
 

  Ügyiratszám: NKE/      /2017 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. január 8-ai Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018. január 08 (hétfő)  18:00  

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) 

 Fodor Márk Joszipovics kari HÖK elnök (NETK) 

  Ruszkovics Patrik kari HÖK elnök (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. Kari beszámolók 

2. Személyi ügyek –EHÖK Kabinet 

3. Közéleti ösztöndíjak 

4. KVI választás kiírása 

5. Éves munkaterv ütemezés  

6. Egyebek 

 

 

Kosztrihán Dávid köszönti az Elnökség tagjait, és 18:00 perckor megnyitja az ülést. Az év első 

üléséből adódóan, megragadja az alkalmat, hogy boldog új évet kívánjon a jelenlévőknek. Külön 

köszönti Fodor Márk Jopiszovicsot, aki első alkalommal vesz részt az NETK HÖK elnökeként az 

ülésen. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kis Kelemen Dalmát. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal 

felvételre kerül. Kollár Ádám telefonon csatlakozott az üléshez. 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. 

 

KARI BESZÁMOLÓK 

Kosztrihán Dávid megköszöni, hogy egy kari kivételével, időben megküldték a kari beszámolókat. 

Megkéri a kari elnököket, hogy röviden szóban ismertessék a beszámolókat, valamint egészítsék ki 

azokat, amennyiben szükségesnek tartják.  

Elsőként Böszörményi Balázs, majd Ruszkovics Patrik és Fodor Márk Joszipovics ismerteti röviden 

a beszámolót. 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy az RTK kari beszámolója nem érkezett meg írásban, megkéri Tóth 

Bálintot, hogy ismertesse az elmúlt hónapokban történt fontos eseményeket. 

Tóth Bálint elmondja, hogy sikeresen lezajlott az RTK estében is a nyíltnap. A januári alkalomra is 

sok segítő hallgató jelentkezett már. Az Educatio-n részt vevő hallgatók szervezése is folyamatban 

van. Jelzi, hogy az RTK idén külön szervez felező partit, aminek a szervezését a következő féléve 

elején kezdik meg. Tudatja, hogy az RTK is részt vett az ÁSZ ellenőrzésen. Végül elmondja, hogy a 

korábbi parkolást érintő probléma megoldódott. Az Orczy Úti Kollégium parkolójában, 25 parkoló 

helyet biztosítanak az RTK-s hallgatók részére.  

Kollár Ádám szintén ismerteti röviden a VTK beszámolóját. 

1. számú melléklet: Kari beszámolók 
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SZEMÉLYI ÜGYEK – EHÖK KABINET 

Kosztrihán Dávid ismerteti a személyi ügyeket, amelyek az EHÖK kabinetet érintik. Tudatja, hogy 

Boda Gergő az EHÖK általános ügyvitelért felelős elnöki megbízottként folytatja munkáját. 

Előterjesztések az ülést megelőzően kiküldésre kerültek. A mai ülésen Fekete Gréta, gazdasági 

elnökhelyettes, és Kis Kelemen Dalma irodavezető személyi ügyek került előterjesztésre. Jelzi, hogy 

az alapszabály szerint minősített többség szükséges az EHÖK tisztségviselők megválasztásához. 

Továbbá beszámol róla, hogy tervei szerint az EHÖK kabinet jelenlegi tagjai a továbbiakban is 

operálnak majd. A kommunikációs referensi tisztséget Makai Sára, a megjelenésért felelős elnöki 

megbízott pozíció Ökrös Nátán tölti majd be. Schmidt Martinnal folynak az egyeztetések az Egyetemi 

Kollégiumi Bizottság elnöki tisztségéről. Mósa Tamás szintén folytatja munkáját esélyegyenlőségért 

felelős referensként. Hozzáteszi, hogy Eck Bencével és Soós Mihállyal még nem egyeztetett, 

azonban őket is jelölni szeretné a mostani pozíciójukra.  

