
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2020. február 11-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2020. február 11. (kedd)   18:00  

Az ülés helye:  EHÖK iroda  Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F02  

      

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) 

 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   

 Farkas András kari HÖK elnök (VTK)   

 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 

Az ülésre tanácskozási joggal 

meghívottak:   

    

  Kuripla János 

Apró Richárd  

Fecser Zsuzsanna 

Szekeres Balázs 

 

 

  

   

      

      

Összes mandátum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ebből jelen 5 

Hiányzó: - 



 

 

Előzetes napirendi pontok: 

  

1) Munkaterv egyeztetés 

2) EFOTT 2020 programelemek  

3) Egyebek 

 

 

Fodor Márk Joszipovics köszönti az Elnökség tagjait, és felkéri a jegyzőkönyv vezetésére 

Kuripla Jánost. Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül, majd megállapítja a 

határozatképességet. Megállapítja, hogy így öt mandátum van jelen. Tájékoztat, hogy Farkas 

András videó konferencián keresztül van jelen az ülésen.  

 

Ismerteti az előzetes napirendet, megkérdezi az Elnökség tagjait, van-e módosító javaslatuk. 

Egy módosítást eszközöl, harmadiknak beillesztené a negyedéves munkaterv elfogadását. Az 

Elnökség többi tagjának részéről nem érkezett módosító javaslat, így kéri, hogy szavazzanak a 

napirendi pontok elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat 

 

1. MUNKATERV EGYEZTETÉS  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy csütörtökön lesz egyezetetés Oktatási 

Rektorhelyettes Úrral. Kéri minden részönkormányzat elnökét, hogy nézze át a 

rendezvényeinek a költség vonzatait, hogy azokat be tudja védeni ésszerű indoklással. Továbbá 

jelzi, hogy Rektorhelyettes Úr kifogásolta, hogy néhány közéleti ösztöndíjas beszámoló elég 

rövidre sikeredett. 

 

2. EFOTT 2020 PROGRAMELEMEK 

Fodor Márk Joszipovics kifejti, hogy az alapvető koncepció nem változott. A VTK 

tekintetében megkéri Farkas Andrást, hogy érdeklődje meg a motorcsónak lehozatalának 

lehetőségét.  



 

 

Felveti, hogy a „Bunker” pult tekintetében felmerült, hogy a hallgatóinkat foglalkoztatná az 

EFOTT.  

Garab Anna hozzáteszi, hogy szerinte a pultozáshoz komolyabb felkészültség szükséges. 

Ezért az javasolja, hogy ha meghirdetjük a hallgatók között, akkor olyanokat kell keresnünk, 

akik már rendelkeznek ilyen irányú tapasztalattal.  

Fodor Márk Joszipovics megkéri az elnököket, hogy mindenki küldje meg számára az 

ötleteiket egy összegzett dokumentumban.  

3. EGYEBEK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy jeleztek egy HTJSZ, Kollégiumi Szabályzat és TVSZ 

módosítást májusra, valamint egy Alapszabály módosítási igényt áprilisra. Kéri, hogy az 

ötleteiket folyamatosan csatornázzák be a kabinet számára.  

Elmondja, hogy a Könyvtár Igazgató Úrral történt megbeszélés során felmerült az Oktatási 

Központban egy kihelyezett könyvtár nyitása. Ismerteti, hogy a koncepció szerint napi 6 órában 

lenne nyitva, csak olvasási és számítógép használati lehetőség lenne biztosítva, kölcsönzési 

nem, illetve az EHÖK közéleti ösztöndíjkeretből történne az ott dolgozó hallgatók kifizetése. 

Hozzáteszi, hogy ez remek lehetőség, hogy munkát tudjunk biztosítani a hallgatóink számára. 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2020. 

február 11-i üléséről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2020. február 11. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Fodor Márk Joszipovics sk.  Kuripla János sk. 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

PH. 

Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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