
 

 

Iktatószám: 34000/13839 - 86/2021       .sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgatói Önkormányzatának  

2021. október 7-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. október 7. 

(csütörtök)   

18:30  

Az ülés helye:  

 

Orczy Úti Kollégium,  

F02-es iroda 

      

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)   

 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. Szeptember havi közéleti ösztöndíj 
2. HÖK Költségvetés módosítása  

3. 2022-es HÖK költségvetés 
4. Szervezetfejlesztés 
5. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit 18:30-kor. 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. Jelzi, hogy módosító javaslattal élne, miszerint 

megcserélné az első kettő napirendi pontot. Megkérdezi az Elnökség további tagjait, van-

e módosító javaslatuk. Az Elnökségtovábbi tagjainak részéről nem érkezett módosító 

javaslat.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat. 

 

 

1. HÖK KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a szeptemberi közéleti tevékenységek 

mennyisége indokolttá tette az erre a hónapra meghatározott közéleti ösztöndíjkeret 

megemelését, amelyet a novemberre meghatározott keretből 220.000 Ft 

átcsoportosításával tervez megvalósítani.  

Emellett ismerteti, hogy a dologi költségvetés maradványából mekkora összeg 

átcsoportosítására van szükség a gólyatábori „szétrázó” esemény lebonyolításához és a 

Műanyagmentes kihívás nyereménybeszerzéséhez. 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a HÖK költségvetés módosítását. 

 

 

 



 

 

2. SZEPTEMBER HAVI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

 

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

kari részönkormányzatok Ösztöndíjbíráló Bizottságai elkészültek a szeptember havi 

közéleti ösztöndíjak bírálásával. Bemutatja az szeptember havi közéleti ösztöndíjak pontos 

végeredményét a résztvevők számára. 

Szavazásra bocsátja az eredmények elfogadását. 

 

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

összegeit. 

 

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

összegeit. 

 

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

összegeit. 

 

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

összegeit. 

 

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

összegeit.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta összességében a 2021. szeptember havi közéleti 

ösztöndíj végösszegét. 

 

 



 

 

3. 2022-ES HÖK KÖLTSÉGVETÉS 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztatja az Elnökség tagjait a 2022-es HÖK költségvetéssel 

kapcsolatos vezetőségi megbeszélések, illetve a jelenleg várható közéleti és dologi 

költségvetéskeretek alakulásáról, valamint részletezi a további teendőket. 

Emellett elnézést kér a korábbi normatívaszámítási félreértésen alapuló számadatokért. 

4. SZERVEZETFEJLESZTÉS 

Fodor Márk Joszipovics elmondja az Elnökség tagjainak a félév hátralevő részében 

várható szervezetfejlesztési események időpontját és jellegét. 

Felhívja a figyelmet, hogy a következő hétvégén esedékes a HÖOK közgyűlés, amelyre 

még mindig kehet jelentkezni, ha van a kari részönkormányzatokban érdeklődő.  

Ismerteti a Gólyatábori „szétrázó” esemény időpontját és várható levezetési tervét. 

Kiemeli, hogy a HÖK szervezetfejlesztő hétvége időpontja végül november 12-13-ra 

módosult, amely időpontjára remélhetőleg már meglesznek az új kari részönkormányzati 

választmányok is, így az új választmányi tagok számára is elérhető lenne. 

Továbbá jelzi, hogy november 18-20 között HÖOK vezetőképző esemény is lesz, valamint 

december elején egy HÖOK OnX esemény is várható. 

Garab Anna kérdezi, hogy nem lenne-e jobb, ha a szervezetfejlesztő hétvégét áttennék 

a november 26-i hétvégére, a központi nyílt nap utáni kezdéssel. 

Fodor Márk Joszipovics szerint az az időpont túl közel lenne a gólyabálhoz. 

Ferenczi Tamás kérdezi, hogy a kari HÖK statútumok kidolgozásához mikor kezdjenek 

hozzá. 

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy a statútum sablonján már dolgoznak, 

de egyelőre még vannak akadályozó tényezők, erre térjenek vissza később. Emellett jelzi, 

hogy az Alapszabály kodifikált verzióját a következő napokban elküldi az Elnökség részére 

és az abban írt új Elnökségi ülés formátum már a következő üléstől életbe lép. 

 



 

 

5. EGYEBEK 

Garab Anna a delegálások módjáról és sürgősségéről érdeklődik. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy főszabály szerint a delegálás saját tempóban 

történik, így csinálják meg, amikor szükségét látják, a későbbiekben lesz egy ütemezési 

terv is ehhez. 

