
 

  Ügyiratszám: NKE/      /2017 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. február 6-ai Elnökségi üléséről  

Az ülés ideje:  2018.február 6 (kedd)  18:30  

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) 

  Ruszkovics Patrik kari HÖK elnök (HHK) 

  Fodor Márk Joszipovics kari HÖK elnök (NETK)  

 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. Éves programterv 

3. 2017. évi szenátusi beszámoló 

4. Egyebek 

 

Kosztrihán Dávid köszönti az Elnökség tagjait, és felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kis Kelemen 

Dalmát. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül, majd megállapítja a határozatképességet. 

Külön köszönti a helyettesítőket az ülésen. Valamint tudatja, hogy Kollár Ádám videó konferencián 

vesz részt az ülésen, így öt mandátum van jelen. 

Ismerteti az előzetes napirendet, Megkérdezi az Elnökség tagjait, van-e módosító javaslatuk. Az 

Elnökség részéről nem érkezett módosító javaslat, azonban tudatja, hogy szóban módosítani kívánja 

az előzetesen kiküldött napirendet. Személyi ügyek napirendi pont felvételét kéri. Elmondja, hogy 

Fenyősi Barbara helyére új tagot szükséges delegálni az Etikai Bizottságba. 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 

elkészítették a közéleti ösztöndíjak összegét tartalmazó dokumentumot. Kéri, akinek van az 

összegekkel kapcsolatban módosító javaslata, hozzászólása az fejtse ki, majd szavazzanak a közéleti 

ösztöndíjak elfogadásáról.  

Fekete Gréta kérést intéz Kollár Ádámhoz, kéri, hogy juttassák el a pályázatokat papír alapon is. 

Ruszkovics Patrik jelzi, hogy egy választmányi tag esetében módosítani kívánja a megítélt közéleti 

ösztöndíj összegét. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy néhány esetben nem teljesen elégedett az elvégzett munka 

minőségével, kéri az elnököket, hogy kérjék számon a választmányi tagok munkáját is. Ezt követően 

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

ösztöndíjakról. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított közéleti ösztöndíjakat. 

ÉVES PROGRAMTERV 

Kosztrihán Dávid ismerteti az éves programtervet. Elmondja, hogy az EHÖK-programok estében 

igyekezték úgy kialakítani a programtervet, hogy mindenhova pontos időpont kerülhessen. Jelzi, 

hogy a későbbiekben az előre meghatározott időpontok fognak prioritást élvezni. Kifejti, hogy a 

nyári hónapokban csak elszórtan vannak tervezett rendezvények, azonban felhívja a figyelmet a 

tavaszi időszakra, ami terhelt a rendezvények szempontjából. Kéri, hogy egyeztessenek egymás 

között, annak érdekében, hogy a program ütközéseket elkerüljék. Kéri, hogy jelezzék, ha az 

előzetesen megküldött programokon túl, kívánnak j programokat szervezni. 
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Kéri, hogy a gördülékeny munka biztosítása végett tartsák az ütemtervet. Hozzáteszi, hogy az 

előzetesen megküldött tervek alapján, csak két program estében volt ütközés, azonban ezeket 

korrigálták. Kéri, hogy szavazás keretein belül döntsenek a 2018. évi programterv elfogadásáról. 

Az Elnökség egyhangúlag támogatta a 2018-as programtervet. 

2017. ÉVI SZENÁTUSI BESZÁMOLÓ 

Kosztrihán Dávid tájékoztatást ad a 2017. évi Szenátusi beszámolóról. Tudatja, hogy február 14-én 

kerül sor a Szenátusi ülésre, ahol előterjesztése kerül többek között az EHÖK éves beszámolója is. 

Megköszöni, hogy a programértékelőket mindenki visszaküldte. Elmondja, hogy 42 program kerül 

megrendezésre a 2017-es évben. Jelzi, hogy az ülést követően továbbítja az igazgatási osztálynak az 

EHÖK éves beszámolóját tartalmazó dokumentumot, amelyben főként az EHÖK funkcionális 

területein végzett munkát fejti ki. Kéri, hogy amennyiben nincs kérdés, szavazzanak a 2017.es évi 

beszámoló elfogadásáról. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. évi beszámolót. 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Kosztrihán Dávid újból ismerteti, hogy a napirendi pont alatt, az Egyetemi Etikai Bizottságba történő 

delegálásról fog dönteni az Elnökség, ahova Kosztrihán Dávid személye került előterjesztésre. A 

delegálásra azért van szükség, mert összeférhetetlenség miatt a korábbi delegált, Fenyősi Barbara 

kinevezése valamint bizottsági megbízatási is megszűnt. Kiemeli, hogy személyi ügyek esetében, az 

elektronikusan becsatlakozott képviselők nem tudják gyakorolni szavazati jogukat. Szavazatszámláló 

bizottság felállítását kéri. Garab Annát, Tasnádi Bencét és Boda Gergőt jelöli a bizottságba.  

