
 

 

Iktatószám:           .sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgatói Önkormányzatának  

2021. május 13-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2021. május 13. 

(csütörtök) 

20:00  

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:   

    

  Dibusz Bendegúz 

Krózser Martin 

Kuripla János 

Mészáros Kinga 

Molnár Kamilla 

Pávkovics Máté 

Tóth Viktória  

  

   

      

   

Összes mandátum: 5 
 

  

  Ebből jelen: 5 

  Hiányzó: - 

 

Előzetes napirendi pontok: 



 

 

 

1) Személyi ügyek 

a) EHÖK általános elnökhelyettes 

b) EHÖK gazdasági elnökhelyettes 

c) EHÖK kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes 

d) EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

e) EHÖK irodavezető 

f) Szenátus delegálás 

g) Egyetemi Képzésfejlesztési Tanács delegálás 

h) Etikai Bizottság delegálás 

i) Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság delegálás 

j) Alumni Bizottság delegálás 

k) Egyetemi Minőségügyi Bizottság delegálás 

l) Hallgatói Jogorvoslati Bizottság delegálás 

m) Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkár előterjesztés 

2) Alapszabály módosítás előkészítése 

3) Gólyatábor 

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 tagjait, van-e módosító 

javaslatuk. Tájékoztat, hogy neki van módosító javaslata. 

Módosított napirendi pontok: 

 

1) Személyi ügyek 

a) EHÖK általános elnökhelyettes 

b) EHÖK gazdasági elnökhelyettes 

c) EHÖK kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes 

d) EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

e) EHÖK irodavezető 

f) Szenátus delegálás 

g) Egyetemi Képzésfejlesztési Tanács delegálás 

h) Etikai Bizottság delegálás 

i) Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság delegálás 

j) Alumni Bizottság delegálás 

k) Egyetemi Minőségügyi Bizottság delegálás 

l) Hallgatói Jogorvoslati Bizottság delegálás 

m) Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkár előterjesztés 

2) Alapszabály módosítás előkészítése 

3) Gólyatábor 



 

 

4) HTJSZ kollégiumi felvételi eljárás szempontrendszere 

5) Egyebek 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított napirendi pontokat. 

 

 

1. SZEMÉLYI ÜGYEK 

a. EHÖK általános elnökhelyettes  

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy Pávkovics Mátét szeretné általános 

elnökhelyettesnek javasolni, mert úgy gondolja, úgy gondolja, hogy azt almúlt években 

végzett képviselői munkája bizonyítja, hogy milyen rátermett. Ő az egyetemi kulturális 

élet előmozdítója, nagyobb feladatokra is képesnek tartja. Általános elnökhelyettesként is 

főleg a kulturális ügyekkel kapcsolatban tevékenykedne, valamint tanácsadó szerepet 

töltene be. 

Pávkovics Máté elmondja, hogy igyekszik mindent megtenni, mindent bele fog adni. 

Reméli, hogy munkájával meg tudja változtatni a negatív véleményt a tisztségről. 

b. EHÖK gazdasági elnökhelyettes 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy Dibusz Bendegúzt javasolja a pozíció 

betöltésére, aki a szabályzatmódosítások kivételével felelt a gazdasági ügyekért az elmúlt 

3-4 hónapban gazdasági fejlesztésért felelős elnöki megbízottként. Szerinte a tettei és 

eredményei ebből az időszakból magukért beszélnek. 

Dibusz Bendegúz kiegészíti, ahogyan a Küldöttgyűlésen is megjelent, megtartották az 

első közös szociális ügyekkel foglalkozó ülést, amiről pozitív volt a visszajelzés és ezt a 

HÖOK-os program után is folytatni szeretné havi 1-1 üléssel vagy amennyi majd 

szükségesnek tűnik. 

 



 

 

c. EHÖK kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős 

elnökhelyettes 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy a pozíció betöltésére Molnár Kamillát javasolja, 

aki Dibusz Bendegúzhoz hasonlóan már az elmúlt hónapokban végezte Fecser Zsuzsanna 

feladatát. Szerinte elképesztően jól végzi a munkáját és nála jobbat nem is találhatnának. 

