
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020.július 26-i Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2020. július 26. (vasárnap)   17:00  
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)   
 Borsos Bálint 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 
Aszalós Regina 

 

   

Összes mandátum 
 

13 Ebből jelen 12 
(12 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
 

1. Gólyanapok 

2. Költségvetések 

3. Belső ellenőrzés 

4. 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 12 mandátum van jelen. Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz 

a jelenlévőkhöz a napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. GÓLYANAPOK 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a szükséges dokumentációkat kedden szeretné 

bevinni a KPI-hez, hogy időben meglegyen az aláírás hozzá. Ezért kéri, hogy hétfőn 



 

 

mindenki szerezze be a szükséges árajánlatokat. A zenés táncos rendezvényeknél pedig 

külön odafigyelést kér az artisjus dokumentációjával kapcsolatosan.  

Garab Anna jelzi, hogy jól állnak a szervezéssel, előkészítették a szükséges papírokat. 

Elmondja, hogy elvégzik a módosításokat az árajánlattal kapcsolatosan.  

Farkas András elmondja, hogy nekik sikerült minden árajánlatot begyűjteniük. Kisebb 

módosításokat eszközöltek az eredeti tervhez képest a programban.  

Garab Anna kérdése arra irányul, hogy mikor egyeztessen a kari vezetéssel a 

gólyanapokkal kapcsolatosan. 

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy ez nem sürgős egyáltalán.  

Rozs József tájékoztat, hogy sikerült módosítaniuk a gólyanapok tervét, egyeztetett ezzel 

kapcsolatosan a Dékánnal, aki tetszését fejezte ki. Jelzi, hogy nekik a következő aktuális 

program a szeptember közepén esedékes szemeszternyitó.  

Ferenczi Tamás beszámol, hogy egy két elvégzendő feladaton kívül összességében jól 

állnak a gólyanapok szervezésével.  

Fodor Márk Joszipovics érdeklődik, hogy mikorra tervezik a gólyanapok 

kommunikációját elindítani. 

Garab Anna elmondja, hogy holnap elkezdik a gólyahét alap szintű kommunikációját a 

Facebookon lévő gólyacsoportokban. A hivatalos esemény kommunikáció augusztus első 

hetében indulna meg.  

Farkas András jelzi, hogy az egyetem általi elfogadás után azonnal megindítják a 

gólyanapok kommunikációját.  

Kántor Sára érdeklődik, hogy a szakkollégiumoknak tudnak-e kitelepülést biztosítani a 

kari gólyanapokon? 

Rozs József elmondja, hogy a kitelepülést forgószínpad szerűen képzeli el.  



 

 

Garab Anna jelzi, hogy standot tudnak biztosítani.  

Ferenczi Tamás tájékoztat, hogy náluk is lesz lehetőség a szakkollégiumoknak kitelepülni 

egy másfél órás időintervallumban.  

Farkas András elmondja, hogy ő már felvette a kapcsolatot a VTK-s szakkollégium 

elnökével ezzel kapcsolatban.  

2. KÖLTSÉGVETÉSEK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a korábban megküldött anyagban szereplő 

rendezvény költség vonzat variációkat fogja ismertetni Oktatási Rektorhelyettesnek. Jelzi, 

hogy a végleges költségvetés módosítás jóváhagyását a Rektor fogja kimondani 

szeptember elején. Kiemeli, hogy ehhez már nagyon tartani kell magukat semennyire nem 

lehet a tervezett összegektől eltérni pozitív irányba.  

Ferenczi Tamás jelzi, hogy ők szeretnének még alakítani a tervezett kiadásaikon.  

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy ezt szeptemberig mindenféleképpen tegyék meg, 

mert onnantól már nem lesz rá lehetőség.  

Illetve elmondja, hogy a szakkollégiumi vezetőképzőt még nem szorította bele az új 

költségvetésbe, ezen dolgozni fog.  

3. BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy egyeztetett a belső ellenőrrel személyesen. Aki 

jelezte, hogy a választ hamarosan küldik. Elmondja, hogy nagy változásokra már nem 

számít, azonban még igyekszik finomítani a végleges jelentésen, ehhez további személyes 

találkozót kért a belső ellenőr. Jelzi, hogy a legkritikusabb pont a zenés táncos 

rendezvények szervezésével kapcsolatos szerződések szigorúbb feltételekkel való 

megkötése. Továbbá napirenden tartja az ösztöndíjak reformját.  

 



 

 

4. EGYEBEK 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Küldöttgyűlésének 2020. július 26-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. július 26. 
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