
 

 

Iktatószám: 34000/7772 – 66/2021       .sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgatói Önkormányzatának  

2021. június 5-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. június 5. (szombat) 15:00  

Az ülés helye:  

 

Online, Microsoft Teams 

      

Ülés formája:    Nyílt   

Ülésvezető:  Fodor Márk Joszipovics    

Jegyzőkönyvvezető:   Tóth Viktória    

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)   

 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 

Az ülésre tanácskozási 

joggal meghívottak:   

    

  Dibusz Bendegúz 

Krózser Martin 

Kuripla János 

Mészáros Kinga 

Molnár Kamilla 

Pávkovics Máté 

Tóth Viktória  

  

   

      

   

Összes mandátum: 5 
 

  

  Ebből jelen: 5 

  Hiányzó: - 

 

 

 



 

 

Előzetes napirendi pontok: 

1) Május havi közéleti ösztöndíjak  
2) Évvégi ösztöndíjak bizottságainak felállítása 
3) Gólyatábor és EFOTT tájékoztás 
4) Felvételi Jogorvoslati Bizottság delegálás 
5) Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit. Felkéri Tóth Viktóriát 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. 

 

Fodor Márk Joszipovics technikai közleményében elmondja, hogy a személyi ügyi 

szavazás a TDR rendszeren keresztül a következő 3 nap folyamán fog zajlani, így az ülés 

pár nap múlva fog befejeződni.  

 

1. MÁJUS HAVI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

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

kari részönkormányzatok Ösztöndíjbíráló Bizottságai elkészültek a május havi közéleti 

ösztöndíjak bírálásával. Megemlíti, hogy egy apró technikai hiba miatt az összegeket 

bemutató táblázat nem került megküldésre az Elnökség részére, majd bemutatja a május 

havi közéleti ösztöndíjak pontos végeredményét a résztvevők számára. 

Szavazásra bocsátja az eredmények elfogadását. 

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

összegeit. 



 

 

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

összegeit. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a RTK 2021. május havi közéleti ösztöndíj összegeit. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a VTK 2021. május havi közéleti ösztöndíj összegeit. 

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

összegeit.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta összességében a 2021. május havi közéleti ösztöndíj 

végösszegét. 

 

Rozs József megemlíti, hogy megfigyelései alapján az ÁNTK választmányi tagjainak 

általában nagyobb keretösszeg jut, mint bármelyik másik karnak. Kérdezi, hogy esetleg 

ezen nem lehetne-e valamit változtatni. 

Garab Anna reflektál a felvetésre, elmondja, hogy ők általában sokat dolgoznak, valamint 

nagyobb hallgatói létszámért felelnek, ami jelenleg például a vizsgaidőszakkal 

kapcsolatban felmerülő problémák számában is megmutatkozik. Emellett a bizottságok 

számában és munkájában is van különbség. 

Rozs József tisztázza, hogy jelenleg ő most csak az ÁNTK HÖK választmányi tagjainak 

átlagosan jutó összegről beszél, a bizottsági tagoknak járó összegeket leszámítva már a 

teljes keretből.   

Fodor Márk Joszipovics szerint az, hogy a változó számú bizottsági tagoknak járó 

összegeket leszámítva átlagosan egyforma összeg jut a választmányi tagokra, azt 

bizonyítja, hogy jól működik a rendszer. Ismerteti, hogy a keretösszegek megállapításánál 

nem lehet eltekinteni attól, hogy melyik kar hány hallgatóval rendelkezik. Jelen hónapban 

többet is dolgozott az ÁNTK, mint a többi kar, így végképp igazságos a magasabb 

keretösszeg számukra.  



 

 

Ferenczi Tamás utal arra, hogy a korrigálás mindig teljesítmény alapú, ezáltal a 

megállapított keretösszegek viszonylag arányosak nemcsak a kari hallgatók létszámával, 

de az elvégzett munka mennyiségével is. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a korrigálásnál mindig figyel arra, hogy a 

korrigálás mindenki számára megfelelő legyen. A korrigálásra meg azért van szükség, mert 

az összegeket számító rendszer nem képes teljesen differenciálni a teljesítmények között. 

Erre mutat gyakorlati példát is. Elmondja, hogy kritikára szükség van, ha jogos egy 

felvetés, akkor az megfontolásra kerül, de szerinte rendszerszinten nem kell belenyúlni a 

keretösszeg számításba. 

 

2. ÉVVÉGI ÖSZTÖNDÍJAK BIZOTTSÁGAINAK FELÁLLÍTÁSA: 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy az évvégi ösztöndíjak bírálásához szükség van 

ösztöndíjbíráló bizottságok felállítására. Ismerteti a bizottságok tagjainak listáját, majd 

szavazásra bocsátja azokat. 

Pro Juventute Díj, Egyetemi Szakmai Díj, Egyetemi Közösségi Díj, illetve a Hallgatói 

Tudományos Ösztöndíj Bíráló Bizottság (EHÖK elnöke által felkért oktató, EHÖK elnök, kari 

HÖK elnökök): 

- Dr. Tóth András  

- Fodor Márk Joszipovics 

- Garab Anna 

- Rozs József 

- Ferenczi Tamás 

- Huncsik Dániel 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Pro Juventute Díj, Egyetemi Szakmai Díj, Egyetemi 

Közösségi Díj, illetve a Hallgatói Tudományos Ösztöndíj Bíráló Bizottság felállítását. 