A személyi ügyeket két ütemben tervezi lebonyolítani, elsőként kéri, hogy szavazzanak a mai ülésre 

előterjesztett tisztségekről. Szavazatszámláló bizottság felállítását kéri, amibe jelöli Fodor Márk 

Joszipovicsot és Boda Gergőt. Jelzi, hogy Kollár Ádám elektronikusan  

Boda Gergő a szavazatszámláló bizottság elnökeként ismerteti a szavazás eredményét. Elsőként 

tudatja, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, 5 érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem 

szavazattal az Elnökség támogatta Kis Kelemen Dalma irodavezető kinevezését. 

Továbbá elmondja, hogy a szavazás szintén érvényes és eredményes volt, 5 érvényes szavazatból 4 

igen, 1 nem, szavazattal az Elnökség támogatta Fekete Gréta gazdasági elnökhelyettes kinevezését. 

 

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 csak 

közvetlenül az ülés előtt továbbították a jelenlévők részére. Tudatja, hogy az elnökök által 

előzetesen megküldött összegekben nem történt jelentős változtatás, csak néhány esetben pozitív 

irányba korrigáltak. Kéri, hogy tekintsék át az összegeket. Érdeklődik, hogy az Elnökség tagjai közül, 

van-e valakinek módosító javaslata az összegeket illetően.  

Böszörményi Balázs érdeklődik, mi volt annak az oka, hogy az EHÖK esetében nagyobb volt a 

decemberi kiegészítés, mint a többi kar esetében? 

Kosztrihán Dávid elmondja, egy tisztségviselő estében történt decemberi kiegészítés. Ennek oka, Kis 

Kelemen Dalma az ÁSZ ellenőrzés alatt végzett munkája. A többi EHÖK tisztségviselőnek a 

novemberi munkájáért járó összeget állapították meg. 

Böszörményi Balázs véleménye szerint nem csak az EHÖK kabinet tagjai dolgoztak többet december 

hónapban, hanem a kari tisztségviselők is.  

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

közéleti ösztöndíjakról. Kollár Ádám videokonferencián keresztül szavaz az ösztöndíjakról. 
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Az Elnökség 6 érvényes szavazatból 5 igen 1 nem 0 tartózkodom szavazattal elfogadta a megítélt 

közéleti ösztöndíjakat. 

 

KVI VÁLASZTÁS KIÍRÁSA 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a KVI választás kiírására sort kell keríteni a közeljövőben. Röviden 

ismerteti az alapszabály módosítás óta életbelépett szakaszt, amely a KVI választásokra vonatkozik. 

Jelzi, hogy Küldöttgyűlés ülést kell tartani január közepén vagy végén. A Küldöttgyűlés létszáma 17-

re nő majd a választások után. 

Továbbá kiemeli az RTK és a HHK kari választását. Elmondja, hogy kérésére nem történt meg eddig 

a kari választások kiírása. Kéri, hogy február elejére tűzzék ki a választások időpontját. Kérdést intéz 

az elnökökhöz, azzal kapcsolatban született –e már döntés arról, hány főre írják ki a pályázatot. 

Tóth Bálint tudatja, hogy 15 főben határozták meg az új választmányt. 

Ruszkovics Patrik elmondja, hogy döntés még nem született, azonban maximum 10 fő-re írják majd 

ki a pályázatot.  

Kosztrihán Dávid kéri, hogy a későbbiekben csökkentések majd a kari választmányok számát. 

Véleménye szerint szűkebb létszámmal is el tudják látni a feladatokat. A magas létszám viszont 

jelentős pénzügyi és menedzsment ügyi problémákat is magában hordozhat.  

 

ÉVES MUNKATERV ÜTEMEZÉS 

Kosztrihán Dávid kéri, hogy kezdjék el a karok az éves munkaterv ütemezését. Állítsák össze az éves 

programtervet, és készítsenek hozzá pénzügyi tervezetet is. Külön kéri a fegyveres karokat, hogy 

tüntessék fel a kötelező gyakorlatok időpontját is az ütemtervben, hogy annak megfelelően 

határozhassák meg az egyetemi programok pontos időpontját. Kéri, hogy január 20-ig küldjék meg 

Fekete Grétának, Boda Gergőnek, valamint a maga részére a tervezetet. Jelzi, hogy idén a 

szakkollégiumok együttműködések szervezetétől is hasonló programtervet kér. A programtervek az 

egyetemi Rendezvényszervező Főosztállyal is egyeztetésre kerülnek.  

