
 

  Ügyiratszám: NKE/      /2017 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. március 6-ai Elnökségi üléséről  

Az ülés ideje:  2018.március 6 (kedd)  19:00  

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) 

  Huszár Fanni választmányi tag 

(helyettesítés 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. Programszervező Bizottság alakítása 

2. Költségvetés 

3. Gólyatábor helyszín 

4. Közéleti ösztöndíjak 

5. 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 Huszár Fannit, aki Ruszkovics Patrikot helyettesíti az ülésen. Valamint tudatja, hogy 

Kollár Ádám videó konferencián vesz részt az ülésen, így öt mandátum van jelen. Boda Gergő 

tanácskozási jogú tagként van jelent az ülésen. Jelzi, hogy Fekete Gréta elfoglaltságára való 

tekintettel később csatlakozik az üléshez, amennyiben nem érkezik meg a közéleti ösztöndíjak 

napirendi pontra, abban az esetben Kosztrihán Dávid ismerteti majd a témát. 

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. Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

PROGRAMSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ALAKÍTÁSA 

Kosztrihán Dávid röviden felidézi a Küldöttgyűlésen elhangzottakat. Elmondja, hogy az ülésen vita 

keretében tárgyalták a témát, majd ezt követőn egyeztetést folyt a kari elnökökkel, mind egyenként 

mind pedig közösen. Jelzi, hogy minden karral megtárgyalták az esetleges félreértéseket, illetve 

egyeztettek a bizottság formai keretiről. 

Röviden ismerteti a programszervező bizottság két szerepét. Az első szerint közvetítői funkciót lát 

majd el, a második pedig a közösségteremtést helyezi előtérbe. Tudatja, hogy ügyrendet kell 

alakítani a bizottság létrehozása érdekében. A szervezet irányítása az EHÖK elnökség jogkör lesz, az 

EHÖK mindenkori elnöke illetve kollégái látják majd el a bizottság vezetését. Mielőtt döntés születne 

a kérdésben, kéri az elnököket, hogy tegyenek észrevételeket, javaslatokat amennyiben 

szeretnének. 

Böszörményi Balázs elmondja, hogy a bizottság első céljával teljesen egyetért, a másodiknak 

azonban még nem látja a kereteit. Az ügyrendet abban az esetben tudja támogatni, amennyiben azt 

az elnökség szavazza meg. 

Kosztrihán Dávid megerősíti, hogy a bizottságnak nem célja a kari rendezvények elvonása. Jelzi, 

hogy az ügyrendet természetesen az EHÖK elnöksége szavazza majd meg. 

Mivel nem érkezett több kérdés, illetve hozzászólás szóban javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy 

az EHÖK elnöksége, állandó bizottságként megalakítsa a Programszervező Bizottságot, amit az EHÖK 

elnöke vezet, és amelynek ügyrendjét az EHÖK elnöksége fogadja el kétharmados többséggel. 
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Kérdést intéz az Elnökség tagjaihoz, ki az aki ezen határozati pontok mentén támogatni tudja a 

javaslatot? 

Az Elnökség egyhangúlag támogatta a Programszervező Bizottság alakítását. 

6/2018. (III.06.) számú EHÖK Elnökségi határozat 

 

KÖLTSÉGVETÉS 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a Küldöttgyűlés ülésen prezentálták a Gazdasági Hivatal által 

részükre megküldött költségtervet. A költségtervben szereplő összegek azonban nem egyeznek az 

októberben elfogadott költségtervezettel. Ennek fényében kéri, hogy korrigálják a legutóbbi ülésen 

elhangzottak alapján az összegeket. A HHK-t nem érinti a téma, ugyanis összevont rendezvényeket 

szerveznek. A többi kar esetében érdeklődik, hogy áttudták-e tekinteni a tervezetet, vagy e 

javaslatuk. Jelzi, hogy Rektor Úrral szeretne tárgyalni a dologi illetve személyi kiadások tekintetében. 

Böszörményi Balázs jelzi, hogy az ÁKK-esetében a jelenlegi kerettel megvalósíthatóak a programok. 

Ugyan több esetben ez keretátcsoportosítást igényel. A Rektor Úrral folytatott megbeszélés 

eredményéig nem szeretnének állást foglalni a kérdésben. 