 



 

 

Sport- és Kulturális Ösztöndíj Bíráló Bizottság (50%-ban egyetemi testnevelés oktatók, 

illetve a Sportiroda képviselője, EHÖK elnök, kari HÖK elnökök): 

- Bánszki Gábor Tamás 

- Sódar Béla Balázs 

- Nagy Ádám Ferenc 

- Freyer Tamás 

- Nagy Gergely Gyula 

- Fodor Márk Joszipovics 

- Garab Anna 

- Rozs József 

- Ferenczi Tamás 

- Huncsik Dániel 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Sport- és Kulturális Ösztöndíj Bíráló Bizottság 

felállítását. 

 

3. GÓLYATÁBOR ÉS EFOTT TÁJÉKOZTATÁS: 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy úgy tervezte, hogy erre az ülésre már lesz 

döntés a gólyatábor megtartásáról, de jelenleg még mindig nem lehet tudni mi lesz a tábor 

sorsa. A valószínűleg következő heti döntésig az előkészületek zajlanak tovább a 

menetrend szerint.  

Huncsik Dániel kérdezi, hogy az egyszer használatos műanyagtermékek betiltása július 

1-jétől változtat-e valamit a gólyatábor előkészületeit tekintve. 

Dibusz Bendegúz reflektál, tájékoztat, hogy nem a használatukat tiltják be, hanem a 

forgalmazásukat, tehát amennyiben a szolgáltatónak van raktáron kellő mennyiség, akkor 

ez nem okoz problémát, ezáltal ez a szolgáltatótól függ, hogy lesz-e változás. 



 

 

Garab Anna felhívja a figyelmet, hogy a gólyacsomagban fognak re-poharat kapni a 

gólyák, amelynek a használatát jobban kell majd ösztökélni ezáltal. Emellett a gólyatábori 

létszámmal kapcsolatban érdeklődik. 

Fodor Márk Joszipovics reflektál, majd áttér az EFOTT fesztivállal kapcsolatos 

tudnivalókra. Tájékoztat, hogy idén kétszer akkora lesz az egyetemi sátor, mint korábban 

volt. Ismerteti az egyetemi jegyek és bérletek számát és előzetes felosztását. Kéri az 

Elnökség tagjait, hogy lassan válasszák ki, kik mennek a karokról. 

Megkéri az elnököket, hogy igyekezzenek programokat, aktivitásokat kitalálni az egyetemi 

sátorba, hogy szórakoztatni tudják a látogatókat. Emellett tájékoztat, hogy a civil színpad 

idén az NKE nevét viseli majd, ahol a program egy részét az NKE fogja majd adni.  

 

4. FELVÉTELI JOGORVOSLATI BIZOTTSÁG DELEGÁLÁS: 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a Felvételi Jogorvoslati Bizottságba Krózser Martin, 

EHÖK Tanulmányi ügyekért felelős elnöki megbízottat javasolja delegálásra, aki tagja a 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak is, valamint aktívan részt vesz a felvételi eljárásban is.  

A szavazás a Testületi Döntéstámogató Rendszeren keresztül zajlik, amelyre szavazási, 

technikai szünetet rendel el 16:21-kor. 

A technikai szünet 06.08-án 16:00-kor ér véget. 

 

Az Elnökség 4 érvényes szavazatból 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal 

egyhangúlag támogatta Krózser Martin Felvételi Jogorvoslati Bizottságba történő 

delegálását. 

 

Huncsik Dániel technikai okokból csak elvi támogatással tudott szavazni a delegáltra. 

A szavazási szünet 16:05-kor ér véget. 

 



 

 

5. EGYEBEK: 

Fodor Márk Joszipovics kéri az Elnökség tagjait, hogy a mai nap végéig jelezzék, ha 

módosítani szeretnék a programnaptárat. 

Az Alapszabály módosító workshop-on szeretné, ha az elnökök, illetve karonként egy 

alelnök mindenképpen részt vennének rajta, illetve olyan tagok, akik a jövőben is HÖK-

ösök maradnak.  

Garab Anna érdeklődik a gólyatáborral kapcsolatban. 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy még nincs hivatalos információja az üggyel 

kapcsolatban. 

Mészáros Kinga kéri, hogy ne felejtsék el elküldeni a karok a kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos dokumentumokat. 

Fodor Márk Joszipovics további hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az 

ülést lezárja 16:10-kor. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2021. június 5-i Elnökségi 

üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. június 8.  

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Tóth Viktória 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Adminisztrációs fejlesztésért felelős 

elnöki megbízott 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

______________________________  ____________________________ 

Huncsik Dániel   Garab Anna  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Víztudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   
____________________________  ____________________________ 

Ferenczi Tamás   Rozs József  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Rendészettudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem   

 Elnök  

Hallgatói Önkormányzat 

Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Készült: 3 példányban 
Egy példány: 8 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Tóth Viktória (EHÖK Adminisztrációs fejlesztésért felelős elnöki megbízott) 

Kapják:  
1. sz. példány: NKE Oktatási és Tanulmányi Iroda 
2. sz. példány: NKE Gazdasági Hivatal 
3. sz. példány: EHÖK irattár 


