
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. július 2-ei Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. július 2. (csütörtök)   19:00  
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  
Fecser Zsuzsanna 
Szekeres Balázs 
Kuripla János 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ebből jelen 5 
Hiányzó: - 



 

 

 
 
Előzetes napirendi pontok: 
  
1. Beszámolók 

2. Közéleti ösztöndíjak 

3. Költségvetés és rendezvények (Gólyanapok, Felező bál, Gólyabál) 

4. Egyebek 

 
Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit. Felkéri Kuripla Jánost 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) BESZÁMOLÓK 

 

Garab Anna beszámol, hogy a karukon a Gólyahét szervezése jelenleg folyamatban van, 

lassan nekikezdenek a promóciójának. Jelzi, hogy a tanulmányi osztály későn informálta a 

hallgatókat a szakirány választással kapcsolatosa, ezt jelezni fogja felsőbb vezetőknek is. 

Elmondja, hogy se a szakmai gyakorlatról se az erasmusról nem rendelkeznek 

információkkal, várnak az egyetemi vezetésre.  

Rozs József elmondja, hogy jelenleg náluk is a gólyahét áll szervezés alatt, egyeztettek 

ezzel kapcsolatosan a kari vezetéssel, illetve a zászlóaljjal is. tájékoztat, hogy a 

specializáció választás rendben lezajlott náluk. Egyeztetett Mészáros Kingával a kollégiumi 

ügyekkel kapcsolatosan. Jelenleg szponzorokat keres a gólyahét támogatásához. 

Elmondja, hogy Dékán Úrral való egyeztetés alapján a biztonság és védelempolitika 

szakosok a HHK gólyahetén fognak részt venni.  

 



 

 

Fodor Márk Joszipovics hozzáfűzi, hogy a Nemzetközi biztonság és védelem politika 

szakos elsőéves hallgatók az ÁNTK-s gólyákkal egy időben fognak beköltözni a 

kollégiumba.  

 

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

kerüljön lebonyolításra a díjak átadása.  

 

Ferenczi Tamás beszámol, hogy mostanság fog beindulni az élet náluk, az elmúlt 

időszakban a tisztavató volt a legnagyobb esemény. Elmondja, hogy most fognak nekiállni 

a gólyahét tervezésének, ők kevésbé grandiózusat terveznek, mint a másik két előző kar. 

Jelzi, hogy a gólyahét tekintetében a már állományban lévő hallgatók bevonása nagyobb 

kihívást fog jelenteni. Hozzáteszi, hogy az újonnan bekerült választmányi tagok 

integrációja nehézkes volt a vírus miatt. 

Farkas András elmondja, hogy náluk a gólyahetet és a kollégiumi beköltözést igyekeznek 

összehangolni. Jelzi, hogy az elmaradt papírokon dolgozik. A gólyabált napirenden tartják.  

 

Fodor Márk Joszipovics hozzáteszi, hogy a VTK-s gólyabál megtartására lehetőség van, 

viszont az előzetesen igényelt anyagiak nem állnak rendelkezésre a jelenlegi 

költségvetésben.  

 

 

2) KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Garab Anna előterjeszti a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat az ÁNTK hallgatói 

önkormányzat tekintetében 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat az ÁNTK 

hallgatói önkormányzat tekintetében. 

Ferenczi Tamás előterjeszti a 2020 június havi közéleti ösztöndíjat az RTK hallgatói 

önkormányzat tekintetében 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat az RTK 



 

 

hallgatói önkormányzat tekintetében. 

Rozs József előterjeszti a 2020 június havi közéleti ösztöndíjat a HHK hallgatói 

önkormányzat tekintetében 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat a HHK 

hallgatói önkormányzat tekintetében. 

Farkas András szavazásra bocsátja a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat a VTK 

hallgatói önkormányzat tekintetében 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat a VTK 

hallgatói önkormányzat tekintetében. 

Fodor Márk Joszipovics szavazásra bocsátja a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat 

az Egyetemi hallgatói önkormányzat tekintetében 

Az elnökség egyhangúlag támogatta a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat az Egyetemi 

hallgatói önkormányzat tekintetében. 

Fodor Márk Joszipovics szavazásra bocsátja a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat 

egyben.  

Az elnökség egyhangúlag támogatta a 2020 június havi közéleti ösztöndíjakat.  

 

 

3) KÖLTSÉGVETÉS ÉS RENDEZVÉNYEK 

 

Fodor Márk Joszipovics bejelenti, hogy a jövőhét folyamán fog egyeztetni a Rektorral a 

további költségvetési igényekkel kapcsolatosan. Előre bocsátja, hogy valószínűleg nem lesz 

bőkezű az egyetem, mert mindenkitől forrásokat vonnak el jelenleg. Ezen okból kéri a 

karokat, hogy készüljenek arra az eshetőségre, ha alacsony költségvetéssel kell 

megrendezni egyes egyetemi partikat, vagy egyéb rendezvényeket.  

Jelzi az igényeit, hogy a kari gólyaheteken az EHÖK kapjon egy standot, hogy a hallgatók 

tudjanak velük találkozni. Továbbá kéri, hogy az NKE kultúr köröknek is biztosítsanak 

megjelenési lehetőséget. Az NKE sportegyesület számára is kér kitelepülési lehetőséget, 

hogy ők is be tudják magukat mutatni lehetőség szerint.  

A felezővel kapcsolatosan elmondja, hogy a legegyszerűbb opció lesz megvalósítva, az 



 

 

állófogadásra jelenleg nincsenek anyagi keretek.  

A gólyabálról szólva jelzi, hogy a tavalyi koncepció megvalósítása drága volt, ebből van 

lehetőség lefaragni, viszont ezt egyeztetni kell a KPI vezetőjével, illetve a Rektorral is.  

 

4) EGYEBEK 

 

Garab Anna a moderálási elvekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a HÖK hivatalos 

Facebook csoportjaiban elszaporodtak a spam jellegű posztok. Ezzel kapcsolatban küld egy 

javaslatot Fecser Zsuzsannának.  

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy a moderálási alapelveket az elfogadás után a 

részönkormányzatok helyezzék el majd a megfelelő felületeken.  

Tájékoztat, hogy a következő szenátuson az Alapszabály módosításra kerül, kikerülnek 

belőle a rendkívüli intézkedések.  

Összefoglalja a belső ellenőrzés jelentés tervezetével kapcsolatos észrevételeit.  

Fodor Márk Joszipovics további napirendi pontok hiányában megköszönni a 

résztvevőknek a munkáját és az ülést lezárja. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2020. július 2-i 
Elnökségi üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. július 2. 

______________________________  ____________________________ 
Fodor Márk Joszipovics sk.  Kuripla János sk. 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