Rozs József kérdezi, hogy esetleg lenne-e idő a kari honlap újra strukturálására a 

közeljövőben. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy közelednek hozzá, hogy aktuális legyen a téma, 

akár már május hónap végéig elkezdődhet az ezzel kapcsolatos munka. 

Molnár Kamilla hozzáteszi, hogy amit Rozs József küldött neki az EHÖK honlapon 

megjelenő HHK-s oldallal kapcsolatban, azt már megcsinálta, a többit majd a 

továbbiakban. 

Rozs József reflektál. 

d. EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettes 

Fodor Márk Joszipovics Mészáros Kingát javasolja, aki már régóta tölti be ezt a 

feladatkört és sokat köszönhetnek neki a hallgatók és az önkormányzat. Kreatív, innovatív 

ötletei vannak, kéri az elnökséget, hogy ezek megvalósításában támogassák a jelöltet. 

e. Irodavezető 

Fodor Márk Joszipovics Kuripla Jánost javasolja a pozíció betöltésére, akinek eddigi 

munkájára nem lehet panasz. Tájékoztat, hogy a távlati cél a pozíció betöltésére, az Tóth 

Viktória adminisztrációs fejlesztésért felelős elnöki megbízott, aki jelenleg végzős hallgató, 

így még nem ő fogja betölteni a pozíciót. Kuripla János továbbra is segít neki a pozícióba 

való betanulásba és az ő személye a biztosíték a közös munka megfelelő működésére.  

Kuripla János annyival egészíti ki, hogy továbbra is folytatják a közös munkát. 



 

 

f. Szenátus delegálás 

g. Egyetemi Képzésfejlesztési Tanács delegálás 

h. Etikai Bizottság delegálás 

i. Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság delegálás 

j. Alumni Bizottság delegálás 

k. Egyetemi Minőségügyi Bizottság delegálás 

Fodor Márk Joszipovics a delegálásokkal kapcsolatban elmondja, hogy egy kivételével 

mindegyik bizottságba magát javasolja delegálásra, amelyet azért csinál, mert a 

bizottságok egy része nem aktív túl gyakran, így nincs értelme szétszórni a delegálásokat 

a tagok között. 

l. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság delegálás 

Fodor Márk Joszipovics Krózser Martint javasolja delegálásra a HJB-be. Ismerteti, hogy 

már Krózser Martin elnöki megbízotti kinevezése óta őt szeretné delegálni a HJB-be, hogy 

olyan ember kerüljön oda, aki ki tud állni a véleményéért és javítani tudjon bizonyos 

eljárásokon, mint a kreditelismerési eljárás. 

Krózser Martin csak annyival egészíti ki, hogy nem fogja hagyni magát. 

m. Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkár előterjesztés 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy az ETDT elnöke Ádám Balázst, a HHK HÖK ETDT 

delegáltját javasolta ETDT titkárnak, amit respektálva szeretné, ha az elnökség Ádám 

Balázst terjesztené elő. 

15 perc szavazási szünetet rendel el 

A szünet után ismerteti a szavazási eredményeket: 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Pávkovics Máté 

általános elnökhelyettesi kinevezését. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Dibusz 

Bendegúz gazdasági elnökhelyettesi kinevezését. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Molnár Kamilla 

kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettesi kinevezését. 



 

 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Mészáros Kinga 

kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesi kinevezését. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Kuripla János 

irodavezetői kinevezését. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk 

Joszipovics szenátusi hallgatói csoportba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk 

Joszipovics Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk 

Joszipovics Etikai Bizottságba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk 

Joszipovics Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk 

Joszipovics Alumni Bizottságba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk 

Joszipovics Egyetemi Minőségügyi Bizottságba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Krózser Martin 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba történő delegálását. 

Az Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Ádám Balázs 

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkárának történő előterjesztését. 