Az Elnökség egyhangúlag támogatta a szavazatszámláló bizottság felállítását. 

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

Kosztrihán Dávid felkéri Boda Gergőt, mint a szavazatszámláló bizottság elnökét, számoljon be az 

eredményről. 

Boda Gergő tudatja, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, 5 leadott szavazatból, 1 

érvénytelen, 4 érvényes, 4 igen, 0 nem szavazattal az Elnökség támogatta Kosztrihán Dávid Etikai 

Bizottságba történő delegálását. 

EGYEBEK 

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

van a napirendi pontoktól eltérő észrevételük, megjegyzésük, beszámolójuk. 

Fodor Márk Joszipovics a NETK valamint HHK szemeszternyitó bulijára tolmácsolja a kari HÖK 

meghívását a jelenlévők részére. 

Kosztrihán Dávid tájékoztatja az Elnökséget a Gyűrűavató szervezéséről. Elmondja, hogy a gyűrűket 

a korábbi évek gyakorlatát követve, ötvös mester készíti majd ezüstből, amelyeknek az ára 8000 Ft 

lesz. Tavaly külön volt bontva a gyűrű valamint a belépő költsége, idén azonban egyben szeretnék 

kezelni a két költséget. A tervek alapján 8000 Ft-os költségért, gyűrűre valamint belépésre lesz 

jogosult a jegy megvásárlója. A vacsorát az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat biztosítja majd. A 

méretfelvételekre előzetesen kerül majd sor, a gyűrűk átvételére pedig a helyszínen lesz lehetőség. 
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Javaslatok érkeztek, külön vacsorajegy biztosítására. A javaslatok kidolgozás alatt vannak. Catering 

ajánlatkérésekre csak később lesz lehetőség. 

Beszámol az újrainduló Borkollégium rendezvényről. A pontos részletek a következő héten 

várhatóak. A kóstolót a winelovers biztosítja majd. Öt tételes ingyen borkóstolót szeretnének 

lebonyolítani 2-3 alkalommal a szemeszter során.  

Továbbá tudatja, hogy egy úgyanevezett Stílus Kurzust szeretnének indítani az idei szemeszterben. 

Takács Albert közreműködésével zajlana az ingyenes kurzus. Az Eiffel támogatja majd a programot.  

Végül tájékoztatást ad a Rektori Tanácson elhangzottakról, amelyek a Hallgatói Önkormányzat 

munkáját érintik. Sor került az egyetem napi koncepció áttekintésére, a program április, május 

környékén kerül lebonyolításra. Egyetemi vetélkedő várható, amelyre az EHÖK is meghívást kapott. 

Továbbá a kollégiumi pontrendszerben történt módosításról is beszámol. Az eredmény pozitív. 

Röviden kifejti a módosításokat, ismerteti a minimum ponthatárokat, valamint az új százalékos 

arányokat. A módosításról a következő Szenátusi ülésen születik majd döntés, tartózkodásra kéri a 

Szenátusi delegáltakat. 

Jelzi, hogy a kari HÖK választások zajlanak a HHK-n valamint az RTK-n is. Valamint az előző 

Küldöttgyűlésen hozott döntésnek megfelelően kiírásra került a KVI választás.  

Ruszkovics Patrik az elektronikus közéleti beszámolóval kapcsolatban kér tájékoztatást. 

Kosztrihán Dávid tájékoztatja a korábban működő elektronikus közéleti rendszer működéséről. 

Véleménye szerint ez egy jó lehetőség lenne, ugyanis aránytalanul sok időt töltenek a hallgatók a 

közéleti ösztöndíjak elkészítésével. Az új rendszer lehetőséget adna a formai egységesítésre 

valamint a hibák elkerülésére.  

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

  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Elnökségének 2018. február 06-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül:  

Budapest, 2018. február 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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