
 

 

Iktatószám:          1.sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgató Önkormányzatának  

2021. december 9-i Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2021. december 9. 

(csütörtök)   

20:00  

Az ülés helye:  Oktatási Központ, 510-es 

dékáni tárgyaló 

 

      

Ülés formája:   Nyílt   

Ülésvezető:  Fodor Márk Joszipovics     

Jegyzőkönyvvezető:   Tóth Viktória    

Az ülésre szavazati 

joggal meghívottak:  

    

  Fodor Márk Joszipovics EHÖK elnök  

  Garab Anna kari HÖK elnök (ÁNTK) 

 Ferenczi Tamás  kari HÖK elnök (RTK)   

 Csengeri Dániel kari HÖK elnök (HHK) 

 Huncsik Dániel kari HÖK elnök (VTK)   

 Kamrás István a Küldöttgyűlés tagja 

(ÁNTK) 

 Nagy Máté Gergely a Küldöttgyűlés tagja 

(ÁNTK) 

 Csáki Lilla a Küldöttgyűlés tagja 

(HHK) 

 Pallai Viven Alexandra a Küldöttgyűlés tagja 

(HHK) 

 Szekeres Dominik a Küldöttgyűlés tagja 

(RTK) 

 Csépke Dominika a Küldöttgyűlés tagja 

(RTK) 

 Homoki – Nagy Simon a Küldöttgyűlés tagja 

(VTK) 

 Lucz Richárd a Küldöttgyűlés tagja 

(VTK) 

 

Az ülésre tanácskozási 

joggal meghívottak:   

   

 

Dr. Koltay András 

  

 

rektor 



 

 

 

 
Dr. Christián László r. 

ezredes  

Dr. Szegedi László 

 

 

Sztipanov Berta   

 

Urbanovics Anna 

Bíró Krisztina 

Kamen Zsófia  

Kuripla János 

Pávkovics Máté 

Dibusz Bendegúz 

Mészáros Kinga  

Kircsi Tamás 

Krózser Martin 

Molnár Kamilla 

Tóth Viktória 

 

oktatási rektorhelyettes 

 

Irodavezető-helyettes 

(Oktatási és Tanulmányi 

Iroda) 

Oktatási referens (Oktatási 

és Tanulmányi Iroda) 

DÖK elnök 

ESN elnök 

SZEF elnök 

 

Összes mandátum 

 

13 Ebből jelen 13 

(ebből 3 elektronikusan) 

 

 

Előzetes napirendi pontok: 

1. Évértékelés 
2. Az EHÖK tisztségviselőinek beszámolói 
3. 2021. évi zárszámadás 
4. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Tudatja, hogy 13 mandátum 

van jelen. Megállapítja a határozatképességet. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tóth 

Viktória EHÖK Irodavezetőt, tájékoztat, hogy az ülésről hangfelvétel készül a Jegyzőkönyv 

elkészülte céljából. Ismerteti, hogy az előzetesen megküldött napirendi pontokhoz nem 

érkezett módosító javaslat, majd szavazásra bocsátja azok elfogadását.  

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az előzetesen megküldött napirendi pontokat. 

 

1. ÉVÉRTÉKELÉS 



 

 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztatja a Küldöttgyűlés tagjait, hogy kiküldésre került a 

Rektori Tanács előterjesztés, amely összefoglalja az elmúlt két év Hallgatói Önkormányzati 

munkáját, illetve az ő személyes beszámolója is megfogalmazza ennek az időszaknak a 

tanulságait.  

A megfogalmazott kritikákat tartja, miszerint az elmúlt egy év (két év) minden eredménye 

ellenére voltak problémák, sok hiba volt bizonyos rendezvényeknél, illetve idén minden 

siker mellett is voltak dolgok, például a gólyatábori munkaszervezésnél és az őszi 

rendezvényeknél, amelyek miatt nem sikerült minden tökéletesen. 

Alapvetően pozitívan értékel, mert sikerült elérni, hogy az egyetemen partnerként 

tekintsenek ránk, számos szenátusi előterjesztésünk volt, valamint Oktatási 

Rektorhelyettes Úrral közösen, sok önálló anyagot készítettünk, átalakítottuk a 

demonstrátori ösztöndíjat, öntevékeny köröket hoztunk létre, sokáig a kultúrkörökkel is 

foglalkoztunk. Az ősz is elég termékeny időszak volt a közösségszervezés tekintetében, 

meg a sportügyekben, érdekképviseleti és tanulmányi ügyekben is történtek előrelépések, 

valamint létrejött a Ludoviceum Kupa névre hallgató kreatív történelmi verseny is a 

hallgatók számára.  

Összegezve úgy érzi, hogy az egész Hallgatói Önkormányzat jól teljesített a sokszor nehéz 

körülményekhez képest, büszkék lehetünk magunkra és az elért eredményekre. Nagyon 

büszke arra, hogy mindennek a részese lehetett, hogy bizalmat kapott a Küldöttgyűléstől. 

Amit bátran mer állítani, az az, hogy nagyon jó emberek vannak most a csapatban és 

próbáljunk meg mindenben változtatni, hogy jobb legyen, amihez ez egy jó alap. 

Még egyszer köszöni szépen mindenkinek a közös munkát, és jelzi, hogy a Küldöttgyűlés 

tagjai fordulhatnak hozzá bármikor a jövőben is. 