Tóth Bálint érdeklődik, hogy az EHÖK-nek van-e már kész ütemterve? 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy jövő hétre készül el a kész ütemterv. Az ütemterv formai és 

tartalmi mintáját továbbítja majd a karok részére. Röviden beszámol a közeljövőben megrendezésre 

kerülő eseményekről. Az Educatio kiállítással, majd az egyetemi nyíltnappal kezdődik az év. Ezt 

követően sor kerül Velencei kirándulásra, Mohácsi busójárásra is. A NETK-HHK vizsgatemető 

partijára, valamint a felező bulikra az ÁKK és az RTK esetében. 

 

EGYEBEK 

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

van a napirendi pontoktól eltérő észrevételük, megjegyzésük, beszámolójuk. 
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Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a holnapi nap folyamán Rektor Úrral egyeztet néhány témakörben. 

Az egyeztetés témáit részletezi röviden. Kéri, hogy jelezzék, amennyiben kiegészítenivalójuk van a 

témával kapcsolatban.  

Az egyeztetés során várhatóan sor kerül majd a 2017-es év értékelésére, a Közszolgálati Egyetemi 

Napok szervezésére, az EHÖK közalkalmazott kérdésére, az öntevékeny csoportok és a HÖK 

struktúrájának átalakítását érintő változtatásokra, továbbá a kollégiumi pontrendszer, és az OMHV 

kérdésére.  

Fodor Márk Joszipovics jelzi, hogy a NETK HÖK sem ért egyet a kollégiumi pontrendszert illetően a 

szociálispontok csökkentésével. Tudatja, hogy nem vonták be a Hallgatói Önkormányzat képviselőit 

a javaslat elkészítésébe.  

Kosztrián Dávid röviden kifejti véleményét a kollégiumi pontrendszerrel kapcsolatban, tudatja, hogy 

konkrét döntés még nem történt a kérdésben. 

Ezt követően áttér az EHÖK közalkalmazott kérdésére. Érdeklődik, hogy adminisztratív vagy 

rendezvényszervezési feladatok ellátásának látják nagyobb szükségét a karok? Kifejti, hogy a HSZC 

megszűnése miatt a rendezvényszervezés segítésére ideális megoldás lehetne egy közalkalmazott, 

azonban elmondja azt is, hogy az ÁSZ ellenőrzés kapcsán még fontosabbá vált az adminisztráció 

erősítése. A működés jogi alapját az adminisztráció adja, így kiemelten fontosnak tartja, hogy 

javuljon a jelenlegi adminisztráció.  

Böszröményi Balázs véleménye szerint, egy HÖK-ért felelős referens lenne szükséges, akinek az 

egyetem a munkáltatója.  

Ruszkovics Patrik szerint az adminisztrációs közalkalmazott fontosabb lenne.  

Tóth Bálint szintén az adminisztrációt támogatja. Álláspontja szerint fontos, hogy a 

rendezvényszervezés közelebb álljon a hallgatókhoz.  

Fodor Márk Joszipovics az adminisztrációs közalkalmazottat javasolja.  

Kosztrihán Dávid végül a HÖK tagok felszólalásaira szeretné felhívni a figyelmet. Aggodalmát fejezi 

ki azzal kapcsolatban, hogy Hallgatói Önkormányzati képviselőkő nyilvános fórumokon meg 

megfelelő álláspontot képviselnek. Kéri az Elnököket, hogy kérjék számon a hallgatókon, ha ilyet 

tapasztalnak. 

Kiemeli egy tavaszi vezetőképző fontosságát. Mindenki számára elkérhető, több szekciós 

vezetőképző megtartását prioritásként kezeli.  

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

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Elnökségének 2018. január 8-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül:  
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Budapest, 2018. január 08.  

 

 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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