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JEGYZŐKÖNYV 

 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTEGYESÜLETÉNEK  

KÜLDÖTTGYŰLÉSE 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesületének (NKE SE) 2018. május 30. napján (szerda) 

16:00 órakor tartott küldöttgyűléséről 

 

A küldöttgyűlés helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1083 Budapest, Orczy tér 2.), 

főépület, II. emelet, 1. előadó 222. terem.  

 

Dr. Kovács Gábor az NKE SE Elnöke köszönti a megjelenteket, a levezető elnöki feladatok ellátására 
felkéri dr. Petruska Ferenc urat. A küldöttgyűlés nyílt szavazással megszavazta.  

A határozatképesség megállapítás: a rendezvényre a szakosztályok az NKE SE Alapszabályzatának 

megfelelően küldötteket delegáltak. A küldöttgyűlésen a küldöttek leadták megbízó leveleiket, 
megállapításra került, hogy jelen van a küldöttek legalább 50%-a (30 fő küldött).  

 

A küldöttgyűlés határozatképes! 
 

Napirendi pontok 
 

1. 2017. évi szakmai beszámoló elfogadása 

2. 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása 

3. 2018. évi költségvetés elfogadása  

4. Felügyelő Bizottság jelentése  

5. NKE SE Stratégia 

6. NKE SE Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) elfogadása 

7. Tisztújítás az Elnökségben (NKE SE Alapszabály 24. pont követelményei szerint) 

8. Egyebek 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta tervezett napirendi pontokat. 

 

Szavazatszámláló bizottság megválasztása:  

Elnök: Dr. Kiss Péter 

Tagok: Detre Zoltán, Ujhelyi Dalma 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a szavazatszámláló bizottság összetételét, 30 fő 

szavazott. 
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A levezető elnök felkéri az NKE SE Elnököt, hogy ismertesse az NKE SE 2017.évi szakmai 

beszámolóját. 

1. 2017. évi szakmai beszámoló - előterjesztő: Dr. Kovács Gábor  

Az Egyesület közhasznú feladatai az Alapszabály szerint kerültek végrehajtásra, fontos feladat az 

Egyetemi sportélet támogatása.  

Sikeres rendezvények kerültek lebonyolításra. Pl.: NKE Sportnap, Családi nyári sportnap, NKE SE 

Sítábor, NKE SE Farsangi sportbál, Kerékpáros túra, Tollaslabda parti, Mikulás Röplabda Mix kupa, 

Karácsonyi Tollaslabda torna. 

A szakosztályok bővültek, saját rendezvényeik vannak, a taglétszám növekedett. Pályázatokon 

sikeresen veszünk részt, 2017-ben nagyszámú jelentős összegű támogatási szerződéseket kötöttünk. A 

nemzetközi kapcsolatokat még lehet fejleszteni, de több szakosztályunk is megjelenik ilyen 

rendezvényeken versenyzés céljából.  

A szakosztályok közül nem szeretnék kiemelni senkit, mindenki tudja saját magáról, hogy mit ért el.  

Több tervünk van: a sportági toborzók megtartása, havi egy nagy rendezvény megszervezése, a 

szakosztályok bővítése. A terembérleti díjak rossz hangulatot teremtettek az NKE SE közösségében, 

de a közös megoldást megtaláljuk az egyetemmel. Az FT által meghatározott létesítmény 

igénybevételi sorrendhez az SE ragaszkodik. Az együttműködési megállapodás az NKE és SE között 

még nem jött létre, annak megkötése folyamatban van, rendben lesz. A Magyar és a Budapesti 

sportszövetségek és az NKE SE között az együttműködési kapcsolatok fejlődtek. 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontot, 30 fő szavazott. 

 

2. 2017. évi egyszerűsített beszámoló – előterjesztő: Módosi Sára 

2017-ben több sikeres pályázati eljárást folytattunk le, részletesen a pénzügyi beszámoló tartalmazza. 

A pályázati anyagok elkészítése, a felhasználás és az elszámolás követelményeinek való megfelelés 

szakma és pénzügyi tekintetben is együttműködést követelt meg a résztvevőktől, melynek 

Egyesületünk magas szinten tett eleget. Ez azért is szükséges kiemelni, mert a sikeresen lebonyolított 

pályázatok megalapozzák a következő évek pályázati lehetőségét is. 

