
 

 

  Ügyiratszám: NKE/      /2017 

Jegyzőkönyv 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2017.október 25-ei Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2017. szeptember 25. (szerda)  19:00  

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)  

  Tóth Bálint kari HÖK elnök (RTK) 

  Bak Pál  kari HÖK elnök (NETK)  

  Zagyva Dániel  kari HÖK elnök (VTK)  

  Petrezselyem Nóra   a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK)  

  Apró Richárd a kari választmány tagja 

(helyettesítés ÁKK)  

 Huszár Fanni a kari választmány tagja 

(helyettesítés HHK)  

 
Krecz Ádám a kari választmány tagja 

(helyettesítés HHK)  

 
Cziczás Péter  a kari választmány tagja 

(helyettesítés 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      

 Kis Kelemen Dalma     

 Makai Sára    

 Mósa Tamás      

 Ökrös Nátán      

 Pásztor Petra    

 Szilágyi Dénes      

        

Összes mandátum:   16  Ebből jelen     16 

Határozatképesség:   Az ülés határozatképes.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes napirendi pontok:  

  

1. Beszámolók 

2. Személyi ügyek 

3. Költségvetés 

4. Alapszabály módosítás 

5. Program tájékoztatók 

6. Tisztújító ülés és éves beszámolók tervezése 

7. Egyebek 
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Kosztrihán Dávid köszönti a Küldöttgyűlés tagjait, illetve a helyettesítés miatt jelenlévő választmányi 

tagokat, 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 16 mandátum van jelen. Négy 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 az Egyetemi Képzésfejlesztési 

Tanácsba történő delegálásáról fog dönteni. Szavazatszámláló bizottság létrehozását kezdeményezi, 

amelybe Petrezselyem Nórát, Ferencz Juditot és Bak Pált jelöli. Kéri a Küldöttgyűlés tagjait, 

szavazzanak szavazatszámláló bizottság elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámláló bizottságot. 

 

BESZÁMOLÓK 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a beszámolók, egy kar kivételével írásban elektronikus úton 

megküldésre kerültek. Külön köszöni, hogy a beszámolók a megbeszélt határidőre érkeztek. Megkéri 

Tóth Bálintot szóban ismertesse az RTK beszámolóját. Továbbá kérdést intéz a kari elnökökhöz, 

szeretnék-e szóban kiegészíteni az írásban megküldött beszámolójukat? 

Bak Pál tudatja, hogy a NETK-en most zajlanak a kari választások. A jelentkezők száma 15 főről 25 főre 

növekedett.  

Tóth Bálint szóban ismerteti az elmúlt hónap legfontosabb eseményeit. A szemeszternyitó bulit 

értékeli, valamint beszámol jelenleg is zajló sítábor szervezéséről. 

Ferencz Judit kiegészítésül elmondja, hogy az az ösztöndíjak tekintetében mind a rendszeres szociális 

mind pedig a tanulmányi ösztöndíjak elbírálása megtörtént. 

Kosztrihán Dávid megköszöni a beszámolókat, érdeklődik, hogy a KVI esetében van e bármilyen 

probléma, amiről szeretne beszámolni Pásztor Petra? 

Pásztror Petra nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Tudatja, hogy nincs probléma a KVI estében. 

 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Kosztrihán Dávid ezen napirendi pont alatt két tájékoztató, illetve egy szavazást igénylő kérdést 

szeretne tárgyalni. Elsőként tudatja a Küldöttgyűlés tagjaival, hogy a Nemzetközi Rektorhelyettes, Dr. 

Nagy Judit megbízatását visszamondta.  

Ökrös Nátán tanácskozási jogú tag 19:10 perckor csatlakozik az üléshez. 

Kosztrihán Dávid beszámol az EHÖK Kabinetben történt személyi változásról. Fenyősi Barbara 

általános elnökhelyettes összeférhetetlenség miatt lemondani kényszerült. A tisztség megüresedése 

miatt felmerülő feladatok ellátására próbaidő jelleggel álalános ügyvitelért felelős elnöki 
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megbízottként Boda Gergő fogja ellátni az említett feladatokat. Amennyiben a Küldöttgyűlés bizalmat 

szavaz az új EHÖK elnöknek, az új kabinet felállításakor, általános elnökhelyettesként folytathatná a 

munkáját az új Kabinet tagjaként. Gratulál Boda Gergőnek, és átadja a megbízólevelét. 

