
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. április 6- Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. április 6. (hétfő)   18:00  

Az ülés helye:   Elektronikus, online 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) 

 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 14 

(14 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 

 

1. Elnöki beszámolók  

2. 2020 újratervezése 

3. Képzésfejlesztési Program hangsúlyváltás 

4. Tájékoztatás a Ludovika College projekttel kapcsolatban  

5. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Külön köszönti Oktatási 

Rektorhelyettes Urat. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kuripla Jánost, és felhívja a figyelmet 

arra, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. Tudatja, hogy 14 mandátum van jelen. 

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

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. ELNÖKI BESZÁMOLÓK 

Garab Anna elmondja, hogy az utóbbi időben segítették az egyetemi kommunikációt, a 

hallgatói kérdéseket igyekeztek összegyűjteni. Jelenleg is zajlik a rendezvények újratervezése. 

A mentorprogramjuk első fordulóját még személyesen, a másodikat pedig elektronikusan 

megtartották. Továbbra is folyamatban van a Tanulmányi Bizottsággal a távoktatás 

tapasztalatinak összegyűjtése.  

Simon Dániel ismerteti, hogy háromszor nyolcvan hallgató lát el határszolgálatot a nyugati 

határon. Elmondja, hogy a távoktatással kapcsolatban nem érkeztek negatív panaszok. 



 

 

Aggodalommal tölti el a hallgatókat viszont a szakdolgozat leadási határidő le nem 

tisztázottsága. Illetve a záróvizsgáról sincs még információ.  

Rozs József beszámol a déli határ menti feladatokról. Körülbelül kétszáz hallgató lát el 

határszolgálatot. A távoktatás később indult náluk, nem érkezett üzenet feléjük negatív 

tapasztalatokról. Elmondja, hogy náluk is zajlik a rendezvények újratervezése, illetve a 

mentorprogram is tervben van.  

Farkas András összefoglalja a jelenlegi helyzetet. Nincs jelenleg probléma a távoktatással. 

rendezvények terén dolgoznak a szeptemberi eseményeken, illetve a jelenlegiek halasztásán.  

Kántor Sára tájékoztat, hogy a szakkollégiumok elég jól vették az akadályt. Jelenleg a 

költségvetés és a program naptár átszervezésén van a hangsúly. A kutató szakkollégistáknak is 

megoldódott a problémája a VPN jogosultságok rendezésével.  

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a mai napon elérte az ezret a leadott VPN igény a 

hallgatók részéről. Elmondja, hogy a kollégiumi díjakkal kapcsolatos döntés Rektor Úrnál van 

már. Tájékoztat a HÖOK-kal kapcsolatos jó kommunikációról, folyamatos az információcsere 

a szervezettel. A 2019-es év tartozásait és számláit folyamatosan rendezik és nyomon követik 

Apró Richárddal. Elmondja, hogy egyeztetett Diószegi Péterrel, májusban lesz TVSZ 

módosítás. Kéri a karokat, hogy elsősorban technikai módosításokat javasoljanak. Elmondja, 

hogy egyeztetett Kozma Zsófiával a nyolc rendezvény ügyével kapcsolatban, elmondta, hogy 

dolgoznak egy méltányos megoldáson. A szakdolgozati leadási határidővel kapcsolatosan 

elmondja, hogy még nem lesz hivatalos kommunikáció, mivel még két kar nem hozta meg a 

saját leadási időpontjait.  

2. 2020 ÚJRATERVEZÉSE 

Fodor Márk Joszipovics röviden beszámol a kitűzött irányvonalakról. Elmondja, hogy a 

programnaptár átstrukturálása már előrehaladott állapotban van, még hátra van az időpontok 

összefésülése, továbbá az összegyetemi felező koncepciójának kidolgozása. Az EFOTT 

kapcsán még nem érkezett pontos információ a fesztivál sorsával kapcsolatosan. Jelenlegi állás 

szerint megtartásra fog kerülni az esemény. A gólyatáborral kapcsolatosan az augusztus eleji 



 

 

időpontnak nincs realitása. Lehetőség lehet egy másik egyetem felszabadult időpontjára 

foglalni. Ha ez sem megvalósítható, akkor egy gólyahét kerülne megrendezésre a Ludovika 

Campuson, kiemelt fellépőkkel és energiaráfordítással. A HÖK választások kiírásával 

kapcsolatosan kéri a karokat, hogy tervezzék meg a választások lebonyolítását előzetesen. A 

szabályzatok kérdéséhez kapcsolódva szeretné összegyűjteni az összes észrevételt, javaslatot 

az egyetemi szabályzatokkal kapcsolatosan április 12-ig.  

3. KÉPZÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM HANGSÚLYVÁLTÁS 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a jelenlegi helyzet miatt a személyes kontaktuson 

alapuló információ begyűjtés nem működik. Arra szeretne koncentrálni, hogy a hallgatóktól 

összeszedjék a digitális oktatással és a távoktatással kapcsolatos jó oktatói tapasztalatokat. 

Megemlíti, hogy meghívást kapott a Kreatív Tanulás Programtanács ülésére. Szeretne megkérni 

minden jelenlévőt, hogy gyűjtse a jó módszereket a távoktatással kapcsolatosan, és ebből 

fognak készíteni egy tudástárat.  

 

4. TÁJÉKOZTATÁS A LUDOVIKA COLLEGE PROJEKTTEL 

KAPCSOLATBAN  

Kántor Sára beszámol, hogy még ősszel készültek mélyinerjúk az egyetemi 

tehetséggondozással kapcsolatosan. Így került terítékre a Ludovika Kollégium, ami az egyetem 

legkiválóbb hallgatóit vonzaná be. Nem egy új szakkollégium lenne. Elmondja, hogy kötelező 

bentlakással, külföldi munkatapasztalattal és három fordulós felvételivel működne a tervek 

szerint. Megemlíti, hogy egy mentoráló program jelleggel működni. Továbbá jelzi, hogy történt 

egy workshop megbeszélés a jelenlegi szakkollégiumokkal, ahol sikerült eloszlatni a kételyeket 

és félelmeket a Ludovika Kollégiummal kapcsolatban  

5. EGYEBEK 

Dr. Christián László megköszöni a Hallgatói Önkormányzat hozzáállását az elmúlt hetekben 

a kialakult helyzethez kapcsolódva. Elmondja, hogy érkezett pozitív visszajelzés a HÖK 



 

 

munkáját tekintve a kollégium kiürítésével kapcsolatban, a kommunikációval kapcsolatban és 

az EHÖK elnök JOT üléseken való részvételt is megemlíti. Kéri a Hallgatói Önkormányzat 

tagjait, hogy közvetítsék a mértékletesség és alázat hozzáállását a hallgatók és oktatók felé, ha 

a megfáradás jeleit mutatják.  

A Ludoviceummal kapcsolatban elmondja, hogy ősszel újraindul a pilot projekt. Kéri, hogy a 

Ludovika Kupával kapcsolatban egyeztessenek Horvátth Orsolyával a kommunikáció és PR 

területén. A Ludovika College-el kapcsolatban megemlíti, hogy a nyugati egyetemek 

gyakorlatát szeretnék behozni, mint a tehetséggondozás egy válfaját.  

A Járványügyi Operatív Törzs munkájával összefüggésben tájékoztat, hogy ajánlásokat 

fogalmaznak meg a Rektor Úr számára, aki ezt általában el is szokta fogadni. Elmondja, hogy 

a vírussal kapcsolatban egy egyetemi polgár, aki koronavírusos. Megemlíti, hogy komoly 

intézkedéseket hoztak, mint a kollégiumban való lázmérés bevezetése, vagy a büfék étkezdék 

bezárása a járvány a vírus terjedésének akadályozása érdekében.  

Külön köszöni az egyenruhás karok szolgálat ellátását, kéri, hogy tolmácsolják ezt a hallgatók 

számára.  

Elmondja, hogy a lehető legrugalmasabb igyekeznek kezelni a követelményeket, és kiemeli 

Rektor Úr hallgatóbarát hozzáállását, azonban alaptalan kedvezményeket nem tudnak tenni.  

Fodor Márk Joszipovics kiemeli az egyetem távoktatással kapcsolatos hallgatóbarát 

hozzáállását. Továbbá elmondja, a kollégiumi díjakkal és egyéb szabályzati módosításokkal 

kapcsolatos előremutató és rugalmas megoldásait.  

 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

 

 



 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 

2020. április 6-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. április 6. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

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

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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