
 

  Ügyiratszám: NKE/      /2017 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2017. november 6-ai Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2017. november 06 (hétfő)  20:00  

Az ülés helye:  EHÖK iroda  Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F02  

      

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) 

 Bak Pál kari HÖK elnök (NETK) 

  Krecz Ádám Választmányi tag 

(helyettesítés HHK) 

 Tóth Bálint  kari HÖK elnök (RTK)   

 Kollár Ádám kari HÖK elnök (VTK)   

Az ülésre tanácskozási joggal 

meghívottak:   

    

  Boda Gergő   

 Fekete Gréta  

  Kis Kelemen Dalma    

      

Összes mandátum:   6 Ebből jelen 5 

Határozatképesség:   

  

Az ülés határozatképes.    
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Előzetes napirendi pontok:  

  

1. Közéleti ösztöndíjak 

2. Egyebek 

 

 

Kosztrihán Dávid köszönti az Elnökség tagjait, és 20:06 perckor megnyitja az ülést. Felkéri a 

jegyzőkönyv vezetésére Kis Kelemen Dalmát. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. Kollár 

Ádám telefonon csatlakozott az üléshez. Tudatja, hogy Ruszkovics Patrikot, tanulmányi 

kötelezettségeire tekintettel Krecz Ádám helyettesíti az ülésen. Megállapítja a határozatképességet. 

Jelzi, hogy így összesen hat mandátum van jelen. Ismerteti az előzetes napirendet, és megkérdezi az 

Elnökség tagjait, van-e módosító javaslatuk. Az Elnökség részéről nem érkezett módosító javaslat, 

ezért kéri szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

Kosztrihán Dávid kifejti, hogy az elnökök által előzetesen megküldött előterjesztések alapján a már 

megszokott gyakorlatot követve Fekete Grétával és Boda Gergővel közösen elkészítették a közéleti 

ösztöndíjak összegszerű javaslatát.  

A választmányi tagok számára megítélt közéleti ösztöndíjak összegét tartalmazó excel táblát már 

továbbították a jelenveők részére. Érdeklődik, hogy az Elnökség tagjai közül, van-e valakinek 

módosító javaslata az összegeket illetően. Megkéri Fekete Grétát, hogy röviden ismertesse az 

ösztöndíjakkal kapcsolatos észrevételeket, hiányosságokat. 

Fekete Gréta kéri, hogy figyeljenek a formai követelményekre a pályázatok leadásánál. 

Kosztrihán Dávid kéri az Elnökséget, hogy szavazzanak a karok, illetve az EHÖK számára megajánlott 

közéleti ösztöndíjakról. Zagyva Dániel videokonferencián keresztül szavaz az ösztöndíjakról. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a megítélt közéleti ösztöndíjakat. 

 

EGYEBEK 

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

van a napirendi pontoktól eltérő észrevételük, megjegyzésük, beszámolójuk. 

Boda Gergő ismerteti a karácsonyi adománygyűjtés részleteit. Megkéri a kari elnököket, kezdjél el 

megszervezni az adománygyűjtést. A tavalyihoz hasonlóan idén is tartós élelmiszereket, ruhákat, 

könyveket várnak főleg. Az összegyűjtött adományok átadása két hivatásos hallgató kíséretében 
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zajlik majd, így kéri az RTK, illetve a HHK képviselőjét, hogy december 6-án, 21-én, valamint 22-én 

biztosítsanak 1-1 hallgatót a feladatra. Két Budapesti, egy Nyíregyházi átadóra kell számítani. A 

vidéki helyszín esetében az utazás biztosítva lesz. Jelzi, hogy Bono is részt vesz majd az eseményen.  

Kosztrihán Dávid kiegészítésül elmondja, hogy az adománygyűjtés megszervezéséhez szükséges 

információs csomagot idén is megküldik a karok részére. Továbbá tudatja, hogy egységes grafika 

készül a gyűjtés promóciójához. Javasolja, hogy idén is a kollégiumokban idén is helyezzenek el 

gyűjtőpontokat. 

