
 

 

Iktatószám:          1.sz eredeti példány 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Hallgató Önkormányzatának  

2021. május 27-i Küldöttgyűléséről 

 

Az ülés ideje:  2021. május 27. 

(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 

  

 

rektor 



 

 

 Dr. Christián László r. 

ezredes  

Dr. Szegedi László 

 

 

Sztipanov Berta   

 

Urbanovics Anna 

Bíró Krisztina 

Kamen Zsófia  

Kamrás István 

 

Kuripla János 

Pávkovics Máté 

Dibusz Bendegúz 

Mészáros Kinga  

Kircsi Tamás 

Krózser Martin 

Molnár Kamilla 

Tóth Viktória 

 

oktatási rektorhelyettes 

 

Irodavezető-helyettes 

(Oktatási és Tanulmányi 

Iroda) 

Oktatási referens (Oktatási 

és Tanulmányi Iroda) 

DÖK elnök 

ESN elnök 

SZEF elnök 

Ludovika Collegium 

Közgyűlés elnöke 

Összes mandátum 

 

13 Ebből jelen 13 

(13 elektronikusan) 

 

 

Előzetes napirendi pontok: 

1. Beszámolók 
2. Gólyatábor haladás 
3. EFOTT tájékoztatás 
4. Költségvetés módosítása 
5. Egyebek 

Fodor Márk Joszipovics köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Tudatja, hogy 13 mandátum 

van jelen. Megállapítja a határozatképességet. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kuripla 

János EHÖK Irodavezetőt, 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. BESZÁMOLÓK 

Garab Anna nem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de bármilyen felmerülő kérdésre 

szívesen válaszol. 

Ferenczi Tamás sem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de bármilyen felmerülő 

kérdésre szívesen válaszol. 

Rozs József sem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de bármilyen felmerülő kérdésre 

szívesen válaszol. 

Huncsik Dániel sem szeretné kiegészíteni beszámolóját, de bármilyen felmerülő kérdésre 

szívesen válaszol. 

Fodor Márk Joszipovics kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy megemlíti a 

szabályzatmódosításokat, amelyek ebben a hónapban zajlottak. Mind a Hallgatói térítési 

és juttatási szabályzat, mind a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításához is élt 

előterjesztéssel a hallgatói önkormányzat, amelyek hosszú utat bejárva lényegi elemeiket 

megtartva sikeresnek bizonyultak.  

 

2. GÓLYATÁBOR HALADÁS 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy a gólyatábor megtartásáról még mindig nem 

született döntés. Elmondja, hogy a döntés elősegítésére egy két oldalas összefoglalót 

küldött az illetékeseknek, amelyben részletezi a tábor megvalósításáról és lebonyolításáról 

szóló elképzeléseket. Ismerteti, hogy az előkészületek az előzetesen tervezett menetrend 

szerint haladnak, jó ötletek érkeztek mindenki részéről, amelyek egy részét bemutatja a 

Küldöttgyűlésnek. Továbbra is kéri, hogy a karok erősítsék a tábor atmoszféráját. 

Tájékoztat, hogy a közeljövőben kezdődnek majd a tárgyalások a szolgáltató nonprofit kft.-

vel is.  

Garab Anna kérdezi, hogy amennyiben a későbbiekben bevezetnek létszámkorlátot, akkor 

csúszhat-e annak megfelelően a végleges névsor megküldése. 



 

 

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy igen, abban az esetben csúszhat, de 

szerinte ennek bevezetését nem indokolja semmi sem különösebben. 

3. EFOTT TÁJÉKOZTATÁS 

Fodor Márk Joszipovics tájékoztat, hogy az Egyetem idén nem vállalja a házigazda 

szerepet az EFOTT fesztiválon, de egy csökkentett, viszont a megszokottnál nagyobb 

jelenléte lesz az NKE-nek. Ismerteti ennek részleteit, elmondja, hogy a programok még 

alakulóban vannak, valamint részletezi az egyetemi résztvevők létszámát és a szállással 

kapcsolatos tudnivalókat. 

 

4. KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti a költségvetés módosításának okát, ami az, hogy az 

ÁNTK szeretné egy kupával díjazni a kar kiváló oktatóját, ami eddig nem szerepelt a 

költségvetésben. Bemutatja a jelenlegi költségvetés tervezetet, illetve az új tételt, ami 

belekerül. Emellett tájékoztat, hogy ő is indítványoz egy módosítást, amelyet szintén 

ismertet a Küldöttgyűlés tagjai számára. Szavazásra bocsátja a költségvetés 

módosításának elfogadását. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2021. évi HÖK költségvetés módosítását. 

 

5. EGYEBEK 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti az Egyetem jelenlegi álláspontját a diplomaosztók és 

a tisztavatás megtartásával kapcsolatban.  

Tájékoztat az iratkezelési protokoll bevezetéséről, amely érvényes lesz a kari iratkezelésre 

is és megfelel az Egyetemi szabályzásnak, valamint alkalmazkodik a Hallgatói 

Önkormányzat munkavégzéséhez. 



 

 

Emlékeztet, hogy az Alapszabály módosító workshop pár nap múlva lesz esedékes, amelyre 

a Küldöttgyűlés tagjai meg vannak hívva. Kéri, hogy karonként legalább egy ember vegyen 

részt rajta.  

Mészáros Kinga megkéri az elnököket, hogy a kollégiumi ügyekkel kapcsolatos 

tájékoztatóra figyeljenek oda, hogy minden a menetrend szerint tudjon zajlani a kollégiumi 

felvételi eljárás során. 

Emellett tájékoztat, hogy következő hét pénteken szemétszedést szerveznek a Campus 

környékén a környezet zöldítése érdekében.   

Fodor Márk Joszipovics további hozzászólás hiányában köszöni a jelenlétet és 18:55-

kor lezárja az ülést 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2021. 

május 27-i ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2021. május 27. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

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: 5 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.27.) 

          1.sz eredeti példány 

10/2021. (V. 27.) számú  

Küldöttgyűlés 

határozat 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 12. § (3) 

bekezdés c) pontjának értelmében a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan dönt 

a Hallgatói Önkormányzatrészére biztosított éves gazdálkodási keret (a továbbiakban: 

EHÖK költségvetés) elfogadásáról, valamint az előző évi gazdálkodási keretek 

felhasználásról szóló beszámoló elfogadásáról, a gazdálkodási keretek esetleges 

módosításáról. Ennek értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának (a továbbiakban: HÖK) Küldöttgyűlése 2021. május 27-én nyílt 

szavazás keretin belül döntött a 2021. évi HÖK költségvetés módosításáról.   

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az 2021. évi HÖK költségvetés 

módosítását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2021. május 

27-én készült határozatának hiteléül. 

Budapest, 2021. május 27. 

 

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

Fodor Márk Joszipovics P.H. Kuripla János 

Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
Készült: 1 példányban 
Egy példány: 1 lap 

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


