
 

 

Iktatószám:          1.sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgató Önkormányzatának  

2021. május 6-i Elnökválasztó Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2021. május 6. (csütörtök)   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) 

 Huncsik Dániel kari HÖK elnök (VTK)   

 Borsos Bálint a Küldöttgyűlés tagja 

(ÁNTK) 

 Szaplonczay Eufémia a Küldöttgyűlés tagja 

(ÁNTK) 

 Csáki Lilla a Küldöttgyűlés tagja 

(HHK) 

 Pallai Viven Alexandra a Küldöttgyűlés tagja 

(HHK) 

 Szekeres Dominik a Küldöttgyűlés tagja 

(RTK) 

 Csépke Dominika a Küldöttgyűlés tagja 

(RTK) 

 Homoki – Nagy Simon a Küldöttgyűlés tagja 

(VTK) 

 Lucz Richárd a Küldöttgyűlés tagja 

(VTK) 

Az ülésre tanácskozási 

joggal meghívottak:   

 

 

   

Dr. Koltay András 

Dr. Christián László r. 

ezredes  

  

rektor 

oktatási rektorhelyettes 

 



 

 

Dr. Szegedi László 

 

 

Sztipanov Berta  

 

 

Paplogó Edit 

 

Horvátth Orsolya 

 

  

Murai László  

 

Urbanovics Anna 

Percze Márton 

László Mátyás  

 

Kántor Sára  

Fecser Zsuzsanna 

Apró Richárd 

Kuripla János 

Szekeres Balázs 

Pávkovics Máté 

Dibusz Bendegúz 

Mészáros Kinga  

Kircsi Tamás 

Krózser Martin 

Molnár Kamilla 

Tóth Viktória 

 

Irodavezető-helyettes 

(Oktatási és Tanulmányi 

Iroda) 

Oktatási referens (Oktatási 

és Tanulmányi Iroda) 

Irodavezető (Oktatási és 

Tanulmányi Iroda) 

Igazgató Asszony 

(Kommunikációs és 

Program Igazgatóság) 

HÖOK elnök és a HÖOK 

Elnökség tagjai 

DÖK elnök 

ESN elnök 

Interkoll Kommunikációs 

Bizottság tag  

SZEF elnök 

Összes mandátum 

 

13 Ebből jelen 13 

(13 elektronikusan) 

 

 

Előzetes napirendi pontok: 

 

1. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének megválasztása 

2. Egyebek 
 

Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Az ülés 1. napirendi pontjában 

való érintettsége miatt felkéri az ülés korelnökét, Apró Richárdot az ülés levezetésére.  

Apró Richárd köszönti az ülés résztvevőit. Ismerteti, hogy 13 mandátum van jelen. Ketten 

előzetesen jelezték a távolmaradásukat, Homoki-Nagy Simont Drexler Csaba, míg 



 

 

Szekeres Dominiket Ferenczi Tamás helyettesíti. Megállapítja a határozatképességet. a 

jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kuripla János EHÖK Irodavezetőt, valamint tájékoztat, 

hogy az ülésről hangfelvétel készül a Jegyzőkönyv elkészülte céljából. 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. AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSA 

Apró Richárd tájékoztat, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki posztjának 

betöltésére egy pályázat érkezett, Fodor Márk Joszipovicsé. Felkéri őt, hogy mutassa be és 

szükség esetén egészítse ki pályázatát.  

Fodor Márk Joszipovics összefoglalja a pályázatában leírtakat. A 2020-as évre 

visszatekintve reflektál eddigi elnöki tevékenységére. Előző elnökségét azzal a tervvel 

indította, hogy kimozdítsa a Hallgatói Önkormányzatot statikusságából, a szervezet 

defenzívből átforduljon offenzívba, ne csak elfogadjon előterjesztéseket, hanem maga is 

alkosson újakat, valamint szervezzen új programokat, rendezvényeket, teremtsen új 

lehetőségeket (öntevékeny körök, diákszervezetek alapítása). A világjárvány 

következtében változtatnia kellett ezen a terven, de a felszabadult energiákat új 

szabályzatok, új struktúrák kialakítására használta, így azt a célt, hogy a HÖK proaktívabb 

legyen szerinte teljesítették. A továbbiakban is ezt a magatartást szeretné folytatni, hogy 

minél több kreatív energia kerüljön befektetésre a Hallgatói Önkormányzat munkájába. 

