
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020.november 18-i Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2020. november 18. 
(szerda)   

18:00  

Az ülés helye:   Online, elektronikus ülés 
(Microsoft Teams) 

      
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  
 Szekeres Balázs 

Mészáros Kinga  
 

 Dibusz Bendegúz 
Aszalós Regina 
Jancsó András  

 

   

Összes mandátum 
 

13 Ebből jelen 13 
(13 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
 
1) HÖK választások 

2) Rendkívüli szociális ösztöndíj bírálási irányelvek 

3) Távolléti oktatási kérdések  

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 módosító javaslat, így szavazásra bocsátja a 

napirend elfogadását. 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 



 

 

Dr. Christián László köszönti a küldöttgyűlés tagjait. Jelzi, hogy Szegedi Lászlót szeretné 

bevonni jobban az EHÖK-kel való kapcsolattartásba és együttműködésbe. Köszöni az 

elmúlt egy év közös együttműködését, azt tapasztalta, hogy a bevont projektekbe az 

Hallgatói Önkormányzat aktív, nyitott és érdemi munkát tett az együtt gondolkodásba még 

szűk határidők ellenére is. Kéri, hogy továbbra is minél szélesebb körben mozgassák meg 

a hallgatói véleményeket, hogy ezeket ők is figyelembe tudják venni az egyetemi 

döntéshozatalnál. A pandémiához kapcsolódva kiemeli az egyetemi közösségek és 

egyetemi polgárok felelősségét. Kellő mérsékletre kéri a hallgatókat a jelenlegi helyzetben. 

Kéri, hogy népszerűsítsék az egyetemi nyílt napokat, mert minden egyes hallgatóra 

szükség van és minden szálat meg kell mozgatni.  

Szegedi László elmondja, hogy régóta foglalkozik a hallgatókat érintő ügyekkel körülbelül 

25 éve. Jelzi, hogy ismeri a problémáikat, hogy mit tehetnek az egyetemért és az egyetem 

a hallgatókért. Elmondja, hogy elsősorban a kapcsolattartásban fog segítségére lenni a 

Hallgatói Önkormányzatnak. 

Fodor Márk Joszipovics köszöni az elhangzottakat. Elmondja, hogy akármennyire is 

dinamikus volt ez az év a munka kapcsolat stabil volt az Oktatási Rektorhelyettessel, illetve 

az Oktatási és Tanulmányi Irodával is.  

1. HÖK VÁLASZTÁSOK 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy mivel a szenátus még nem fogadta el az 

Alapszabályt, ami lehetőséget adna a HÖK választások elfogadására ezért most nem kerül 

sor erről küldöttgyűlési szavazásra. Jelzi, hogy amint publikus a szenátusi szavazás 

eredménye azután elektronikus szavazást fog kiírni a választások pandémiás és veszély 

helyzettel való összefüggő kérdésekről. Hozzáteszi, hogy az új választások lebonyolításáig 

a jelenlegi kari választmányok, illetve az EHÖK kabinet is ügyvivőként fogja tovább vinni 

a hallgatói önkormányzati ügyeket.  

 

 



 

 

2. RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ BÍRÁLÁSI IRÁNYELVEK  

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzés 

rávilágított, hogy nem megismerhetőek az ösztöndíj bírálási irányelvek. Hozzáteszi, hogy 

az irányelvek elfogadása hozzájárul az átlátható működéshez, illetve tudásbázis szerepe 

sem elhanyagolható. Továbbá a hallgatók is hozzáférhetnek majd a honlapon az elfogadott 

irányelvekhez.  

Szavazásra bocsátja a Rendkívüli szociális ösztöndíjhoz kapcsolódó irányelvek elfogadását  

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a rendkívüli szociális ösztöndíj bírálási irányelveit. 

 

3. TÁVOLLÉTI OKTATÁSI KÉRDÉSEK  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, a távoktatással kapcsolatos elsőkörös kérdőív 

kitöltéseket megküldte a kari önkormányzatoknak. Hozzáteszi, hogy ez 43 teljes kitöltést 

jelent, viszont több, mint 900 megkezdett kitöltést jelzett a rendszer, így bizakodó a 

további számokkal kapcsolatosan.  

Garab Anna kérdése arra irányul, hogy lehetséges-e a kérdőívhez munkarendet rendelni.  

Fecser Zsuzsanna válaszként elmondja, hogy fog rá megoldást keresni.  

