
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. október 4-ei Küldöttgyűlési üléséről  
 

Az ülés ideje:  2018.október 4. (csütörtök)   18:00  
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  
  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 

Garab Anna 
Szekeres Balázs 
Ruszkovics Patrik 
Vadas László 
Szabados Máté 
Nyárádi Fanni 
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 
                     
Cziczás Péter 
Eck Bence 
Fecser Zsuzsanna 
Mósa Tamás 
Murányi Ferenc 
Noszkó Anna 

  

 Petró Laura 
Rigó Bence 
Szabó Péter 

 

 

      
      

Összes mandátum 17 
 

 Ebből jelen 14  
( 2 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Belső ellenőrzés 
2) Költségvetési tájékoztató 
3) Egyetemi programok tájékoztató 
4) EHÖK elnöki pályázat kiírása 
5) HÖOK elnöki jelölés 
6) Egyebek 

• 2018. utolsó negyedév teendői 

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 12 mandátum van jelen, 3 mandátum pedig elektronikusan. 
Megállapítja a határozatképességet. Kéri, hogy a napirendi pontok egészüljenek ki az ESN 
elnökének bemutatkozásával, mivel személyi ügyről is lesz döntés kéri továbbá a 
Szavazatszámláló Bizottság felállítását, ahova Ölvegyi Rolandot, Tasnádi Bencét és Szekeres 
Balázs jelöli. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a napirendok és a Szavazat Számláló elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat és a Szavazatszámláló Bizottságot. 

Kosztrihán Dávid a napirendi pontok tárgyalása előtt átadja a szót Noszkó Annának, az Erasmus 
Students Network (a továbbiakban: ESN) elnökének. 

Noszkó Anna beszámolójában elmondja, hogy a teljes ESN vezetés új lett, alapvető feladatuk, 
hogy a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda működése alatt segítséget nyújtsanak a külföldi 



 

 

hallgatóknak, valamint a külföldi hallgatók integrálása a programokba. Céljaik a következők, az 
ESN eddig kevés anyagi támogatásban részesült, ezzel kapcsolatban már felkeresték az 
illetékeseket, célkitűzéseik között szerepel továbbá minél több magyar hallgató bevonása és a 
karok közötti jobb kommunikáció megvalósítása. 

 

1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Kosztrihán Dávid ismerteti, hogy a múlthéten minden dokumentum át lett adva az illetékeseknek 
az ellenőrzéssel kapcsolatban, szeretné megköszönni az ÁKK-nak, NETK-nek és RTK-nak a 
munkájukat, a közeljövőben kiküldésre kerül egy dokumentációs protokoll, amely minden 
adminisztratív irányelvet tartalmazni fog.  

Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Kosztrihán Dávid továbbítja Gazdasági Főigazgató Asszony üzenetét, miszerint a HTJSZ 
módosítással egy olyan rendszer kerül majd kialakításra, ami mindenkinek megfelelő lesz.  

Ismerteti továbbá, hogy jelenleg zajlik a HÖK bevételi szerkezetének vizsgálta, a 2016. évi 
kiadások lefelezésre kerültek. 

Fontos továbbá tárgyalni a szociális ösztöndíjak emelését, melynek kapcsán egyzetet a 
Miniszterelnökség képviselőjével, ha novemberre beérkeznek az ígért összegek, akkor utólagosan 

kerülnek majd kiutalásra a szociális ösztöndíjakhoz. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 

3. EGYETEMI PRGORAMOK TÁJÉKOZTATÓ 

Kosztrihán Dávid a következő programokról ismerteti a Küldöttgyűlés tagjait, ismért 
megrendezére kerül a Borkollágium, ahol Mészáros Gabriella borszakértő lesz az előadó. AZ NKE 
VIBES november 14-én kerül megrendezésre az Ötkertben, az egyeztetés a fellépőkkel már zajlik, 
jegyárusítás az esemény előtt 2 héttel várható. 

Elmondja továbbá, hogy a Gólyabál időpontja november 29. és a szükséges anyagok megküldésre 
kerültek, helyszín a Ludovika Aréna lesz báli jelleggel ötvözve, tervezetten 2 órás állófogadással.  

Fellépők tervezetten Hevessy Happy Band, Wellehello, Peter Jabin és Jumodaddy. 

Szekeres Balázs a jegyárakkal kapcsolatban érdeklődik? 



 

 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy ez függ az ajánlattól, 3000-3500 Ft között fog mozogni az ár. 

Kosztrihán Dávid ismerteti továbbá azt is, hogy fényfestés lesz a dekoráció, a ruhatár, mosdók 
elhelyezése még kérdéseket vet fel.  

Cziczás Péter az ülőhelyekről érdeklődik. 

Kosztrihán Dávid tervez kanapékat az esemény helyszínére. 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

4. EHÖK ELNÖKI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

Kosztrihán Dávid tudatja a Küldöttgyűlés tagjaivail, hogy felkérést kapott a HÖOK Elnökségébe 
a külügyi szekcióba, így december 31. után már nem indul újra, mint EHÖK elnök, a formális 

átadásra november véges és december eleje között kerül majd sor. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

5. HÖOK ELNÖKI JELÖLÉS 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy az egyetemi választmányoknak szükséges a HÖOK elnököt 
jelölni, így kéri a tagokat, hogy támogassák Murai Lászlót a poszt betöltésében, akinek pályázata 
a felsőoktatás fojtogató területeit öleli fel. A szavazás idejére szünetet rendel el. 

Tasnádi Bence, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti az eredményt. 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen mellett támogatta Murai László HÖOK 
elnöki jelölését. 

6. EGYEBEK 

UTOLSÓ NEGYEDÉV TEENDŐI 

Kosztrihán Dávid ismerteti, hogy 2018. november 20-án EHÖK elnökválasztás lesz, majd 25-30 

napon belül sor kerül az átadás-átvételre, kéri, hogy a választással kapcsolatban adják meg a 
szükséges tájékoztatást és minden lehetséges fórumon menjen ki az információ. 

Kérdezi kinek van még kérdése, hozzászólása? 

Schmidt Martin tájékoztató jelleggel elmondja, hogy az ÁKK esetében zajlanak a HÖK 
választások, október 15-én sor kerül a jelölt állító fórumra és október 16-21. között lehet szavazni 
a Neptunon keresztül.  



 

 

Tasnádi Bence tudatja, hogy az első hallgatói fórumra október 24-én kerül majd sor, ahova várnak 
mindenkit szeretettel.  

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Kosztrihán Dávid megköszöni a részvételt és az ülést 

lezárja. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi  Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2018. október 4-ei ülésről készül jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

Budapest, 2018. október 4. 

 
______________________________  ____________________________ 

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

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


