
 

 

Iktatószám:           .sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgatói Önkormányzatának  

2021. május 2-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. május 2. (vasárnap)   18:00  

Az ülés helye:  

 

Online, 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)   

 Huncsik Dániel kari HÖK elnök (VTK)   

 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 

Az ülésre tanácskozási 

joggal meghívottak:   

    

    Szekeres Balázs  

  Apró Richárd 

  Kuripla János 

  Fecser Zsuzsanna 

  Mészáros Kinga 

  Dibusz Bendegúz 

  Molnár Kamilla 

  Tóth Viktória 

  

   

      

   

Összes mandátum: 5 
 

  

  Ebből jelen: 5 

  Hiányzó: - 



 

 

Előzetes napirendi pontok: 

 

1. Költségvetés módosítása 

2. Gólyatábor  

3. Személyi ügyek, delegálások 

4. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit. Felkéri Kuripla Jánost a 

jegyzőkönyv vezetésére, aki elfogadja azt. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. 

Megállapítja, hogy öt mandátum van jelen és az ülés határozatképes.  

 

Ismerteti az előzetes napirendi pontokat. Megkérdezi az Elnökség további tagjait, van-e 

módosító javaslatuk. Az Elnökség tagjainak részéről nem érkezett módosító javaslat.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

 

1. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a költségvetésben az április hónapra 

meghatározott közéleti ösztöndíjkeret nem várt többletfeladatok miatt kevésnek bizonyult 

ahhoz, hogy méltányos díjazásban részesüljön minden képviselő, így annak megemelését 

terjeszti elő. Az ehavi emelés összege a következő hat havi keretösszegekből egyformán 

szétosztva kerülne levonásra. Az előterjesztésre hivatkozási alapot nyújt az 

Alapszabályban az Elnökség feladata és jogai között felsorolt tényező, miszerint az 

Elnökség két Küldöttgyűlés között saját hatáskörben, 10%-ot meg nem haladó 

összegszerű mértékben módosíthatja a költségvetését, amiről tájékoztatja a 

Küldöttgyűlést.  

Szavazásra bocsátja a költségvetés módosítását. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a költségvetés módosítását. 

 

 



 

 

2. GÓLYATÁBOR  

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy elkezdődött a 2021-es Gólyatábor 

megtartásáról és annak körülményeiről várhatóan május második felében várható döntés. 

Érdeklődik, hogy hogyan állnak a karok a mentorprogrammal, illetve az egyéb 

készülődéssel. 

Garab Anna ismerteti, hogy az ÁNTK-n már lezajlott a mentorok kiválasztása, ami náluk 

idén egy három körös procedúrát jelentett (pályázat-motivációs levél, általános 

elbeszélgetés-szituációs és szakmai beszélgetés). Ezek alapján kiválasztották a 

mentorokat arra az esetre, ha a tervezett teljes létszámmal részt tudnak venni a 

gólyatáborban, de jelezték mindenkinek, hogy egy potenciális létszámcsökkentési 

eshetőség miatt még senkinek sem biztosított a helye. A csapatsegítők kiválasztása majd 

a csapatszámok fixálása után történik, de már körvonalazódik, hogy kinek mi lesz a 

feladatköre. A tematikával és a kari polók tervezésével már haladnak, a kért határidőre 

készen lesznek vele.  

Ferenczi Tamás jelzi, hogy az RTK-n is zajlik már a mentorprogramba való jelentkezés, 

viszont egyelőre még nem érkezett be túl sok pályázat. Reméli, hogy ez a pályázat leadási 

határidőig még változik, amennyiben nem, akkor kitalálnak majd valami megoldást, ami 

miatt a mentorok kiválasztásának pontos menetrendje még egyelőre kérdéses. Szeretné, 

ha már a következő hét folyamán meg tudnák tartani a szóbeli elbeszélgetéseket, amely 

egy rövid bemutatkozás után szituációs feladatokból állna. Ezután ismerteti a mentorpárok 

tervezett tájékoztatását a létszámok kérdésességének következtében.  

Fodor Márk Joszipovics reflektál az elhangzottakra. 

Ferenczi Tamás tisztázza a tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdést, és elmondja, 

hogy náluk is hasonlóképp zajlik majd, mint az ÁNTK-n, csak ők egy rangsort állítanak fel 

a párok között, ami alapján az annak a végén levő párok helyzete lesz a kérdéses a létszám 

függvényében. 

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy minden legyen készen időben, a grafika és a tematika 

is legyen meg időben. 



 

 

Ferenczi Tamás jelzi, hogy azok már folyamatban vannak, a kari választmány tagjai 

dolgoznak rajta, időben elküldik majd.  