Fodor Márk Joszipovics beszámol a szenátuson tárgyalt vizsgaidőszakkal kapcsolatos 

kérdésekről. Jelenleg egy hibrid megoldás van tervben. A jelenléti vizsgáztatás kérdését 

egy további szenátuson fogja tárgyalni az egyetemi vezetés. Ugyanakkor megnyugtat, 

hogy nem valószínű a jelenléti vizsgák bekövetkezése.  

Elmondja, hogy pontosításra és további egyeztetésre szorul még a hallgatók és oktatók 

akadályoztatásával kapcsolatos kérdések.  



 

 

Felveti, hogy terjeng egy félinformáció a szorgalmi időszak meghosszabbításának 

lehetőségéről, hiszen rendelkezésre áll egy „üres” hét a szorgalmi és a vizsgaidőszak 

között.   

Dibusz Bendegúz elmondja, hogy az ő órarendjéből még egy oktató sem jelezte, hogy 

pótolni szeretné a múltheti elmaradt óráját. Úgy gondolja, hogy ennek egyetemi szintű 

kivitelezése rendkívül problémás lenne. 

Garab Anna beszámol, hogy még év elején egyeztettek Oktatási Dékánhelyettessel és ő 

azt a tájékoztatást adta, hogy ez a hét csak pótlásra fog szolgálni. Elmondja, hogy 

egyeztetett a választmányával és úgy gondolják, hogy a hallgatóknak szükségük van erre 

az egy hétre a vizsgákra való felkészüléshez.  

Farkas András elmondja, hogy ők is az órapótlás fakultatív, oktatói hatáskörben való 

eldöntését támogatják.  

Garab Anna összegzi a beérkezett hallgatói észrevételeket. Érkezett visszajelzés az MS 

Teams használatáról, úgy gondolja ezt még mind oktatói, mind hallgatói részről még meg 

kell tanulni és szokni a program használatát. Felmerült kérdésként, hogy várható e 

szigorítás a kötelező óralátogatással kapcsolatosan. Az aláírásszerzési feltételekkel 

kapcsolatban is jöttek kérdések.  

Fodor Márk Joszipovics köszöni az észrevételeket. Igyekszik jelezni és tisztázni a 

következő szenátusi előterjesztésig. Fontosnak tartja kiemelni, hogy az oktatók küldjék ki 

írásban a tárgy teljesítésének megváltozott követelményeit.  

Ferenczi Tamás elmondja, hogy ő is a fakultatív órapótlást támogatja.  

Csordás Dániel jelzi, hogy a KVI számára szolgálatteljesítést rendeltek el december 11-

ig. Így az oktatók rugalmasan kezelik az online óralátogatást. 

Rozs József elmondja, hogy ők sem támogatják sem a vizsgaidőszak sem a szorgalmi 

időszak dátumainak változtatását, mert így is eléggé rövid a vizsgaidőszakuk.  



 

 

Szegedi László jelzi, hogy igyekszik a holnapi nap folyamán egyeztetni fog a felmerült 

kérdésekkel és problémákkal kapcsolatosan. Elmondja, hogy a félév időbeosztása biztos, 

hogy nem fog módosulni.  

4. EGYEBEK 

Garab Anna tájékoztat, hogy ma est nyolctól kerül megrendezésre a bizottsági börze, 

buzdít mindenkit, hogy vegyen részt az eseményen.  

Fodor Márk Joszipovics felhívja mindenki figyelmét a közéleti ösztöndíjak 

megküldésének most vasárnapi határidejét tartsa be mindenki, hogy nehogy jövő évre 

csússzon a kifizetés. Elmondja, hogy a decemberi ülésen fog a küldöttgyűlés szavazni az 

EHÖK kabinet éves beszámolóiról, illetve a költségvetés zárszámadásáról.  

Jancsó András beszámol, hogy Fodor Márk Joszipovicsot a HÖOK Budapesti Régiók 

Szövetségének elnökévé választották, innen is gratulál neki.  

Fodor Márk Joszipovics mivel a napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás, így 

megköszöni a részvételt és az ülést lezárja 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Küldöttgyűlésének 2020. november 18-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. november 18. 

 

 

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

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 



 

 

Rendkívüli szociális ösztöndíjhoz kapcsolódó irányelvek 
A rendkívüli szociális ösztöndíj tekintetében a kari Hallgatói Önkormányzatok Diákjóléti Bizottságai 

tesznek összegszerű javaslatot, amennyiben a pályázat a szabályzatban foglalt formai 

követelményeknek megfelel. A Hallgatói Térítési is Juttatási Szabályzat szerint benyújthatja azon 

hallgató, aki: 

a) huzamosabb ideig kórházi kezelés alatt állt, vagy súlyos balesetet szenvedett, 

b) súlyos kár érte (pl. kirabolták, elvesztette az igazolványait), 

c) továbbá akinek a családját anyagi körülményeiket jelentősen megnehezítő súlyos tragédia, 

külső kár érte. 