Ezt követően újból ismerteti, hogy a napirendi pont alatt, az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba 

történő delegálásról szavaz a Küldöttgyűlés, ahova Kosztrihán Dávid 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,13 leadott szavazatból 1 érvénytelen, 

12 érvényes, 12 igen, 0 nem szavazattal a Küldöttgyűlés támogatta Kosztrihán Dávid Egyetemi 

Képzésfejlesztési Tanácsba történő delegálását. 

 

KÖLTSÉGVETÉS 

Kosztrihán Dávid átadja a szót, a 2018.évi költségvetés előterjesztőjének Fekete Grétának. 

Fekete Gréta elmondja, hogy karokról beérkezett igények alapján, a tartalékokat is figyelembe véve 

alakították ki a költségvetési tervezetet, amelyet az előterjesztés mellékleteként kiküldött 

táblázatokban megtekinthettek. 

Kosztrihán Dávid részletesen kifejti a csatolt mellékletek elemeit. Jelzi, hogy azok a költségek, amelyek 

kari szinten kiugrást eredményeztek volna, átkerültek EHÖK költségvetésbe. 

Tóth Bálint érdeklődik, hogy hány fő demonstrátor lesz az idei évben? 

Fekete Gréta válaszában elmondja, hogy még nem minden karról érkeztek meg a határozatok, ezért 

nem tud pontos számot mondani.  

Tóth Bálint a demonstrátori ösztöndíjak emeléséről kér tájékoztatást. 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy szóba került az ösztöndíjak emelése. 

Fekete Gréta jelzi, hogy ebben az évben biztosan nem lesz emelés. A következő évre sem lehet 

pontosan meghatározni az ösztöndíjak összegét, hiszen a normatíva figyelembevételével kerül 

megállapításra. 

Kosztrihán Dávid tájékoztatja a Küldöttgyűlés tagjait a közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatban. Elmondja, 

hogy az ösztönjak kiutalása késik, a szociális, valamint tanulmányi ösztöndíjak kiutalására való 

tekintettel. Jelzi, hogy ma kapták meg a költségvetési kimutatást, az év végig rendelkezdésre álló 

összegről. A demonstrátori ösztöndíjak kapcsán a Rektori utasítás módosítása valóban felmerült, 

azonban a jövő évben is csak abban az esetben várható emelés amennyiben a demonstrátorok száma 

csökken. 

A költségvetési tervezet elfogadása minősített többséget igényel. Kéri a Küldöttgyűlés szavazati jogú 

tagjait szavazzanak a Fekete Gréta által előterjesztett költségvetési tervezetről. 
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A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 

Kosztrihán Dávid az Alapszabály módosításáról szóló tájékoztatót az ülést megelőzően megküldte a 

Küldöttgyűlés részére. Érdeklődik, hogy van-e valakinek módosító javaslata, hozzászólása. 

Kiegészíti még egy módosító javaslattal a kiküldött anyagot. Mósa Tamás tájékoztatására, az 

Alapszabály 7.§ (3) x, pontjaként a külhoni magyar szervezetekkel együttműködve közös programok 

szervezésével javasolja kiegészíteni az Alapszabályt. A nyáron a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 

felmerült az igény a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Karával együttműködve, 

közös rendezvények szervezésére. Vezetőképzők, gólyabál, szakmai rendezvények. Kéri, hogy 

szimpátia szavazás keretei között szavazzanak a kiegészítő javaslatról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

Kosztrihán Dávid röviden ismerteti a KVI jelenlegi helyzetét, tudatja, hogy jelenleg nem rendelkeznek 

szavazati joggal, annak ellenére, hogy a hallgatói létszámuk megegyezik a NETK hallgatói létszámával. 

Felmerült az igény arra, hogy a hallgatói döntéshozatalba, jobban be legyenek csatornázva, ez azonban 

a jelenlegi szabályozások mellett több problémába ütközik. Jelenleg a KVI intézeti tanácsa delegál 

hallgatót a Küldöttgyűlésbe, amely hatására sérülne a hallgatói önkormányzati autonómia. Egy másik 

megoldás szerint, egy új választási rendszer kialakítása merült fel, ahol a hallgatók közvetlenül 

választják a képviselőt. Továbbá felvetődik az is, hogy a Küldöttgyűlés javaslatára választja meg az 

intézeti tanács a képviselőt, azonban ez sem eredményezne legitim megoldást. Kéri, hogy vitassák meg 

a kérdést. Amennyiben nem születik egyezség ezügyben, az Alapszabály módosítása tovább húzódik. 