Rozs József elmondja, hogy az elsődleges prioritás a HHK-n a kari HÖK választmány 

felállítása, majd csak utána szeretnének jobban foglalkozni a kevésbé aktuális 

mentorprogrammal. Mindenesetre ő nem szeretné, hogy ha a mentorok kiválasztása 

sokáig húzódna, nagyjából a következő hétre már szeretné, ha folyamatban lenne a dolog.   

Fodor Márk Joszipovics kiemeli, hogy a gólyatábor is aktuális és annak is prioritásnak 

kell lennie a karok számára. Szeretné, ha május végére rendelkeznének mind a 

létszámmal, mind a grafikával és a tematikával, viszont a határidő ne menjen a minőség 

rovására. Jelzi, hogy szerinte az új választmány civil tagjaira nyugodtan lehet támaszkodni 

a gólyatábor ügyében, valamint, ha szükség van rá, akkor további segítséget is tud 

biztosítani.  

Rozs József reflektál, illetve jelzi, hogy május hónap egy részében ő egyéb elfoglaltság 

miatt nem áll majd rendelkezésre.  

Fodor Márk Joszipovics megkéri, hogy ebben az esetben jelöljön ki maga helyett valakit 

a választmányból, aki addig tud ezzel foglalkozni.  

Huncsik Dániel ismerteti, hogy a VTK-n még nem történtek konkrét lépések a 

mentorprogrammal kapcsolatban, de már egyeztettek róla. A választmányukban van olyan 

tag, akinek van tapasztalata a szervezésben, így ebből a szempontból nem lesz náluk 

probléma. Még a mentorok kiválasztásának módjáról nem tudtak dönteni, több opció is 

felmerült náluk. A tematikával és a grafikával kapcsolatos munkálatok folyamatban 

vannak.  

Fodor Márk Joszipovics azt tanácsolja, hogy csak egyféle módon döntsenek a 

mentorokról, ne keverjék az opciókat, valamint a lehető legmegfelelőbb embereket 

válasszák ki a munkára, akik el tudják majd látni a feladataikat. 

Huncsik Dániel elmondja, hogy a korábbi tapasztalatokból adódóan valószínűleg 

kiválasztásos alapon fog működni náluk a mentorprogram, hiszen korábban is csak olyanok 



 

 

jelentkeztek mentornak, akik a többi közösségi tevékenységből, a hallgatói 

érdekképviseletből is kivették a részüket.  

Fodor Márk Joszipovics további hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pontot. 

 

3. SZEMÉLYI ÜGYEK, DELEGÁLÁSOK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy az utóbbi időben felállt a VTK, illetve az RTK 

HÖK, valamint folyamatban van a HHK HÖK felállása is. Ezáltal alakulóban vannak a kari 

delegálások, amelyek dokumentációja is zajlik. Arra kéri a kari elnököket, hogy minden 

elkészült határozatot küldjenek el az EHÖK számára. Ha bármi nem világos, akkor 

szóljanak, nehogy problémák adódjanak. Emellett kéri, hogy a vonatkozó Facebook 

csoportokat is tartsák napra készen, cseréljék benne a tagokat, ahol változás van. Valamint 

az e-mail fiókokkal kapcsolatban is számoljanak be, hogy amennyiben bárhol hiányosság 

vagy változtatás van, azon lehessen dolgozni a következő hetekben.  

Ferenczi Tamás elmondja, hogy ő már küldött táblázatot a delegálásokkal kapcsolatban, 

az azokhoz kapcsolódó határozatokat hamarosan küldik. Emellett jelzi, hogy szükségük 

lesz lemondó nyilatkozatokra, mert több olyan végzős hallgató is van a delegáltak között, 

akinek még nem járna le a mandátuma, de már nem lesz többé az Egyetem hallgatója. 

Kérdést tesz fel a Küldöttgyűlésen részt vevő hallgatókkal kapcsolatban. 

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy mindenképp már az új tagok vegyenek részt a 

Küldöttgyűlésen, valamint jelzi, hogy már a meghívón is az új delegáltak neve szerepel.  

Ferenczi Tamás tájékoztat továbbá, hogy ő már frissítette a Facebook csoportot, 

valamint, hogy a kellő dokumentációk hamarosan érkeznek mindenhez. 

Fodor Márk Joszipovics kiemeli, hogy a Küldöttgyűlés meghívón már minden kar 

esetében az új tagok szerepelnek, akik meg is kapták azt e-mailben.  

