összeszámlálásáig 2 perc szünetet rendel el. 

Kosztrihán Dávid felkéri Bak Pált, mint a szavazatszámláló bizottság elnökét, számoljon be az 

eredményről. 

Bak Pál tudatja, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, 11 érvényes szavazatból 11 igen, 0 nem 

szavazattal a Küldöttgyűlés támogatta Fenyősi Barbara Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba történő 

delegálását. 
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SPORTNAP 

Kosztrihán Dávid jelzi, hogy a sportnap napirendi pont alatt szeretne kitérni az egyetemi sportnapra, 

valamint a HÖOK által szervezett Budapesti Sportfesztiválra is. 

Kifejti, hogy mindkét rendezvény szeptember 20-án kerül megrendezésre. Az egyetemi sportnapra 

több mint 600 hallgató regisztrált előzetesen. Elmondja 

, hogy ezzel egy időben a BEAC Sporttelepen, a Budapesti Sportfesztivál keretein belül, kerül 

lebonyolításra, az EHÖK, illetve a HHK kari HÖK szervezésében a Military Power Challenge rendezvény. 

A rendezvénnyel kapcsolatos beszerzések jelenleg is zajlanak. Kitelepüléssel készülnek a több száz fős 

rendezvényre. A Military Power Challenge délután kettő órakor kezdődik. A rendezvényt ajánlja a 

jelenlévők figyelmébe. Kéri, hogy az NKE hallgatói állománya minél nagyobb számban jelenjen meg az 

eseményen, amennyiben lehetőségük engedi. Jelzi továbbá, hogy az eseményhez az összes 

felsőoktatási intézmény csatlakozott. Elképzelhetőnek tartja, hogy a következő évben, az NKE újonnan 

elkészülő sport komplexuma adhatna otthont a Sportfesztiválnak.  

 

VEZETŐKÉPZŐ 

Kosztrihán Dávid beszámol a vezetőképzővel kapcsolatos tudnivalókról. Tudatja, hogy az eredetileg 

áprilisra Bajára tervezett vezetőképző, eltolásra került az őszi félév kezdetére. A tervezett időponton 

azonban ismét módosítani szükséges. A program helyszíne Budapestre változik, annak érdekében, 

hogy minél nagyobb számmal tudjanak részt venni a Küldöttgyűlés tagjai a programon. Kéri, hogy 

amennyiben elfoglaltságaikra való tekintettel nem tudnak részt venni a vezetőképzőn, 

gondoskodjanak a helyettesítésről. A pontos időpontból a hét folyamán egyeztetni fognak. Jelzi, hogy 

utoljára 2015-ben volt egyetemi vezetőképző, éppen ezért fontosnak tartja a program 

megvalósulását. A program lebonyolításáért Farkas Johanna, valamint két kollégája felel majd. A 

tervezett feladatok várhatóan nagyban hozzájárulnak majd a résztvevők fejlődéséhez.  

Továbbá tájékoztatja a Küldöttgyűlés tagjait a HÖOK vezetőképzőről. A program várhatóan október 

végén, kerül megrendezésre, Siófokon. A magas részvételi díj miatt, várhatóan, a kari HÖK, valamint 

az EHÖK elnöksége vesz majd részt a vezetőképzőn.  

Makai Sára, tanácskozási jogú tag csatlakozik az üléshez. 

 

ŐSZI SZEMESZTER PROGRAMJAI 

Kosztrihán Dávid, felkéri Veres Esztert, hogy ismertesse a Krakkói utazás részleteit.  

Veres Eszter elmondja, hogy október 20-23 között szerveznek Krakkói utazást, amelyen 80 hallgató 

vesz majd részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel további 25 hallgató várólistára került. Jelzi, hogy 

a jelentkezési határidő szeptember 30-a. Röviden ismerteti az utazás tervezett programját.  

Kosztrihán Dávid beszámol az EHÖK által szervezett programokról. Többek között az NKE Vibes-ról, 

valamint a gólyabálról. Az NKE Vibes tervezett időpontja november 8-a. Nincs még végleges helyszín. 

Javaslata szerint a Liget Club, közelsége miatt, valamint a praktikum szempontból megfelelő választás 
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lehetne. Kéri a jelenlevőket, hogy szavazzanak az elhangzottak alapján az időpont, valamint a helyszín 

vonatozásában. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

Kosztrihán Dávid kifejti továbbá, hogy tapasztalatai alapján sok esetben elakadnak az információk 

Elnökségi szinten. Ennek korrigálására, heti egy elektronikus tájékoztató kiküldését javasolja, a havi 

egy Küldöttgyűlési ülésen kívül. 

A gólyabál november végén kerül megrendezésre, miután a kiképzések lezajlottak. Érdeklődik, hogy 

megfelel-e az időpont a karoknak. 

Veres Eszter jelzi, hogy a NETK-es hallgatók egy része december 2-án Austerlitzben tanulmányúton 

vesz majd részt, kéri, hogy az időpont meghatározásánál vegyék figyelembe. 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a helyszín és a fellépők tekintetében egyeztetések szükségesek. Fekete 

Gréta kérését tolmácsolja a Küldöttgyűlés felé, miszerint legyenek szívesek kari szinten összegyűjteni 

a gólyatáncra érdeklődő párok számát.  

Kérdést intéz Tasnádi Bencéhez, az RTK által tervezett sítábor kapcsán.  

Tasnádi Bence röviden ismerteti a sítábor program tervezetét. Elmondja, hogy jelenleg kérdőív alapján 

zajlik a hallgatók érdeklődésének felmérése.  

