
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2021. január 11-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. január 11. (hétfő)   20:00  
Az ülés helye:  
 

Online, Microsoft Teams 

      
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. HÖK választások 

2. Kollégiumi felvételi eljárás 

3. Tanácskozási ütemterv 

4. Közéleti ösztöndíj eljárás 

5. Rendezvénybejelentés 

6. 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 további tagjait, van-e 

módosító javaslatuk. Az Elnökség tagjainak részéről nem érkezett módosító javaslat.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. HÖK választások 

 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, az előzetesen is megküldött táblázatot a választások 

ütemezésével kapcsolatosan. Az alapvető irányelv a választások lehető leghama rabbi 

lebonyolítása volt azzal a kikötéssel, hogy ne rögtön az első héten kezdődjön a jelölés 

gyűjtés. A jelenléti oktatás fényében ez még változhat, a héten lesz erről rektori döntés.  

 

Az elnökség tagjai egyetértettek az előzetes ütemezéssel.  

 

 

2. Kollégiumi felvételi eljárás 

 



 

 

Mészáros Kinga tájékoztat, hogy elkészültek a szobabeosztások, jelenleg a Kolllégiumi 

Osztálynál vannak. Így, hogy Erasmus nem lesz még pluszban is fognak felszabadulni 

helyek mindhárom kollégiumban. A karantén területtel még fognak csökkenni az előzetes 

férőhely számok. Az EKB-n keresztül már ismertette a második féléves kollégiumi felvételi 

eljárás bírálásának tervét. Kérdezi, hogy a HTVSZÜB-el már felvették-e a kapcsolatot?  

 

Garab Anna elmondja, hogy ez Aszalós Regina feladata volt.  

Ferenczi Tamás is hasonló helyzetben van, Obbágy Tamás a feladat felelőse.  

Rozs József jelzi, hogy már írt ezügyben a HTVSZÜB-nek 

Farkas András is az alelnökére bízta ezt a feladatot.  

 

Mészáros Kinga elmondja, hogy reméli a tanulmányi átlagok kikérése is rugalmas lesz és 

időben megkapják. Kéri, hogy a közéleti igazolásokkor már ne a táblázatos formát 

használják. Jelenleg nagyon kevés pályázat érkezett be, így javasolja, hogy a kari 

felületeken kommunikálják a pályázati lehetőséget. Illetve kéri, hogy egyértelműsítsék, 

hogy aki egész évre nyert el kollégiumi helyet, annak nem kell újra pályáznia.  

 

3. Tanácskozási ütemterv 

Fodor Márk Joszipovics bemutatja a HÖK ülések fixált időpontjainak koncepcióját. Ez 

alapvetően a küldöttgyűlés a szenátusi ülésekhez kötését jelenti. Ez az előterjesztések 

megszavazásához lenne különösen fontos. A küldöttgyűlések minden hónap utolsó 

csütörtökén fognak megrendezésre kerülni. Az elnökségi ülés pedig minden hónap első 

csütörtökére fog esni. Az EHÖK kabineti ülések pedig a két ülés közötti szintén csütörtökön 

fognak megrendezésre kerülni. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy az élet ezt a tervet felül 

írhatja, illetve a rendkívüli üléseket nem érinti. Kéri, az elnökség tagjait, hogy 

véleményezzék a koncepciót  

Garab Anna elmondja, hogy ők támogatják.  

Ferenczi Tamás jelzi, hogy így szervezettebb lehet a munka.  

Rozs József elmondja, hogy számukra rendben van.  

Farkas András is egyetértését fejezi ki.  

 



 

 

 

4. Közéleti ösztöndíj eljárás 

 

Fodor Márk Joszipovics prezentálja az új közéleti ösztöndíj eljárás koncepcióját. Az egyik 

legfontosabb változás az ösztöndíj bíráló bizottságok létrehozása. Ez kari szinten a kari 

HÖK elnökség, EHÖK szinten pedig az EHÖK elnökség fogja ezt a feladatot ellátni. A 

pályázat meghirdetésére minden hónapban sor fog kerülni, külön pályázati felhívásokkal. 