Ferenczi Tamás jelzi, hogy az új e-mail fiókok igénylése is zajlik, már csak egy aláírt 

igénylőt vár és küldi azt is az EHÖK részére. 



 

 

Fodor Márk Joszipovics kiemeli, hogy bizonyos testületeknél fontos, hogy a 

delegálásokat naprakészen tartsák, hiszen vannak olyanok, ahol szükségesek a lemondó 

nyilatkozatok, amely minden kar esetében kelleni fog. Ehhez kapni fognak egy mintát, 

amelyet mindenkinek le kell majd adnia, aki lemond a delegáltsáságról. 

Garab Anna érdeklődik az idei szenátusi delegáltságról. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy ennek a módját még tisztázni fogják, de erre 

mindenképpen majd csak az EHÖK elnökválasztás után kerül sor. 

Huncsik Dániel elnézést kér a VTK-n felmerülő delegálási problémákért. Valamint 

érdeklődik a kari pecsét után. 

Fodor Márk Joszipovics reflektál az elhangzottakkal kapcsolatban és kiemeli, hogy ez a 

szituáció az ő számára is fontos tanulsággal rendelkezett.  

 

4. EGYEBEK: 

Dibusz Bendegúz tájékoztat, hogy a megküldött menetrend szerint megkezdődik az 

áprilisi közéleti ösztöndíj pályázat feldolgozása, amihez kéri, hogy a karok is tartsák 

magukat, illetve jelzi, hogy az elnökválasztó Küldöttgyűlés miatt a következő Elnökségi 

ülés csúszni fog egy pár napot. 

Fodor Márk Joszipovics kéri a kari elnököket, hogy gyűjtsék össze, ha eddig ne, tették, 

hogy a választmányaikból kik szeretnének részt venni a következő HÖOK vezetőképzőn és 

ezt jelezzék felé. 

Emellett elmondja, hogy leadta a pályázatát az EHÖK elnöki tisztség betöltésére, amelyet 

nemsokára megkapnak majd a meghívó mellé, hogy át tudják nézni az elnökválasztó 

Küldöttgyűlés előtt. További hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 

lezárja 18:51-kor. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2021. május 2-i Elnökségi 

üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. május 2.  



 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Huncsik Dániel   Garab Anna  

Elnök 

Víztudományi Kar 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 

 

 

   
____________________________  ____________________________ 

Ferenczi Tamás   Rozs József  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Rendészettudományi Kar 

Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem   

 Elnök  

Hallgatói Önkormányzat 

Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 7 lap 
Mellékletek száma:0  

Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:           .sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgatói Önkormányzatának  

2021. május 2-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. május 2. (vasárnap)   18:00  

Az ülés helye:  

 

Online, Microsoft Teams 

      

Ülés formája:    Nyílt   

Ülésvezető:  Fodor Márk Joszipovics    

Jegyzőkönyvvezető:   Kuripla János    
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Összes mandátum: 5 
 

  

  Ebből jelen: 5 

  Hiányzó: - 



 

 

Előzetes napirendi pontok: 

 

1. Költségvetés módosítása 

2. Gólyatábor  

3. Személyi ügyek, delegálások 

4. Egyebek 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az ülés résztvevőit. Felkéri Kuripla Jánost a 

jegyzőkönyv vezetésére, aki elfogadja azt. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. 

Megállapítja, hogy öt mandátum van jelen és az ülés határozatképes.  

 

Ismerteti az előzetes napirendi pontokat. Megkérdezi az Elnökség további tagjait, van-e 

módosító javaslatuk. Az Elnökség tagjainak részéről nem érkezett módosító javaslat.  

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

 

1. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a költségvetésben az április hónapra 

meghatározott közéleti ösztöndíjkeret nem várt többletfeladatok miatt kevésnek bizonyult 

ahhoz, hogy méltányos díjazásban részesüljön minden képviselő, így annak megemelését 

terjeszti elő. Az ehavi emelés összege a következő hat havi keretösszegekből egyformán 

szétosztva kerülne levonásra. Az előterjesztésre hivatkozási alapot nyújt az 

Alapszabályban az Elnökség feladata és jogai között felsorolt tényező, miszerint az 

Elnökség két Küldöttgyűlés között saját hatáskörben, 10%-ot meg nem haladó 

összegszerű mértékben módosíthatja a költségvetését, amiről tájékoztatja a 

Küldöttgyűlést.  

Szavazásra bocsátja a költségvetés módosítását. 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a költségvetés módosítását. 

 

 



 

 

2. GÓLYATÁBOR  

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy elkezdődött a 2021-es Gólyatábor 

megtartásáról és annak körülményeiről várhatóan május második felében várható döntés. 