Tóth Bálint kérést intéz a kari elnökökhöz a sítábor népszerűsítésével kapcsolatosan. Kéri, hogy 

hirdessék az eseményt, illetve a hozzá kapcsolódó kérdőívet az évfolyamok közösségi csoportjaiban. 

Múlt hétig 51 válasz érkezett a kérdőívre.  

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a HHK esetében is kikérőben részesülnek a sítáborban résztvevő 

hallgatók. 

Fekete Gréta az igénybejelentők leadási határidejére hívja fel a figyelmet. Elmondja, hogy az utóbbi 

időben többször előfordult csúszás a leadásokat illetően. Kéri, hogy legalább három héttel a 

rendezvény előtt adják le az igénybejelentőket. 

Bak Pál tájékoztatja az elnökség tagjait a NETK HÖK választások eredményéről. A hivatalos 

eredményeket a mai nap folyamán teszik közzé, 15 napon belül pedig megalakul az új választmány. 

Tudatja, hogy nem indult újra a választásokon. Megragadja az alkalmat, és megköszöni a közös 

munkát. 

Kosztrihán Dávid a holnapi Vibes party részleteit ismerteti. Tudatja, hogy 320 elővételes jegyet 

adtak el a mai nap folyamán. A HHK-n fennakadás volt, azonban lesz még lehetőség az oktatási 

épületben a HHK-n, valamint a kollégiumokban is jegyet vásárolni a holnapi nap folyamán.  

A gólyabál november 29-én kerül megrendezésre a Dürlin rendezvényházban. A szerződést a mai 

nap írták alá. A tavalyihoz hasonló költségvetéssel zajlik a rendezvény szervezése. A zenét a Hevesi 

Happy Band, Necc-party, valamint Zahorán Attila biztosítja majd. Felsorolja a rendezvény 

szponzorait. Ismerteti az este előzetes programtervét, azonban hozzáteszi, hogy a rendezvény 

kezdési időpontja változhat. A mai napon Rektor Urat felkérte az ünnepi beszéd megtartására, aki 

elfogadta a felkérést. A jegyárusítás online zajlik majd. A gólyák belépőjegye 1500 Ft, a felsőbbéves 

2000 Ft, a külsős pedig 2500 Ft-ba fog kerülni. Helyszíni jegyárusítást nem terveznek. November 28-

ig lesz lehetőség online jegyeket vásárolni. Jelzi, hogy a gólyatánc betanítása zajlik. Két ital pultot, 

valamint streat food-ot is biztosítanak a rendezvény alatt. A helyszín díszítését fényfestéssel oldják 

meg.  

A HÖOK vezetőképzővel kapcsolatban az érintetteket már értesítette. Az utazást biztosítja az 

egyetem. Tudatja, hogy helyszínváltozás történt. Zánka helyett a szokásos Siófoki helyszínen kerül 

megrendezésre. 

Az ÁKK Bécsi adventi utazást szervez az EHÖK pedig Pozsonyi adventi útra várja az érdeklődőket. 

Ezen kívül a Hallgatói Szolgáltató Centrum is szervez adventi programot. Kötetlen forraltborozással 

összekötött karácsonyfadíszítés szerepel a programtervben. 

Az EHÖK által meghirdetett, rendvezvényekért felelős referensi felhívásra beérkezett pályázatot 

ismerteti az Elnökség tagjaival. Két érdeklődő közül egy nyújtott be pályázatot. A felvételi eljárás 

szóbeli, illetve írásbeli részből állt. A szóbeli elbeszélgetésen a Kabinet tagok körül, Makai Sára, Ökrös 
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Nátán, valamint Kis Kelemen Dalma vett részt. A Kabinet úgy ítélte meg, hogy a jelentkező pályázata 

nem volt megfelelő. Érdeklődik, hogy van e valakinek a pályázattal kapcsolatban kérdése, 

hozzászólása? 

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

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Elnökségének 2017. november 6-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül:  

 

Budapest, 2017. november 06.  

 

 P.H.  

Kosztrihán Dávid 
elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Kis Kelemen Dalma 
irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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