
 

 

Iktatószám: 34000/11782 – 79/2021       .sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgatói Önkormányzatának  

2021. szeptember 6-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. szeptember 6. 

(hétfő)   

20:15  

Az ülés helye:  

 

Orczy Úti Kollégium,  

F02-es iroda 

      

Ülés formája:    Nyílt   

Ülésvezető:  Fodor Márk Joszipovics    

Jegyzőkönyvvezető:   Kuripla János    

Az ülésre szavazati 

joggal meghívottak:  

    

  Fodor Márk Joszipovics EHÖK elnök  

  Garab Anna kari HÖK elnök (ÁNTK) 

 Ferenczi Tamás  kari HÖK elnök (RTK)   

 Huncsik Dániel kari HÖK elnök (VTK)   

 Csengeri Dániel kari HÖK elnök (HHK) 

Az ülésre tanácskozási 

joggal meghívottak:   

    

    Dibusz Bendegúz 

  Kuripla János 

  Krózser Martin 

  Mészáros Kinga 

  Molnár Kamilla 

  Pávkovics Máté 

  Tóth Viktória  

  

   

      

   

Összes mandátum: 5 
 

  

  Ebből jelen: 5 

  Hiányzó: - 

 



 

 

Előzetes napirendi pontok: 

1. Személyi ügyek 
o EHÖK irodavezető 

2. Augusztus havi közéleti ösztöndíj 
3. Rendezvények 

o Vibes 
o Szervezetfejlesztő hétvége 
o Gólyabál 
o Kari rendezvények 

4. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit 20:20-kor. Felkéri Kuripla Jánost a 

jegyzőkönyv vezetésére, aki elfogadja azt. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. 

Megállapítja, hogy öt mandátum van jelen és az ülés határozatképes.  

 

Ismerteti az előzetes napirendi pontokat. Megkérdezi az Elnökség további tagjait, van-e 

módosító javaslatuk. Az Elnökség tagjainak részéről nem érkezett módosító javaslat.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

 

1. SZEMÉLYI ÜGYEK 

 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a jelenléti ülésnek köszönhetően már nem az 

online testületi döntéstámogató rendszeren keresztül zajlik a szavazás, így 

szavazatszámláló bizottság felállítására van szükség. Felkéri Garab Anna, Huncsik Dániel 

és Csengeri Dániel kari HÖK elnököket a szavazatszámláló bizottságba, akik elfogadják a 

felkérést.  

Az EHÖK irodavezetői tisztséget betöltő személy megválasztásával kapcsolatban elmondja, 

hogy az elmúlt félévben a tisztséggel járó feladatokat Kuripla János és Tóth Viktória 

közösen látták el. A közös munka során szerinte Tóth Viktória kellő mennyiségű 

tapasztalatot szerzett a feladat magasabb szintű ellátásához, így ebben a tisztségben 



 

 

váltaná Kuripla Jánost, aki a továbbiakban a hallgatói szolgáltatásokért felelős elnöki 

megbízott tisztséget töltené be.  

Tóth Viktória hozzáteszi, hogy az elmúlt időszakban végzett munkája során pozitív 

tapasztalatokra tett szert és nagyon szívesen segítené a továbbiakban is az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat munkáját, amennyiben bizalmat kap az Elnökségtől az 

irodavezetői pozíció betöltésére. 

Fodor Márk Joszipovics megkéri az Elnökség tagjait szavazataik leadására, majd kéri a 

szavazatszámláló bizottságot, hogy a számolják meg a leadott szavazatokat, amelynek 

idejére technikai szünetet rendel el. 

A technikai szünet véget ér. 

Csengeri Dániel a szavazatszámláló bizottság kinevezett elnökeként ismerteti a szavazás 

eredményét, miszerint: 

 

az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem szavazattal egyhangúlag 

megválasztotta Tóth Viktóriát az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat irodavezetői 

tisztségének betöltésére. 

 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a szavazatszámláló bizottság munkáját és gratulál 

az EHÖK irodavezetőjeként megválasztott Tóth Viktóriának. 