Mivel a jogszabályi rendelkezések miatt ez az utolsó éve, amikor elnök lehet, így ebben az 

évben azt szeretné teljesíteni, hogy egy stabil rendszert, illetve rendezett körülményeket 

tudjon a proaktivitás köré kiépíteni, hogy az utódjának már egy ebben a formában jól 

működő, stabil szervezetet tudjon átadni. Mindemellett még kiegészítésként megemlíti, 

hogy az EHÖK Kabinet leendő tisztviselői között nem tért ki Kamrás Istvánra, aki augusztus 

31-ig a HÖOK Stipendium Hungaricum mentorprogram megvalósításáért felelős elnöki 

megbízottként látja el feladatát. 



 

 

Apró Richárd megadja a lehetőséget a Küldöttgyűlés számára, hogy feltegyék kérdéseiket 

a pályázóhoz.  

Garab Anna köszönti a résztvevőket, majd tájékoztat, hogy három kérdést fog feltenni az 

ÁNTK kari részönkormányzat részéről. Először egy összegző jellegű kérdést tesz fel, 

melyben az után érdeklődik, hogy a pályázó szerint megvalósult-e az előző 

megválasztásakor említett cél, miszerint a karokat szeretné közelebb hozni egymáshoz.  

Fodor Márk Joszipovics szerint történt pozitív előrelépés az elmúlt évben, amely 

érzékelhető volt abban is például, hogy minden szabályzatmódosítás ki lett küldve a karok 

számára véleményezésre. Sajnos a történelmi okok miatt sok esetben leszűkültek a 

feladatkörök, amelyek akadályozták a karok egymáshoz való közeledését. Viszont voltak 

olyan időszakok, amikor a korábbiaknál jobban sikerült a karok bevonása, ilyenek voltak 

az előterjesztésekben és a döntéshozatalban való szerepük, valamint lettek karokra 

kiszervezve olyan feladatok, amelyet eddig az EHÖK végzett. A közös munka javításában 

nagy segítséget jelent az elnökségi ülések rendszeressé tétele. Úgy véli, hogy minden 

projekt és feladat esetében meg kell vizsgálni, hogy mennyire lehet az azzal kapcsolatos 

munkát szétosztani, több olyan dolog is lesz, amelyben kifejezetten nagy szükség lesz a 

kari képviselőkre, valamint a döntéshozatalok továbbra is az Elnökségi ülések és a 

Küldöttgyűlés keretein belül zajlanak majd.  

Garab Anna következő kérdése a sporteseményekről és azok népszerűsítéséről szól. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy ő most az EHÖK szervezésében nem tervez 

sporteseményeket rendezni, ezt inkább a karokra bízná, hiszen a karok jobban fel tudják 

mérni, hogy az oda járó hallgatók milyen jellegű sporteseményt élveznének a legjobban. 

Ezek megvalósításában az EHÖK természetesen segítséget nyújtana, amennyiben az 

szükséges. Kiemeli, hogy ő leginkább a közösségszervezéssel szeretne a közeljövőben 

foglalkozni, a szurkolói oldalt szeretné erősíteni. Jó kapcsolatot ápol az egyetemi 

sportegyesülettel és az egyetemi cheer csapat megalapítása is folyamatban van. 