 MKOSZ 6.863.309.- TAO utánpótlás-nevelés, versenyeztetés 

 MVSZ 2.940.953.- iskolai vívó program, utánpótlás bázis szélesítése 

 MLSZ 915.005.- TAO tárgyi eszközök 

 MEFS 1.326.82.- 2017. évi működési költségek támogatása Összesen: 12.046.089.- 
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Támogatást kaptunk a következő szervezetektől: Magyar Fejlesztési Bank Zrt., MVM Zrt., 

FM,Szerencsejáték Service Nonprofit Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit ZRt., Khell Food 

Kft., Inhold Zrt., Union Plus, Lumus Swat, Natural Sport, Facebox Fresh Kft., Atomhajó Alapítvány, 

Székely Budo-Sport Kft., Horvát Önkormányzat Felsőszentmárton. 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontot, 30 fő szavazott. 
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3.2018. évi költségvetés tervezet - előterjesztő: Módosi Sára 

Az NKE SE 2018. évi költségvetési tervezete 

Bevétel   ezer Ft/bruttó 

      

I. Tagdíj   24 000 

SE tagdíj 3 000   

Szakosztályi tagdíj 21 000   

      

II. Támogatási szerződések, adományozási megállapodások   13 792 

Kosárlabda TAO pályázat 11 292   

SRI 2018. NKE SE Tonfa szakosztály  2 500   

      

IV.Egyéb bevételek   300 

Nevezési díj 300   

      

V. Működési támogatás   0 

      

VI. 2017. évi maradvány   2 613 

      

Összes bevétel:   40 705 

      

Kiadás   ezer Ft/bruttó 

      

I. NKE SE működési költség   25 500 

Személyi jellegű ráfordítások 6 000   

Anyag jellegű ráfordítások (anyagköltség, egyéb igénybevett 

szolgáltatások, egyéb szolgtáltatások) 
19 500 

  

      

II. Pályázatok   13 792 

Kosárlabda TAO pályázat 11 292   

SRI 2018. NKE SE Tonfa szakosztály  2 500   

      

III. Sportrendezvények   0 

IV. Sportszerek, ruházat     

      

V. Egyéb kiadások     

      

Összes kiadás:   39 292 
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A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontot, 30 fő szavazott. 

 

4.Felügyelő Bizottság jelentése előterjesztő: Hannig Zsolt 

„A Felügyelő Bizottság (FEB) feladata a Sportegyesület jogi, gazdasági működésének folyamatos 

ellenőrzése” (Alapszabály F fejezet, 38. pont), valamint, hogy „véleményezi a Sportegyesület 

költségvetését, erről tájékoztatja a Küldöttgyűlést” (41. (1) bekezdés f) pont). 

A FEB ezen feladatkörében eljárva áttekintette és elfogadta az NKE SE 2017. évi pénzügyi 
beszámolóját, valamint áttekintette a 2018. évi tervezett költségvetését és egyetértett az abban 

foglaltakkal. 

A FEB – a Sportegyesület gazdálkodásával, valamint a hatályos pénzügyi jogszabályok betartásával, 

továbbá az Alapszabályban foglaltak megtartásával és a Sportegyesület jogszerű működésével, illetve 

a Civil tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt esetekkel kapcsolatos – szabálytalanságokat, jogsértéseket 

nem tapasztalt. 

 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontot, 30 fő szavazott. 

 

5.NKE SE Stratégia - előterjesztő: Dr. Kovács Gábor elnök 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület (NKE SE) megalkotja a Sportegyesület 

működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos Stratégiáját a 2018-2023 év közötti időszakra, 

melyet az egyesület elnöksége a tagság elé terjeszt tájékoztatás céljából. 

A 2018. május 30-án levezetett egyesületi küldöttgyűlés a 1/2018. számú határozata alapján, az SE 

elnöksége javaslatot tesz az NKE SE szakosztályi stratégiáinak a kidolgozására. A NKE-SE stratégiai 

elgondolás összeállítása az egyetemen működő testnevelési- oktatási szervezetekkel, a karokkal, a 
HÖK-el közösen történt. 

 

A JÖVŐKÉP ÉS A KÜLDETÉS  

A NKE Sportegyesület a Ludovika Campusra költözés időszakáig megteremtette a feltételeit annak, 

hogy a sport objektumokba történő beköltözés után azonnal aktív sportélet kezdődjön el az új 

Campuson, illetve folytatódjon az Egyetemen. A NKE SE kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol, minden 
az egyetemi sporttal foglakozó szervezettel, a velük kötött együttműködési megállapodások biztosítják 

az egyetemi hallgatók versenyeztetését országos és nemzetközi versenyeken.  
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Az NKE SE küldetése a verseny és szabadidő sportolási lehetőségek széles körének biztosítása. Az 
NKE SE szervezetének további fejlesztése és korszerűsítése elengedhetetlen, hiszen további célunk a 

sportági, szakosztályi paletta bővítése. Egyesületünk a jövőben szolgáltatást nyújt a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemnek, ezen felül rendezvényszervezés szolgáltatással egészíti ki a központi 
bevételeit.  

