
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. augusztus 13-ai Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. augusztus 13. 
(csütörtök)   

19:00  

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:   

    

  Apró Richárd  
Fecser Zsuzsanna 
Szekeres Balázs 
Kuripla János 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ebből jelen 5 
Hiányzó: - 



 

 

 
 
 
Előzetes napirendi pontok: 
  

1. Gólyanapok 

2. Őszi zenés-táncos rendezvények 

3. Ösztöndíj struktúra módosítás 

4. Elsőéves kollégiumi eljárás helyzetkép 

5. 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. A kari elnökök részéről nem érkezett módosító javaslat. Ő Módosítást ezközöl 

a napirendi pontok sorrendjében: 

 

1. Elsőéves kollégiumi eljárás helyzetkép 

2. Ösztöndíj struktúra módosítás 

3. Gólyanapok  

4. Őszi zenés-táncos rendezvények 

5. Egyebek 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1) ELSŐÉVES KOLLÉGIUMI ELJÁRÁS HELYZEZKÉP 

 

Garab Anna beszámol, hogy a Diákjóléti Bizottság már elkezdte a bírálást. A Kollégiumi 

Bizottság is felkészült a bírálásra. Egyeztettek a HTVSZÜB-el is, hétfő munkaidő végére el 

fog készülni a határozatuk.  

 



 

 

Rozs József elmondja, hogy alapvetően 31 civil kollégiumi pályázat érkezett be hozzájuk. 

Már elkezdték a pályázatok bírálását. Igyekeznek mindenkinek segíteni a hiányosságaikat 

pótolni. Közli, hogy a hétvégén továbbítja az elbírált pályázatokat Apró Richárdnak. Ő is 

egyeztetett a kari HTVSZÜB-el, akik szintén augusztus 17-én fognak határozatot hozni.  

 

Farkas András jelzi, hogy náluk a NEPTUN rendszerrel akadtak problémák, rengetegszer 

kidobja a hallgatókat a pályázat feltöltése közben, erre a nehézségre jelenleg keresik a 

megoldást. Továbbá elmondja, hogy a HTVSZÜB-náluk is tájékoztatva lett, így időben 

fognak tudni határozatot hozni.  

 

Ferenczi Tamás tájékoztat, hogy náluk felfordulás állt elő a Diószeghy Kollégiumban lévő 

100 fős civil kvótával összefüggésben. A felsőbb éves pályázók közül 70 hallgató idén 

kiszorult a kollégiumból. Jelzi, hogy emiatt jelenleg az összes kiszorult hallgató egy 

20/2016-os BM rendeletre hivatkozva nyújt be jogorvoslatot. Elmondja, hogy mindent meg 

fog tenni, hogy kollégiumi férőhelyhez jussanak a jelenleg kiszorult hallgatók, hiszen a 

karukon kötelező az óralátogatás és a reggeli sorakozó, amit kollégiumi elszállásolás nélkül 

rendkívül problémásan tudnának teljesíteni a hallgatók.  

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy fellebbezni csak a szabad kapacitásra van 

lehetőség, ami jelenleg a lehetőségekhez mérten feltöltésre került. Így türelemre int 

mindenkit.  

 

2) ÖSZTÖNDÍJ STRUKTÚRA MÓDOSÍTÁS 

 

Fodor Márk Joszipovics összefoglalja, hogy az alapvető módosítási javaslat két lábon 

áll. Az egyik a közéleti ösztöndíj átalakítása, a másik a demonstrátori ösztöndíj reformja. 

Az utóbbi ösztöndíj aktuális működésével kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg egységes 

díjazás alá esnek az demonstrátorok. Véleménye szerint ez egy igazságtalan rendszer, ami 

nem ösztönöz a több és jobb teljesítésre. Ezt szeretnék úgy átalakítani, hogy egyrészt 

legyen benne ösztöndíj emelés az alap összegben is. Továbbá egy három kategóriás 

rendszert alakítanának ki 20,15, illetve 10 ezer forintos ösztöndíj sávokkal. Ezen rendszer 



 

 

mögé, egy százalékos rangsort terveznek kialakítani. A rangsor felállítása és az ösztöndíjak 

bírálása az EHÖK Ösztöndíj bíráló bizottsághoz fog tartozni. Elmondja, hogy kidolgoztak 

egy objektív értékelő pontrendszert az ösztöndíjakhoz, ami sávos pontozásra ad 

lehetőséget egy-egy tevékenység tekintetében. Az EHÖK Ösztöndíjbíráló Bizottság az 

EHÖK elnökségéből fog állni, ami a négy kari elnököt, az EHÖK elnököt, a négy EHÖK 

elnökhelyettest, illetve az EHÖK irodavezetőt takarja 

 

Rozs József érdeklődik, hogy ennek a rendszernek a bevezetése mikorra várható. 