Garab Anna harmadik kérdése az EHÖK Kabinet felépítésére vonatkozik. Az iránt 

érdeklődik, hogy az Alapszabályba foglalt általános elnökhelyettesi pozíciónak mi lesz a 

sorsa, hiszen arra nincs senki kijelölve a pályázatban. Emellett arra kíváncsi, hogy a 



 

 

kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes munkájában hol jelennek 

majd meg az adatvédelmi feladatok. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy a kabinet tagok listája, illetve pozíciója még 

nem végleges. Emellett a nyár folyamán tervez egy Alapszabály módosítást, amelyben 

pontosításra kerülnek a pozíciók nevei és pontos feladatkörei. Tájékoztat, hogy az 

adatvédelemnek nagy szerepe lesz az ősz folyamán, ezért a területért majd más fog felelni. 

Az általános elnökhelyettes pozíció végleges sorsa is a módosítás során fog kiderülni. 

Ferenczi Tamás kérdése arra irányul, hogy EHÖK elnökként a kari önkormányzatok 

összefogásának jegyében folytatná-e a kari részönkormányzatok további 

együttműködését. 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy jónak tartja a konstrukciót, amit Dibusz 

Bendegúz elkezdett a HÖOK munkájának segítése érdekében, amely során üléseket tart a 

kari Diákjóléti Bizottságok elnökeivel és tagjaival együtt. Szerinte ezt lehetne alkalmazni 

több területen is, mint például a kollégiumi vagy tanulmányi ügyek. Emellett elmondja, 

hogy ősztől szeretné újraindítani a vándor Küldöttgyűléseket, amely során a karok jobban 

megismerhetnék egymást, amely egy fontos része a programjának. 

Ferenczi Tamás következő kérdése a Zöld Kollégium tervezet megvalósításával 

kapcsolatos, ugyanis ez szerinte a Diószeghy Utcai Kollégium tekintetében is egy hasznos 

lehetne. 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a projekt már folyamatban van, folytatott már 

megbeszéléseket egyetemekkel. Több részből állna, mint a kollégiumfejlesztés, szelektív 

hulladékgyűjtők telepítése ott, ahol nincs még, komposztáló, környezet zöldítése, 

tudatosság erősítése, előadások, interaktív lehetőségek teremtése. A projekt már a 

közeljövőben elkezdődhet.  

László Mátyás megköszöni az eddigi Interkoll-al való együttműködést és a tett 

erőfeszítéseket. Azt kérdezi a pályázótól, hogy egyetemi szakkollégistaként és EHÖK 

elnökként hogyan értékeli az egyetemi szakkollégiumi közösséget, az ott folyó munkát és 

mit gondol, milyen területeken lehetne potenciális együttműködési lehetőség az Interkoll, 

az Országos Érdekegyeztető Fórum és az egyetemi szervezetek, pl. NKE SZEF között.  



 

 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy az ősz folyamán egy teljes értékű Interkoll-t 

szeretne befogadni az Egyetemen, ahol a tanácskozás mellett lenne lehetőség a 

közösségépítésre is. Nagyra tartja a szakkollégiumi közösséget, már csak a méretéből 

adódóan is, hiszen nagyjából 5500 hallgatóra 9 szakkollégium jut. A szakkollégiumi 

közösség jól működik együtt, dicséri Kántor Sára SZEF elnök munkáját. Az Interkoll és az 

intézmény közötti együttműködés tekintetében, szeretné, ha az EHÖK megőrizné a helyét 

az osrzágos hallgatói mozgalomban és az intézmény megőrizné a helyét az országos 

szakkollégiumi mozgalomban. Valamint szeretne kisebb méretű programokat is, például 

tehetséggondozó eseményeket vagy tudományszervezői kurzusokat, amelyben egy 

támogató szerepet szeretne az EHÖK-nek, inkább a SZEF elnök legyen a zászlóshajója 

ezeknek.  

Murai László azt kérdezi a pályázótól, hogy milyen nyomot szeretne hagyni az egyetem 

életében, mit szeretne, 5-10 év távlatából hogyan emlékezzenek rá. 