Ezt a honlapon fogják elhelyezni és fog kommunikáció róla megvalósulni. A kari szintű 

keret összegek meghatározása hasonló lenne, mint az eddigiekben, kiegészítve a bizottsági 

tagok és önkéntesek arányos juttatásaival. A pályázatok leadása a HÖK irodákban fog 

megtörténni, erre előzetesen 3 napot irányoz elő. A pályázatokat be kell scannelni és 

megküldeni az EHÖK-nek. Ezt követően fog megtörténni a bírálás, amikről részletes 

jegyzőkönyvet kell készíteni. Kéri, hogy erre a kiküldött sablont használják majd, 

megkönnyítve az EHÖK munkáját. Hangsúlyozza, hogy az összegeknél felfelé sose 

kerekítsenek, illetve egész összegeket határozzanak meg.  

Elmondja, hogy gyakorlásképpen fog küldeni a kari önkormányzatoknak néhány fiktív 

pályázatot, amit a megadott határidőig kéri, hogy próbaképpen bírálják el. 

 

5. Rendezvénybejelentés  

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a KPI által kiküldött információk alapján egy 

évben csak négyszer lehet majd módosítani a program naptárban szereplő időpontokon. 

Ehhez kapcsolódóan az előzetesen leadott költségvetési vonzatot is tartani kell szigorúan. 

A rendezvénybejelentő dokumentumot az eddig megszokott módon negyven nappal kell 

leadni. Javasolja, hogy a dokumentum leadása előtt már előzetes teremfoglalást 

végezzenek el. Kéri, hogy a dokumentumot szerkeszthető formában küldjék meg az EHÖK-

nek, akik tartalmilag is ellenőrizni fogják. Az iktatás és az akta bevitele is EHÖK szinten 

fog megtörténni ahogy eddig is. Az igénybejelentő, a szolgáltatás megrendelő és a 

beszerzés pedig a rendezvénybejelentő aláírásait követően tud majd csak megtörténni. 

Megemlíti, hogy Facebookra eseményt csak aláírt rendezvénybejelentő után rakhatnak 

majd csak ki.  



 

 

 

6. Egyebek 

 

 

Garab Anna kérdése az Educatio kiállítással kapcsolatos feladataikra irányul.  

 

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy a KPI csak az EHÖK bevonásához 

kapcsolódva küldtek tervezetet. A kari dékáni hivatalok feladata a tervezet szerint a kari 

önkormányzatok bevonása az Educatio kapcsán.  

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a 2021-es költségvetést az előző évektől 

eltérően megkapták 2020 legvégén. Jelzi, hogy személyi kiadásoknál az előirányzott 

összeg nem változott az előző évhez képest. A rendezvényekre 9 millió Ft, a kiemelt 

hallgatói rendezvényekre pedig 45 millió Ft áll rendelkezésre. Itt a probléma, hogy a 

gyűrűavató és a gólyatábor maradványaiból kellene megszervezni a gólyabált.  

 

Fodor Márk Joszipovics bejelenti, hogy szándékozik újra indulni EHÖK elnöknek. Ez 

tervei szerint magával vonzza az EHÖK kabinetben való tisztújítást is. Három jelenlegi 

képviselő a tervek szerint távozni fog a kabinetből.  

 

Garab Anna kérdezi, hogy a küldöttgyűlésre való beszámolók mit takarnak.  

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy ez a klasszikus beszámolók 

visszatérte, amik az előző évben sajnos elmaradtak.  

 

További hozzászólás hiányában Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt és az ülést 

lezárja  

 

 

 

 



 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2021. január 11-
i Elnökségi üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. január 11.  

 

______________________________  ____________________________ 
Fodor Márk Joszipovics sk.  Kuripla János sk. 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

  



 

 

 


