
 

 

Iktatószám: 34000/3377-98/2021      .sz eredeti példány 

JEGYZŐKÖNYV 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2021. 

március 1-jei Ösztöndíjbíráló Bizottsági üléséről 

Ülés ideje: 2021. március 1. 20:30 óra 

Ülés helyszíne: Elektronikus ülés (Microsoft Teams értekezlet) 

Ülés formája: Nyílt 

Ülésvezető: Fodor Márk Joszipovics 

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Viktória 

Az ülésre szavazati joggal meghívottak: 

Fodor Márk Joszipovics  EHÖK elnök  

Garab Anna    (ÁNTK) HÖK elnök  

Ferenczi Tamás   (RTK) HÖK elnök 

Farkas András   (VTK) HÖK elnök 

Rozs József    (HHK) HÖK elnök 

Szekeres Balázs   EHÖK általános 

elnökhelyettes 

Apró Richárd   EHÖK gazdasági 

   elnökhelyettes 

Fecser Zsuzsanna   EHÖK kommunikációs és 

adatvédelmi ügyekért 

felelős elnökhelyettes 

Mészáros Kinga   EHÖK kollégiumi ügyekért 

felelős elnökhelyettes 

 

Az ülésre tanácskozási joggal meghívottak: 

Kuripla János    EHÖK irodavezető 

Dibusz Bendegúz   EHÖK Gazdasági 

fejlesztésért felelős elnöki 

megbízott 

Molnár Kamilla   EHÖK Kommunikációs 

fejlesztésért felelős elnöki 

megbízott 

Tóth Viktória   EHÖK Adminisztrációs 

fejlesztésért felelős elnöki 

megbízott 

 



 

 

Összes mandátum: 9  

 Ebből jelen: 8 

 Hiányzó: 1 

 

Előzetes napirendi pontok:  

1. Február havi közéleti ösztöndíj pályázatok elbírálása 

2. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit 20:30-kor. Tudatja, hogy 8 

mandátum van jelen. Megállapítja a határozatképességet. A jegyzőkönyv vezetésére 

felkéri Tóth Viktória EHÖK Adminisztrációs fejlesztésért felelős elnöki megbízottat, jelzi, 

hogy az ülésről hangfelvétel készül a Jegyzőkönyv elkészülte céljából. Tájékoztat, hogy 

Rozs József HHK HÖK elnök helyett Szalai Zsombor HHK HÖK alelnök vesz részt az ülésen, 

amelyhez a szükséges megbízólevél átadásra került a jegyzőkönyvvezető részére. 

 

Ismerteti, hogy az előzetesen megküldött napirendi pontokhoz nem érkezett módosító 

javaslat, majd szavazásra bocsátja azok elfogadását.  

 

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az előzetesen megküldött napirendi pontokat. 

 

1.FEBRUÁR HAVI KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA: 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a január havi közéleti ösztöndíj pályázat során 

13 darab pályázat érkezett be, az EHÖK Kabinet tagjain kívül a Ludoviceum Kupával 

foglalkozó hallgatóké. Ezek közül 3 pályázat továbbítás után került az EHÖK ÖBB-hez a 

kari részönkormányzattól, amelyre határozati javaslatot kell tennie az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Ösztöndíjbíráló Bizottságának. A pályázati kiírás február 17-én történt, a 

leadásra február 26. 16:00-ig volt lehetőség. 

Elmondja, hogy az alábbi személyek a következő jogosultságokkal nyújtottak be 

pályázatot: 



 

 