Fodor Márk Joszipovics abban reménykedik, hogy ha majd a jövőben a munkája során 

találkozik egy másik volt hallgatóval, akkor tudni fogják őt az itteni tevékenységéhez kötni. 

A vezetőség esetében meg azt szeretné, hogy a hibák és tévedések vagy súrlódások 

ellenére úgy gondoljanak vissza rá, hogy partnerek voltak és bizalmat szavaztak neki. 

Valamint örülne, ha lenne még olyan szabályzat az egyetemen, aminek az utolsó verzióját 

ő állította össze. Szeretné, ha a partneri viszony jutna mindenki eszébe, tehát, hogy a 

hallgatók és a vezetőség tudtak és szerettek is volna a HÖK-höz fordulni probléma esetén, 

mert mindig találtak megoldást. 

Apró Richárd további kérdés hiányában megkéri a pályázót, hogy távozzon a 

hozzászólások idejére, majd megadja azokra a lehetőséget. 

Dr. Christián László oktatási rektorhelyettes úr köszönetet mond a bő egyéves munkáért. 

Kiemeli, hogy nehéz egy-másfél év áll mögöttük. Elmondja, hogy a pályázó sok 

tapasztalattal rendelkezik, hiszen 5 éve tagja a hallgatói önkormányzatnak. 2020 elején 

nagy tervekkel kezdtek neki a közös munkának, de a vírushelyzet miatt csak tűzoltás 

jutott. Szerinte jól helytállt az EHÖK, több újítást is bevezettek, aktívan kivették a részüket 

a feladatokból. A pályázó az EHÖK mellett más helyeken is aktív, mint például a HÖOK-

ban, illetve hallgatóként is példaértékű. Összegezve a pályázatában megfogalmazott 



 

 

dolgokkal egyet tud érteni, fontos partnernek tekinti a HÖK-öt. Támogatását fejezi ki a 

programba foglaltakat és az elnök személyét illetően. 

Garab Anna elmondja, hogy nem hiába tette fel azokat a kérdéseket, amiket tett, hiszen 

például az első kérdése szorosan kapcsolódik a pályázó előző évi pályázatában 

foglaltakhoz. Szerinte sokkal szorosabb lett az együttműködés a karok és az EHÖK, illetve 

a karok között, amióta Fodor Márk Joszipovics az elnök, mint a korábbiakban, ami sok 

mindenre hatással van és jó irányba viszi a szervezetet. Úgy értékeli, hogy az elmúlt másfél 

évben jól végezte a rábízott feladatot és kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy támogassák a 

pályázót.  

Ferenczi Tamás elmondja, hogy a pályázatot átolvasva sok felmerülő kérdésre talált 

választ vagy tervezetet. A személyét tekintve szeretné dicsérni Fodor Márk Joszipovicsot, 

hiszen amikor ő lett az RTK HÖK elnöke, akkor már ő volt az EHÖK elnök és mindig segített 

neki, amikor szüksége volt rá. Ezáltal kéri a Küldöttgyűlést, hogy támogassák a pályázót. 

Dibusz Bendegúz két dolgot emel ki. Elsősorban azt, hogy Fodor Márk Joszipovics eddigi 

munkája perspektívát adott az EHÖK-nek, hiszen amióta ő az elnök sok projekt van, ami 

hosszú távon is működik, ami szerinte fontos. Emellett szervezeti szempontból is nagyon 

erősnek érzi a pályázó munkáját, sok mindent végrehajt és figyel arra is, hogy mind az 

EHÖK, mind a kari HÖK-ök számára sok lehetőség maradjon meg. Az elnöki ciklusánál azt 

tartja nagy érdemnek, hogy sok dolgot tett lehetővé, amire korábban nem lett volna 

lehetőség, amit, ha folytat az az egész hallgatói érdekképviselet számára hasznos lehet. 

