
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. május 31-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. május 31. (vasárnap)  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) 
 Ferenczi Tamás  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 
Mészáros Kinga 

 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
Előzetes napirendi pontok: 
  

1. Arculati elemek 

2. Költségvetés 

3. Gólyák integrációja 

4. Kollégiumi eljárás 

5. Szabályzatmódosítások 

6. Közéleti ösztöndíjak 

7. 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. ARCULATI ELEMEK 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy megküldte a KPI által készített logókat. Jelzi, hogy 

a hivatalos logók használhatóak, a humorosnak szánt logókat pedig inkább hanyagolják. 

Elmondja, hogy felkérte Fecser Zsuzsannát az Arculati kézikönyv átnézésére, hogy kiderüljön 



 

 

mi az, amit nekik is ki kell dolgozni, példának említi a prezentáció sablont. Kéri az elnököket, 

hogy az ilyen jellegű igényeiket, ötleteiket jelezzék.  

Garab Anna jelzi, hogy támogatja az egyedi megjelenést kialakítását.  

 

2. KÖLTSÉGVETÉS 

Fodor Márk Joszipovics beszámol a jelenlegi rossz pénzügyi helyzetről. Köszönhető ez az 

eddigi tartozások kifizetésének. Továbbá hozzáteszi, hogy jelenleg még három tartozás van, 

ami rendezésre vár. Elmondja, hogy szeretne beszélni július közepén Rektor Úrral az őszre 

vonatkozó további költségvetési igényekről. Kiemeli, hogy az igényeket komoly indokokkal 

kell jelen esetben alátámasztani. Kéri a karokat, hogy megközelítőleg már most árazzák be a 

tervezett rendezvényeiket, illetve kér egy összefoglalót minden rendezvény indokoltságáról és 

jelentőségéről.  

Garab Anna aggodalmát fejezi ki az egyetemen való átfutás lassúságával kapcsolatosan.  

Apró Richárd elmondja, hogy véleménye szerint ez a döntés nem fog sok időt felemészteni.  

Fodor Márk Joszipovics felsorolja az EHÖK rendezvényeket, illetve azok költségvetési 

vonzatait.  

3. GÓLYÁK INTEGRÁCIÓJA 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a jogszabályok és a JOT állásfoglalása alapján nem 

lesz gólyatábor. Ezt nehezíti, hogy a tatai tábor nem rendelkezik szabad kapacitásokkal 

augusztus 15 utánra. Ennek kapcsán elmondja, hogy így maximálisan a karok hatáskörébe fog 

tartozni idén a gólyák integrációja, az EHÖK csak az adminisztrációba a gazdasági kérdésekbe 

és a kommunikációba fog bele vonódni.  



 

 

 

4. KOLLÉGIUMI ELJÁRÁS 

Mészáros Kinga ismerteti, hogy jelenleg a felsőéves pályázási időszak vége augusztus 15. 

körülre várható. Hozzáteszi, hogy jövőhéten remélhetőleg Főtitkár Úr elfogadja a koncepciót. 

Az elsőéves kollégiumi eljárásnak pedig augusztus 22-re lesz eredménye előre láthatólag.  

5. SZABÁLYZATMÓDOSÍTÁSOK  

Fodor Márk Joszipovics összegzi hogy az elmúlt időszakban jelentős eredményeket értek el 

a szabályzatok módosításakor. Sok észrevételüket, javaslatukat bele foglalták a módosítandó 

szabályzatokba. Elmondja, hogy előttük áll a Kollégiumi Szabályzat módosításának a felvetése. 

A belső ellenőrzés során kiderült, hogy szükséges lesz egy HÖK Alapszabály és egy HTJSZ 

módosítás is. Kiegészíti, hogy különösen oda kell figyelni a nyár során a Ludovika Kollégium 

miatti módosításokra.  

6. KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

Fodor Márk Joszipovics előterjeszti a közéleti ösztöndíjakat.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ÁNTK, az RTK, a, VTK, a, HHK és az EHÖK májusi 

közéleti ösztöndíjait.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta összességében a májusi közéleti ösztöndíj végösszegét.  

7. EGYEBEK 

Mészáros Kinga elmondja, hogy jelenleg folyamatban van a kollégiumi házirend módosítása. 

A vendégfogadással kapcsolatos változás, ha két egymás utáni éjszaka szeretne vendéget 

fogadni a hallgató, akkor ahhoz az EKB javaslattételével a kollégiumi vezető hozzájárulása 

kellene.  



 

 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja.  

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2020. 
május 31-i üléséről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. május 31.  

 

 
______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics sk.  Kuripla János sk. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 