 

2. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a jelenlegi Alapszabály már sem tartalmában, 

sem struktúrájában nem felel meg teljesen az elvárásoknak, ezért úgy gondolja, hogy 

elérkezett az ideje egy új Alapszabály megalkotásának. Egy viszonylag rövid, de pontos, 

mégis kellően rugalmas szabályzatot szeretne. Ezt július közepéig be szeretné fejezni egy 



 

 

munkacsoport segítségével, hogy augusztusban már a Szenátus elé lehessen terjeszteni. 

Ismerteti a módosítási terv menetét az Elnökségnek. 

3. GÓLYATÁBOR 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy még nem született hivatalos döntés a 

gólyatábor megtartásáról és annak körülményeiről. Szerinte elsőként a belépési 

lehetőségekről kellene beszélni. Elmondja, hogy szerinte mi lenne a megfelelő megoldás, 

amivel az Elnökség tagjai egyetértenek.  

Garab Anna szerint erre lesz majd központi szabályozás is, valamint a meghozott döntést 

majd a gólyahéten is lehetne alkalmazni. 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti a létszámkereteket, mind teljes kapacitás, mind 

csökkentett létszám esetén. 

Tájékoztat, hogy bizonyos szolgáltatások már le lettek foglalva a gólyatáborra, valamint 

elmondja, hogy május 31-ig végelegesítenie kell a karoknak a megjelenésüket. Emellé kér 

a karoktól ugyanakkorra egy kellékbeszerzési tervezetet is. 

Érdeklődik, hogy hogyan állnak a kari létszámok a szervezők létszámát tekintve. 

Rozs József elmondja, hogy náluk a HHK-n még zajlik a mentorprogramba való 

jelentkezés, amelynek határidejét lehet szükséges lesz meghosszabbítsák a kevés eddigi 

jelentkező miatt. 

Huncsik Dániel elmondja, hogy a VTK-n végül kinevezés alapján áll össze a szervezői 

létszám, az viszont még elég képlékeny. 

Fodor Márk Joszipovics megkéri őket, hogy mindenképp töltsék fel a megadott szervezői 

keretet, nehogy baj legyen abból, ha kevesebben lesznek.  

Kérdezi az Elnökség tagjaitól, akik rendelkeznek már akár összegyetemileg is alkalmazható 

témaötlettel, hogy ezek kidolgozása mennyire van előrehaladott állapotban.  

Garab Anna és Rozs József is ismerteti a hozzájuk tartozó kari részönkormányzatok 

ötleteit, amelyet az Elnökség tagjai megvitatnak. 



 

 

Ferenczi Tamás kérdezi, hogy a szervezői létszámkereten belül lehet-e variálni a 

mentorok és szervezők létszámát. 

Fodor Márk Joszipovics válaszul elmondja, hogy igen, a megadott kereten belül úgy 

változtatnak, ahogy az nekik megfelel, csak a pólók igényléséig döntsék el. 

 

4. HTJSZ KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁS SZEMPONTRENDSZERE 

Fodor Márk Joszipovics ismertet egy ELTE-ről elindult kezdeményezést, amely egy új 

kategóriát adna a kollégiumi felvételi eljárás során szociális pontrendszer egészségügyi 

részéhez. Kérdezi az Elnökség tagjait, hogy mit gondolnának arról, ha a HÖK a Kollégiumi 

Osztállyal együttesen nyújtaná be a kezdeményezést.  

Az Elnökség tagjai általánosságban véve nem tartják jó ötletnek a kezdeményezést, nem 

szeretnék, hogy a HÖK részese legyen annak.  

 

5. EGYEBEK: 

Ferenczi Tamás jelzi, hogy az RTK-n nincs jó visszhangja annak, hogy a záróvizsgák a 

korábbi bejelentéssel ellentétben mégis jelenléti formában lesznek megtartva, hiszen a 

végzősök nem így készültek a nemsokára kezdődő vizsgákra. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy beszélt a végzősök képviselőjével, akitől szintén 

azt hallotta, hogy a végzősök egyelőre még így nem tudnak semmit a lebonyolítás 

menetéről és kéri Ferenczi Tamást, hogy járjon utána a dolognak. 