 

 

2. AUGUSZTUS HAVI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, illetve a 

kari részönkormányzatok Ösztöndíjbíráló Bizottságai elkészültek az augusztus havi közéleti 

ösztöndíjak bírálásával. Bemutatja az augusztus havi közéleti ösztöndíjak pontos 

végeredményét a résztvevők számára. 

Szavazásra bocsátja az eredmények elfogadását. 

 



 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ÁNTK 2021. augusztus havi közéleti ösztöndíj 

összegeit. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az HHK 2021. augusztus havi közéleti ösztöndíj 

összegeit. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a RTK 2021. augusztus havi közéleti ösztöndíj 

összegeit. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a VTK 2021. augusztus havi közéleti ösztöndíj 

összegeit. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az EHÖK 2021. augusztus havi közéleti ösztöndíj 

összegeit.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta összességében a 2021. augusztus havi közéleti 

ösztöndíj végösszegét. 

 

3. RENDEZVÉNYEK 

a. Vibes 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztatja az Elnökség tagjait a következő NKE Vibes tervezett 

időpontjáról és fellépőiről. Emellett részletezi a potenciális helyszíneket, ahol meg lehet 

tartani a rendezvényt azok előnyeivel és hátrányaival együtt. 

Garab Anna kifejti véleményét a helyszínekkel kapcsolatban és elmondja, hogy neki 

személy szerint melyik tetszene legjobban. 

Ferenczi Tamás szintén elmondja véleményét és tapasztalatait a helyszínekről és az 

időponttal kapcsolatban jelzi, hogy a kiválasztott időpont közel esik az RTK 

szemeszternyitó tervezett időpontjához. 

Csengeri Dániel jelzi, hogy a HHK-n nem terveznek szemeszternyitót, viszont terveznek 

szemeszterzárót, amely pedig a gólyabál időpontjához lesz viszonylag közel. Emellett 

elmondja ő is véleményét az NKE Vibes potenciális helyszíneiről. 



 

 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy jobban utánajár a helyszínekkel kapcsolatos 

lehetőségeknek, illetve felveti ötletként a közös HHK és RTK szemeszternyitó 

megrendezésének gondolatát és ehhez alternatív időpontlehetőségeket is említ. 

Csengeri Dániel jelzi, hogy az RTK szemeszternyitójának jelenleg tervezett időpontja a 

HHK-nak nem megfelelő. 

Ferenczi Tamás tájékoztat, hogy az RTK szemeszternyitó már szervezés alatt áll, de 

rákérdez a lehetőségekre. 

Fodor Márk Joszipovics a téma zárásaként megjegyzi, hogy ezekre az ügyekre a 

közeljövőben visszatérnek és döntést hoznak majd. 

b. Szervezetfejlesztési hétvége 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti a szervezetfejlesztési hétvége időpontját és mindkét 

napjának pontos levezetési tervét az Elnökség tagjaival. 

Garab Anna érdeklődik az egyik programelemmel kapcsolatban. 

Fodor Márk Joszipovics választ ad a kérdésre a programelem pontosabb bemutatásával 

egyetemben. 

c. Gólyabál 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztatja az Elnökség tagjait a Gólyabál tervezett időpontjáról 

és az attól eltérő alternatív időpontokról. Emellett ismerteti a korábbaikhoz képest változó 

anyagi tervezetet. Illetve megkéri az elnököket, hogy a hét csütörtöki napjáig jelezzék 

ötleteiket a fellépők kilétével kapcsolatban. 

d. Kari rendezvények 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni az őszi félévre beérkezett rendezvénybejelentőket, 

jelzi, hogy elkezdte átnézni őket és néhány hibára felhívja a figyelmet. Tájékoztat, hogy a 

továbbiakban határidőket fog szabni a dokumentációknak, hogy késedelem miatt ne 

ütközhessen akadályba egy rendezvény sem.  



