
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020.augusztus 29-i Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2020. augusztus 29. 
(szombat)   

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) 
 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   rektor 
oktatási rektorhelyettes 



 

 

Dr. Christián László r. 
ezredes 

 

  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 11 
(11 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
 

1. Gólyahetek tapasztalatok 

2. Tanévkezdési Aktualitások 

3. Belső ellenőrzés intézkedési terv 

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 11 mandátum van jelen. Megállapítja a határozatképességet. Az előzetesen 

megküldött napirendhez nem érkezett módosított javaslat, így kérdést intéz a 

jelenlévőkhöz a napirendi pontok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1. GÓLYAHETEK TAPASZTALATOK 



 

 

Garab Anna beszámol az ÁNTK Gólyahét tapasztalatairól. Elmondja, hogy múlthét 

vasárnap és szerda között zajlott le a rendezvény. Átlagosan 200-250 hallgató vett rajta 

részt. Jelzi, hogy igyekeztek figyelembe venni a vírussal kapcsolatos ajánlásokat és 

óvintézkedéseket. Hozzáteszi, hogy érkezett visszajelzés hőemelkedésről, viszont ennek a 

tényleges eredménye csak a jövő hét elejére várható.  

Farkas András elmondja, hogy augusztus 24 és 28 között zajlott le náluk a gólyahét. 

Hozzávetőlegesen harminc gólya vett részt a rendezvényeken. Kiemeli, hogy a programok 

közé sikerült beszorítaniuk egy szabadegyetemet is. Nagyon pozitív visszajelzést kaptak 

az elsősöktől. Nem észleltek semmilyen vírusra utaló tünetet, a programelemek közben 

végig figyeltek az óvintézkedésre.  

Fodor Márk Joszipovics beszámol, hogy mindkét kar gólyahetén azonos arányban tudott 

részt venni. Elmondja, hogy jól sikerültnek érzi a rendezvényeket. Kiemeli a szervezők 

pozitív hozzáállását a bevezetett óvintézkedésekhez. Továbbá elmondja, hogy a kollégiumi 

maszkviselés fontosságának hangsúlyozását köszöni. A lázas hallgatókkal kapcsolatosan 

jelzi, hogy senkinek nincs pozitív tesztje, kéri az itt lévő tagokat, hogy kerüljék a 

hangulatkeltést és az alaptalan pletykák terjesztését.  

2. TANÉVKEZDÉSI AKTUALITÁSOK 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat a tanévkezdéssel kapcsolatos rektori intézkedésről. 

Kiemeli a levelezős hallgatók online oktatását, és a nappalisok jelenléti oktatását. Jelzi, 

hogy a Microsoft Teams lesz az online oktatás platformja. Ehhez minden hallgató fog kapni 

egyetemi logint és email címet. Erről a keddi napon fognak hivatalos tájékoztatót kapni a 

hallgatók. Elmondja, hogy készül a maszkviselés és az egyéb óvintézkedések 

kommunikációjával kapcsolatos anyag az EHÖK részéről is. Kéri, hogy a csak ajánlott 

maszkviselés ellenére hívják fel a figyelmet ennek a gesztusnak a fontosságára. Jelzi, hogy 

szintén készül újra Ludoviceum promóció is. Kéri, hogy az ÁNTK karon is belsős fórumokon 

keresztül is népszerűsítsék ezt a projektet.  

3. BELSŐ ELLENŐRZÉS INTÉZKEDÉSI TERV 



 

 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy előzetesen megküldte a küldöttgyűlés számára 

a belső ellenőrzés intézkedési tervét. Jelzi, hogy erről ma a küldöttgyűlés fog szavazni. 

Összefoglalja az intézkedési terv egyes pontjaihoz kapcsolódó jelenlegi hiányosságokat és 

az erre megoldásként kínált intézkedéseket, valamint ezek felelőseit, illetve a 

végrehajtásának határidőit. Szavazásra bocsájtja a belső ellenőrzés összeállított 

intézkedési terv tervezetét.  

A küldöttgyűlés 11 igen 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett elfogadta a belső 

ellenőrzés intézkedési terv javaslatát. 

4. EGYEBEK 

Fodor Márk Joszipovics beszámol a csütörtökön Rektor Úrral tartott találkozójáról. 

Ismertette számára, hogy dolgoznak az Öntevékeny Hallgatói Körök rendszerének 

létrehozásán. Hozzáteszi, hogy a demonstrátori ösztöndíj módosítása is napirendre került, 

Rektor Úr támogatta a felvázolt javaslatokat. Jelzi, hogy szeptember 11-én az NKE fogja 

vendégül látni az Interkoll havi ülését, ez lesz az első alkalom, hogy az egyetemünk fogadja 

ezt a rendezvényt.  