Fodor Márk Joszipovics kifejti, hogy a legtöbb rendezvény esetében jelképes összegeket tüntettek 

fel a költségvetési tervben, ezek nélkül is megoldható a programok lebonyolítása. A nagyobb 

rendezvényeket nem veszélyezteti az új költségvetés. 

Kosztrihán Dávid tájékoztatja az Elnökséget a plakát nyomtatási lehetőségekről, amelyet az 

egyetemi nyomdán keresztül tudnak igénybe venni. 

Tóth Bálint elmondja, hogy örülnének neki, ha a keret emelkedne, azonban a jelenlegi keretből is 

megvalósíthatóak lennének a tervezett programok. 

Böszörményi Balázs hozzáteszi, hogy kizárólag a dologi kiadásokra gondolt. 

Kollár Ádám hozzászólásában elmondja, hogy megfelelő az összeg, megtudják valósítani a tervezett 

programokat. 

Kosztrihán Dávid jelzi, hogy a szóbeli egyeztetésen egy köztes megoldás keresését fogja kérni. Az 

előbb elhangzottak alapján készít majd egy táblázatot, amit észrevételezésre megküld, majd az 

elnököknek kéri, hogy tegyek majd javaslatot.  

GÓLYATÁBOR HELYSZÍN 

Kosztrihán Dávid kéri, hogy amennyiben van javaslatuk a gólyatábor helyszínét illetően ismertessék 

azt az Elnökséggel. 

Huszár Fanni, Ruszkovics Patrik javaslatát tolmácsolja, miszerint Fadd-Domborin található BRDSZ 

üdülő megfelelő helyszín lenne  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy Zánka, illetve Mezőkövesd, Ócsa merült fel. Véleménye 

szerint Tata megfelelő helyszín volt. 

Boda Gergő a Fonyódi tábort javasolja, ahol 1100 fő elfér. Továbbá megemlíti a Csillebérci szabadidő 

központot. 
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Tóth Bálint hozzáteszi, hogy Csillebércen problémát jelent az omlásveszély. Nincs új helyszín 

javaslata az RTK-nak. Véleménye szerint Tata lenne a legmegfelelőbb, amennyiben az étel 

minőségén lehetne javítani. 

Böszörmény Balázs, Balatonlellét valamint Tatát említi egy közös gólyatábor helyszíneként. 

Szerintük azonban a karonkénti külön gólyatábor is megoldás lehet a helyszín problémára. 

Elmondja, hogy az Orczy-kert gondolata is felmerült ülésen, azonban ezt nem támogatják. 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy több egyetemen orientációs napokat szerveznek gólyatábor helyett. 

Egy ilyen jellegű program esetében elképzelhető lenne az Orczy-kert. Felvetődik azonban a szállás 

kérdése, illetve, hogy Budapest belvárosában megvalósítható lenne-e.  

Böszörményi Balázs nem támogatja, a hangzavar, a park, valamint az új épületek állapotának 

megóvása miatt nem tartják jó ötletnek. 

Tóth Bálint megerősíti, hogy az RTK kollégiumát nem lehetne ilyen célra igénybe venni. 

Kollár Ádám a bajai helyszín kapcsán ismerteti a lehetőségeket. A sátrazás helyett milyen más 

lehetőség vannak. 200 fő a szigeten található diákszállóban, a középiskolás kollégiumban, valamint 

a VTK kollégiumában további 250 fő elfér.  

Kosztrihán Dávid az elhangzott lehetőség közül Fonyódot tartja a legmegfelelőbbnek, amennyiben 

viszont nem sikerül lefoglalni a helyet, valószínűleg Tata marad a helyszín. Véleménye szerint nem 

lenne jó ötlet megbontani a több éves, integrált gólyatábor hagyományát. 

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

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

elkészítették a közéleti ösztöndíjak összegét tartalmazó dokumentumot. Mivel Fekete Gréta nem 

érkezett meg, így ő ismerteti a napirendi pontot. Kéri, akinek van az összegekkel kapcsolatban 

módosító javaslata, hozzászólása az fejtse ki, majd szavazzanak a közéleti ösztöndíjak elfogadásáról.  

Tóth Bálint tudatja, hogy három módosítás történt az előzetesen megküldött összegekben. Egy 

esetben, pozitív irányban, azonban két személy esetében indokolást szeretne kérni a módosított 

közéleti ösztöndíj összegét illetően. 

