
 

 

  Ügyiratszám: NKE/      /2018 

Jegyzőkönyv 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. január 23-ai Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018. január 23. (kedd)  18:30  

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)  

  Tóth Bálint kari HÖK elnök (RTK) 

  Fodor Márk Joszipovics kari HÖK elnök (NETK)  

  Kollár Ádám  kari HÖK elnök (VTK)  

  Schmidt Martin   a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK)  

  Petrezselyem Nóra a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK)  

 Vadas László a Küldöttgyűlés tagja (HHK)  

 Krecz Ádám a Küldöttgyűlés tagja (HHK)  

 Nyárádi Fanni a Küldöttgyűlés tagja (RTK)  

 Szabados Máté a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 

 Tasnádi Bence a Küldöttgyűlés tagja (RTK)  

nem hoztak megbízót 
Bodnár Alexandra a kari választmány tagja 

(helyettesítés RTK) 

 Kardos Anett a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 

 Szűcs Bence a Küldöttgyűlés tagja (VTK)  

 

 



 

  
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | Tel: (1) 432-9000  

Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. | Email: nke@uni-nke.hu  

Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak:   

  Boda Gergő      

 Eck Bence    

 Fekete Gréta      

 Kis Kelemen Dalma     

 Makai Sára    

 Mósa Tamás      

 Ökrös Nátán      

 Pásztor Petra    

 Soós Mihály    

 Szilágyi Dénes      

        

Összes mandátum:   16  Ebből jelen     12 

Határozatképesség:   Az ülés határozatképes.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes napirendi pontok:  

 

1. Beszámolók 

2. Személyi ügyek 

3. Zárszámadás 

4. KVI választás kiírása 

5. Egyebek 
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Kosztrihán Dávid köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. 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 12 mandátum van jelen. 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 EHÖK Szenátusi delegálásáról 

fog dönteni. Szavazatszámláló bizottság létrehozását kezdeményezi, amelybe Tasnádi Bencét, Nyárádi 

Fannit és Schmidt Martin jelöli. Kéri a Küldöttgyűlés tagjait, szavazzanak szavazatszámláló bizottság 

elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a szavazatszámláló bizottságot. 

 

BESZÁMOLÓK 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy a beszámolók csak két karról kerültek írásban megküldésre. Megkéri, 

a kari elnököket szóban ismertessék beszámolójukat.  

Böszörményi Balázs kiegészíti az ÁKK beszámolóját.  

Fodor Márk Joszipovics röviden ismerteti az írásban megküldött beszámolót. 

Ruszkovics Patrik szóban kiegészíti a január hónapban zajlott eseményekkel a korábbi beszámolót. 

Tasnádi Bence szóban ismerteti az elmúlt hónap legfontosabb eseményeit.  

Kollár Ádám szintén kiegészíti az ülés előtt írásban megküldött beszámolót. 

Kosztrihán Dávid megköszöni a beszámolókat. 

Dr. Kovács Gábor, oktatási rektrohelyettes úr, meghívott tag csatlakozik az üléshez. 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Kosztrihán Dávid újból ismerteti, hogy a napirendi pont alatt, az EHÖK képviselő Szenátusba történő 

delegálásról szavaz a Küldöttgyűlés, ahova Fekete Gréta 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 Schmidt Martint, mint a szavazatszámláló bizottság elnökét, számoljon be az 

eredményről. 

Schmidt Martin tudatja, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, 9 leadott szavazatból, 9 

érvényes, 7 igen, 2 nem szavazattal a Küldöttgyűlés támogatta Fekete Gréta Szenátusba történő 

delegálását. 
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ZÁRSZÁMADÁS 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy ezen napirendi pont alatt a 2017. évi zárszámadás kerül ismertetésre. 

Az előterjesztést valamint a hozzá kapcsolódó mellékleteket az ülést megelőzően áttekinthették a 

jelenlévők. Átadja a szót Fekete Grétának, megkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fekete Gréta összefoglalja a zárszámadást tartalmazó melléklet tartalmát. Ismerteti a munkalapok 

összetételét. Két kiegészítéssel kíván élni a melléklet kapcsán. Elsőként elmondja, hogy a gólyabál 

táncoktatás összege nem szerepel a táblázatban, ugyanis jelenleg is zajlik a költségek rendezése. 

