
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2018. október 16-ai  Rendkívüli Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018.október 16. (kedd)   20:00  
Az ülés helye:  EHÖK iroda  Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F02  
      
Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Kosztrihán Dávid    
Jegyzőkönyvvezető:   Petró Laura    

Az ülésre szavazati 
joggal meghívottak:  

    

  Kosztrihán Dávid   EHÖK elnök  
  Schmidt Martin kari HÖK elnök (ÁKK) 
  Krecz Ádám Kari HÖK elnök (HHK) 
  Fodor Márk Joszipovics kari HÖK elnök (NETK)  
 Tasnádi Bence  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám kari HÖK elnök (VTK)   
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Murányi Ferenc   
 Petró Laura 

 
 

      
      

Összes mandátum 
 

6 Ebből jelen 5 
Hiányzó: Kollár Ádám 

Előzetes napirendi pontok:  
1) Személyi ügyek 

a. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság delegálás 
2) Egyebek 

 
 

Kosztrihán Dávid köszönti az Elnökség tagjait, és felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Petró 
Laurát. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül, majd megállapítja a 
határozatképességet, továbbá tudatja, hogy Kollár Ádám jelezte, hogy videókonferencián 
keresztül sem tud részt venni az ülésen, Fodor Márk Joszipovicsot pedig Szabados Máté 
helyettesíti, így 5 mandátum van jelen. 



 

 

 
 

 

Ismerteti az előzetes napirendet, majd tudatja, hogy a Személyi ügyek napirendi ponton belül 
történő delegálás szükségessé teszi a Szavazatszámláló Bizottság felállítását, amelybe 
Schmidt Martint, Krecz Ádámot és Szabados Mátét jelölte, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig 
Tasnádi Bencét kérte fel. Megkérdezi az Elnökség tagjait, van-e módosító javaslatuk. Az 
Elnökség részéről nem érkezett módosító javaslat, így kéri, hogy szavazzanak a napirendi 
pontok és a Szavazatszámláló Bizottság elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és a Szavazatszámláló Bizottságot. 
 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Kosztrihán Dávid tudatja az Elnökség tagjaival, hogy Bodnár Alexandra 2018. október 15-ei 
hatállyal lemondott a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági (a továbbiakban: HJB) tagságáról 
tanulmányaira hivatkozva. 

Kosztrihán Dávid Petró Laurát javasolja a HJB-be, mint hallgatói tag, mivel nincs más 
Bizottságban érintettsége, így kéri a jelenlevőket, hogy belátásuk szerint szavazzanak. A 
szavazás idejére szünetet rendel el. 

Schmidt Martin ismerteti, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, 5 leadott 
szavazatból, 5 igen, 0 nem szavazattal az Elnökség támogatta Petró Laura Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottságba történő delegálását, az erről szóló határozatot az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

EGYEBEK 

Kosztrihán Dávid arra kéri az Elnökséget, számoljanak be a legutóbbi ülés óta történtekről. 

Schmidt Martin közli, hogy az Államtudományi Karon zajlanak a hallgatói önkormányzati 
választások, a kari választmány a mandátum számot 12 főben határozta meg és 12 érvényes 
pályázat érkezett be, a választásoknak pedig 2018. október 26-án lesz eredménye. 

Szabados Máté beszámol, hogy a Nemzetközi és Európa Tanulmányok Karon most zajlottak 
le a választások, a szavazás tegnap zárult le, a szavazásra jogosult hallgatók 33,24%-a 
szavazott, tehát érvényes volt. 

Tasnádi Bence elmondja, hogy a Rendészettudományi Karon 2018. október 24-én kerül 
előreláthatólag megtartásra a hallgatói fórum, ám az előkészületek hiányában lehet a 
későbbiekben kerül rá sor. Ismerteti, hogy 100-120 főre számítanak, a kerekasztal-beszélgetés 
után pedig egy állófogadást terveznek, amely kapcsán a Szolgáltató Kft-től és két külsős 
cégtől is kértek árajánlatot. 

 



 

 

 

Kosztrihán Dávid javasolja, hogy 2018. október 24-én mindenképp tartsák meg a fórumot. 

Kosztrihán Dávid a Gólyabál kapcsán örömmel tudatja, hogy a héten minden árajánlat be 
fog érkezni, ebbe beleértve a dekorációt is, aminek köszönhetően a terem elveszti majd a 
Sportcsarnok jellegét. Az előzetes tervek alapján egy 12x46 méteres fekete függöny lesz 
felrakva, fényfüzérrel díszítve. A gólyabál időpontjában az előzetesen betervezett Wellhello is 
szabad, ám 3.200.000 Ft-ért tudják vállani a fellépést, de Kosztrihán Dávid szerint a 
szponzorációkból lehet csökkenteni a kiadási oldalt. 

Kosztrihán Dávid az Elnökök segítségét kéri a VIP lista kiegészítését illetően, kéri, hogy 
2018. október 19-ig küldjenek egy listát, melyek azok a kari dolgozók, akiknek tiszteletjegyet 
szeretnének adni. 

Kosztrihán Dávid érdeklődik, az Elnökségnek van-e kérdése a Gólyabállal kapcsolatban. 

Krecz Ádám kérdése, hogy a VIP jegyek a Ludovika Zászlóaljra vonatkoznak-e? 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy természetesen vonatkoznak. 

Kosztrihán Dávid rátér a Rektor látogatás témakörére. Kifejti, hogy a 2018. október 22-ei 
héten kellene megejteni a találkozót, ahová meghívja az Elnökséget is. 

Tasnádi Bence tetszését fejezi ki, úgy gondolja hatékonyabb lenne a kommunikáció, ha a 
HÖK elnökök is részt vennének a beszélgetésen. 

Kosztrihán Dávid azt kéri, hogy a beszélgetésre minden választással kapcsolatos 
információt, valamint az érdekképviseleti témakörhöz kapcsolódó ügyeket gyüjtsék össze, ő 
pedig meg fogja említeni a szociális támogatás problémakörét, valamint az online 
panaszládát. 

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

  



 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2018. október 
16-ai rendkívüli ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

 

Budapest, 2018. október 16. 

 

 

______________________________  ____________________________ 
Kosztrihán Dávid  Petró Laura 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

____________________________ 
Tasnádi Bence 

Elnök 
Rendészettudományi Kar  
Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

  



 

 

1. számú melléklet 
 

 


