
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020.június 20-i Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2020. június 20. (szombat)   16:00  
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) 
 Ferenczi Tamás  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) 
 Csordás Dániel a Küldöttgyűlés tagja 

(RTK) 
 Homoki – Nagy Simon a Küldöttgyűlés tagja 

(VTK) 
 Huncsik Dániel a Küldöttgyűlés tagja 

(VTK) 
Az ülésre tanácskozási 
joggal meghívottak:   

    

  Dr. Koltay András  
Dr. Christián László r. 
ezredes 

 rektor 
oktatási rektorhelyettes 
 



 

 

  Szilágyi Dénes   
 Fecser Zsuzsanna  
 Kántor Sára  
 Apró Richárd  
 Kuripla János  
 Kircsi Tamás  
 Noszkó Anna  
 Szekeres Balázs 

Mészáros Kinga  
 

 Dibusz Bendegúz  
   

Összes mandátum 
 

13 Ebből jelen 10 
(10 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
 

1. Elnöki beszámoló  

2. EFOTT 

3. Gólyanapok 

4. Felező 

5. További rendezvények 

6. Egyebek 

 
Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. A jegyzőkönyv vezetésére 

felkéri Kuripla Jánost, és felhívja a figyelmet arra, 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. ELNÖKI BESZÁMOLÓ 



 

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy köszöni mindenki munkáját a 

szabályzatmódosításokkal kapcsolatosan. Nagy eredmény, hogy sok javaslatunkat 

elfogadta a Szenátus. Beszámol, hogy csütörtökön három megbeszélésen vett részt. A 

Járványügyi Operatív Törzs ülésén napirendre került a nyári kollégium, amely kapcsán 

elhangzott, hogy most már lehetőség van a kollégiumok kinyitására a Főtitkár javaslatára, 

erre Oktatási Rektorhelyettes is ráerősített. A járvány miatt lehetnek a nyári kollégium 

kapcsán különleges rendszabályok még, azonban ez inkább jogi értelemben fog működni. 

Hozzáteszi, hogy hétfőn lesz döntés a nyári kollégiumok ügyéről. Elmondja, hogy az őszi 

Erasmus mobilitással kapcsolatban várhatók korlátozások, erről jövőhéten lesz döntés. A 

diplomaosztókkal kapcsolatosan a HHK és a VTK még nem küldött ki tájékoztatót, ezt 

jelezte a JOT számára. A nyári szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban kérte Oktatási 

Rektorhelyettest, hogy szülessen egy állásfoglalás, mert nagyfokú a bizonytalanság mind 

a hallgatók mind az egyetemi munkatársak részéről. Jelezte számára az őszi rendezvény 

dokumentációval kapcsolatos kérdéseket. Továbbá ismertette számára az őszi EHÖK 

célokat, a hallgatói parkolási rendszer kialakítását, illetve a mentálhigiénés szolgáltatások 

bevezetését. Elmondja, hogy Nyelvi Stratégiai Tanács ülésén is részt vett. Az ülésen 

érintették az általános nyelvi készségek és a szaknyelvi oktatás közötti különbségeket, 

illetve ezek szükségességét. Tájékoztat, hogy a Publico Bono ösztöndíj dokumentációja 

hamarosan lezárul. Beszámol, hogy pénteken megbeszélték az új eljárásrendet a 

Gazdasági Hivatallal. Az évvégi ösztöndíjakkal kapcsolatban elmondja, hogy pénteken 

megrendelték az okleveleket az átadáshoz. Ismerteti a megszűnő hallgatói jogviszonyok 

miatti személyi változásokat.  

2. EFOTT 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti az új megállapodást az EFOTT Kft.-vel. Megemlíti, hogy 

a kitelepülésen kiemelt hely fog jutni az NKE-nek. 15 fővel számol az ott szolgálatot 

teljesítő hallgatók tekintetében. Más program elemet nem fognak kivinni, viszont kiemeli, 

hogy a standolásnak látványosabbnak kell lennie, mint eddig. Továbbá a Rektor 

beleegyezett, hogy ötmillió forint szponzorációs díjat fog fizetni az Egyetem az EFOTTnak. 

A jövő évi fesztivál házigazda szerepére viszont szintén az NKE fog jelentkezni. 



 

 

3. GÓLYANAPOK 

Fodor Márk Joszipovics köszöni az eddig megküldött anyagokat és tervezeteket a 

gólyanapok kapcsán. Megemlíti, hogy az egységes koncepciót Szekeres Balázs készíti, erről 

megbeszélés a jövő hét vége felé várható az egyetemi vezetőséggel.  

4. FELEZŐ 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy felkérte Szekeres Balázst a koncepció 

kidolgozásáról. Kéri a jelen lévőket, hogy segítsenek neki ennek összeállításában.  

5. TOVÁBBI RENDEZVÉNYEK 

Fodor Márk Joszipovics köszöni a rendezvénybejelentő dokumentumok elkészítését.  

6. EGYEBEK 

Farkas András érdeklődik, hogy a VTK Gólyabált lehetséges-e KPI költségvetésből 

megrendezni.  

Fodor Márk Joszipovics hozzáteszi, hogy ez inkább a Rektoron fog múlni. Ő személy 

szerint nem tolná be KPI költségvetés alá.  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a belső ellenőrzésről hamarosan érkezik a 

jelentés. Jelzi, hogy sok hibát találtak előzetesen, sok szabályzat módosításra lesz szükség 

ezzel kapcsolatban. Az eljárásukkal kapcsolatban is sok változtatásra lesz szükség. A 

jövőben jobbá kell tenni a közpénz kezelési eljárásukat. 

 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

 



 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Küldöttgyűlésének 2020. június 20-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. június 20. 
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