 

Fodor Márk Joszipovics válaszol, hogy ez a belső ellenőrzés intézkedési tervéhez fog 

kapcsolódni. Formai szempontból ehhez egy új rektori utasításra lesz szükség.  

 

Fodor Márk Joszipovics a Közéleti Ösztöndíj reformjához kapcsolódva felvázolja, hogy 

megszüntetésre kerülne a Publico Bono ösztöndíj és összevonásra kerülne az előbbivel. Ez 

technikailag csak az utóbbi eljárás törlése lenne a szabályzatokból. Amin javítaniuk kell az 

a nyilvánosság, a dokumentáció és a szempont rendszer. A nyilvánossághoz kapcsolódva 

elmondja, hogy közzé kell tenni egy nyilvános felhívást az EHÖK honlapján. A bírálathoz 

kapcsolódva elmondja, hogy első körben a Kari HÖK ösztöndíj bíráló bizottság fogja 

lepontozni az összes közéleti ösztöndíjat, ami az adott kari hallgatói önkormányzathoz 

beérkezett. A bizottság döntéséről készül jegyzőkönyv és határozat, amit beterjesztenek 

az EHÖK ösztöndíjbíráló bizottságnak. Elmondja, hogy az EHÖK tisztségviselők ösztöndíjait 

ez az utóbbi bizottság fogja elbírálni.  

 

Ferenczi Tamás érdeklődik, hogy a havi kari keret összeg rendszere, hogy fog-e maradni, 

illetve miként fog változni. 

 

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy alapvetően maradni fog a kari keret 

összeg ahogy eddig, azonban rugalmasabb lesz, illetve még hozzá adódik a volt Publico 

Bono ösztöndíj arányos havi összege.  

 

3) GÓLYANAPOK 



 

 

 

Fodor Márk Joszipovics beszámol, hogy Oktatási Rektorhelyettes hétfőn nem írta alá a 

gólyanapok Rendezvénybejelentőit a vírushelyzet bizonytalanságaira hivatkozva. Jelzi, 

hogy beszélt a KPI vezetőjével a gólyanapokról, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a 

létszámok alapján nem ütközik jogszabályi keretekbe, illetve mivel szabadtéri 

rendezvényről lévén szó nem érzi, hogy veszélyt jelentene. Véleménye szerint elsősorban 

ami tényleges veszélyt jelent azok a zárt térben megvalósuló a zenés táncos rendezvények.  

 

4) ŐSZI ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNYEK  

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a belső ellenőrzés ezt a pontot hozta ki a 

legkritikusabb problémának. Hozzáteszi, hogy a jövőben emiatt egy profit arányos 

szerződéseket kell majd kötniük a parti szervező cégekkel. Tájékoztatásként elmondja, 

hogy, egy szerződés tervezetet már elküldött a Jogi Igazgatóságnak véleményezésre, erre 

várhatóan a jövőhéten kap választ.  

 

5) EGYEBEK 

 

Garab Anna kérdése arra irányul, hogy a jelenléti oktatás a vírussal összefüggő 

részleteiről, korlátozásairól mikorra várható információ. 

 

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy még nem érkezett semmi konkrét 

információ ezzel kapcsolatosan.  

 

Rozs József tájékoztat, hogy sikerült a zászlóalj gazdasági igazgatójánál elérnie, hogy a 

hallgatók a felfelé kerekítés miatt magasabb ösztöndíjat kapjanak. Továbbá jelzi, hogy 

pozitív fogadtatása volt a kari vezetésnél az összeállított egyenruhás kisokosnak.  

 

 

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



 

 

Budapest, 2020. augusztus 13. 

______________________________  ____________________________ 
Fodor Márk Joszipovics sk.  Kuripla János sk. 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