A sportolási lehetőségek jelentősen bővültek a Ludovika Campuson, ezért engedhetetlen az éves 

egyesületi tagdíj emelése, amely 2018. július 1-től évi 5.000.-Ft-ra módosul (2 részletben fizethető 

január 01 - június 30. --- július 1-december 31). 

 

A JELENLEGI HELYZET 

Az NKE SE önálló jogi személyiséggel rendelkező és önállóan gazdálkodó közhasznú szervezet. 

Tisztségviselői társadalmi munkában végzik feladataikat. Szakosztályai bevételekkel (havi díj, 

pályázatok) önállóan gazdálkodik. Az NKE-től az Egyesület közvetlen pénzügyi támogatást nem kap. 
Az SE saját sporteszközeit (szolgáltatási szerződés keretében) használatra átengedi az NKE 

polgároknak, az NKE SE bérleti díjat fizet az egyetemnek a létesítmények használatáért.  

 

AZ NKE SE KÜLDETÉS NYILATKOZATA 

A sportegyesület küldetése, az egyetem küldetéséhez szorosan kapcsolódik. Közös célunk, hogy az 
egyetemi polgárok és a tagság szabadidejének kulturált eltöltése, és a verseny-, a szabadidősport 

lehetőségek biztosításával tagságunk egészséges életmódot folytasson, képviselje az egyetemet a hazai 

és nemzetközi sportversenyeken. 

Az NKE SE a sport területén az NKE legmegbízhatóbb partnere kíván lenni a jövőben is.  

A BELSŐ ADOTTSÁGOK ÉS KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK ELEMZÉSE 

A NKE oktatói és hallgatói állománya nyitott a sport irányába. A sportolási lehetőségekről készített 

felmérések eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a hallgatók és az egyetemen munkát végző 

állomány igényli a sportolási lehetőségeket.  

ERŐSSÉGEK, GYENGESÉGEK, LEHETŐSÉGEK, VESZÉLYEK (a Stratégia szerint): 

AZ NKE SE STRATÉGIAI CÉLJAI 

A NKE Ludovika Campus lehetőségeire építve fejlessze a már meglévő szakosztályait, aktív 

sportéletet biztosítson a tagjai részére. Ennek érdekében kialakításra kerül a szervezetfejlesztési-; 

infrastruktúra fejlesztési-; média-, marketing- és kommunikációs stratégia. 

AZ NKE SE GAZDÁLKODÁSI (PÉNZÜGYI) STRATÉGIAI CÉLJAI 

Az NKE szponzorokat keres, az azoktól kapott támogatást a vonatkozó gazdasági szabályzók szerint 

felhasználja, azzal elszámol. 
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A Küldöttgyűlési határozata alapján az alaptagdíj egységesen 5000 Ft/fő/év, a kiegészítő havi 

tagdíjak mértékét a szakosztályok önállóan határozzák meg, a működtetési költségeik 

figyelembevételével.  

A forrásokat pályázatokból, együttműködési szerződésekből és a TAO-ból kívánjuk biztosítani. A 

társasági adókedvezményből a TAO sportágakban – kosárlabda, futsal, röplabda – működtetését 
tervezzük. Az NKE SE által megnyert pályázatokból az NKE SE működési költségeire a 

pályázatokból 10%-ot a központ részére kell átadni. 

AZ NKE SE INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI CÉLJAI 

Az Egyesület technikai háttérét az NKE Ludovika Campuson biztosítva tervezzük, az NKE a 

Fenntartói Testület döntésével összhangban felajánlja az Egyesület részére az egyetemi 

sportlétesítmények kedvezményes térítés ellenében történő igénybevételének lehetőségét. 

A Ludovika Campuson lehetőség van az atlétika, a csapatsportág minden formájára, a küzdősportokra, 

aerobikra, vízi sportokra, extrém sportokra, lovaglásra, lövészetre, úszásra. Az SE befogadja a 
hagyományápolással (néptánc, hagyományőr), a rendvédelmi szervekhez köthető kutyás kiképzéssel 

foglakozó szakosztályokat.  

Az Elnökség feladatának tekinti a fent említett sportágakhoz és egyéb tevékenységekhez kapcsolódó 

szakosztályok szervezését és működtetést.  

Pályázati források igénybevételével szükséges: 

– A különböző vízisport lehetőségek kihasználásához szükséges a Duna közelében (Budapest és 

vagy Baja) egy-egy vízisport-telep fenntartása.  