Kéri, hogy továbbra is szorgalmazzák a maszk használatát a hallgatók felé.  

A napirendi ponthoz nem érkezett több hozzászólás, így megköszöni a részvételt és az 

ülést lezárja 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Küldöttgyűlésének 2020. augusztus 29-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. augusztus 29. 

 

 



 

 

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

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 



 

  

Iktatószám:

Ellenőrzés iktatószáma és azonosítója: 34000/6549/2020., TE-4/2020.

Ellenőrzés tárgya:

EHÖK 2019. évi gazdálkodása

Az intézkedési tervet készítő szervezeti egység megnevezése: Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)

Az intézkedési terv elkészítéséért felelős vezető neve, beosztása: Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök

Sorszám Az ellenőrzési jelentésben szereplő, intézkedést igénylő megállapítás vagy javaslat A megállapításhoz vagy javaslathoz kapcsolódóan végrehajtandó intézkedés
Az intézkedés végrehajtásért felelős 

vezető beosztása

1.
Gondoskodjon róla, hogy a 2019. évben lebonyolított pályázatokhoz tartozó iratokat (pályázati kiírás,
beérkezett pályázatok, bírálatról készült jegyzőkönyvek, határozatok, nyertesek listája, igazolások
stb.) a pályázatonként megnyitott mappába lefűzzék és az EHÖK irattárában megőrizzék. 

Az EHÖK irodavezetője ezév végéig összegyűjti a megnevezett dokumentumokat és az
előírásoknak megfelelően rendelkezik a megőrzésükről.

Kuripla János, EHÖK irodavezető

2. Szervezze meg, hogy a tárgyévben keletkező iratanyagok iktatása megtörténjen és pályázatonként,
témánként az irattárban elhelyezésre kerüljenek.

Az EHÖK irodavezetője a javaslatnak megfelelően rendelkezni fog a keletkező iratanyagokról. Kuripla János, EHÖK irodavezető

3. Intézkedjen, hogy a Küldöttgyűlések, Választmányi ülések jegyzőkönyveit, jelenléti íveit, a
határozatokat másolatban az Oktatási és Tanulmányi Iroda megkapja.

Az EHÖK irodavezetője gondoskodni fog a megnevezett dokumentumok továbbításáról az
Oktatási és Tanulmányi Iroda részére.

Kuripla János, EHÖK irodavezető

4.
Az oktatási rektorhelyettes részére negyedévente készítse el és küldje meg a beszámolóját a
költségvetés és a tervezett programok végrehajtásáról, az ösztöndíjak odaítélésének szempontjairól.  

Az EHÖK elnöke megadott hónapokban (március, június, augusztus, november) elkészíti a
negyedéves pénzügyi beszámolót, amelyet a Küldöttgyűlés elé terjeszt, elfogadása esetén
pedig megküldi az Oktatási Rektorhelyettes részére.

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök  
Apró Richárd, EHÖK gazdasági 

elnökhelyettes

5.
A Hallgatói Önkormányzat költségvetését és a tárgyévi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóját terjessze be a Küldöttgyűlés elé és az elfogadó határozatokkal együtt küldje meg azokat
az oktatási rektorhelyettesnek és a gazdasági főigazgatónak is. 

Az EHÖK elnöke és gazdasági elnökhelyettese elkészíti a 2020-as évre vonatkozó
költségvetést, valamint a költségvetési beszámolót, amelyet a Küldöttgyűlés elé, elfogadása
esetén pedig megküld az oktatási rektorhelyettes és a gazdasági főigazgató részére.

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök  
Apró Richárd, EHÖK gazdasági 

elnökhelyettes

6. Kezdeményezze a költségvetés beterjesztését a Szenátus elé.
Az elkészített költségvetést a Küldöttgyűlés támogatása esetén az őszi ciklusban a Szenátus
elé terjeszti, ezt követően pedig adott év márciusában végre fog ezt hajtani.

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök  
Apró Richárd, EHÖK gazdasági 

elnökhelyettes

7. Gondoskodjon róla, hogy az elfogadott költségvetés és a teljesítéséről készített, jóváhagyott
beszámoló, a Küldöttgyűlések jegyzőkönyvei, határozatai az EHÖK honlapján közzétételre kerüljenek.

