
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jegyzőkönyv 

Ügyiratszám: NKE/      /2018

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának 
2018.április 24-ei Küldöttgyűlési üléséről 

 
 

Az ülés ideje:                      2018. április 24. (kedd)                    19:00 
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) 

Tasnádi Bence   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 (NETK) 

Szabados Máté   a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 

Gelencsér Gábor   a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 

Bodnár Alexandra   a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
Kardos Anett   a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 

Szűcs Bence   a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 

Ölvegyi Roland   a Küldöttgyűlés tagja (KVI)
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Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak: 
Prof. Dr. Patyi András- rektor 

Dr. Kovács Gábor – oktatási rektorhelyettes 

Szilágyi Dénes 

Boda Gergő  

Eck Bence  

Fecser Zsuzsanna 

Fekete Gréta 

Kis Kelemen Dalma 

Mósa Tamás  

Murányi Ferenc 

Ökrös Nátán  

Petró Laura 

Rigó Bence 

Soós Mihály 

Salamon Réka 

 
 

Összes mandátum: 15        Ebből jelen: 12 
Határozatképesség:            Az ülés határozatképes. 

 
 
 
 
 

 Előzetes napirendi pontok:  
 

 
1. Beszámolók 
2. Személyi ügyek 
    a) Szenátusi delegálás 
3. Tájékoztatók 
    a) Gólyatábor 
    b) Közszolgálati Egyetemi Napok 
    c) EHÖK Vezetőképző 
4. Egyebek 
 

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 
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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, HTVSZÜB és 
EKÁVB delegálásáról fog dönteni. Szavazatszámláló bizottság létrehozását kezdeményezi, amelybe 
Ruszkovics Patrikot, Garab Annát és Ölvegyi Rolandot jelöli. Kéri a Küldöttgyűlés tagjait, szavazzanak 
szavazatszámláló bizottság elfogadásáról. 

 
 

A Küldöttgyűlés 2 tartózkodással elfogadja a szavazatszámláló 
bizottságot. 

 
Kosztrihán Dávid köszönti Sztipanov Bertát, aki Oktatási Rektorhelyettes Úr képviseletében van jelen, 
továbbá bemutatja Petró Laurát, akit irodavezetőnek és Murányi Ferencet, akit gazdasági 
elnökhelyettesnek szeretne jelölni, erről az Elnökség a csütörtöki ülésen fog szavazni. 
 
 
 
BESZÁMOLÓK 
 
Kosztrihán Dávid tudatja, hogy az előzetesen kért írásos beszámolókat a NETK, VTK és RTK megküldte, 
arra kéri az ÁKK-t és a VTK-t, hogy szóban ismertessék beszámolójukat. 
 
Schmidt Martin ismerteti, hogy április 9-11 között lezajlott a tavaszi szemeszter legfontosabb 
eseménye a Kari Napok, amit összességen sikeresnek értékeltek, továbbá közli azt is, hogy sor került az 
évkönyv fotózásra, körülbelül 100 évkönyv kerül megrendelésre, ennek kapcsán egy nyilatkozatot 
fognak kitöltetni a hallgatókkal, hogy az évkönyvek biztosan kifizetésre kerüljenek. Mindeközben folyik 
a kulturális vetélkedő, ahová nagy mennyiségben érkeztek be pályamunkák. 
 
Ruszkovics Patrik elmondja, hogy épp zajlik a szakirányválasztás, ehhez kapcsolódóan a közéleti 
pályázatok bírálása is folyamatban, továbbá lezajlott az alakuló ülésük is. Június 15-én megrendezésre 
kerül a Military Power Challenge, ahová mindenki várnak szeretettel. 
 
Ölvegyi Roland kifejti, hogy közreműködtek az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny 
lebonyolításában, valamint az Országos Terepfutó Bajnokságon az első évfolyamos lány csapat 3. 
helyezést ért el. 
 
Kosztrihán Dávid megköszöni a beszámolókat és kitér arra, hogy a személyi ügyekkel kapcsolatos 
váltást Kis Kelemen Dalma esetében hallgatói jogviszony megszűnése, Fekete Gréta esetében pedig 
egyéb okok indokolják. 
 

SZEMÉLYI ÜGYEK 
 
Kosztrihán Dávid újból ismerteti, hogy a napirendi pont alatt, az EHÖK képviselő Szenátusba történő 
delegálásról szavaz a Küldöttgyűlés, ahova Murányi Ferenc személye került előterjesztésre, továbbá a 
HTVSZÜB-be és az EKÁVB-ba történő delegálás esetében Németh Alexandráról, Berta Szidónia Alexáról 



1083 Budapest, Ludovika tér 2. | Tel: (1) 432-9000 
Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. | Email: nke@uni-nke.hu 

 

és Barabás Patrikról szavaz a Küldöttgyűlés. Kiemeli, hogy személyi ügyek esetében, az elektronikusan 
becsatlakozott képviselők nem tudják gyakorolni szavazati jogukat. 
 
Szavazásra kéri fel a küldötteket, a szavazatok összeszámlálásáig szünetet rendel el. 
 