 

 

 

2. AZ EHÖK TISZTSÉGVISELŐINEK BESZÁMOLÓI 



 

 

Fodor Márk Joszipovics nem szeretné kiegészíteni beszámolóját és nincs hozzá kérdés 

a Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Fodor Márk Joszipovics 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Pávkovics Máté nem szeretné kiegészíteni beszámolóját és nincs hozzá kérdés a 

Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Pávkovics Máté 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Kircsi Tamás részéről nem érkezett írásos beszámoló. Fodor Márk Joszipovics értékel 

helyette. Szerinte Kircsi Tamásban egy kincsre lelt a HÖK, aki már dolgozott vele az tudja, 

hogy nagyon jól dolgozik és sokkal megértőbb és rugalmasabb annál, mint amennyire 

mutatja, valamint egy nagyon jó ember, nagyra értékeli a munkáját és büszke arra, hogy 

az ő csapatát erősítette. Nem érkezett kérdés a Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Kircsi Tamás 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Mészáros Kinga annyival egészítené ki beszámolóját, hogy idén is a kollégiumi felvételi 

eljárás volt a legfőbb feladata, amely az előző évihez képest kevésbé ment 

zökkenőmentesen, amin mindenképpen szeretne változtatni a jövőben. Továbbá kiemelte 

a Zöld Kollégium programot is, amit szintén folytatni szeretne a későbbiekben, valamint a 

kollégiumi eszközbeszerzések ügyében is szeretne előrelépést mutatni. Nincs hozzá kérdés 

a Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Mészáros Kinga 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Molnár Kamilla nem szeretné kiegészíteni beszámolóját és nincs hozzá kérdés a 

Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Molnár Kamilla 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Dibusz Bendegúz ki szeretné emelni, hogy szerinte érdemel kritikát azért, mert nem volt 

otthon teljesen az ösztöndíjakat érintő ügyekben, viszont kihangsúlyozná, hogy 

költségvetési szempontból sokkal jobban teljesítettünk, a kasszagyakorlat bevált az 

ösztöndíjak esetében és szerinte ezt ki lehetne terjeszteni a dologi költségvetésre is. Nincs 

hozzá kérdés a Küldöttgyűlés tagjai részéről. 



 

 

A Küldöttgyűlés Dibusz Bendegúz 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Tóth Viktória nem szeretné kiegészíteni beszámolóját és nincs hozzá kérdés a 

Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Tóth Viktória 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Kuripla János nem szeretné kiegészíteni beszámolóját és nincs hozzá kérdés a 

Küldöttgyűlés tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Kuripla János 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Lázár Luca nem szeretné kiegészíteni beszámolóját és nincs hozzá kérdés a Küldöttgyűlés 

tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Lázár Luca 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

Krózser Martin nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de kiemelné, hogy az év 

legnagyobb tanulmányi eredménye volt a májusi TVSZ módosítás, illetve fontosnak tartja 

a képzésfejlesztésen való további együttműködést is. Nincs hozzá kérdés a Küldöttgyűlés 

tagjai részéről. 

A Küldöttgyűlés Krózser Martin 2021. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 

 

3. 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 

Dibusz Bendegúz tájékoztat, hogy elkészült a 2021. évi zárszámadás, amely annyiban 

tér el a korábbiaktól, hogy belekerült az ösztöndíjakhoz kapcsolódó költségvetés is, amely 

az október 31-i adatokat tükrözi, amelyen szerinte lehetne változtatni az Alapszabályban. 

Jelzi, hogy a dokumentumban a rendezvények költségvetési tételek szerint vannak 

lebontva az adminisztráció miatt. Tájékoztat, hogy a HÖK költségvetést nem költötték el 

teljesen, maradt bent felhasználatlan összeg.  

Fodor Márk Joszipovics szerint a jövőben nem kell ennyire szűkre venni a költségvetést. 

 



 

 

4. EGYEBEK 

Garab Anna felveti az összegyetemi szemeszternyitó lehetőségét, mivel több karnak is 

egy időpontra van tervezve a szemeszternyitója a tavaszi félévre. 

Dibusz Bendegúz tájékoztatja, hogy ő és Lázár Luca is ugyanezzel a koncepcióval álltak 

elő a napokban. Továbbá jelzi, hogy Lucával elő fognak állítani egy új 

rendezvényszervezési folyamatmenedzsment rendszert, amely során egy GANT táblában 

fogják vezetni a rendezvények dokumentációjának az aktuális állását. 

Valamint kéri a kari részönkormányzati elnököket, hogy amennyiben van 

irodaszerbeszerzési igényük, azt a napokban jelezzék számára. 

Fodor Márk Joszipovics jelzi, hogy van még egy pár elmaradása, mint az új Alapszabály, 

amit a napokban küld majd. 

Garab Anna a kari részönkormányzati elnökök nevében köszöni Fodor Márk Joszipovics 

munkáját EHÖK elnökként, amelyet pozitívan értékel az esetleges súrlódások ellenére is. 

Fodor Márk Joszipovics köszöni a szép szavakat és további hozzászólás hiányában 

köszöni a jelenlétet és 20:50-kor lezárja az ülést. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2021. 

december 9-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. december 9. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Tóth Viktória 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 7 lap 
Mellékletek száma:0  



 

 

Ügyintéző: Tóth Viktória (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  

1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár 