1. Apró Richárd – EHÖK Gazdasági elnökhelyettes 

2. Bagi Nikoletta Dóra - Ludoviceum Kupa munkacsoport 

3. Dibusz Bendegúz – EHÖK Tanulmányi ügyekért felelős elnöki megbízott 

4. Fodor Márk Joszipovics – EHÖK Elnök, Szenátusi tag 

5. Kircsi Tamás – EHÖK Megjelenésért felelős elnöki megbízott 

6. Kovács Martin - Ludoviceum Kupa munkacsoport 

7. Krózser Martin - EHÖK Tanulmányi ügyekért felelős elnöki megbízott 

8. Kuripla János – EHÖK Irodavezető 

9. Mészáros Kinga – EHÖK Kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

10. Mikula Fanni - Ludoviceum Kupa munkacsoport 

11. Molnár Kamilla – EHÖK Kommunikációs fejlesztésért felelős elnöki megbízott 

12. Pávkovics Máté – EHÖK Kulturális ügyekért felelős elnöki megbízott 

13. Tóth Viktória – EHÖK Adminisztrációs fejlesztésért felelős elnöki megbízott 

 

Fodor Márk Joszipovics jelzi továbbá, hogy február hónapra 495.000 forint keret áll 

rendelkezésre az ösztöndíjak kifizetéséhez. Majd megkéri a bizottságot, hogy az egyes 

pályázatok ismertetését követően egyben szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Fodor Márk Joszipovics ezt követően ismertette a javaslatait az egyes pályázók 

pontszámait illetően, amelyeket a Hallgató Térítési és Juttatási Szabályzat 5/13. számú 

mellékletében foglaltak alapján állított össze: 

Apró Richárd pályázó esetében 35 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

- Az EHÖK/DÖK adminisztrációs feladatainak ellátása, a saját szakterületével 

kapcsolatos koordinációs tevékenységek ellátása. Meghatározott háttéranyagok és 

dokumentációk elkészítése: 15 pont 



 

 

- Részvétel az egyetemi döntéshozatalban: 10 pont 

- A szakterületéhez kapcsolódó stratégiai kérdésekben az Elnök támogatása: 10 

pont 

- Egyéb a hallgatói érdekképviselettel összefüggő tevékenységek ellátása: 0 pont 

 

Bagi Nikoletta Dóra pályázó esetében 5 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- Az egyetemi közösségi élethez egyéb vonatkozásban kapcsolódó tevékenység 

ellátása: 5 pont 

 

Dibusz Bendegúz pályázó esetében 60 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- A szakterületéhez kapcsolódó adminisztratív és operatív tevékenységek ellátása: 

30 pont 

- A szakterülethez kapcsolódó koordináció ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 

10 pont 

- A szakterület napi feladatainak ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 10 pont 

- Egyéb szakterületével összefüggő tevékenységek ellátása: 10 pont 

 

Fodor Márk Joszipovics pályázó esetében 100 pont, amelyek az alábbi módon 

részleteződnek: 

− Az EHÖK/HÖK/DÖK munkájának koordinálása, szervezése és irányítása. A 

szervezet mindennapi munkájának megtervezése, feladatok meghatározása az 

adott területért felelős tisztségviselőknek: 70 pont 

− Részvétel az egyetemi döntéshozatalban: 15 pont 

− Stratégiai és protokoll tevékenységek ellátása: 15 pont 

 

 

 



 

 

Kircsi Tamás pályázó esetében 30 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- A szakterületéhez kapcsolódó adminisztratív és operatív tevékenységek ellátása: 

20 pont 

- A szakterülethez kapcsolódó koordináció ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 

0 pont 

- A szakterület napi feladatainak ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 10 pont 

- Egyéb szakterületével összefüggő tevékenységek ellátása: 0 pont 

 

 

Kovács Martin pályázó esetében 5 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- Az egyetemi közösségi élethez egyéb vonatkozásban kapcsolódó tevékenység 

ellátása: 5 pont 

 

 

Krózser Martin pályázó esetében 25 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- A szakterületéhez kapcsolódó adminisztratív és operatív tevékenységek ellátása: 

10 pont 

- A szakterülethez kapcsolódó koordináció ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 

2 pont 

- A szakterület napi feladatainak ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 3 pont 

- Egyéb szakterületével összefüggő tevékenységek ellátása: 10 pont 

 