Kosztrihán Dávid felkéri Ruszkovics Patrikot, mint a szavazatszámláló bizottság elnökét, számoljon be az 
eredményről. 
 
Ruszkovics Patrik tudatja, hogy a szavazás  érvényes  és  eredményes  volt,  12  leadott  szavazatból,  11 

érvényes,  11  igen,  0  nem  szavazattal  a  Küldöttgyűlés  támogatta  Murányi Ferenc  Szenátusba  
történő delegálását. A HTVSZÜB-be és az EKÁVB-ba történő delegálás esetén, 12 leadott szavazatból, 12 
érvényes,  12  igen,  0  nem  szavazattal  a  Küldöttgyűlés  támogatta Németh Alexandra, Berta Szidónia 

Alexa és Barabás Patrik HTVSZÜB-be, valamint az EKÁVB-ba történő delegálását. 
 
 
TÁJÉKOZTATÓK 
 
Gólyatábor 
 
Kosztrihán Dávid közli, hogy a Gólyatábor időpontja augusztus 7-11., hamarosan megkezdődhetnek a 
szervezési folyamatok, ehhez elsősorban a tavalyi anyagokat veszik alapul. 
 
Fodor Márk Joszipovics tájékoztatást kér a pólók egységességével kapcsolatban. 
 
Kosztrihán Dávid válaszában elmondja, hogy erről a kari HÖK dönt. 
 
Ruszkovics Patrik érdeklődését fejti ki a kvótákkal kapcsolatban. 
 
Koszrihán Dávid kifejti, hogy a nagy karok esetében 36 fő, kis karok esetében pedig 18 fő, VTK esetében 
még egyeztetésre kerül sor. Továbbá arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy akinek nem szükséges 18 fő 
az adja át a kvótát annak a karnak, akinek több főre lenne szüksége, erről pedig készüljön egy írásos 
bizonyíték. 
 
Kosztrihán Dávid érdeklődést fejt ki a mentorprogrammal kapcsolatban. 
 
Tasnádi Bence közli, hogy 62-en jelentkeztek a mentorprogramba. 
 
Schmidt Martin tudatja, hogy az ÁKK-n is zajlik a mentorok kiválasztása. 
 
Kosztrihán Dávid kérdezi a Küldöttgyűlés tagjait, elfogadják-e, ha a gólyatábor előkészítéséhez a tavalyi 
dokumentumokat veszik alapul? 
 

A Küldöttgyűlés egyöntetűen elfogadta a tavalyi dokumentumok felhasználását. 
 
Közszolgálati Egyetemi Napok 
 
Kosztrihán Dávid ismerteti, hogy a KEN szervezése jól halad, a kérdőívet sok hallgató kitöltötte, 470 
hallgató támogatja a más egyetemek csapataival történő megmérkőzést. Fellépők tekintetében nincs 
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változás, az előzetesen kiküldött anyag mindent lefed. Tudatja továbbá, hogy a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség közgyűlésén felmerült, hogy nyitottak vagyunk-e arra vonatkozóan, hogy a 
campuson kerüljön megrendezésre a Budapesti Sportfesztivál? 
 
Schmidt Martin tájékoztatást kér, hogy lesz e munkacsoport ülés a KEN kapcsán? 
 
Kosztrihán Dávid válaszában kifejti, hogy a közeljövőben nem várható munkacsoport ülés. 
 
EHÖK Vezetőképző  
 
Kosztrihán Dávid elmondja, hogy a következő 4-5 napban kikerül a tematika a Vezetőképző kapcsán, a 
trénerek idén is Farkas Johanna és Szabados Andrea lesznek.  
 
Az időpont még nem tisztázott, szóba került, hogy május közepén, szerdán és csütörtökön kerüljön 
megrendezésre, az RTK azonban ezt az ötletet elvetette a fél év végi zárthelyi dolgozatokra hivatkozva. 
 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Vezetőképzőre május 25-26-án kerüljön sor. 
 
Egyebek 
 
Kosztrihán Dávid ismerteti, hogy a Programszervező Bizottság kapcsán zajlanak a személyes 
megkeresések, a kabineti és a rendes tagságra is egyaránt. Továbbá arra kéri a tagokat, hogy formális 
és informális módon közvetítsék a hallgatók felé a felhívást. 
 
Kosztrihán Dávid tudatja továbbá a Gyűrűavatóval kapcsolatos hallgatói panaszokat, kifejti, hogy 120 
jegy áll rendelkezésre, amelyeket 4000 Ft-os áron lehet megvásárolni, a kísérő jegyek annak 
tekintetében kerülnek megállapításra, hogy mennyi vacsorajegy maradt, valamint az eseménnyel 
kapcsolatban minden fontos kommunikáció lezajlott.  
 
Kosztrihán Dávid megköszöni a meghívottaknak a részvételt, az ülést lezárja. 

 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2018. április 24-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

 
 

Budapest, 2018. április 24. 
 
 
 
 

Kosztrihán Dávid                                                                         Kis Kelemen Dalma 
EHÖK elnök                                         P.H.                               EHÖK irodavezető 


