
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. június 18-ai Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. június 18. 
(csütörtök)   

16:00  

Az ülés helye:  Online, elektronikus ülés 

      
Ülés formája:    Nyílt   

Ülésvezető:  Fodor Márk Joszipovics    
Jegyzőkönyvvezető:   Apró Richárd   

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:   

    

  Apró Richárd  
 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ebből jelen 5 
Hiányzó: - 



 

 

 
Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Elnöki beszámoló 

2) Belső ellenőrzés várható eredmények 

3) Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit. Elmondja, hogy Kuripla János 

Irodavezető igazoltan van távol, így megkéri Apró Richárd Gazdasági elnökhelyettest 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 tagjait, van-e módosító 

javaslatuk. Módosító javaslat hiányában kéri, hogy szavazzanak a napirendi pont 

elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1) Elnöki beszámoló 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy az első napirendi pont keretében ismerteti az 

elmúlt időszak történéseit. Az NKE Járványügyi operatív törzsének ülésén több témát is 

egyeztettek. Elsődlegesen a kollégium elhelyezés lehetőségének kérdését mérték fel, 

amelyre úgy tűnik, hogy a jogszabályi rendelkezések lehetőséget biztosítanak. A külföldi 

hallgatók számára is lehetővé teszik a beköltözést a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

A külföldi mobilitás kérdése az aktuális járványügyi helyzethez igazodik, részletes 

szabályokat rövid időn belül ismertetni fogják az Egyetem részéről. A JOT ülésének utolsó 

napirendi pontja az oklevél átadó események kérdése volt, amelyek szűkebb, családias 

környezetben kerülnek megszervezésre.  

 

Garab Anna kérdése az oklevél átadó ünnepségek kapcsán merült fel, hogy milyen 

megoldással fogják átvenni az év végi ösztöndíj okleveleket a hallgatók. 

 



 

 

Fodor Márk Joszipovics jelezte, hogy a kari Dékáni Hivatallal közösen egyeztetve 

kerüljön lebonyolításra a díjak átadása.  

 

Ferenczi Tamás részéről is felmerült ugyan ezen kérdés. 

 

Fodor Márk Joszipovics jelezte, hogy egyeztett az Rendészettudományi Kar képviselőivel 

és ő fogja személyesen átadni az elismeréseket. 

 

Fodor Márk Joszipovics a JOT ülését követően egyeztetett Oktatási Rektorhelyettes 

Úrral, amelynek során főként az elhangzottakat vitatták meg. A kollégiumi elhelyezés 

kapcsán jelezte, hogy számíthat a Hallgatói Önkormányzat folyamatos támogatására. 

Említésre került, hogy számos oktatási fejlesztési munkacsoport kezdi meg működését a 

nyár során, ahol Rektorhelyettes Úr kéri a konstruktív részvételét a képviselőknek. 

Fodor Márk Joszipovics jelezte, hogy a következő félévre vonatkozó tervezést 

megkezdtük. Ezen túl pedig a jövő félévben tervezett rendezvények melletti projekteket 

egyeztette Rektorhelyettes Úrral. Ilyen projektek a hallgatói parkolási rendszer, valamint 

a mentál higiéniás szolgáltatás évközben történő biztosítása. Végezetül pedig a roadshow 

jutalmazási rendszerének koncepciójáról volt szó, ahol megfelelő javadalmazási rendszert 

szükséges kidolgozni a résztvevők számára. 

 

Fodor Márk Joszipovics ezt követően ismertette a nyelvi stratégia munkacsoport ülésén 

elhangzottakat. A munkacsoport fő célja a kari Lektorátusok közötti jó gyakorlatok és 

információk cseréje. Az EHÖK részéről Fodor Márk Joszipovics jelezte, hogy a színvonalas 

nyelvoktatásra egyre növekvő igény van az egyetemi polgárok részéről. A nyelvi stratégia 

lényegében elősegíti a megfelelő tudásszint megteremtését a nyelvoktatásban, amely 

minden képzés során általános és szaknyelvi készségek fejlesztését is szolgálja. 