Ezért kéri a Küldöttgyűlést, hogy támogassák Fodor Márk Joszipovicsot. 

Apró Richárd érdeklődik, hogy valaki szeretne-e még hozzászólni a pályázó személyéhez 

vagy pályázatához. További hozzászólás hiányában ő elmondja, hogy már régóta ismeri 

Fodor Márk Joszipovics munkásságát, egy lelkes, céltudatos, mindenki meglátásaira nyitott 

embert ismert meg benne és kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy támogassák a pályázót. 

Visszahívja a pályázót. 

Tájékoztat, hogy a szavazásra a Testületi Döntéstámogató Rendszeren keresztül kerül sor. 

Megkéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy adják le szavazatukat. A szavazás idejére egy 15 

perces szünetet rendel el. 



 

 

Miután mindenki leadta szavazatát a szavazás lezárásra kerül.  

Ismerteti, hogy a rendszerbeállítás miatt a tartózkodást nem szavazásnak titulálja a 

rendszer. 

A Küldöttgyűlés 13 leadott szavazatból 2 érvénytelen és 11 érvényes szavazatból 11 

igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta Fodor Márk Joszipovics EHÖK 

elnökké választását. 

Apró Richárd átadja a szót Fodor Márk Joszipovics-nak. 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni a Küldöttgyűlés tagjainak a bizalmat, majd lezárja 

a napirendi pontot. 

 

2. EGYEBEK 

Apró Richárd megköszöni mindenkinek az elmúlt évek közös munkáját és további sok 

sikert kíván mindenkinek. 

Fodor Márk Joszipovics megköszöni Apró Richárd munkáját, illetve az összes többi tagét 

is, akiknek a munkájára a továbbiakban is számít. Tájékoztat, hogy a munka szünet nélkül 

folytatódik tovább, hiszen a holnapi nap folyamán kerül megrendezésre az I. Ludoviceum 

Kupa, illetve a következő héten az elnökségi ülés folyamán döntést kell hozni a személyi 

ügyekkel kapcsolatban, valamint egyéb projektekkel is foglalkozni kell. 

Murai László gratulál Fodor Márk Joszipovicsnak, jó munkát kíván neki a továbbiakhoz. 

Elmondja, hogy harmadjára vesz részt NKE-s EHÖK elnökválasztáson, valamint, hogy a 

pályafutása során két olyan szervezet van, akire mindig számíthat, az NKE és a BGE HÖK, 

amelyek hiába nem rendelkeznek nagy történelemmel, mégis utolérték a többi egyetemet 

és jól együttműködnek. 

Fodor Márk Joszipovics köszöni a jelenlétet és a felszólalást, majd további hozzászólás 

hiányában 19:14kor lezárja az ülést 

 



 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2021. 

május 6-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. május 6. 
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Apró Richárd   Kuripla János  

Gazdasági elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  
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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:          9/2021. (V.06.) 

          1.sz eredeti példány 

9/2021. (V. 06.) számú  

Küldöttgyűlés 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának vonatkozó 

12. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozóan dönt az EHÖK elnökének megválasztásáról. Ennek értelmében a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban: HÖK) 

Küldöttgyűlése 2021. május 6-án titkos szavazás keretin belül döntött az EHÖK elnökének 

megválasztásáról.  

A Küldöttgyűlés 13 leadott szavazatból 2 érvénytelen és 11 érvényes szavazatból 

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazat mellett támogatta 

Fodor Márk Joszipovics 

EHÖK elnökké választását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

A HÖK Alapszabály 21. § (3) bekezdése alapján az elnök megbízatása az előző elnök 

megbízatásának megszűnését követő napon kezdődik és folyó év december 31-ig tart. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2021. május 

6-án készült határozatának hiteléül. 

Budapest, 2021. május 6 

 

…………………………………………………….  ………………………………………………………. 

Apró Richárd P.H. Kuripla János 

Gazdasági elnökhelyettes 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

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