A fenti esetekben a pályázat befogadása kötelező. A c) pontban generálisan meghatározott esetet 

a pályázónak kell igazolni, tehát a kár mértékét alátámasztani és vizsgálni szükséges. Lopás vagy 

tárgyak elveszítése esetén ilyen dokumentumok lehetnek a rendőrségi szervek által kiállított 

nyomtatványok. Ezen esetek tekintetében mindenképp vizsgálni szükséges az anyagi hátrány 

mértékét, és törekedni az ésszerű kompenzációs összeg megállapítására.  

A kari ösztöndíj keretekben szűken kerül megállapításra a rendkívüli szociális ösztöndíj összege, és 

a keret felelős felhasználása a kari Diákjóléti Bizottságok (azok elnökeinek) felelőssége. 

Ennek segítéséhez a lenti esetkörökre az alábbi összegszerű javaslatokat tanácsoljuk. 

• Eltartó, közeli rokon elhalálozása: 80 000 Ft. 

• Balesetek: 30 000 Ft-tól, 70 000 Ft-ig. A balesetek tekintetében a súlyosság és a várható 

felépülés időtartama alapján, differenciáltan kell meghatározni az összeget az adott 

sávozási javaslaton belül.  

• Korházi kezelés: 30 000 Ft-tól 70 000 Ft-ig. A kórházi kezelés tekintetében a szabályzat 

kiemeli, hogy „huzamosabb ideig” ellátott személyekre vonatkozhat. Huzamosabb időnek 

nem tekinthetőek az egyszerűbb műtéteket követő 1-2 napos kórházi kezelés. Így tehát 

huzamosabbnak tekinthetjük a hetekig tartó kezelési időket. Annak, akinek a kezelése 

folyamatos – adott esetben krónikus problémája áll fenn – a folyamatosság, illetve annak 

időtartama szerint javasolt összeget ajánlani.  

• Anyagi károk tekintetében: 

o Nem javasoljuk támogatni az elektronikus eszközök megjavításának 

költségeit (telefon, laptop). Kivételes esetben, hogyha a hallgató szociális 

helyzete valóban nem engedi meg az ilyen nagyobb kiadásokat lehetséges a 

támogatása maximum 15 000 Ft-ig. 

o Az egyéb az egyetemmel összefüggő eszköz használat tekintetében – például 

bejárásra alkalmazott autó – javasoljuk, hogy vizsgáljátok a külső tényezőt. 



 

 

Amennyiben a pályázó önhibájából keletkezett a kár a kérelem támogatása nem 

javasolt. 

o Külső kár lehet még valamely eltartó megbetegedése, munkából történő kiesése 

(munkahely elveszítése). Ezekben az esetekben vizsgáljátok meg, hogy mikor 

történt az esemény és lehetőleg mekkora mértékű az anyagi hátrány. Ez alapján 

25 000 Ft-tól 50 000 Ft-ig tehető javaslat az ösztöndíj összegére. 

 

Minden további esetben irányadó az, hogy tényleges anyagi hátránya származott-e a hallgatónak az 

esetből. Természetesen indokolt esetben javasolhatjátok a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális 

Bizottságnak a fentiektől eltérő összegeket is, azonban a kerettel történő gazdálkodás a kari HÖK 

Diákjóléti Bizottságainak a felelőssége. 

 

 

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének döntése alapján jóváhagyta az 

EHÖK elnöke: 

 

Dátum:    P.H. 

………………………………………………………… 

Fodor Márk Joszipovics 

elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

  



 

 

21/2020. (XI. 18.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése 2020. november 

18-án nyílt szavazás keretin belül döntött a Rendkívüli szociális ösztöndíjhoz kapcsolódó 

irányelvek elfogadásáról.  

A Küldöttgyűlés 13 leadott érvényes szavazatból 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat 

mellett támogatta a Rendkívüli szociális ösztöndíjhoz kapcsolódó irányelvek elfogadását. 

 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2020. november 18-án készült határozatának hiteléül: 

 
Budapest, 2020. november 18. 
 

 
 

…………………………………………………….  ………………………………………………………. 
Fodor Márk Joszipovics P.H. Kuripla János 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 