Érdeklődik, hogy hogyan állnak a karok a mentorprogrammal, illetve az egyéb 

készülődéssel. 

Garab Anna ismerteti, hogy az ÁNTK-n már lezajlott a mentorok kiválasztása, ami náluk 

idén egy három körös procedúrát jelentett (pályázat-motivációs levél, általános 

elbeszélgetés-szituációs és szakmai beszélgetés). Ezek alapján kiválasztották a 

mentorokat arra az esetre, ha a tervezett teljes létszámmal részt tudnak venni a 

gólyatáborban, de jelezték mindenkinek, hogy egy potenciális létszámcsökkentési 

eshetőség miatt még senkinek sem biztosított a helye. A csapatsegítők kiválasztása majd 

a csapatszámok fixálása után történik, de már körvonalazódik, hogy kinek mi lesz a 

feladatköre. A tematikával és a kari polók tervezésével már haladnak, a kért határidőre 

készen lesznek vele.  

Ferenczi Tamás jelzi, hogy az RTK-n is zajlik már a mentorprogramba való jelentkezés, 

viszont egyelőre még nem érkezett be túl sok pályázat. Reméli, hogy ez a pályázat leadási 

határidőig még változik, amennyiben nem, akkor kitalálnak majd valami megoldást, ami 

miatt a mentorok kiválasztásának pontos menetrendje még egyelőre kérdéses. Szeretné, 

ha már a következő hét folyamán meg tudnák tartani a szóbeli elbeszélgetéseket, amely 

egy rövid bemutatkozás után szituációs feladatokból állna. Ezután ismerteti a mentorpárok 

tervezett tájékoztatását a létszámok kérdésességének következtében.  

Fodor Márk Joszipovics reflektál az elhangzottakra. 

Ferenczi Tamás tisztázza a tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdést, és elmondja, 

hogy náluk is hasonlóképp zajlik majd, mint az ÁNTK-n, csak ők egy rangsort állítanak fel 

a párok között, ami alapján az annak a végén levő párok helyzete lesz a kérdéses a létszám 

függvényében. 

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy minden legyen készen időben, a grafika és a tematika 

is legyen meg időben. 



 

 

Ferenczi Tamás jelzi, hogy azok már folyamatban vannak, a kari választmány tagjai 

dolgoznak rajta, időben elküldik majd.  

Rozs József elmondja, hogy az elsődleges prioritás a HHK-n a kari HÖK választmány 

felállítása, majd csak utána szeretnének jobban foglalkozni a kevésbé aktuális 

mentorprogrammal. Mindenesetre ő nem szeretné, hogy ha a mentorok kiválasztása 

sokáig húzódna, nagyjából a következő hétre már szeretné, ha folyamatban lenne a dolog.   

Fodor Márk Joszipovics kiemeli, hogy a gólyatábor is aktuális és annak is prioritásnak 

kell lennie a karok számára. Szeretné, ha május végére rendelkeznének mind a 

létszámmal, mind a grafikával és a tematikával, viszont a határidő ne menjen a minőség 

rovására. Jelzi, hogy szerinte az új választmány civil tagjaira nyugodtan lehet támaszkodni 

a gólyatábor ügyében, valamint, ha szükség van rá, akkor további segítséget is tud 

biztosítani.  

Rozs József reflektál, illetve jelzi, hogy május hónap egy részében ő egyéb elfoglaltság 

miatt nem áll majd rendelkezésre.  

Fodor Márk Joszipovics megkéri, hogy ebben az esetben jelöljön ki maga helyett valakit 

a választmányból, aki addig tud ezzel foglalkozni.  

Huncsik Dániel ismerteti, hogy a VTK-n még nem történtek konkrét lépések a 

mentorprogrammal kapcsolatban, de már egyeztettek róla. A választmányukban van olyan 

tag, akinek van tapasztalata a szervezésben, így ebből a szempontból nem lesz náluk 

probléma. Még a mentorok kiválasztásának módjáról nem tudtak dönteni, több opció is 

felmerült náluk. A tematikával és a grafikával kapcsolatos munkálatok folyamatban 

vannak.  

Fodor Márk Joszipovics azt tanácsolja, hogy csak egyféle módon döntsenek a 

mentorokról, ne keverjék az opciókat, valamint a lehető legmegfelelőbb embereket 

válasszák ki a munkára, akik el tudják majd látni a feladataikat. 