 

 

Ferenczi Tamás jelzi, hogy küld majd dokumentumokat és kéri, hogy egyeztessenek a 

szemeszternyitóval kapcsolatban. 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy mindegyik kartól fog bekérni még 

dokumentumokat és megkéri az Elnökség tagjait, hogy amennyiben 

költségvetésmódosítási kérelmük lenne, azt jelezzék a szeptember 30-án tartott 

Küldöttgyűlésig.  

 

4. EGYEBEK 

Garab Anna tájékoztatást kér a Gólyatábor és az EFOTT fesztivál tapasztalatairól. 

Ferenczi Tamás a Rendészettudományi Kar és a Ludovika Collegium közötti 

együttműködés esetleges megvalósulásáról és az ezzel kapcsolatos megbeszélésekről 

tájékoztatja az Elnökséget. 

Fodor Márk Joszipovics reflektál és elmondja, hogy ő támogatná az együttműködést. 

Jelzi, hogy a karoknak fel kell készülniük a 2022-es költségvetésük megtervezésére, kéri 

az elnököket, hogy alaposan gondolják át hogyan alakul majd a jövő évi rendezvénynaptár.  

a Gólyatáborral kapcsolatban elmondja, hogy nagyon elégedett a szervezett program 

végrehajtásával, hiszen javarészt minden a tervek szerint haladt és sok irányból kapott 

pozitív visszajelzést. Emellett kiemeli a fegyelmezettséget és a kiegyensúlyozott 

munkavégzést, ami lehetővé tette a tábor gond nélküli lebonyolítását. 

Az EFOTT fesztivállal kapcsolatban megjegyzi, hogy a kitelepülés a kitűzött célját elérte, 

az Egyetem képviseltette magát a fesztiválon. Az NKE Civil színpadra szervezett programok 

is jó minőségűek voltak és voltak egyéb jellegű kisebb sikerek is. 

További hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést lezárja 22:17-kor. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2021. szeptember 6-i 

Elnökségi üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. szeptember 6.  



 

 

Iktatószám:          38/2021. (IX.06.) 

.sz eredeti példány 

38/2021. (IX. 06.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség 

szeptember 6-án titkos szavazás keretein belül döntött az EHÖK irodavezetőjének 

megválasztásáról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Tóth Viktória 

irodavezetői kinevezését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 26. § (2) bekezdése értelmében az irodavezető megbízatása 

meghatározott időpontig, de legkésőbb az EHÖK elnök mandátumának lejártáig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. 

szeptember 6-án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. szeptember 6. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Garab Anna  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat  

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 2 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Tóth Viktória (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  



 

 

1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:34000/11782 – 78/2021      39/2021. (IX.06.) 

.sz eredeti példány 

39/2021. (IX. 06.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége szeptember 6-

án nyílt szavazás keretein belül döntött a 2021. augusztus havi EHÖK és kari közéleti 

ösztöndíjak összegeiről. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat 

mellett támogatta Garab Anna által előterjesztett 2021. augusztus havi ÁNTK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 489 300 Ft. A szavazás érvényes és eredményes 

volt. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat 

mellett támogatta Ferenczi Tamás által előterjesztett 2021. augusztus havi RTK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 270 000 Ft. A szavazás érvényes és eredményes 

volt. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat 

mellett támogatta Csengeri Dániel által előterjesztett 2021. augusztus havi HHK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 270 000 Ft. A szavazás érvényes és eredményes 

volt. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat 

mellett támogatta Huncsik Dániel által előterjesztett 2021. augusztus havi VTK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 189 200 Ft. A szavazás érvényes és eredményes 

volt. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat 

mellett támogatta Fodor Márk Joszipovics által előterjesztett 2021. augusztus havi EHÖK 

közéleti ösztöndíjának megítélt összegét, amely 640 000 Ft. A szavazás érvényes és 

eredményes volt. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat 

mellett támogatta Fodor Márk Joszipovics által előterjesztett 2021. augusztus havi közéleti 

ösztöndíjak összesített végösszegét, amely 1 858 500 Ft. A szavazás érvényes és 

eredményes volt. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. 

szeptember 6-án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. szeptember 6. 