Kosztrihán Dávid kéri, hogy egyeztessenek ennek kapcsán. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy Fekete Gréta tanulmányi kötelezettségei miatt nem tud részt venni az 

ülésen, emiatt maga ad rövid tájékoztatást a költségvetést illetően. 

Tájékoztatja a küldötteket, a múlt hét folyamán a gazdasági hivatalban tett látogatásukról, ahol a 

Hallgatói Önkormányzatot érintő pénzügyekről egyeztettek. Beszámol az év folyamán felhasznált, 

valamint a jelenleg rendelkezésre állt összegekről, elmondja, hogy keretátcsoportosításra szükség lesz. 

A demonstrátori ösztöndíjak tekintetében a HTJSZ-ben nem történt módosítás. Kéri, hogy 

egyeztessenek majd a karok demonstrátorok számáról, valamint a  

Szabó Regina érdeklődik, hogy a nemzetbiztonsági intézet esetében van e lehetőség demonstrátori 

ösztöndíjra. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a demonstrátori ösztöndíjak összegének emelését szeretnék, 

amennyiben a költségvetés ezt lehetővé teszi.  

Biztosítja a jelenlevőket arról, hogy a személyi juttatás tekintetében is várható átcsoportosítás, így 

nem kell attól tartaniuk, hogy a juttatások szünetelnének az év utolsó harmadában. A gazdasági 

hivatalfelé a tavalyihoz hasonló igényeket jeleztek. 

Kéri a karok képviselőit, hogy az igénybejelentőket, időben küldjék meg, a folyamatos és gördülékeny 

munka érdekében. 
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EGYEBEK 

Kosztrihán Dávid megkéri a résztvevőket, hogy ezen napirendi ponton belül fejtsék, ki amennyiben 

van a napirendi pontoktól eltérő észrevételük, megjegyzésük, beszámolójuk. 

Fenyősi Barbara, Oktatási Rektorhelyettes Úr kérésére, beszámol a szeptember elsejétől működő 

Hallgatói Szolgáltató Centrumról. Röviden ismerteti a HSZC főbb tudnivalóit. Elmondja, hogy 

elsődlegesen a hallgatói ügyekkel foglalkoznak, feladataik közé tartozik az Alumni, az Esélyegyenlőségi 

Bizottság, valamint a Szakmaigyakorlati illetve a karrier portál üzemeltetése is. Továbbá kiemeli, hogy 

a campuson a hallgatói kulturális élet beindítását is prioritásként kezelik.  

Boda Gergő tudatja, hogy a foci kupával kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. 

Veres Eszter a NETK-es hallgatók sérelmét tolmácsolja. Érdeklődik, hogy az új oktatási épületre 

kihelyezett kari logók közé felkerül-e a NETK logója? 

Kosztrihán Dávid biztosítja róla, hogy utána jár a kérdésnek. 

Továbbá jelzi, hogy a gólyatáborba érkező gólyák utaztatásában segítő hallgatók számára, a 

vonatjegyet árát visszatérítik. Az ülést követően Fenyősi Barbarától átvehetik a visszajáró összeget. 

Kéri, hogy a Szociális Ösztöndíj Pályázat felhívásokat a közzétételt megelőzően küldjék meg Fekete 

Grétának, hogy áttekinthesse, és orvosolhassa az esetlegesen felmerülő hibákat. 

Tudatja, hogy az Alapszabály módosítása a következő Küldöttgyűlésen szerepel majd a napirendi 

pontok között, azonban röviden ismerteti a módosítás főbb pontjait. A hét folyamán kiküldésre kerül 

az Alapszabály szerkeszthető dokumentuma. Kéri a karokat, hogy a mellékleteket lehetőség szerint 

egységesen módosítsák, amennyiben a változtatásra igény mutatkozik. Tudatja, hogy a szabályzat 

módosítására a szakkollégiumi, illetve a hallgatói önkormányzati tagság összeférhetetlensége miatt is 

szükséges, ugyanis egyre több képviselő végez szakmai tevékenységet szakkollégiumi keretek között. 

Kéri, hogy a hallgatói képviseletek legyen biztosítva a bizottságokban. Olyan képviselők delegálását 

javasolja, akik már rendelkeznek a döntéshozatalhoz szükséges kompetenciákkal.  

Kosztrihán Dávid megköszöni a meghívottaknak a részvételt, az ülést lezárja. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2017. szeptember 19-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2017. szeptember 19.  

  

 Kosztrihán Dávid    Kis Kelemen Dalma  

                              EHÖK elnök P.H. EHÖK irodavezető 

      

    

  

 Tóth Bálint    Böszörményi Balázs  

 a Küldöttgyűlés tagja   a Küldöttgyűlés tagja 
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37/2017. (IX.19.) számú  

EHÖK Küldöttgyűlés 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban EHÖK) 

Küldöttgyűlési 2017. szeptember 19-én titkos szavazás keretin belül döntött az Egyetemi 

Képzésfejlesztési Tanácsba történő delegálásról. 

Az Küldöttgyűlés 11 leadott érvényes szavazatból 11 igen, 0 nem szavazat mellett támogatta  

 

Fenyősi Barbara 

 

Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsa az Egyetem oktatási-képzési 

stratégiájának és képzési programjának kialakítását, megvalósítását véleményező testület, melynek 

szervezeti és működési rendjéről szóló szabályzat 34. § (3) bekezdésének értelmében 

a Tanács tagjai közé az EHÖK egy főt delegál. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2017.szeptember 19-én készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2017. szeptember 19. 

……………………………………………… ………………………………………………… 

Kosztrihán Dávid Kis Kelemen Dalma 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