Böszörmény Balázs kérdést intéz Pásztor Petrához, a KVI képviselőjéhez, ő melyik megoldást tartja 

megfelelőnek. 

Pásztor Petra elmondja, hogy nagyon régóta szeretnének szavazati joggal élni. Az első javasolt ponttal 

ért egyet. Tudatja, hogy közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatók és a vezetők, így az intézeti tanács 

tudja a legjobban megítélni, ki az, aki a legalkalmasabb a képviseletre. 

Böszörmény Balázs egyetért azzal, hogy ez a fajta megoldás megkérdőjelezné a demokratikus 

működést, ugyanis nem a hallgatók delegálnák a tagot. 

Boda Gergő jelzi, hogy a KVI az RTK-hoz tartozik. Felveti, hogy a KVI-s hallgatók az RTK HÖK-be 

jelentkezének, így az RTK HÖK dönthetne arról, hogy melyik KVI-s hallgatót küldi a Küldöttgyűlésbe. 

Tóth Bálint nem ért egyet Boga Gergő javaslatával. 

Kosztrihán Dávid javasolja, hogy most ne hozzanak döntést a kérdésben. Kéri a Küldöttgyűlés 

hozzájárulását a jogi állásfoglaláshoz. Kéri Tóth Bálintot, hogy amennyiben az RTK-hoz besorolható, 

hozzanak döntést a kvóták felosztásáról az RTK HÖK választmányát illetően. 

Kérdést intéz a jelenlevőkhöz, támogatják-e, hogy a KVI kérdéskörét külön kezeljük és a jogi 

állásfoglalás után hozzunk döntés a kérdésben. 

A Küldöttgyűlés szimpátia szavazás kereti között, egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
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Kosztrihán Dávid röviden ismerteti az EHÖK alapszabály módosítani kívánt pontjait. Jelzi, hogy a kari 

mellékletetek módosítása kapcsán a kari hallgatói önkormányzatok önállóan járnak el. Megkéri 

Böszörményi Balázst ismertesse az ÁKK kari mellékletének módosításait.  

Böszörményi Balázs ismerteti a kari melléklet három módosító javaslatát. Formai, illetve tartalmi 

módosításokat is szeretnének. Az irodavezető megválasztása, valamint az alelnökök és a referensek 

pályáztatás útján történő megválasztása a módosító javaslat tárgya. 

Kosztrihán Dávid kéri, hogy szavazzanak az ÁKK kari mellékletének módosításáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

Kosztrihán Dávid jelzi, hogy a KVI kérdéskörében hozott döntés után, elektronikus szavazás keretei 

között szavaznak majd az Alapszabály módosításáról.  

A Küldöttgyűlés az előterjesztett javaslattal egyetért. 

 

PROGRAM TÁJÉKOZTATÓK 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy az NKE vibes party november 8-án kerül megrendezésre a Liget Club-

ban. A szervezéssel minden jól halad. A fellépők Dj Szecsei és Yamina lesznek. 

Elővételes jegyárusításra több körben kerül majd sor. Kéri a karokat, hogy népszerűsítsék a 

rendezvényt. 

A gólyabál november 29-én, a DÜRLIN Budapest, rendezvényházban kerül megrendezésre. A Hevesi 

Happy Band szolgáltatja majd a zenét az esete folyamán. További fellépőkre javaslatokat vár. A 

rendezvény lebonyolítása az EFOTT-tal közösen zajlik, a gólyatábor gyakorlatát követve. 

Veres Eszter javasolja a NECC-partyt. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a jegyárak még nem kerültek meghatározásra. A jegyek 

megvásárlására elektronikus úton lesz lehetősége a hallgatóknak. Az elsőéveseknek kedvező jegyárak 

lesznek megállapítva. A tánc oktatása jelenleg is zajlik. 

Ruszkovics Patrik érdeklődik a biztonsági szolgálatról. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a megszokott biztonsági szolgálatra kell számítani. 

Veres Eszter érdeklődik, hogy a VIP a hallgatók részére is meg lesz-e nyitva? 