Ferenczi Tamás ismerteti, hogy próbál segíteni a végzősöknek, tartja velük a kapcsolatot, 

akik elmondták neki, hogy miért ekkora a probléma az új rendelkezéssel. Azt a 

tájékoztatást kapta, hogy a vizsgáztatás menete visszaáll a TVSZ-ben leírtaknak 

megfelelőre, így viszont vannak olyan szakok, akiknek bizonyos vizsgatárgyra nem volt 

lehetőségük felkészülni, mivel az speciális körülmények meglétét igényli.  



 

 

Fodor Márk Joszipovics arra kéri, hogy a beérkezett panaszokat továbbítsa a kari dékánnak, 

hogy általa a vezetőség is tudjon róluk, ami minden karra érvényes. Emellett tájékoztat, 

hogy lesz egy Küldöttgyűlés, amelyen lesz szó a témáról. 

Garab Anna szerint jó ötlet a téma Küldöttgyűlés elé vezetése, amihez felmérnék, hogy 

melyik karon milyen a döntés visszhangja. 

Fodor Márk Joszipovics reflektál, majd további hozzászólás hiányában megköszöni a 

részvételt és az ülést lezárja 22:31-kor. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat 2021. május 13-i 

Elnökségi üléséről kézült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13.  

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Készült: 1 példányban 

Egy példány: 9 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          8/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

8/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött az EHÖK általános elnökhelyettesének 

megválasztásáról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Pávkovics Máté 

általános elnökhelyettesi kinevezését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 22. § (4) bekezdése értelmében az általános elnökhelyettes 

megbízatása meghatározott időpontig, de legkésőbb az EHÖK elnök mandátumának 

lejártáig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 

Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          9/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

9/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött az EHÖK gazdasági elnökhelyettesének 

megválasztásáról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Dibusz Bendegúz 

gazdasági elnökhelyettesi kinevezését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 23. § (5) bekezdése értelmében a gazdasági elnökhelyettes 

megbízatása meghatározott időpontig, de legkésőbb az EHÖK elnök mandátumának 

lejártáig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          10/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

10/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött az EHÖK kommunikációs és adatvédelmi 

ügyekért felelős elnökhelyettesének megválasztásáról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Molnár Kamilla 

kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettesi kinevezését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 24. § (4) bekezdése értelmében a kommunikációs és adatvédelmi 

ügyekért felelős elnökhelyettes megbízatása meghatározott időpontig, de legkésőbb az 

EHÖK elnök mandátumának lejártáig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          11/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

11/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettesének megválasztásáról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Mészáros Kinga 

kollégiumi ügyekért felelős elnökhelyettesi kinevezését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 25. § (4) bekezdése értelmében a kollégiumi ügyekért felelős 

elnökhelyettes megbízatása meghatározott időpontig, de legkésőbb az EHÖK elnök 

mandátumának lejártáig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          12/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

12/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött az EHÖK irodavezetőjének megválasztásáról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Kuripla János 

irodavezetői kinevezését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 26. § (2) bekezdése értelmében az irodavezető megbízatása 

meghatározott időpontig, de legkésőbb az EHÖK elnök mandátumának lejártáig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Garab Anna  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat  

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 2 lap 

Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          13/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

13/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött a szenátusi hallgatói képviselői csoportba való 

delegálásról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Fodor Márk Joszipovics 

szenátusi hallgatói képviselői csoportba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A HÖK Alapszabályának 6. § (2) bekezdése értelmében a szenátusi hallgatói képviselői 

csoport mandátuma december 31-ig szól. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Garab Anna   Kuripla János  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          14/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

14/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rend 37. § (3) bekezdése alapján 

