
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. február 27- Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. február 27. (csütörtök)   18:00  
Az ülés helye:   Beszédes József Kollégium, 

Számítógépes terem, (6500 Baja 

Bajcsy Zsilinszky utca 12-14) 

 

      

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  

Dr. Christián László r. ezredes 

Dr. Bíró Tibor  

 rektor 

oktatási rektorhelyettes 

VTK dékán  

  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 10 

(0 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 

 

1. A VTK HÖK elnökének beszámolója 

2. További beszámolók 

3. EFOTT Fesztivál 

4. Képzésfejlesztés 

5. Hallgatói szolgáltatások 

6. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Elmondja, hogy a mostani az első 

bajai küldöttgyűlés. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kuripla Jánost, és felhívja a figyelmet 

rá, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. Tudatja, hogy 10 mandátum van jelen. 

Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. A VTK HÖK ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

Farkas András üdvözöl mindenkit Baján, majd rátér, hogy a dékáni hivatal részéről elindult a 

képzésfejlesztés, amire a VTK HÖK is meghívást kapott. Az összeállított munkájuk nem rég 

került fel a dékáni hivatalhoz, a választ jelenleg várják. Továbbá elmondja, hogy készült egy 

összeállított dokumentum, amibe a hallgatók véleményeit gyűjtötték össze.   

2. TOVÁBBI BESZÁMOLÓK  



 

 

Garab Anna ismerteti, hogy jelenleg a Felező Bál, mint kiemelt esemény szervezése zajlik. 

Továbbá megemlíti a Nemzetközi Biztonság és Védelempolitika szak áthelyezésével 

kapcsolatos problémák, rendezését. Illetve jelenleg a két előd kar hagyományait ötvözve került 

kiírásra a mentorprogram, ezzel megkezdték a gólyatáborra való felkészülést.  

Simon Dániel elmondja, hogy szeretné a csengetési rend módosítását elérni, akár HHK-s 

mintára, mert ha ésszerűsítik a rendet, akkor akár 1,5 órát is meg tudnak spórolni a hallgatók 

számára. Jelzi, hogy ezen kívül minden rendben van és működik.  

Szekeres Balázs ismerteti a hallgatói munka kérdését, ami jelenleg a Meló-Diák szövetkezeten 

keresztül fog működni. Ezek elsősorban ad-hoc kellegű munkák lesznek. Jelenleg a hosszabb 

távú munkára nincs lehetőség. Elmondja, hogy a mai Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 

ülésén előrelépés történt a nyelvvizsgák területén, illetve dolgozik a hallgatói észrevételek 

becsatornázásán. Megemlíti, hogy a tegnapi folyamán felállt a Hallgatói Operatív Bizottság, 

ami a hallgatói rendezvények lebonyolításában fog segíteni.  

Apró Richárd jelzi, hogy a gazdasági ügyek területén jelenleg nincs túl sok nagyobb hír. 

Megemlíti azonban, hogy a Campus XXI Kft-vel vannak problémák a határidőkkel 

kapcsolatosan. Elmondja, hogy egy-két héten belül fog küldeni egy javaslat csomagot az EHÖK 

Alapszabály módosításához.  

Fodor Márk Joszipovics összefoglalja az Alapszabály módosításával kapcsolatos 

irányvonalakat. Elmondja, hogy elsősorban ésszerűsítésre és lerövidítésre kell gondolni. 

Példaként említi, hogy ki lesznek véve belőle az EHÖK megnevezett referensi pozíciók. 

Továbbá elmondja, hogy a kari mellékletek jelenleg egymást ismétlik, ezt egységesíteni és 

egyszerűsíteni kell. Így a mellékletek csak azokra a szabályokra terjednének ki amik a karok 

tekintetében eltérőek.  

Fecser Zsuzsanna összefoglalja, hogy jelenleg a EHÖK rendezvények elő és utó 

kommunikációjával foglalatoskodik elsősorban. Megemlíti az EFOTT fesztivál jelentőségét. 

Kiemeli, hogy igyekszik a kommunikációt abba az irányba terelni, hogy a HÖK érdeképviseleti 

tevékenységét is minél jobban bemutatni. Elmondja, hogy a középtávú cél egy HÖK 

kommunikációs kódex létrehozása.  



 

 

Kuripla János ismerteti, hogy a Outlook levelező listák egy része elkészült és működik, jelzi 

a HHK, RTK, VTK részönkormányzatoknak, hogy nemsokára az ő kommunikációjuk is át lesz 

helyezve a belső e-mail rendszerre. Továbbá megemlíti, hogy az arculati kézikönyv és a hozzá 

tartozó rektori utasítás kiadásáig nem tudunk új pecséteket igényelni, de napirenden tartja a 

kérdést.  

Mészáros Kinga elmondja, hogy a kollégiumi felvételi eljárás lassan a végére ér. Dolgozik egy 

kollégiumi felvételi kisokos összeállításán, mind elsőéves, mind felsőbb éves tekintetben. 