Az EHÖK irodavezetője és kommunikációs elnökhelyettese gondoskodik a hiányos
dokumentáció pótlásáról a honlapon.

Kuripla János, EHÖK irodavezető     
Fecser Zsuzsanna, EHÖK kommunikációs 

és adatvédelmi elnökhelyettes

8. Intézkedjen, hogy a Hallgatói Önkormányzat ösztöndíj pályázatai az EHÖK honlapján elérhetők
legyenek.

Az EHÖK irodavezetője és kommunikációs elnökhelyettese gondoskodik a felhívások pótlásáról
a honlapon.

Kuripla János, EHÖK irodavezető     
Fecser Zsuzsanna, EHÖK kommunikációs 

és adatvédelmi elnökhelyettes

9.
Tájékoztassa az ösztöndíjak elbírálását végző bizottság elnökét, hogy az eljárásról jegyzőkönyvet kell
készíteni és azt a bizottság minden tagjának és az elnöknek is alá kell írni. 

10.
Az ösztöndíjak elbírálásának szempontrendszerét a HTJSZ előírásai alapján az EHÖK elnökségével
együtt dolgozzák ki és határozzák meg a teljesítményméréshez alkalmazandó módszereket.  

11. Egyeztessen a Gazdasági Hivatallal az ösztöndíjak havonta kifizethető összegéről.
Az EHÖK elnök az ősz során előzetesen is egyeztet a Gazdasági Hivatallal a következő naptári
évvel kapcsolatos ösztöndíj igényekről, majd az adott év elején ismételten meghatározzák az
ösztöndíjkeret felosztását a Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján.

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök

12.
A kötelezettségvállalások kezdeményezése előtt egyeztessen a Jogi Igazgatósággal a megrendelések
szabályos lebonyolítását illetően. 

Az EHÖK elnöke felveszi a kapcsolatot a Jogi Igazgatósággal a rendezvényszervezéssel
kapcsolatos jogi kérdések tisztázására, előkészíti a zenés-táncos rendezvények szervezésére
és lebonyolítására a szerződéstervezetet.

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök

13. Gondoskodjon róla, hogy a rendezvénybejelentő nyomtatványhoz a program is csatolásra kerüljön.  
Az EHÖK elnöke, általános és gazdasági elnökhelyettese ellenőrizni fogja, hogy
programtervezet nélkül rendezvénybejelentő dokumentum ne kerüljön aláírásra. 

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök  
Szekeres Balázs, EHÖK általános 

elnökhelyettes                             
Apró Richárd, EHÖK gazdasági 

elnökhelyettes

Budapest, 2020. ……………………… ….

az intézkedési terv elkészítéséért felelős 
vezető aláírása

Az Intézkedési tervet                  megfelelőnek tartom     -     nem tartom megfelelőnek.

Budapest, 2020. ……………………… ….

belső ellenőrzési vezető aláírása

Az Intézkedési tervet                   jóváhagyom     -     nem hagyom jóvá és átdolgozásra visszaküldöm.

Budapest, 2020. ……………………… ….

rektor aláírása

INTÉZKEDÉSI TERV
BELSŐ ELLENŐRZÉSHEZ

Az EHÖK Elnökség kidolgozott egy új ösztöndíjstruktúrát a közéleti és a Publico Bono
ösztöndíjakat tekintve. A két ösztöndíj összevonásra kerülne, ezáltal egy nyílt és minden
hallgató számára hozzáférhető (honlapon elérhető) ösztöndíj jönne létre. Az EHÖK elkészítette
az új közéleti ösztöndíjhoz az új teljesítményértékelési szempontrendszert, amely egyaránt
díjazza a Hallgatói Önkormányzatban, valamint a szervezeten kívül végzett közösségi
tevékenységet is. A bírálást a kari részönkormányzati és EHÖK szintű ösztöndíjbíráló
bizottságok végzik majd, munkájukról külön jegyzőkönyv és határozat készül, amelyek
elérhetők és megismerhetők lesznek a honlapon. Az EHÖK a demonstrátori ösztöndíjak
tekintetében is elkészítette az eddig hiányzó teljesítményértékelő szempontrendszert, a
bírálatot itt is az EHÖK ösztöndíjbíráló bizottság fogja végezni, a megnevezett
dokumentációkat közzétéve a honlapon. A kifizetésekről szóló döntéseket az EHÖK Elnökség
fogja meghozni. 

Fodor Márk Joszipovics, EHÖK elnök  
Apró Richárd, EHÖK gazdasági 

elnökhelyettes