Az EKFT tagjai a karok oktatási dékánhelyettesei, a kari tanácsok által delegált egyegy fő 

egyetemi tanár, a fejlesztési ügyekért felelős rektorhelyettes által delegált egy fő, valamint 

a HÖK képviselője. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 13-án 

titkos szavazás keretein belül döntött az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba való 

delegálásról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Fodor Márk Joszipovics 

Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Garab Anna  Kuripla János  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

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

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



 

 

Iktatószám:          15/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

15/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódex 10. § (3) bekezdése alapján A Bizottság 

tagjait a karok, a magasabb vezetők alárendeltségébe tartozó további szervezeti egységek, 

valamint a Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: HÖK) és a Doktorandusz 

Önkormányzat (a továbbiakban: DÖK) ajánlása és a rektor javaslata alapján a Szenátus 

választja. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 13-án titkos 

szavazás keretein belül döntött az Etikai Bizottságba való delegálásról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Fodor Márk Joszipovics 

Etikai Bizottságba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Garab Anna   Kuripla János  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 

Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          16/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

16/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rend 44. § (3) bekezdése alapján 

Az EEB elnöke a rektor által határozatlan időre megbízott intézményi esélyegyenlőségi 

koordinátor. A HÖK és a DÖK az EEB tagjai közé egy-egy főt delegál. Az EEB további tagjait 

a Szenátus választja három évre úgy, hogy a testületben a karok egy-egy fővel és a 

foglalkoztatottak érdekképviselete egy fővel biztosított legyen. Ennek a rendelkezésnek az 

értelmében a HÖK Elnökség május 13-án titkos szavazás keretein belül döntött az 

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságba való delegálásról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Fodor Márk Joszipovics 

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Garab Anna  Kuripla János  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat 

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          17/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

17/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Szabályzatának 6. § (2) bekezdés értelmében az 

Alumni Bizottság elnöke az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjai a dékánok által 

delegált egy-egy fő, a rektorhelyettesek által delegált egy-egy fő, az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat által delegált egy fő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, 

valamint a Doktorandusz Önkormányzat egy képviselője. Ezen rendelkezéseknek 

megfelelően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (a 

továbbiakban: HÖK) Elnöksége 2021. május 13-án titkos szavazás keretein belül döntött 

az Alumni Bizottság HÖK delegáltjáról. 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Fodor Márk Joszipovics 

Alumni Bizottságba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

Budapest, 2021. május 13. 

 

____________________________  ____________________________ 

Garab Anna   Kuripla János  

Elnök 

Hallgatói Önkormányzat  

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          19/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

19/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rend 42. § (2) bekezdésének 

értelmében A HJB tagjainak legalább harmadát a HÖK delegálja. A HJB három tagból áll. 

A HJB elnökét és tagját, valamint a HÖK által delegált egy fő hallgató tagját a rektor bízza 

meg legalább egy, legfeljebb hároméves időtartamra. Ennek a rendelkezésnek az 

értelmében a HÖK Elnökség május 13-án titkos szavazás keretein belül döntött az Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottságba való delegálásról. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Krózser Martin 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba történő delegálását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  



 

 

Iktatószám:          20/2021. (V.13.) 

.sz eredeti példány 

20/2021. (V. 13.) számú 

HÖK Elnökségi 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 17. § (10) 

bekezdésének a) pontjának értelmében az Elnökség határozatait titkos szavazással hozza: 

személyügyi kérdésekben. Ennek a rendelkezésnek az értelmében a HÖK Elnökség május 

13-án titkos szavazás keretein belül döntött az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács 

titkárának előterjesztéséről. 

 

Az Elnökség 5 leadott érvényes szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodom 

szavazat mellett támogatta  

Ádám Balázs  

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkárának történő előterjesztését. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2021. május 13-

án készült határozatának hiteléül: 

 

Budapest, 2021. május 13. 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics   Kuripla János  

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 

Mellékletek száma:0  
Ügyintéző: Kuripla János (EHÖK Irodavezető) 
Kapják:  
1. sz. példány: EHÖK irattár 
2. sz (elektronikus) példány: OTI irattár  