Kuripla János pályázó esetében 43 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- Az Elnökségi ülés és a Küldöttgyűlés napirendjének előkészítése, jegyzőkönyvek 

vezetése: 10 pont 

- Az EHÖK/HÖK/DÖK adminisztrációs feladatainak ellátása: 18 pont  

- Egyéb a feladatkörével összefüggő tevékenységek ellátása: 15 pont 



 

 

Mészáros Kinga pályázó esetében 50 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- Az EHÖK/DÖK adminisztrációs feladatainak ellátása, a saját szakterületével 

kapcsolatos koordinációs tevékenységek ellátása. Meghatározott háttéranyagok és 

dokumentációk elkészítése: 25 pont 

- Részvétel az egyetemi döntéshozatalban: 10 pont 

- A szakterületéhez kapcsolódó stratégiai kérdésekben az Elnök támogatása: 10 

pont 

- Egyéb a hallgatói érdekképviselettel összefüggő tevékenységek ellátása: 5 pont 

 

 

Mikula Fanni pályázó esetében 5 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- Az egyetemi közösségi élethez egyéb vonatkozásban kapcsolódó tevékenység 

ellátása: 5 pont 

 

 

Molnár Kamilla pályázó esetében 55 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- A szakterületéhez kapcsolódó adminisztratív és operatív tevékenységek ellátása: 

30 pont 

- A szakterülethez kapcsolódó koordináció ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 

10 pont 

- A szakterület napi feladatainak ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 10 pont 

- Egyéb szakterületével összefüggő tevékenységek ellátása: 5 pont 

 

 

Pávkovics Máté pályázó esetében 35 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- A szakterületéhez kapcsolódó adminisztratív és operatív tevékenységek ellátása: 

10 pont 



 

 

- A szakterülethez kapcsolódó koordináció ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 

10 pont 

- A szakterület napi feladatainak ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 10 pont 

- Egyéb szakterületével összefüggő tevékenységek ellátása: 5 pont 

 

 

Tóth Viktória pályázó esetében 38 pont, amelyek az alábbi módon részleteződnek: 

 

- A szakterületéhez kapcsolódó adminisztratív és operatív tevékenységek ellátása: 

20 pont 

- A szakterülethez kapcsolódó koordináció ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 

3 pont 

- A szakterület napi feladatainak ellátása az Elnök iránymutatása alapján: 10 pont 

- Egyéb szakterületével összefüggő tevékenységek ellátása: 5 pont 

 

Fodor Márk Joszipovics összegezte, miszerint a benyújtott pályázatok összpontszáma 

486 pont, így a 495.000 forintos keretösszeget figyelembe véve 1.019 forintot ér 

egy pont. Javasolja, hogy a Gazdasági Hivatal ügyintézésének megkönnyítése céljából az 

egy pontszámra eső összeget kerekítsék 1.000 forintra, a maradványt pedig a jövőben 

használják fel. 

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Fodor Márk Joszipovics ezt követően elvégezte az ösztöndíjak meghatározását a 

pontszámok alapján: 

 

Apró Richárd pályázó esetében, a 35 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 35.000 forint. 

Bagi Nikoletta Dóra pályázó esetében, a 5 közéleti pontszám alapján az elnyert 

ösztöndíj összege 5.000 forint. 



 

 

Dibusz Bendegúz pályázó esetében, a 60 közéleti pontszám alapján az elnyert 

ösztöndíj összege 60.000 forint. 

Fodor Márk Joszipovics pályázó esetében, a 100 közéleti pontszám alapján az elnyert 

ösztöndíj összege 100.000 forint. 

Kircsi Tamás pályázó esetében, a 30 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 30.000 forint. 

Kovács Martin pályázó esetében, a 5 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 5.000 forint. 

Krózser Martin pályázó esetében, a 25 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 25.000 forint. 

Kuripla János pályázó esetében, a 43 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 43.000 forint. 

Mészáros Kinga pályázó esetében, a 50 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 50.000 forint. 

Mikula Fanni pályázó esetében, a 5 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 5.000 forint. 

Molnár Kamilla pályázó esetében, a 55 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 55.000 forint. 

