
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. január 7- Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. január 7. (kedd)   16:00  
Az ülés helye:  HÖK Iroda Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F13 

      

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) 

 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   

 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 

 Farkas András kari HÖK elnök (VTK)   

 Aszalós Regina a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 

 Szaplonczay Eufémia a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 

 Kristóf Éda a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 

 Pallai Viven a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 

 Obbágy Tamás a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 

 Krajnyák Patrik a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 

 Homoki – Nagy Simon a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 

 Huncsik Dániel a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 

 Fábián Patrik a Küldöttgyűlés tagja (KVI) 

Az ülésre tanácskozási joggal 

meghívottak:   

    

  Dr. Koltay András   rektor 

    Szilágyi Dénes   

 Fecser Zsuzsanna  

 Kántor Sára  

 Apró Richárd  

 Kuripla János  

 Rigó Bence  

 Noszkó Anna  



 

 

 Szekeres Balázs 

Mészáros Kinga  

 

 Dibusz Bendegúz  

   

Összes mandátum 

 

14 Ebből jelen 13 

(3 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 

  

1. Gazdasági ügyek 

a. költségvetés 

b. demonstrátori ösztöndíj eljárás 

c. beszerzések 

2. Rendezvények 

a. 2020-as programnaptár  

b. kiemelt rendezvények 

c. operatív bizottság koncepció 

d. RBJ eljárás 

3. Képzésfejlesztés  

4. Kollégiumi ügyek  

a.  Tájékoztatás a kollégiumi felvételi eljárás aktuális helyzetéről 

5. EHÖK Kabinet  

a. tisztségviselők meghallgatása 

6. Szervezetfejlesztés 

7. Egyebek 

 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait, A jegyzőkönyv vezetésére felkéri 

Kuripla Jánost, és felhívja a figyelmet rá, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. Tudatja, 

hogy 13 mandátum van jelen. Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz 

a napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. GAZDASÁGI ÜGYEK 

Apró Richárd tájékoztat, hogy az előzetes költségvetés elfogadásával kapcsolatosan még 

továbbra nem kaptunk visszaigazolást. Kéri a karokat, hogy a rendezvényekhez kezdjék el 

gazdasági jellegű dokumentációk előkészítését. 



 

 

A demonstrátori ösztöndíj reformjával kapcsolatosan elmondja, hogy több javaslatot dolgozott 

ki. Jelzi, hogy véleménye szerint az lenne az optimális, hogy karonként egy koordinátor 

gyűjtené össze a pályázatokat, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a KTDT titkárok 

végeznék el ezt a feladatot.  

A beszerzésekkel kapcsolatosan kéri, hogy a karok küldjék meg és szedjék össze az igényeket, 

ehhez a kapcsolódó táblázatot Szekeres Balázs fogja megküldeni.  

2. RENDEZVÉNYEK  

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy a karok állítsák össze az éves programtervüket, amit aztán 

küldjenek meg Szekeres Balázsnak január 17-ig. Ebből össze fognak állítani egy egységes HÖK 

programtervet.  

Elmondja, hogy a kiemelt hallgatói rendezvényekkel kapcsolatosan a bíztató válaszokat kapott 

Rektor Úrral való tegnapi megbeszélés során.  

Szekeres Balázs ismerteti, hogy a Hallgatói Operatív Bizottság fő célja az EHÖK 

rendezvényeinek segítése, és a szervezés gördülékennyé tétele. Ez az EHÖK elnökségének 

lenne a bizottsága elsődlegesen, de kérés alapján bármely kari hallgatói önkormányzatnak be 

tudnak majd segíteni. Elképzelése szerint a bizottság tagjai folyamatosan rendelkezésre 

állnának, és bármikor mozgósíthatóak lesznek.  

Garab Anna kérdése arra irányul, hogy a bizottsági tagok jogosultak lesznek-e publico bono 

ösztöndíjra.  

Szekeres Balázs válaszol, hogy igen, jogosultak lennének rá, mert az eddigi önkéntes rendszer 

nem igazán működött hatékonyan, egy-két embert lehetett csak mozgósítani tartósan onnan.  

Fodor Márk Joszipovics kéri a Küldöttgyűlést, hogy szavazzanak a Hallgatói Operatív 

Bizottság felállításáról.  

