
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. április 30-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. április 30. (csütörtök)  18:00  
Az ülés helye:  Online, elektronikus ülés   

      
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) 
 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   
 Farkas András kari HÖK elnök (VTK)   
 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Kuripla János 
Apró Richárd  
Fecser Zsuzsanna 
Szekeres Balázs 
 

 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 
 
 
 
 

5 Ebből jelen 5 
(ebből elektronikusan: 5) 
Hiányzó: - 



 

 

 
 
 
 
Előzetes napirendi pontok: 
  
 
  

1. Beszámolók  

2. Közéleti ösztöndíjak  

3. Publico Bono ösztöndíjak  

4. EFOTT  

5. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az Elnökség tagjait, és felkéri a jegyzőkönyv vezetésére 

Kuripla Jánost. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül, majd megállapítja a 

határozatképességet. Így megállapítja, hogy öt mandátum van jelen. Tájékoztat, hogy a 

koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt az ülésen mindenki elektronikusan van jelen.  

 

Ismerteti az előzetes napirendet, megkérdezi az Elnökség tagjait, van-e módosító javaslatuk. Az 

Elnökség tagjainak részéről nem érkezett módosító javaslat, így kéri, hogy szavazzanak a 

napirendi pontok elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat 

 

1. BESZÁMOLÓK  

Fodor Márk Joszipovics kéri, az elnököket, hogy számoljanak be az elmúlt hónap 

eseményeiről. 



 

 

Garab Anna ismerteti, hogy a távoktatással kapcsolatosan történtek előre lepések. Ma született 

végleges álláspont, amiről hétfőn tájékoztatják a hallgatókat. Az ösztöndíjak tekintetében 

elsimultak a gondok. A kari bizottságokban zajlik a munka folyamatosan.  

Simon Dániel összefoglalja, hogy a határszolgálatot változatlan rendben látják el. A túlzott 

követelmények három tantárgy esetében csökkentésre kerültek, illetve sikerült kitolni a 

szakdolgozat leadási határidőt is. Összességében elmondja, hogy nagy az információhiány a 

tisztavatással és a diplomaosztóval kapcsolatosan, valamint a záróvizsgákról sincsenek 

információi.  

Rozs József beszámol, hogy náluk alapvetően minden jól működik. A Dékánnal folyamatosan 

egyeztet. Egy komolyabb hallgatói problémát sikerült megoldani. Megemlíti, hogy az őszi 

rendezvényekhez a dokumentációt már előkészítették.  

Farkas András elmondja, hogy a távoktatás rendben van, a követelményrendszer viszont 

eléggé magas, ezzel kapcsolatban egyeztet a Dékánhelyettessel. A közhangulat kezd fokozódni.  

Szekeres Balázs ismerteti, hogy a TDK-k általános helyzetfelmérésével foglalkozik. 

Megkereste ezzel kapcsolatban az illetékes embereket, és jelenleg egy dokumentum 

összeállításán dolgozik.  

Apró Richárd összefoglalja, hogy az Alapszabály elfogadásra került. A HTJSZ módosító 

javaslatok is összegzésre kerültek, jelenleg a Jogi Igazgatóságnál vannak. A költségvetés 

tekintetében sajnálatos módon a tavalyi tartozásokkal az idei keret terhelték meg. Erről fog 

küldeni egy kimutatást.  

Fecser Zsuzsanna beszámol, hogy az elmúlt időszakban a központi tájékoztatók átvételével, 

és hallgató barátibba tételével foglalatoskodott. Folyamatosan zajlik a VPN igénylések 

begyűjtése.  



 

 

Kuripla János elmondja, hogy a VPN hozzáférések kiküldésével, illetve a levélpapírok 

frissítésével és aktualizálásával foglalatoskodott az elmúlt hónapban.  

Fodor Márk Joszipovics beszámol, hogy a Roadshow koncepció elkészült, elküldi az 

Elnökségnek véleményezésre. Elmondja, hogy az Egyetem szabályozni szeretné, lecsökkentés 

céljával az éjszakai vendégfogadások rendjét. Ezzel kapcsolatban két javaslatot dolgoztak ki 

Mészáros Kingával. Az egyik, hogy minden hallgató csak kilencszer tudna egy hónapba éjszaka 

bent lenni a kollégiumban, a másik, hogy a kollégiumi vezető ellenjegyzésével lehetne csak 

több éjszakát egymás után bent tartózkodni. Az első koncepcióval kapcsolatosan adatvédelmi 

aggályai voltak Diószegi Péternek. Ennek az esetnek a leszabályozása júniusban lesz esedékes. 

A HTJSZ módosítás valószínűleg csak júniusban fog a szenátus elé kerülni, az eredeti májusi 

helyett. 

 

2. KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy sok aránytalanság lett a beszámolók és az összegek 

tekintetében. Kéri, hogy vasárnapig az Elnökök nézzék át és ha kell szabják át az előzetes 

összegeket. Emiatt ma nem szavaznak a közéleti ösztöndíjakról.  