Garab Anna jelzi, hogy elkezdték szervezni az idei NKE Roadshowt a tavalyi koncepció 

szerint, amelyre jövőhéttől lehet jelentkezni. Október 20-ára van tervezve a felkészítő 

beszélgetés, amelyre felkérné Fodor Márk Joszipovicsot is egy rövid beszéd megtartására. 

Fodor Márk Joszipovics elfogadja a felkérést, érdeklődik az ehhez szükséges grafikai és 

kommunikációs elemek meglétéről. 

Molnár Kamilla jelzi, hogy a grafika készen van és megmutatta már Garab Annának, aki 

részéről rendben van. 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy egyeztetett Rósa Henrik Ottó Campus 

főigazgató úrral a hallgatói parkolási lehetőségről. Továbbá szót ejtettek hallgatói 

munkavállalási lehetőségekről a campus területén különböző munkakörökben. 

Emellett várhatóan a közeljövőben megvalósul a hallgatói nyomtatási-fénymásolási 

lehetőségek bevezetése is. 

Továbbá szót ejt a Ludovika főépület lifthasználatáról és az Oktatási Központban található 

könyvtári kirendeltség nyitásának akadályairól is. 

További hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést lezárja 19:13-kor. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2021. október 7-i 

Elnökségi üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. október 7.  



 

 

Iktatószám:          40/2021. (X.07.) 

.sz eredeti példány 

40/2021. (X. 07.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályának 17. § (2) 

bekezdésének m) pontjának értelmében az EHÖK elnöksége két küldöttgyűlési ülés között 

módosíthatja a HÖK részére biztosított gazdálkodási kereteken belül az éves költségvetést 

azzal, hogy a módosítás mértéke összegszerűen nem haladhatja meg a HÖK részére 

biztosított – ösztöndíjkeret kivételével összesített – gazdálkodási keret 10 százalékát. Az 

EHÖK elnöksége az időközi módosításról azonnal értesíti a Küldöttgyűlést. Ennek a 

rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség október 7-én nyílt szavazás keretein belül 

döntött az éves költségvetésének módosításáról. 

 

 

 

Az Elnökség egyhangúlag támogatta az éves költségvetésének módosítását. 

 

 

 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. október 

7-én készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2021. október 7. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Tóth Viktória  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 



 

 

______________________________  ____________________________ 

Huncsik Dániel   Garab Anna  

Elnök 

Víztudományi Kar 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   
____________________________  ____________________________ 

Ferenczi Tamás   Csengeri Dániel  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Rendészettudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem   

 Elnök  

Hallgatói Önkormányzat 

Hadtudományi és Honvédtisztképző 

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:34000/13839 – 85/2021      41/2021. (X.07.) 

.sz eredeti példány 

41/2021. (X. 07.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége október 7-én 

nyílt szavazás keretein belül döntött a 2021. szeptember 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. szeptember havi ÁNTK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 499 200 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. szeptember havi HHK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 300 000 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. szeptember havi RTK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 319 900 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. szeptember havi VTK közéleti 

ösztöndíjának megítélt összegét, amely 229 400 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. szeptember havi EHÖK 

közéleti ösztöndíjának megítélt összegét, amely 648 000 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. szeptember havi 

közéleti ösztöndíjak összesített végösszegét, amely 1 996 500 Ft. A szavazás érvényes és 

eredményes volt. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. október 

7-én készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. október 7. 



 

 

Iktatószám:34000/15513-02/2021      42/2021. (10.11.) 

.sz eredeti példány 

42/2021. (10. 11.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódex 10. § (3) bekezdése alapján A Bizottság 

tagjait a karok, a magasabb vezetők alárendeltségébe tartozó további szervezeti egységek, 

valamint a Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) és a Doktorandusz 

Önkormányzat (a továbbiakban: DÖK) ajánlása és a rektor javaslata alapján a Szenátus 

választja. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség október 11-én titkos 

szavazás keretein belül döntött az Etikai Bizottságba való delegálásról. 

 

Az Elnökség Dibusz Bendegúz Etikai Bizottságba való delegálását 4 leadott 

érvényes szavazatból 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett 

támogatta. 

 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. október 

11-én készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2021. október 11. 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Tóth Viktória (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 

2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  

 

……………………………………………………. 

  

………………………………………………………. 

Fodor Márk Joszipovics P.H. Tóth Viktória 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