Továbbá hozzáteszi, hogy az ösztöndíjak esetében a 2018. évi januári közéleti ösztöndíjak is a 2017. 

évi költségvetés terhére valósulnak majd meg. Itt még csak tervezett összeggel lehet számolni. A 

keretemelés a többi ösztöndíjat nem érinti. Amennyiben a jelenlévőknek van a zárszámadáshoz 

kapcsolódó kérdése, tegyék azt fel.  

Végül megköszöni a kari gazdasági ügyekkel foglalkozók munkáját. Kiemeli Petrezselyem Nórát, aki az 

online iktató felületet vezette, ezzel megkönnyítve a zárszámadást. Elmondja, hogy a NETK iktató 

felülete is teljesen rendezett volt. A többi kar esetében ugyan voltak hiányosságokat, de az irattár és 

a központi kimutatások segítségével minden kiadásnak utána tudtak nézni.  

 

Kosztrihán Dávid kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról. Elmondja, hogy az alapszabály 

minősített többséget ír elő.  

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a 2017. évi zárszámadás elfogadását 

. 

Kosztrihán Dávid végül felhívja a karok figyelmét, hogy a programértékelő lapok megküldésére a hét 

végig van lehetőségük. 

 

KVI választás kiírása 

Kosztrihán Dávid röviden ismerteti az Alapszabály módosítás miatt bekövetkezett változást, amely a 

Katasztrófavédelmi intézetet érinti. A Hallgatói Önkormányzat szavazati jogot biztosít az eddig 

tanácskozási joggal jelen lévő KVI-s képviselő számára. A választások lebonyolítása után már egy 

mandátummal lesz jelen az üléseken. Az Alapszabálynak megfelelően ehhez választási bizottság 

felállítása, valamint választmányi hirdetés közzététele szükséges. Előzetesen megkapták a felhívás 

szöveges tervezetét, amely a meghozott döntés határozati számával kerül majd kiegészítésre. Nyílt 

szavazással fognak dönteni a KVI választás kiírásának kérdéséről, amelyhez egyszerű többség 

szükséges. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta a KVI választás kiírását. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a jövő hét folyamán kerülnek pontos meghatározásra a technikai 

részletek. A választási bizottságba három KVI-s hallgatót, illetve EHÖK részéről Kis Kelemen Dalmát 

jelölték. 
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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. 

Fekete Gréta a közéleti ösztöndíjak kapcsán elmondja, hogy az elektornikus formában történő leadási 

határidő január 29, hétfő 18:00 óra. Kéri, hogy a bírálásokat úgy ütemezzék a karok, hogy ne 

legyenekék késések. Felhívja a figyelmet a formai kritériumokra. Az ülést követően egy 

formanyomtatványt küld majd, annak érdekében, hogy a pályázatok megfelelő formában kerüljenek 

feltöltésre. 

Dr. Kovács Gábor elmondja, hogy egész évben figyelemmel kíséri a Hallgatói Önkormányzat munkáját, 

örömmel vesz részt az üléseken, amikor ideje engedi. A közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatban jelzi, 

előfordul, hogy késve kapja meg a pályázatokat. Kéri, hogy fektessenek nagy hangsúlyt a késések, 

valamint a formai hibák elkerülésére. 

A rendezvényekhez estében hibaként említni, hogy nem minden estben derül ki a rendezvény ideje, 

helyszíne valamint az esemény célközönsége. Ez a későbbiekben egy esetleges ÁSZ ellenőrzés során 

okozhat problémákat. Kéri, hogy készüljön minden rendezvényről egy rövid összefoglaló, annak 

érdekében, hogy az előbb említett probléma orvosolva legyen. Az összefoglalóban tüntessék fel a 

rendezvény idejét, helyszínét valamint hogy kinek szervezik, hányan vettek részt az eseményen. Az 

egy oldalas összefoglalóhoz egy fényképet is csatoljanak a rendezvényről.  