 

3. PUBLICO BONO ÖSZTÖNDÍJAK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy egyeztetett Apró Richárddal az ösztöndíjak 

kereteinek arányairól. Elmondja, hogy idén lesz külön EHÖK keret is a kizárólag EHÖK-ös 

munkát végző hallgatók ösztöndíjára. Az ösztöndíjra jogosultak szempontjából javasolja, hogy 

a diákszervezetek közül az ESN és a HEAD jogosult legyen, mivel az esetükben nem merül fel 

a kettős finanszírozás, mint a Fúzió esetében. A Szakkollégiumok és a Tudományos Diákkörök 

esetében is felmerül a kettős finanszírozás az egyedi ösztöndíjak miatt. Továbbá az önkéntesek 



 

 

is jogosultak a Publico Bono ösztöndíjra. Az utolsó, amit jutalmazni kellene, az a Roadshow 

tevékenység.  

Simon Dániel, Garab Anna, Farkas András és Rozs József egyetértését fejezte ki Fodor Márk 

Joszipovics finanszírozási javaslataival kapcsolatosan.  

Fodor Márk Joszipovics az ösztöndíj eljárással kapcsolatosan elmondja, hogy digitálisan kell 

a hallgatónak elküldenie a pályázati adatlapját. Az aláírt példányt pedig postán kell majd 

eljuttatniuk a számára. A kari és a posta leadás között két hét differencia lesz. A bírálást egy 

külön erre a célra létrehozott EHÖK bizottság fogja végezni. Majd a végén az elnökség fog 

szavazni az ösztöndíjakról.  

Garab Anna kéri, hogy írásban is küldje meg ezt a koncepciót a számukra.  

Az elnökség egyetértését fejezte ki a koncepcióval kapcsolatban.  

4. EFOTT 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a kormány döntés alapján augusztus 15-ig nem lehet 

fesztivál. Egyeztetett Pekár Zoltánnal, és ő elmondta, hogy van egy opció augusztus végére és 

szeptember elejére is. Előrelépés történt a közös logó tekintetében. Ezt az EFOTT készíti 

jelenleg. A szerződés jelenleg le van tisztázva. A helyszíni kitelepüléssel kapcsolatban a HÖOK 

még nem tervezett programokat, nyitottak voltak az NKE terveire. A közös kommunikációba a 

hivatásrendiek bevonása, illetve az érzékenyítés került terítékre.  

5. EGYEBEK  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a gólyatáborral kapcsolatosan szabad a tatai helyszín. 

Opció Tatán megtartani augusztus 16-20 ig megtartani, a másik a Campuson megtartani 

ugyanebben az időpontban egy gólyahét formájában. Harmadik lehetőség az év közbeni 



 

 

gólyahét az alapkiképzés után a campuson. Ez nagyon problémás a szállás elhelyezéssel 

kapcsolatban. Szintén opció lehet saját kari gólya integrációs programok tartása.  

Garab Anna jelzi, hogy ő a tatai koncepciót támogatja a zártabb környezet miatt.  

Simon Dániel elmondja, hogy a campuson tartandó tábor koncepciójával vannak komoly 

fenntartásai, ezért ő is a tatai lehetőséget támogatná.  

Rozs József közbeveti, hogy az egyenruhás hallgatóknak augusztus 21-én kezdődik az 

alapkiképzés, ami előtt szükségük lenne 1-2 nap regenerációra a gólyatábor után.  

Fodor Márk Joszipovics megemlíti, hogy a Ludoviceum kupa tervezetét Oktatási 

Rektorhelyettes Úr és a modul tárgyfelelőse dolgozta ki. Ezt Horvátth Orsolya kifogásolta. 

Ennek a versenynek a megrendezője jelen állás szerint a Hallgatói Önkormányzat lenne. Az 

Alapszabályban létrejött a KVI RTK általi képviselete. Illetve elmondja, hogy kidolgoznak egy 

moderálási alapelvet az internetes felületekre. A kérdőívekkel kapcsolatban kimutatták, hogy a 

HÖK-ös kommunikáció nem jutott el nagyon a hallgatókhoz. Megerősítette azt az egyetemi 

kommunikációt, hogy a hallgatók elégedettek a távoktatással. Elmondja, hogy az önkéntesség 

operatív megvalósításán még dolgozik. Szeretné egy HÖK-ös rendezvénynaptár létrehozását, 

amit az elsőéveseknek ki lehetne osztani. Zárásként elmondja, hogy májust egy visszafogottabb 

időszaknak tervezi az évben, tekintettel a tanulmányi kötelezettségek növekedésére.  

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja.  

 

 

 

 



 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2020. 
április 30-i üléséről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. április 30. 

 

 
______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics sk.  Kuripla János sk. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 