Huncsik Dániel elmondja, hogy a korábbi tapasztalatokból adódóan valószínűleg 

kiválasztásos alapon fog működni náluk a mentorprogram, hiszen korábban is csak olyanok 



 

 

jelentkeztek mentornak, akik a többi közösségi tevékenységből, a hallgatói 

érdekképviseletből is kivették a részüket.  

Fodor Márk Joszipovics további hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pontot. 

 

3. SZEMÉLYI ÜGYEK, DELEGÁLÁSOK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy az utóbbi időben felállt a VTK, illetve az RTK 

HÖK, valamint folyamatban van a HHK HÖK felállása is. Ezáltal alakulóban vannak a kari 

delegálások, amelyek dokumentációja is zajlik. Arra kéri a kari elnököket, hogy minden 

elkészült határozatot küldjenek el az EHÖK számára. Ha bármi nem világos, akkor 

szóljanak, nehogy problémák adódjanak. Emellett kéri, hogy a vonatkozó Facebook 

csoportokat is tartsák napra készen, cseréljék benne a tagokat, ahol változás van. Valamint 

az e-mail fiókokkal kapcsolatban is számoljanak be, hogy amennyiben bárhol hiányosság 

vagy változtatás van, azon lehessen dolgozni a következő hetekben.  

Ferenczi Tamás elmondja, hogy ő már küldött táblázatot a delegálásokkal kapcsolatban, 

az azokhoz kapcsolódó határozatokat hamarosan küldik. Emellett jelzi, hogy szükségük 

lesz lemondó nyilatkozatokra, mert több olyan végzős hallgató is van a delegáltak között, 

akinek még nem járna le a mandátuma, de már nem lesz többé az Egyetem hallgatója. 

Kérdést tesz fel a Küldöttgyűlésen részt vevő hallgatókkal kapcsolatban. 

Fodor Márk Joszipovics kéri, hogy mindenképp már az új tagok vegyenek részt a 

Küldöttgyűlésen, valamint jelzi, hogy már a meghívón is az új delegáltak neve szerepel.  

Ferenczi Tamás tájékoztat továbbá, hogy ő már frissítette a Facebook csoportot, 

valamint, hogy a kellő dokumentációk hamarosan érkeznek mindenhez. 

Fodor Márk Joszipovics kiemeli, hogy a Küldöttgyűlés meghívón már minden kar 

esetében az új tagok szerepelnek, akik meg is kapták azt e-mailben.  

Ferenczi Tamás jelzi, hogy az új e-mail fiókok igénylése is zajlik, már csak egy aláírt 

igénylőt vár és küldi azt is az EHÖK részére. 



 

 

Fodor Márk Joszipovics kiemeli, hogy bizonyos testületeknél fontos, hogy a 

delegálásokat naprakészen tartsák, hiszen vannak olyanok, ahol szükségesek a lemondó 

nyilatkozatok, amely minden kar esetében kelleni fog. Ehhez kapni fognak egy mintát, 

amelyet mindenkinek le kell majd adnia, aki lemond a delegáltsáságról. 

Garab Anna érdeklődik az idei szenátusi delegáltságról. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy ennek a módját még tisztázni fogják, de erre 

mindenképpen majd csak az EHÖK elnökválasztás után kerül sor. 

Huncsik Dániel elnézést kér a VTK-n felmerülő delegálási problémákért. Valamint 

érdeklődik a kari pecsét után. 

Fodor Márk Joszipovics reflektál az elhangzottakkal kapcsolatban és kiemeli, hogy ez a 

szituáció az ő számára is fontos tanulsággal rendelkezett.  

 

4. EGYEBEK: 

Dibusz Bendegúz tájékoztat, hogy a megküldött menetrend szerint megkezdődik az 

áprilisi közéleti ösztöndíj pályázat feldolgozása, amihez kéri, hogy a karok is tartsák 

magukat, illetve jelzi, hogy az elnökválasztó Küldöttgyűlés miatt a következő Elnökségi 

ülés csúszni fog egy pár napot. 

Fodor Márk Joszipovics kéri a kari elnököket, hogy gyűjtsék össze, ha eddig ne, tették, 

hogy a választmányaikból kik szeretnének részt venni a következő HÖOK vezetőképzőn és 

ezt jelezzék felé. 

Emellett elmondja, hogy leadta a pályázatát az EHÖK elnöki tisztség betöltésére, amelyet 

nemsokára megkapnak majd a meghívó mellé, hogy át tudják nézni az elnökválasztó 

Küldöttgyűlés előtt. További hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 

lezárja 18:51-kor. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2021. május 2-i Elnökségi 

üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. május 2.  
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Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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Készült: 1 példányban 
Egy példány: 7 lap 
Mellékletek száma:0  

Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  