Az éves munka megtervezésénél kéri, vegyék figyelembe a karok közti egyensúly megtartását. 

Örömét fejezi ki a KVI képviselő szavazati jogával kapcsolatban. 

Az NKE önkéntesek program pontgyűjtő rendszerének kidolgozását, az EHÖK-re bízza. Milyen 

jutalmazásban részesüljenek azok, akik részt vesznek az egyetemi programokon. Néhány példa között 

említi a fitness, uszoda bérletet, valamint a kollégiumi felvételibe számító közéleti pontokat. Kéri, hogy 

olyan ötleteket dolgozzanak ki, amelyek vonzóak a hallgatók számára. 

Kosztrihán Dávid egyebek között említi a HHK valamint az RTK kari választások lebonyolítását, amelyre 

a KVI választással egy időben kerül majd sor. 

A 2017.évi szenátusi beszámolóhoz szükséges a programok értékelése. A programértékelő lapok 

sablonját már megkapták kéri, hogy a minta alapján készítsék el az értékelőket.  

Elmondja, hogy Salamon Réka várhatóan megérkezik az ülésre, hogy beszámoljon az ESN által 

szervezett rendezvényről. Röviden ismerteti a programot. 

Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az EHÖK Kabinetben a kinevezések, valamint megbízások 

történtek. Személyi változás nem történt.  

Tudatja, hogy felvette a kapcsolatot az informatikai igazgatósággal, ahol egy online panaszkezelő 

kialakításáról folynak majd egyeztetések. A problémák bejelentése anonim módon történne. Szintén 

elektronikusan működő közéleti beszámoló rendszer kialakítását kezdeményezte. Továbbá egy online 

ticket rendszer alakítása is terven van, amely a sportcsarnok, valamint későbbiekben a gólyabál és a 

gólyatábor estében is alkalmazható rendszer lenne. 
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Az OMHV eredmények kapcsán említi, hogy a negatív eredményt kapó oktatók felelősségre vonásáról 

egyeztetnek. 

A testnevelés órák egy része a március 30-ig a szárnyépületben kerül megtartásra.  

Jelzi, hogy a HÖK köszönetet kapott az Education végzett munkájuk miatt. A visszajelzések alapján 

elégedettek voltak mind a megjelenéssel mind pedig a teljesítménnyel. 

Az Orczy Úti Kollégiumban csütörtökön 8:15 órától állapotfelmérés várható. Kéri, hogy delegáljanak 

hallgatót, akik részt vesz majd az ellenőrzésen.  

Tudatja, hogy február 6-tól ismét megnyílik a Ludovika Szabadegyetem. Továbbá elmondja, hogy a V4 

konferenciára delegálva lesznek a Szakkollégiumok.  

Az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanács megkezdte a munkát a közös modulokkal kapcsolatban. Az EHÖK 

delegálja Kosztrihán Dávid. 

Salamon Réka tanácskozási jogú tag csatlakozik az üléshez. 

Kosztrihán Dávid megkéri, Salamon Rékát ismertesse az ESN programját. 

Salamon Réka üdvözli a jelenlévőket. Az ESN programját ismerteti. Az eresmus-ra érkező hallgatók 

beköltözését ünneplő esemény kerül megrendezésre február 5-én 19:00- 22:00 között az Orczy Úti 

Kollégium Multimédiás termeiben. Kötetlen ismerkedős estét tervezek, játékokkal egybekötve.  

Kosztrihán Dávid megkéri Eck Bencét az EHÖK külkapcsolati referensét, egyeztessenek az eseményen 

való megjelenésről. Salamon Rékának megköszöni a meghívást. 

Nyárádi Fanni az erasmusos hallgatók elérhetősége után érdeklődik. 

Salamon Réka tudatja, hogy a Nemzetközi Irodán keresztül kaphatnak elérhetőségeket. 

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

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2018. január23-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2018. január 23.  

  

 Kosztrihán Dávid    Kis Kelemen Dalma  

                              EHÖK elnök P.H. EHÖK irodavezető 

      

    

  

 Fodor Márk Joszipovics   Böszörményi Balázs  

 a Küldöttgyűlés tagja   a Küldöttgyűlés tagja 
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