– A lövő sportokhoz szükséges az NKE Lövészklub objektum „belső lőterének” felszerelése és 

működtetése.  

MÉDIA-, MARKETING- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 

Az egyesület a NKE honlapon és a facebook-on jelenik meg, minden jelentős eseményről ott történik 

tájékoztatás. Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a médiában való megjelenésre és a NKE 
hírnevének növelésére a sporton keresztül. 

AZ NKE SE SZABADIDŐSPORT ÉS RENDEZVÉNY STRATÉGIÁJA 

Az új objektumok megléte több szabadidősport szolgáltatásra és rendezvényekre ad lehetőséget az 

egyetemi polgároknak. Az NKE SE által szervezett korábbi, hagyományteremtő céllal szervezett 
rendezvényeket, táborokat tovább folytatjuk (Kerékpáros túra, Farsangi Bál, Sítábor, Tollaslabda 

parti, Röplabda verseny, Családi nyári sportfesztivál, aerobik parti, Túrák, stb), és színesítjük további 

szabadidősport szolgáltatásokkal, rendezvényekkel. Havonta egy „Nagy rendezvény” megrendezését 

tervezzük. 
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Országos szinten megjelenünk szövetségek, egyesületek, cégek által rendezett rendezvényeken, hogy 

tovább vigyük az Egyetem és az Egyesületünk jó hírét. 

ÉRTÉKELÉS 

Az egyesület elnöksége a stratégiát évente egyszer – vagy nagyobb változások alkalmával – értékeli, 

amennyiben szükséges végrehajtja a korrekciókat. A megvalósítás eredményeiről az éves taggyűlésen 
ad számot az egyesület elnöksége. 

 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontot, 30 fő szavazott. 

 

6. Adatvédelmi szabályzat elfogadás előterjesztő: Dr. Kovács Gábor elnök. 

Az adatvédelmi szabályzat előzetesen megküldésre került, NKE SE részéről az adatvédelmi szabályzat 

felelőse Várhegyi Katalin. 

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontot, 30 fő szavazott. 

 

7. Tisztújítás az Elnökségben Titkos szavazás - előterjesztő: dr. Petruska Ferenc 

A küldöttek a regisztráció során megkapták a szavazólapjaikat, a levezető elnök ismerteti a jelöltállítás 

folyamatát és a jelöltek személyét és a szavazás rendjét. A jelölőbizottság elnöke Magyar István úr 

volt, titkára Várhegyi Katalin.  

A tisztségviselők jelölésére e-mailen volt lehetőség 2018. május 28-án 12.00 óráig. 

Az elnök személyére egy jelölés érkezett: Dr. Kovács Gábor  

Az elnökség tagjainak személyére a következő jelölések érkeztek: Dr. Vass Gyula, Dr. Horváth 

Tibor, Dr. Németh András és Kosztrihán Dávid – ők szerepelnek a szavazólapon, más jelölés nem 

érkezett, a küldöttgyűlésen sem javasoltak új személyeket. A jelöltek elfogadták a felkérést, szavazni 

csak a szavazólapon szereplő személyekre lehet. 

Jelölések: Felügyelő Bizottság Elnök: Hannig Zsolt.  

Tagok: Illés Zoltán, Kiss Dávid  
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Titkos szavazás. 

Szünet. 

Szavazatszámlálás eredményét Dr. Kiss Péter ismerteti. 

A szavazás szabályos és eredményes volt: 

Elnök: Dr. Kovács Gábor 30 db szavazat 

Tagok: Dr. Vass Gyula 28 db szavazat 2 db tartózkodás, Dr. Horváth Tibor 29 db szavazat 

1db tartózkodás, Dr. Németh András 27 db szavazat 3 db tartózkodás 

Felügyelő Bizottság Elnök: Hannig Zsolt 30 db szavazat 

Felügyelő Bizottsági Tagok: Illés Zoltán 30 db szavazat, Kiss Dávid 27 db szavazat 3 db 

tartózkodás 

A levezető elnök gratulál a megválasztott vezetőségnek. 

8. Egyebek, hozzászólások 

Dr. Kovács Gábor elnök: A megválasztott tagoknak gratulál. Üvegzseb gazdálkodást folytat az SE. 
A kérdés, hogy milyen mértékben kell majd hozzájárulni az SE-nek az Egyetemnek a bérleti díjak 

tekintetében. 

Minden napirendi pontot megtárgyalt a küldöttgyűlés, mindenkinek további jó munkát kíván.  
 

Egyéb hozzászólás nem lévén az Elnök megköszöni a tevékeny részvételt és 18:20-kor berekeszti a 

küldöttgyűlést. 

 

kmf. 

Sztipanov Berta Anna 

Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

 
 

 