 

Fodor Márk Joszipovics ezt követően beszámolt a sport felvételi eljárásról. A sport 

felvételi eljárás lényege, hogy bizonyos sport teljesítmények (például olimpia győzelem) 

elérésével a klasszikus felvételi eljáráshoz képest eltérő rendszerben kerülhessenek be 

aktív sportoló hallgatók. Bíznak abban, hogy az így felvételt nyerők elősegítik az egyetemi 



 

 

sportélet fellendülését. 

 

Fodor Márk Joszipovics végezetül pedig ismertette a jelenleg folyamatban lévő ügyeket. 

Elmondta, hogy az őszre tervezett rendezvények bejelentő dokumentumai már iktatás alatt 

állnak. Ehhez kapcsolódóan felvetette, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. 

 

Rozs József jelezte, hogy egy árajánlatra várnak jelenleg a BOOM Kft. részéről, amellyel 

véglegessé válnak a következő félévre vonatkozó költségvetési igények. 

 

Ferenczi Tamás csatlakozott ehhez a gondolatmenethez és elmondta, hogy sikeresen 

elkészült a Rendészettudományi Kar 2020/2021-es I. félév teljes rendezvényterve. 

 

Fodor Márk Joszipovics köszöni szépen a megjegyzéseket. Ismertette ezentúl, hogy a 

demonstrátori, közéleti és Publico Bono ösztöndíjak adminisztratív teendői folyamatban 

vannak. Beszámolt még a korábbi események után fennmaradó tartozások teljesítéséről, 

amelyek jó ütemben haladnak. Végezetül pedig jelezte, hogy a holnapi nap során Apró 

Richárd gazdasági elnökhelyettessel fognak egyeztetni a Gazdasági Hivatal új Költségvetési 

Irodavezetőjével.  

 

2) Belső ellenőrzés várható eredményei 

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a belső ellenőrzés várható eredményei között 

számos hiányosság kerülhet felszínre, amelyek korábbi rutinszerű eljárásokból fakadnak. 

Ennek ellenére a vétett hibák könnyen korrigálhatók, és leginkább a belső adminisztratív 

terhelést növelik a korrekciók. Több várható megállapítás születhet az ellenőrzést 

követően, melyek értelmében az egyes gyakorlatokat a belső szabályozókkal összhangba 

kell hoznunk. Az eredmények a hónap végére várhatóak, amelyről azonnali hatállyal fogja 

értesíteni a részönkormányzatok vezetőit.  

 

Fodor Márk Joszipovics ezt követően kifejtette, hogy az eredményektől függetlenül is 

szükséges fejleszteni a belső működésünket. A rendezvények tekintetében elmondta, hogy 



 

 

várhatóan a szolgáltatásmegrendelések helyett a jövőben összetettebb szerződésekkel 

fogunk dolgozni. Míg az ösztöndíjak esetében a demonstrátori ösztöndíj, a Publico Bono 

ösztöndíj és a közéleti ösztöndíj átalakítására kerülhet sor. 

 

Garab Anna jelezte, hogy a demonstrátori ösztöndíjak reformja során fontos lenne egy 

sokkal inkább teljesítményalapú rendszer kialakítása, valamint a másik ösztöndíjak 

esetében szükséges részletezni az egyes tevékenységek súlyozását.  

 

Ferenczi Tamás elmondta, hogy véleménye szerint is jó ötlet a teljesítményalapú 

rendszer megfelelő kidolgozása az egyes ösztöndíjak tekintetében, hogy minden díjazott 

hallgató a tevékenységének megfelelően juthasson hozzá az ösztöndíjakhoz. 

 

Rozs József kifejtette, hogy a teljesítményalapú díjazás mellett legyünk tekintettel a 

tisztjelölt hallgatókra, akik bizonyos ösztöndíjakból másképp részesültek a múltban. 

 

3) Egyebek 

 

Rozs József jelezte, hogy ő a következő hónapban gyakorlat miatt elektronikus módon 

tud csak részt venni az elnökség munkájában. 

 

Fodor Márk Joszipovics további napirendi pontok hiányában megköszönni a 

résztvevőknek a munkáját és az ülést lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2020. június 18-
ai Elnökségi üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. június 18. 

______________________________  ____________________________ 
Fodor Márk Joszipovics sk.  Apró Richárd sk. 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
PH. 

Gazdasági elnökhelyettes 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 



 

 

 

 


