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JEGYZŐKÖNYV 

NKE SE küldöttgyűlés 

 

 
Készült a NKE SE 2017. május 09. napján 16.00 órakor tartott küldöttgyűlésén.  

Helyszín: Ludovika Főépület, II. emelet 3. előadó terem  

Dr. Kovács Gábor elnök köszönti a küldöttgyűlést és megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 

határozatképes, tekintettel arra, hogy a 20 szakosztályból 60 a küldöttek száma, melyből 22 küldött 

megjelent.  

A küldöttgyűlést 10 perc múlva határozatképtelenség miatt meg kell ismételni, amely változatlan 

napirendi pontok mellett a küldöttek számától függetlenül határozatképes.  

1/2017. 05. 09.  sz. határozat  

Az elnök javaslatára a küldöttgyűlés egyhangú határozattal, nyílt szavazással megválasztja:  

levezető elnöknek:   dr. Petruska Ferencet  

jegyzőkönyv vezetőnek:  Várhegyi Katalint 

jegyzőkönyv hitelesítőknek: Módosi Sárát és Botos Virágot 

azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők a szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság feladatait is 

lássák el. 

A küldöttek bemutatják a mandátumvizsgáló bizottságnak a megválasztásukat igazoló szakosztályi 

határozatot. Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 

 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók 

megválasztása 

2. Elnökségi tagok választása: TITKOS szavazás. Előterjesztő: dr. Petruska Ferenc 

- elnökségi tag Kosztrihán Dávid 

- felügyelő bizottsági tag Illés Zoltán 

3. Az NKE SE 2016. évi szakmai beszámolója  Előterjesztő: Elnök 
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4. Az NKE SE egyszerűsített pénzügyi beszámolója ÉS  NKE SE 2016. évi költségvetése  

    Előterjesztő: Módosi Sára 

6. Az NKE SE 2017. évi tervezett költségvetése Módosi Sára 

A tavalyi évhez képest: 

- a bevételeink 84,17%-kal nőttek (tagdíjak, nevezési díjak, egyéb sportszolgáltatás, egyéb társadalmi 

köztevékenység, támogatások) (22.741-41.882) 

A bevételeink egésze megfelel az alapcél szerinti tevékenységnek. 

- a ráfordításaink, ahogy a megnövekedett taglétszámból is sejthető megemelkedtek, pontosan 

68,79%-kal. (tagdíjak, nevezési díjak, sportfelszerelések, bérleti díjak, sport és szabadidős képzés) 

(22.185-37.446) 

- az Egyesület eredménye közel nyolcszorosára emelkedett. (556-4.436) 

A 2016. évben is számos beruházásunk volt: 

A Vívó szakosztály sportágfejlesztési támogatásából új találatjelző berendezések lettek telepítve, 

valamint számítástechnikai eszközök és felszerelések is beszerzésre kerültek. 

Az LHD a Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásából a felszerelését bővítette. 

A 2016-os évben elnyert pályázataink közül még fut az LHD Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 

támogatása, valamint a Kosárlabda TAO pályázat. 

 

7. A 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 2016. évi pénzügyi 
beszámolóját, valamint áttekintette a 2017. 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. 

 

8. Dr. Horváth József Főtitkár, NKE SE alelnök beszámolója a szeptembertől várható 

támogatási változásokról az NKE SE - NKE tekintetében.     

 Előterjesztő: dr. Horváth József 
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Tisztelt tagtársak, 3 dologról szeretnék tájékoztatást adni , 2017-ben mi történik a Ludovika 

Campuson belül a létesítményekkel. Milyen sportstratégia mentén kívánja az Egyetem működtetni 

ezeket a létesítményeket és ebben az SE szerepe hogy megfogható és a zavarodott helyzetet amit az 

Egyetem és Egyesület közötti finanszírozási kérdések kialakultak, hogyan kívánjuk feloldani, hogy 

mindenki számára megnyugtató legyen. 

Létesítmények megvalósulása: 

szeptembertől: kültéri pályák, lőtér, akadálypálya, hallgatói központ, konditerem, küzdősport terem 

2018. február: sportcsarnok, uszoda,  

2018. április-május: lovarda 

Wallenberg, Szárny épület konditerem, tornaterem sportcélra megmarad 

Vívó terem, Multifunkcionális terem csak protokoll versenyeket lehet megtartani 

A vívóknak külön létesítményt fognak építeni. 

A lovarda versenyekre alkalmas lesz. Kalandpark használható lesz. Futókör, lovas út, szabadtéri 

crossfit gépek lesznek a kültéri részen. 

A létesítmények zárt területek lesznek az Orczy úti pályákat tudja használni a civil lakosság amit 

felújítunk. 

Sportlétesítmények használatának sorrendje: 1. oktatás-nevelés, kiképzés 2. Egyetemi polgárok 3. 

NKE SE. A 2. és a 3. átmosódik egymásba hallgatóként vagy szakosztályi tagként használja, biztosan 

jól fogjuk kezelni. A szakosztályban lévő Egyetemi polgárok korlátlanul tudják használni. 

A finanszírozás kérdése az ÁHT miatt ingyenesen nem tudja biztosítani az SE részére az Egyetem, de 

a cél az Egyetemi polgárok a létesítményeket mondjuk azt, hogy szinte ingyen lehessen használni, 

megfelelő keretek között. Az SE versenyeket, rendezvényeket akar szervezni az egy külön kör. 

Az FT azt mondta, hogy semmilyen versenysport egyesülettel direktben szorosan nem fog kötődni és 

nem kívánja a sportlétesítménybe beengedni 

A sportközpont vagy sportigazgatóság Egyetemi szervezeti egység lesz amely köteles lesz a 

használatot végigegyeztetni minden Karon. 

Az Egyetem továbbra is szorosan akar együttműködni az SE-vel az Egyetem nem is akarja 

csökkenteni a forrásokat. 

A megrendelések, a keretek, a teljesítés igazolás rendjét kell újra tervezni. 

Semmilyen forrás kivonásról csökkentésről nincs szó. 
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Hivatali szervezet fogja koordinálni a létesítmények használatát. Direkt üzemeltető a Szolgáltató Kft. 

lesz. 

 

9. Egyebek, hozzászólások 

2/2017. 05. 09. sz. határozat 
A küldöttgyűlés egyhangú határozattal, nyílt szavazással elfogadja a napirendi pontokat. 
 

Dr. Kovács Gábor elnök: 

A megválasztott tagoknak gratulálok. A beszámolókat elfogadták a Tisztelt küldöttek. 

Üvegzseb gazdálkodást folytat az SE. 
A kérdés, hogy milyen mértékben kell majd hozzájárulni az SE-nek az Egyetemnek a bérleti díjak 

tekintetében. 

Zavaró volt, hogy az utóbbi időben nem jutott kellő finanszírozás a sportversenyekre, nevezési díjakra, 
autóbuszokra, rendezvényekre….stb. 

Érzékeltük ezt a zavart.  

Minden napirendi pontot elfogadtunk, teljesítettünk. 
További jó munkát kívánok. 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén az Elnök megköszöni a tevékeny részvételt és 17:05-kor berekeszti a 

küldöttgyűlést. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Várhegyi Katalin sk.  

Jegyzőkönyvvezető 