A Küldöttgyűlés 10 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazat mellett támogatta a Hallgatói 

Operatív Bizottság felállítását. 



 

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a rendezvénybejelentőket a jövőben egészítsék ki a 

gazdasági vonzatú dokumentumokkal, hogy gördülékenyebb legyen az eljárás. Illetve kéri, 

hogy minden hónap 10-ig küldjék meg a következő hónapra vonatkozó rendezvényeik 

bejelentőit.  

3. KÉPZÉSFEJLESZTÉS  

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a Képzésfejlesztési Bizottság fő feladata az 

egyeztetés lesz, a kari hallgatói önkormányzatok között. Továbbá fontos feladata lesz a 

hallgatói panaszok magasabb fórumokra való becsatornázása.  

Fodor Márk Joszipovics kéri a küldöttgyűlést, hogy szavazzon a Hallgatói Képzésfejlesztési 

Bizottság felállításáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Hallgatói Képzésfejlesztési Bizottság felállítását. 

4. KOLLÉGIUMI ÜGYEK  

Mészáros Kinga ismerteti, hogy a második félévre vonatkozó kollégiumi pályázatot 2019 

december 20-i hatállyal kiírták. A pályázási időszak február 6-ig tart. A pályázati döntést a 

Kollégiumi Felvételi Bizottság hozza meg, melybe a kari önkormányzatok delegálnak egy-egy 

tagot. Továbbá kéri, hogy a szükséges dokumentumokat küldjék meg számára.  

Fodor Márk Joszipovics kéri a küldöttgyűlést, hogy szavazzon az Egyetemi Kollégiumi 

Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.  

A küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta az Egyetemi Kollégiumi Bizottság ügyrendjét. 

5.  EHÖK Kabinet  

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy tervez egy új, tanulmányi ügyekért felelős elnöki 

megbízotti tisztséget létrehozni az EHÖK kabinetben. Erre Dibusz Bendegúzt kérte fel, kéri, 

hogy most mutatkozzon be.  

Dibusz Bendegúz elmondja, hogy jelenleg másodéves a Nemzetközi Igazgatás szakon. Úgy 

gondolja, hogy a képzésfejlesztési bizottság felállításának előnye, hogy össze tudja gyűjteni a 



 

 

hallgatói panaszokat, és egységes dokumentumként eljuttatni a megfelelő egyetemi vezetői 

szervekhez. Pozíciójának fő profilját operatív és szervezői feladatokban látja.  

Szaplonczay Eufémia kérdése arra irányul, hogy a kari tanulmányi ügyekért felelős 

tisztségviselők kötelesek lesznek-e beszámolni ennek a tisztségviselőnek, illetve a 

bizottságnak. 

Dibusz Bendegúz válaszként elmondja, hogy ez a bizottság a visszatérő problémák 

összegyűjtésére koncentrál majd, illetve a megoldott problémákkal kapcsolatos 

tapasztalatátadásra.  

6. SZERVEZETFEJLESZTÉS  

Fodor Márk Joszipovics prezentálja, hogy vándorútra szeretné indítani a küldöttgyűlést. Ez 

február közepén-végén kezdődne a bajai VTK campuson. Márciusban a HHK-n, áprilisban 

pedig az RTK lenne a házigazdája az aktuális küldöttgyűlésnek.  

Farkas András elmondja, hogy maximálisan tudja támogatni ezt az ötletet. Javasolja, hogy 

egy csütörtöki nap legyen.  

7. EGYEBEK  

Garab Anna kérdése arra irányul, hogy a kari pecsétek igénylésével kapcsolatosan történt-e 

már előrelépés.  

Kuripla János válaszként elmondja, hogy már megkereste az illetékeseket. Jelenleg 

folyamatban van egy egységes egyetemi arculati könyv készítése, amíg ez nem készül el nem 

tudnak új pecsétet igényelni.  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy jelenleg folyamatban van az Alapszabály 

felülvizsgálata és az esetleges hibák, ellentmondások összegyűjtése. Kéri a karokat, hogy 

nézzék át ők is a kari mellékleteket.  

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 



 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2020. január 7-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. január 7. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics s.k.  Kuripla János s.k. 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


	Jegyzőkönyv

