
	

	

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2019. június 27-ai Elnökségi üléséről  
 

Az ülés ideje:  2019. június 27. (csütörtök)   18:30  
Az ülés helye:  EHÖK iroda  Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F02  
      
Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Cziczás Péter    
Jegyzőkönyvvezető:   Petró Laura    

Az ülésre szavazati 
joggal meghívottak:  

    

  Cziczás Péter   EHÖK elnök  
  Schmidt Martin kari HÖK elnök (ÁKK) 
    
  Szabados Máté kari HÖK elnök (NETK)  
 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám kari HÖK elnök (VTK)   
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Fodor Márk Joszipovics 
Murányi Ferenc 

  

 Petró Laura 
   Krecz Ádám 

 

      
      

Összes mandátum 
 

5 Ebből jelen 5 
Elektronikusan: Kollár Ádám 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Személyi ügyek 
2) Közéleti ösztöndíjak 
3) Egyebek 

  



	

	

 
Cziczás Péter köszönti az Elnökség tagjait, és felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Petró Laurát. 

Jelzi, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül, majd megállapítja a határozatképességet, 

továbbá tudatja, hogy Kollár Ádám videó konferencián keresztül vesz részt az ülésen, így 5 

mandátum van jelen. Mivel a Személyi ügyek az 1. napirendi pont, így Cziczás Péter felállít 

egy Szavazatszámláló Bizottságot, melynek tagjai Bagi Nikoletta Dóra, aki Szabados Mátét 

helyettesíti, Schmidt Martin és Simon Dániel. 

 

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

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

pontok és a Szavazatszámláló Bizottság elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és a Szavazatszámláló Bizottságot. 

 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

 

HHK részéről Hallgatói Tanulmányi és Szociális Bizottság jelenlegi hallgatói tagjának 

hallgatói jogviszonya megszűnt, így egy újabb tag delegálása vált szükségessé. Szászi Ezredes 

Úr Benkő Zoltánt javasolja, így Cziczás Péter is kéri, hogy támogassák őt a tagság betöltésében, 

a szavazásig szünetet rendel el. 

 

Az Elnökség 4 leadott szavazatból 4 igen  és 0 nem szavazattal támogatta Benkő Zoltán a fent 

nevezett Bizottságba történő delegálását. 

 

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a közéleti ösztöndíjakat. 

 

 

 

 



	

	

 

EGYEBEK 

 

Cziczás Péter közli, hogy látogatást tett Rektor Úrnál, ahol szó esett a kari hallgatói 

önkormányzatokról is, valamint elmondja, hogy az Alapszabály módosításba belekerülnek a 

választmány által írt javaslatok is. Ismerteti továbbá, hogy az ÁKK és a NETK összeolvadása 

következtében a két kari hallgatói önkormányzat is összevonásra kerül. 

Schmdit Martin szerint nincs probléma az egyesüléssel, jogszabályi háttere van csupán. 

Cziczás Péter felhívja a figyelmet, hogy a kollégiumi jelentkezésnél alapkritérium lesz a 

tudományos előadásokon való részvétel, ezzel kapcsolatban készül egy feljegyzés Rektor 

Úrnak. 

Cziczás Péter a gólyatáborral kapcsolatban elmondja, hogy a Rektori köszöntőt célszerű lenne 

a nyitónapon megtatani. 

Schmidt Martin szerint ez nem jó ötlet. 

Simon Dániel sem támogatja, a Rektori köszöntő nyitónapon történő megtartását. 

Cziczás Péter ismerteti továbbá, hogy a programtervet elfogadták, a hangtechnika tavalyi 

évhez képest drágább lesz. 

 

Cziczás Péter kérdezi a jelenlévőket, van-e egyéb kérdésük, hozzászólásuk. Mivel nem 

érkezett kérdés, sem hozzászólás megköszöni a meghívottaknak a részvételt, az ülést lezárja. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2019. 
június 27-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. június 27. 

  



	

	

 

 

______________________________  ____________________________ 
Cziczás Péter s.k.  Petró Laura s.k. 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 
 
 
 