Továbbá megemlíti a házirend reformját, ami még előttük áll. Jelzi, hogy a Kollégiumi 

Szabályzatot is össze kell a jövőben hangolni a gyakorlati megvalósítással. Ami fontos cél 

lenne, a felsőbb éves kollégiumi felvételi eljárás előrébb hozása, lehetőleg a nyár elejére.  

Pávkovics Máté beszámol, hogy a legaktuálisabb feladata a március 15-i megemlékezés 

lebonyolításában való részvétel lesz.  

Fábián Patrik elmondja, hogy nincs nagy változás a KVI területén. Továbbra is vannak 

nézeteltérések.  

Kántor Sára ismerteti, hogy két fontos dolog van, ami aktuális a szakkollégiumokkal 

kapcsolatban. Részt vesznek a Trianon 100 emlékévben, ez azt jelenti, hogy minden 

szakkollégium el fog utazni határon túlra az évben. Illetve elmondja, hogy a szakkollégiumok 

felkerültek az MTM adatbázisba, így már mérhetőek lesznek a kollégiumok tényleges 

publikációi.  

Fodor Márk Joszipovics beszámol, hogy az EHÖK grafikus személyéről döntés született a 

tegnapi napon. Kircsi Tamás lett a befutó. Elmondja, hogy a kari HÖK-ök számára is segítséget 

tud majd nyújtani grafikai és megjelenési munkák területén.  

3. EFOTT FESZTIVÁL  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy eddig három nagy megbeszélés történt a legutóbbi 

tegnap.  



 

 

Kuripla János ismerteti a szerdai EFOTT szervezőivel történt megbeszélésen elhangzottakat. 

Elmondja, hogy 4 fő területről esett szó. A logó tekintetében az EFOTT munkatársai fogják 

elkészíteni a végleges logót, ennek branding okai vannak. A programok tekintetében szó esett 

a Civil téren való megjelenésről és az ottani színpadra történő előadások szervezéséről. A 

szervezői szállással kapcsolatban az elkülönítés és az értékmegőrzésre ígéretet kaptunk, viszont 

a saját zuhanyzó tekintetébe előfordulhatnak technikai akadályok. A VTK vízparti standjára a 

szervezők igent mondtak, megoldható az elhelyezés a Velencei-tó partján. A „bunker” 

elnevezésű bárra 2 koncepció fogalmazódott meg, még nem letisztázott melyik lesz a befutó, 

az EFOTT munkatársai mindkettő verzióra ígértek ajánlatot.  

Szekeres Balázs kiegészíti, hogy a bárpultban való hallgatói munka lehetőség felmérése 

folyamatban van, már összegyűjtött konkrét neveket is.  

4. KÉPZÉSFEJLESZTÉS 

Dibusz Bendegúz ismerteti a képzésfejlesztés jelenlegi állását. Az interjúk végére érnek lassan, 

ezt követően egy egységes javaslatban az egyetemi vezetés elé fogják terjeszteni a 

tapasztalatokat. Illetve megemlíti, hogy a minőségbiztosítás kapcsán is felmerültek kérdések. 

Kéri a kari képviselőket, hogy ha van még további javaslatuk, kiegészítésük azt küldjék meg 

számára.  

5. HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSOK  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a hallgatói parkolással kapcsolatosan elkészült a 

koncepció, jövő héten megy be Rektori Tanácsra az előterjesztés. Az egyetemi pszichológussal 

kapcsolatosan Oktatási Rektorhelyettessel, illetve egy RTK-a intézettel fog egyeztetni a 

jövőhéten.  

6. EGYEBEK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti a gyűrűavatóval kapcsolatosan a Heaven Club kikerült a 

lehetőségek közül kapacitáshiányok miatt. Visszatérnek a Duna Palota koncepciójához, aminél 

a party része pedig az Ötkertben lenne megtartva.  



 

 

A gólyatábor kapcsán elmondja, hogy szeretné, ha minden karon elindulna szervezők és 

mentorok kiválasztása. A szervezői létszám kapcsán 115 fő a plafon. Ez azt jelenti, hogy 

karonként két emberrel kevesebbel kell számolni.. Szeretné, hogy a létszám már márciusban le 

lenne fixálva a Rektori Tanácson  

Jelzi, hogy ebben a félévben szeretne egy belső vezetőképzőt tartani. Témák lennének a 

minőségbiztosítás, az érzékenyítés, és a gazdasági eljárások.  

Az áprilisi HÖOK Közgyűléssel kapcsolatosan elmondja, hogy a költségvetés szűkössége miatt 

valószínűleg nem tudnak beszállni a szervezésbe.  

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2020. február 27-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. február 27. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

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

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

______________________________  ____________________________ 

Simon Dániel s.k.  Garab Anna s.k. 

Elnök 

Rendészettudományi Kar  

Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

Elnök  

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

 Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


	Jegyzőkönyv