Kosztrihán Dávid kiegészítéssel szeretne élni, ugyanis a kiküldött táblán alacsonyabb összeg szerepel 

Boda Gergő nevénél. Javasolja, hogy 5000Ft-tal emeljék a számára megítélt összeget. Az eredetileg 

javasolt összeghez képesti csökkenést az átmeneti időszak magyarázza, amit a kari HÖK tagságról 

való lemondás jelent. Tóth Bálint esetében a csökkentés oka, hogy Tasnádi Bencével megosztva 

végezték a tevékenységeket. Előző hónapban diszkréciós jelleggel megkapta a megítélt összeget, 

annak ellenére, hogy sok hiba valamint késés volt a munkájában. 

Tóth Bálint elmondja észrevételeit az indoklással kapcsolatban. 

Fekete Gréta jelzi, hogy több dokumentum is késve érkezett be a programok kapcsán, ezért ő nem 

tartja indokoltnak a további emelést. 

Kosztrihán Dávid reagál az észrevételekre. Szerinte egy köztes megoldás vállalható. Kéri, hogy 

tartsák a határidőket a későbbiekben. 

Tóth Bálint elfogadja a Boda Gergőnek, valamint neki módosított összeget. 
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Kéri az Elnökséget, hogy szavazzanak a karok illetve az EHÖK számára megajánlott közéleti 

ösztöndíjakról. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított közéleti ösztöndíjakat. 

7/2018. (III.06.) számú EHÖK Elnökségi határozat 

EGYEBEK 

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

van a napirendi pontoktól eltérő észrevételük, megjegyzésük, beszámolójuk. 

Fekete Gréta tájékoztatja a jelenlevőket a Gyűrűavató táncról. Karonként két pár jelentkezését várja 

szombatig. Március 22-től kezdődnek a próbák, heti két alkalommal. Kéri, hogy csak olyanok 

jelentkezzenek, akik valóban vállalni tudják a próbákon való aktív és rendszeres részvételt. Vegyes 

párok esetében egyeztessenek a kari elnökök.  

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a gyűrű minták ma kerültek ki. HHK-n már végzik a méretfelvételt. 

Kérdést intéz az Elnökség tagjaihoz, hogy a Hevesi Happy Band megfelel-e a bálra? 

Az Elnökség támogatja a Hevesi Happy Band, élőzenét. A korábbi években elégedettek voltak velük. 

Fodor Márk Joszipovics érdeklődik, hogy lesz e lehetőség gyűrűmentes jegyet vásárolni? 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy március 15- után kerül sor erre a kérdésre, ugyanis ezután zárul le a 

gyűrűméret felvétel.  

Fodor Márk Joszipovics kérdezi, hogy mennyi lesz a gólyatábori szervező létszám. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a tavalyihoz hasonló számokkal kalkulálhatnak. A kisebb karok 

esetében 10 fő, a nagyobb karok estében 36 fő. 

Fodor Márk Joszipovics a meghívottakról érdeklődik? 

Kosztrihán Dávid jelzi, hogy ez majd júniusban kerül napirendre. 

Kosztrihán Dávid tájékoztatja az Elnökséget az EHÖK Kommunikációs referensi, valamint 

megjelenési pályázat, meghallgatásáról. Tudatja, hogy az EHÖK megjelenéséért felelős elnöki 

megbízotti pályázat kapcsán még nem született döntés, azonban a kommunikációs pályázat 

elbírálásra került. 

Négy pályázat érkezett be, két ÁKK, 1 NETK, valamint 1 RTK-s hallgató részéről. A pályázatot Fecser 

Zsuzsanna, ÁKK-s hallgató nyerte el. Április közepén várható a váltás.  

Továbbá röviden beszámol az egyetemi sörpont bajnokság selejtezőjéről. 

Kéri, hogy a tóparti épület kapcsán készített feljegyzést továbbítsák neki. 

Tóth Bálint elmondja, hogy utolsó elnökségi ülésén vesz részt. Jövő héten megválasztásra kerül az 

új elnök. HÖK tag ugyan továbbra is marad, de szeretné megköszönni a közös munkát. 

Kosztrihán Dávid megköszöni a közös munkát. 

Kosztrihán Dávid megköszöni a meghívottaknak a részvételt, az ülést lezárja.  
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

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

Budapest, 2018. március 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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