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JEGYZŐKÖNYV 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület  

Küldöttgyűléséről 

 

A közgyűlés ideje:  2016. április 20-án 16:00 órakor 

A közgyűlés helye:  Ludovika főépületében az I. előadóban ( II. emelet, 222. terem) 

   1089 Budapest, Orczy út 1. 

 

Szavazásra jogosultak száma: 35  küldött 

 
Dr. Kovács Gábor elnök 
Üdvözlöm a megjelenteket és tájékoztatom Önöket, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az 

ülésről hangfelvétel készül. 

Levezető elnöknek Dr. Petruska Ferencet kérem fel. 

Jegyzőkönyv vezetőnek javaslom Várhegyi Katalint, illetve jegyzőkönyv hitelesítőknek Magyar Istvánt 

és Dr. Németh Andrást. 

A jelölést a felkértek előzetesen elfogadták. 

 
Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

Dr. Petruska Ferenc: 

A befizetett tagdíjak alapján a szakosztályok az alábbi létszámmal, küldötteik útján képviseltethetik 

magukat a küldöttgyűlésen (van szavazati joguk): 

1. Cselgáncs- 1 fő 

2. Intézkedéstaktika-1 fő   

3. Katonai Hagyományőr-1 fő   

4. Lovas-1 fő  

5. Lövész-1 fő  

6. Ludovika Huszár Díszszakasz-1 fő   

7. Röplabda-1 fő  

8. RTK Futsal-1 fő  

9. RTK-GYM-2 fő  

10. Tenisz-1 fő  
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11. Tonfa-2 fő  

12. Vívó-5 fő  

 

A küldöttek a szakosztály által delegált tagok lehetnek, akik meghatalmazással rendelkeznek. A 

küldöttek bemutatták a mandátumvizsgáló jegyzőkönyvvezetőnek a megválasztásukat igazoló 

szakosztályi határozatokat. Az elnökség, szakosztályvezetők és a FEB tagjai tanácskozási joggal 

lehetnek jelen (Alapszabály 20. pont 11. alpontja). Ezeket a küldöttgyűlésre minden tag magával 

hozta. 

Az egyesületnek tehát 35 küldötte van, így a jelenlévőkkel (18 fő küldött) megvan a 

határozatképesség.  

 

Levezető elnök megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes.  

 

Dr. Petruska Ferenc: 
 
Ismertetem a napirendet: 
 

1. Az NKE SE 2015. évi szakmai beszámolója  

2. A Felügyelő Bizottság jelentése 

3. Az NKE SE éves pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés (mellékletekkel), 

valamint az NKE SE 2015. évi költségvetésének felhasználásának szóbeli ismertetése, illetve 

ezek elfogadása  

4. Az NKE SE 2016. évi tervezett költségvetése  

5. A Felügyelő Bizottsági elnöki tisztség betöltésére választás  

6. A NKE SE elnök meghatalmazása közszolgálati szerződés megkötésére 

7. NKE SE Pénzügyi Szabályzat elfogadása  

8. Elismerések átadása 

9. Egyebek 

 

A küldöttgyűlés egyhangú határozattal, nyílt szavazással elfogadja a napirendi pontokat. 

 

1. 

Dr. Kovács Gábor: 

Röviden ismertetem a NKE SE 2015-ik évi szakmai beszámolóját, mert a meghívóval mindenki 

megkapta írásban a napirendekhez tartozó dokumentációt. 

A szakosztályok a támogatásokat hasznos, sokszínű programokra költötték el, szép eredményeket 

értünk el, amit a jelentés részletesen ismertet. Az SE megszerezte a közhasznúságot és új székhelye 

van! 

2016-ben a tagság létszámának további növelése és a szakági szerkezet kialakítása az egyik fő cél. 
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Dr. Petruska Ferenc: 

Az NKE SE NKE SE 2015. évi szakmai beszámolóról  kérem, hogy szavazzanak. 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

A Felügyelő Bizottság (FEB) jelöltje jelezte felém, hogy sürgős elfoglaltsága van. Az NKE SE által 

elfogadott mai napirendet ezért úgy javaslom módosítani, hogy a következő napirendi pont a FEB új 

elnökének megválasztása legyen. A többi napirendi pont sorrendje nem változik.  

 

A küldöttgyűlés egyhangú határozattal, nyílt szavazással elfogadja a napirend módosítását.  

 

2.  

Petruska Ferenc: 

Dr. Farkas Gábor a FEB elnökségről lemondott. Kérem, hogy a lemondás elfogadásáról szíveskedjenek 

szavazni! 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

Az új FEB elnökről szavazáshoz és a szakosztályi küldöttekről történő határozatok ellenőrzéséhez 

Szavazatszámláló Bizottság szükséges.  

Javaslom a Szavazatszámláló Bizottság elnökének: Séber Áront 

    tagok: Pálffy Zoltánt és Domján Pétert 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

Az új elnökről nyílt jelölés lesz, vagyis a pozícióra a jelenlévők közül bárki tehet személyi javaslatot. A 

szavazás titkos lesz. 

Javaslom az egységes szavazást, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon a választott személyt 

feltüntetjük. A szavazatok összeszámlálása után a Szavazatszámláló Bizottság eredményt hirdet. 

Elnök úr a FEB elnökének Hannig Zsoltot jelöli.  A jelölt a jelölését elfogadta. Van-e más jelölt? 

