
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. május 25-ei Küldöttgyűlési üléséről  
 

Az ülés ideje:  2018.május 25. (péntek)   19:00  
Az ülés helye:  HÖK Iroda Orczy úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F13 
      
Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Kosztrihán Dávid    
Jegyzőkönyvvezető:   Petró Laura    

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)  
 Tasnádi Bence  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám 

Schmidt Martin  
Petrezselyem Nóra  
Krecz Ádám  
Vadas László 
Nyárádi Fanni 
Szabados Máté 
Bodnár Alexandra 
Gelencsér Gábor 
Kardos Anett 
Szűcs Bence 
Ölvegyi Roland 

kari HÖK elnök (VTK)  
a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK) 
a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK) 
a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 
a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 
a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 
a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 
a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (KVI) 

  



 

 

Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Prof. Dr. Koltay András  rektor 
Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes 
Szilágyi Dénes 
                     
Eck Bence 
Fecser Zsuzsanna 
Mósa Tamás 
Murányi Ferenc 
Ökrös Nátán 
Pásztor Petra 

  

 Petró Laura 
Rigó Bence 
Soós Mihály 
Salamon Réka 
Szabó Péter 

 

 

      
      

Összes mandátum 17 
 

 Ebből jelen 14  
( 2 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Beszámolók 
2) Tájékoztatók 

a) Gólyatábor 
b) Közszolgálati Egyetemi Napok 
c) Költségvetési tájékoztató 
d) Év végi ösztöndíjak 

3) Egyebek 
a) Alapszabály módosítás 

 

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 Petró Laurát, és felhívja a figyelmet rá, hogy az ülés diktafonnal 
felvételre kerül. Tudatja, hogy 13 mandátum van jelen, 2 mandátum pedig elektronikusan. 
Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a napirendok  elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 

 

1. BESZÁMOLÓK 

Kosztrihán Dávd tudatja a Küldöttgyűlés tagjaival, hogy csak az RTK részéről érkezett 
beszámoló, így kéri a többi kart szóban mondják el beszámolójukat. 



 

 

Schmidt Martin ismerteti, hogy az ÁKK HÖK szervezetén belül személyi változások történtek, 
Böszörményi Balázs lemondott elnöki tisztségéről és ő vette át az elnöki feladatokat, helyette pedig 
Szekeres Balázs tölti be a kollégiumi ügyekért felelős alelnöki posztot. Beszámol továbbá arról is, 
hogy a Publico bono ösztöndíjak elbírálásra kerültek, a végzős hallgatók fotózása megtörténet, 
kezdetét vette egy újfajta szakmai gyakorlati rendszer kialakítása, miszerint az egyetem közvetiti 

ki a hallgatókat és ősszel kell teljesíteniük a szorgalmi időszak kezdetekor. 

Kosztrihán Dávid érdeklődik van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

Krecz Ádám is beszámol a következőkről, miszerint a HHK HÖK-ön belül is megtörtént az 
elnökváltás, Ruszkovics Patrik helyett ő tölti be a tisztséget, a referensi pozíciókra pedig kiírásra 
kerültek a pályázatok, az érdeklődés nagy e tekintetben. 

Kosztrihán Dávid érdeklődik van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

Huszár Fanni beszámolójában a következőket mondja el, 2018. május 9-én lezajlottak a kari 
napok, ám nem aratott nagy sikert, nem a hallgatók voltak a középpontban. A NETK-en is 
megtörténtek a Publico bono ösztöndíjak elbírálásai, hamarosan pedig az szakkollégiumi 
ösztöndíjak bírálása is lezajlik majd. 

Kosztrihán Dávid érdeklődik van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

2. TÁJÉKOZTATÓK 

Gólyatábor 

Kosztrihán Dávid ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a szerződéskötés az előző évi minta alapján 
megkezdődött a korábbi év hibájának kiküszöbölésével. Az étkeztetéssel kapcsolatban is 
megkezdődtek az egyeztetések, minőségibb étel kiosztása a cél. Ezeken túl szeretné megköszönni 
minden karnak a gyors és pontos munkát az előkészületeket illetően. 

Kosztrihán Dávid kérdezi a tagokat van-e valakinek kérdése hozzászólása? 

Schmidt Martin érdeklődik, hogy van-e lehetőség nagyobb kari sátorok igénylésére? 



 

 

Kosztihán Dávid sajnálattal közli, hogy erre valószínűleg nem lesz lehetőség, met a gólyatábor 
időpontja egybeesik a Sziget Fesztivál időpontjával, és mindkét eseményhez a Magyar Sátorpiac 
biztosítja a sátrakat. 

Közszolgálati Egyetemi Napok 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy ez elmúlt 2 hétben 2 technikai egyeztetés, a rendezvény 
lebonyolítását ki kell adni egy külsős céghez a sikeresebb lebonyolítás érdekében. Tudatja továbbá, 
hogy fog 2 projektcsapat is alakulni, a tervezett időpont pedig továbbra is 2018. szeptember 20., a 
költségvetés kapcsán hamarosan bővebb információkkal szolgálhatunk. 

Kérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Szekeres Balázs érdeklődik, hogy a fellépők kapcsán melyik cég lesz a lebonyolító? 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy tervezetten a BME Szolgáltató Kft. és az EFOTT. 

Szekeres Balázs a BOOM-ot javasolja. 

Tasnádi Bence elmondja, hogy a BioTech-től érkezett egy megkeresés, miszerint támogatná a 
rendezvényt, ezzel kapcsolatban 2018. június 6-án lesz egy megbeszélés. 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

Év végi ösztöndíjak 

Murányi Ferenc a következőkről számol be, kiírásra került a Pro Juventute, Egyetemi Szakmai 
és Egyetemi Közösségi ösztöndíjak, hamarosan kiírásra kerül a Jó Tanuló Jó sportoló díj is, kéri a 

jelenlévőket mindenkinek közvetítsék ezeket, akinek érintettsége lehet a dologban. 

Kosztrihán Dávid kiegészíti, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj is kiírásra fog kerülni. 

 

EGYEBEK 

Kosztrihán Dávid ismerteti, hogy szükségeltetik egy Alapszabály módosítás, erre valószínüleg a 
nyáron fog sor kerülni. 

Koszrihán Dávid elmondja továbbá, hogy a GDPR rendelet következtében újra kell reformálni az 
adatkezelést, hiszen a közösségi felületekre hallgatói hozzájárulás nélkül nem kerülhet ki az 
érintettekről fotó. 

Mivel kérdés hozzászólás nem érkezett, Kosztihán Dávid megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 



 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi  Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2018. május 25-ei ülésről készül jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2018. május 25. 

 
______________________________  ____________________________ 

Kosztrihán Dávid s.k.  Petró Laura s.k. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 