Pávkovics Máté pályázó esetében, a 35 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 35.000 forint. 

Tóth Viktória pályázó esetében, a 38 közéleti pontszám alapján az elnyert ösztöndíj 

összege 38.000 forint. 

Fodor Márk Joszipovics szavazásra bocsátja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

február havi közéleti ösztöndíjak bírálatának eredményét.   

 



 

 

A Bizottság egyhangúlag támogatta a február havi közéleti ösztöndíjak előterjesztését a 

Hallgatói Önkormányzat Elnöksége részére. 

 

 

2.EGYEBEK: 

 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy egyelőre nagyon jó ütemben halad a pályázatok 

feldolgozása, szinte csak a kari dokumentáció hiányzik.  

További hozzászólás hiányában megköszöni mindenkinek a részvételt és az ülést lezárja 

20:41-kor.  

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ösztöndíjbíráló 

Bizottságának 2021. március 1-jei üléséről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

 

Budapest, 2021. március 1. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Szekeres Balázs  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 

 

 

Általános elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Apró Richárd  Fecser Zsuzsanna 

Gazdasági elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 Kommunikációs és adatvédelmi 

ügyekért felelős elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 



 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Mészáros Kinga   Garab Anna  

Kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   
____________________________  ____________________________ 

Ferenczi Tamás   Szalai Zsombor 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Rendészettudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   

 Alelnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

   
 

____________________________    

Tóth Viktória   P.H. 

Adminisztrációs fejlesztésért felelős 

elnöki megbízott 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
Készült: 3 példányban 
Egy példány: 10 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Tóth Viktória (EHÖK Adminisztrációs fejlesztésért felelős elnöki megbízott) 

Kapják:  
1. sz. példány: NKE Oktatási és Tanulmányi Iroda 
2. sz. példány: NKE Gazdasági Hivatal 
3. sz. példány: EHÖK irattár 
 



 

 

Iktatószám: 34000/3377-97/2021      5/2021. (III.01.) 
          .sz eredeti példány 

5/2021 (III. 01.) számú 

EHÖK Ösztöndíj Bíráló Bizottság 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 23. § (4) 

értelmében az ösztöndíjbíráló bizottságok összesítik a beérkezett pályázatokat, 

megvizsgálják a bennük foglaltakat, és jegyzőkönyv és határozat formájában javaslatot 

terjesztenek elő a HÖK Elnökség számára. Ezen rendelkezés alapján a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban: EHÖK) 

Ösztöndíj Bíráló Bizottsága 2021. március 1-jén nyílt szavazás keretein belül döntött a 

számára beérkezett február havi közéleti ösztöndíjpályázatok elbírálásáról és javaslat 

előterjesztéséről.  

A Bizottság egyhangúlag támogatta a számára beérkezett február havi közéleti 

ösztöndíjak előterjesztését a Hallgatói Önkormányzat Elnöksége részére. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ösztöndíj Bíráló 

Bizottságának 2021. március 1-jén készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. március 1. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Szekeres Balázs  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

Általános elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

______________________________ 

  

 

 

_____________________________ 

Apró Richárd  Fecser Zsuzsanna 

Gazdasági elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 Kommunikációs és adatvédelmi 

ügyekért felelős elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Mészáros Kinga   Garab Anna  

Kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 

 

 

 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   
____________________________  ____________________________ 

Ferenczi Tamás   Szalai Zsombor  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Rendészettudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   

 Alelnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

   
 

____________________________   

Tóth Viktória   P.H. 

Adminisztrációs fejlesztésért felelős 

elnöki megbízott 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

  

 
 

 
 

 



 

 

Készült: 3 példányban 
Egy példány: 3 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Tóth Viktória (EHÖK Adminisztrációs fejlesztésért felelős elnöki megbízott) 
Kapják:  
1. sz. példány: NKE Oktatási és Tanulmányi Iroda 

2. sz. példány: NKE Gazdasági Hivatal 
3. sz. példány: EHÖK irattár 
 

 