Megállapítom, hogy nem volt más jelölt.  

A szavazás végrehajtása a következő. A szavazólapokat a Szavazatszámláló Bizottság fogja egyenként 

átadni, amelyre „támogatom - nem támogatom” négyzetbe legyenek szívesek megjelölni voksukat. A 

kitöltött szavazólapokat az urnába legyenek szívesek helyezni, amelyet a Szavazatszámláló Bizottság 

nyit fel és a szavazás eredményét a küldöttgyűléssel ismerteti.  

 

Szavazatszámláló Bizottság elnöke: 

Az urnában 18 érvényes szavazat volt, a jelölt egyhangú igen szavazatokat kapott, tehát Hannig Zsolt 

az új FEB elnök. Gratulálunk. 

 

 

3.  

Dr. Petruska Ferenc: 

Sem a FEB elnöke, sem a tagjai nincsenek jelen, ezért levezető elnökként a FEB jelentést ismertetem.  
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Kérem a Küldöttgyűlést, hogy az imént ismertetett felügyelő bizottsági jelentését elfogadni 

szíveskedjen. 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

 

 

 

4.   

Dr. Kovács Gábor: 

Az NKE SE pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés előzetesen megküldésre került. A 

2015-ös évre meghatározott sportcélú rektor helyettesi keret felhasználását ismertetem. Ez nem az 

SE keret, de az egyetemi sportot támogatom ebből a forrásból.   

Az összegből sportversenyeket, rendezvényeket, sporteszközöket, nevezési díjakat és további 

sporttal kapcsolatos tevékenységeket fizettünk. 

A számlák és a teljes könyvelés a gazdasági főigazgatóságon megtekinthetők. 

 

Dr. Petruska Ferenc: 

Van-e valakinek kérdése az eddig elhangzottakhoz? Nincs. 

Az NKE SE pénzügyi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadásáról kérem, hogy 

szavazzanak. 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

5.   

Dr. Kovács Gábor: 

A 2016-as évre meghatározott feladatokat a sportnaptár részletesen tartalmazza, a nem tervezett 

feladatokat is erőnk szerint támogatjuk. Rövidesen kiadásra kerül a II. félévi sportnaptár. Kérek  

bedolgozást! 

A sportra szánt keret 2016. évi szakmai és pénzügyi terve eléggé bonyolult, mert többféle forrás van. 

Az egyesületnek ezen kívül saját tagdíj bevétele van, ami 2000 Ft/fő 2016-ban is. Szakosztályi 

támogatás néven a szakosztályok saját tagdíjat állapíthatnak meg. Az Egyesület folyamatosan 

pályázik, ezek a források felhasználásra kerülnek. 

A sportra szánt kiadásokat szintén több részre bontottuk. Feltüntettük a személyi kifizetésekre (edző, 

játékvezető stb.), szállásra, ellátásra, utazásra, nevezési díjra betervezett összegeket. 

A teljes táblázatnak része a szakosztályok szakmai és pénzügyi tervezete is. 

Dr. Petruska Ferenc: 

Van-e valakinek kérdése az eddig elhangzottakhoz? Nincs. 

Az NKE SE 2016. évi költségvetésről kérem, hogy szavazzanak. 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

6. 
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Petruska Ferenc: 

Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem alapján a NKE SE-t a Fővárosi Törvényszék 

11.Pk.60.799/2012/17. számú végzésével 2016. március 22-én közhasznú jogállásúvá minősítette. Az 

új székhelyről a törvényszék külön határozott: 1089 Bp., Orczy út 1.  A minősítő határozattal a 

közhasznú jogállás már fennáll, az NKE SE által végzendő közhasznú tevékenységet viszont 

közszolgáltatási szerződésen rögzíteni kell. Ennek jövőbeni aláírásra kérem az NKE SE elnökét 

felhatalmazni.  

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

 

 

7. 

Petruska Ferenc: 

A NKE SE Pénzügyi Szabályzat a küldöttek valamennyien megkapták. Van-e szövegszerű módosítási 

javaslat? Ha nincs, kérem szavazzanak annak elfogadásáról! 

Egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

8.  

Dr. Kovács Gábor:  

Az elismerések napirendi pontban - elnökségi döntés alapján – az alábbi személyek részesülnek NKE 

SE elismerésben: 

Nagy Ádám 

Dékány Brigitta 

Dr. Németh András 

Dr. Petruska Ferenc 

 

 

9.  

Dr. Kovács Gábor:  

Egyebek napirendi pontban a szakosztályvezetőknek a figyelmét szeretném felhívni. 

- Tagdíjak elszámolása,  

- Igénylések pontos időbeni leadása,  

- Előleggel elszámolás 

- II. féléves sport tervbe bedolgozás 

- Tagsági igazolványok nyilvántartása 

- Javaslatok az SE vezetésének 

- Tagtoborzás 

- Minden szabály betartása  
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Jó munkát kívánok a küldötteknek. A FEB tagjait kérem, hogy az ellenőrzési munka során vegyék 

igénybe a gazdasági főigazgatóság segítségét. 

 

Köszönöm a részvételt, a küldöttgyűlést 17:08-kor bezárom. 
 
 
 
 
Budapest, 2015. április 20. 
 

…… 
jegyzőkönyvvezető 
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