Kosztrihán Dávid jelzi, hogy még nem született döntés a kérdésben. Vita tárgyát képezi majd a 

felvetett kérdés. 

Kosztrihán Dávid átadja a szót Makai Sára, kommunikációs referensnek. 

Makai Sára tájékoztatja a Küldöttgyűlést a MÜPA megkereséséről. Röviden ismerteti MÜPA 

együttműködési ajánlatának tartalmát. Kedvezményes áron bérleteket vásárolhat az egyetem. A 

bérletek különböző előadások, koncerteket foglalnak magukba. Érdeklődik, hogy a karokon van-e 

igény ilyen jellegű programra? 
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Böszörmény Balázs kéri, hogy amint konkrét programokat tudnak, egyeztessenek a kérdésről.  

Kosztrihán Dávid megkéri Tóth Bálintot, hogy röviden tájékoztassa a Küldöttgyűlést a Sítábor 

szervezését illetően. 

Tóth Bálint tudatja, hogy új helyszínen, Ausztriában, február 6-11 között kerülne megrendezésre a 

sítábor. Hozzávetőlegesen 95000 Ft lesz a részvételi díj, ami magába foglalja az utazást, 5 éjszaka 

szállást, napi kétszeri svédasztalos étkezéssel, továbbá síbérletet és a szervezők által kitalál 

programokat, ügyességi feladatokat. 80 fő jelentkezését várják. 

Kosztrihán Dávid ismerteti a Senior/Alumni tábor ötlettervét. A felsőbb évesek gólyatábora lenne a 

rendezvény. A gólyatábor mintájára, nyár elején kerülne megrendezésre, már végzett, illetve felsőbb 

éves hallgatók részére. Kérdőivben szeretnék felmérni, hogy lenne-e igény a programra. 

Veres Eszter javasolja, hogy tréning szerű legyen a program. 

Tóth Bálint, jó ötletnek tartja, azonban az RTK-s felsőéves hallhatóknak a nyári időpont nem 

megfelelő. 

Ruszkovics Patrik szintén támogatja az ötletet. 

Böszörményi Balázs szintén javasolja az igényfelmérést.  

Böszörményi Balázs szavazati jogú tag, távozik az ülésről. 15 mandátum van jelen. 

 

TISZTÚJÍTÓ ÜLÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓK TERVEZÉSE 

Kosztrihán Dávid beszámol az EHÖK Elnöki pályázati felhívás kiírásáról. Az elnökválasztó ülésre 

december 6-án kerül majd sor. Az előterjesztést az ülést megelőzően kiküldte a Küldöttgyűlés részére. 

A pályázat leadásának határideje november 16-a. A december 6-i elnökválasztó ülés, egyben tisztújító 

ülés is lesz. Az új Kabinet ezen az ülésen mutatkozik majd be. Jelzi, hogy idén is pályázni kíván az elnöki 

pozícióra. Kéri a küldötteket, szavazzanak a beterjesztett elnöki felhívásról.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

 

EGYEBEK 

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

van a napirendi pontoktól eltérő észrevételük, megjegyzésük, beszámolójuk. 

Ruszkovics Patrik az egyetemi nyíltnappal kapcsolatban kér informálást. 

Kosztrihán Dávid tájékoztatja, hogy november végén, valamint január végén is lesz egyetemi nyíltnap. 

Ruszkovics Patrik továbbá egy programot ajánl a jelenlévők figyelmébe. Két hallgatójuk hazaérkezett 

Amerikából, akik egy előadás keretében számolnak majd be az ott szerzett tapasztalataikról, 

élményeikről. 
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Kosztrihán Dávid az EHÖK iroda használatával kapcsolatban tájékoztatja a Küldöttgyűlést. Tudatja, 

hogy az iroda kulcsfelvételi listáját leszűkítettük, mivel az nem rendeltetés szerűen volt használva az 

elmúlt időszakban. A karoknak nyomtatóra igény lesz leadva, hogy ez ne hátráltassa őket a munkájuk 

során. 

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

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2017. október 25-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2017. október 25.  

  

 Kosztrihán Dávid    Kis Kelemen Dalma  

                              EHÖK elnök P.H. EHÖK irodavezető 

      

    

  

 Boda Gergő    Böszörményi Balázs  

 a Küldöttgyűlés tagja   a Küldöttgyűlés tagja 
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