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CZICZÁS PÉTER 

Elnökjelölt 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

Bemutatkozás 

1995. május 31-én születtem a Hajdú-Bihar megyei Püspökladányban. Középiskolai 

tanulmányaimat a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban végeztem. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen eltöltött hallgatói éveim alatt a Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok Karon szereztem oklevelet, a nemzetközi igazgatási alapszakon. Idén ősszel 

pedig az International Public Service Relations mesterszakon adódott lehetőségem a 

megkezdett tanulmányaimat folytatni. 

Motiváció 

Rengeteg szép emléket, szoros barátságot és komoly szakmai tapasztalatot köszönhetek a 

Hallgatói Önkormányzatnak. Joggal merülhet fel bárkiben a kérdés, hogy mi motiválja az 

embert, hogy megpályázzon egy ilyen rendkívül nehéz, felelősségteljes, és kihívásokkal teli 

pozíciót. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének lenni több mint feladat: 

megtisztelő kitüntetés, magasztos küldetés, alázatos szolgálat. Úgy érzem, hogy az elmúlt 

évek tapasztalatai; és a bennem 2015 óta élénken élő tenni akarás és ambíció biztosíték lehet 

arra, hogy vezetésem alatt az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat maradéktalanul láthassa el a 

feladatait. 

Kitűzött célok 

Az elmúlt három évben az Egyetemen tevékenykedő Hallgatói Önkormányzatok, 

érdekképviseleti szervek és szervezeti egységeik folyamatos fejlődésen mentek keresztül. 

Amennyiben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki tisztségének betöltésére 

lehetőségem adódik, mindenképp szeretném ezt a tendenciát megőrizni, folyamatos és 

tudatosan épített haladást, és érdekképviseletet tűzök ki a szervezet elsődleges céljának. 

 

„Csak akkor teljesedünk ki és élünk igazán, ha 

valami olyasmit csinálunk, amelyről tudjuk, 

hogy jobbá fogja tenni mások életét.” 

        (Brian Tracy) 
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Fontos kiemelni, hogy a karok között éveken keresztül fennálló akadályok, komplikációk, 

amelyek megnehezítették a közös munkát, jelentősen lecsökkentek, megszűnni látszanak. 

Ebből kiindulva általános célként szeretném kitűzni a karok közti együttműködés és 

munkakultúra további elmélyítését. 

Tapasztalatok – az elmúlt három év 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy immáron negyedik éve lehetek tagja a hallgatói 

érdekképviseletnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az elmúlt három év alatt részt 

vehettem a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kari-HÖK Választmányának munkájában, 

majd a későbbiekben az EHÖK Egyetemi Kollégiumi Bizottságának elnökeként 

tevékenykedhettem. Az eltelt időszak során számos pozíciót töltöttem be, több feladatot 

láthattam el a szervezet keretein belül. 

Közösségi Tevékenységeim: 

NETK HÖK választmányi Tag     2015. november – 2018. október 

NETK HÖK Diákjóléti Bizottsági Tag    2016. november – 2017. november 

NETK HÖK Kollégiumi Bizottság Elnöke    2017. március – 2018. október  

Egyetemi Fegyelmi és Kártérítési Bizottsági Tag   2017. március – 2018. október 

Egyetemi Kollégiumi Bizottsági Tag    2017. március – 2018. május 

Kollégiumi Felvételi Bizottsági Tag     2017. március – 2017. december 

Kollégiumi Felvételi Bizottság Elnöke    2018. január –  

Egyetemi Kollégiumi Bizottság Elnöke    2018. június –  
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EHÖK Hallgatói Fórum 

Véleményem szerint a hallgatói önkormányzatok működéséhez kulcsfontosságú az általunk 

képviselt hallgatók visszajelzése. Sajnos a jelenlegi fennálló rendszerben a hallgatók csak 

korlátozottan fejezhetik ki véleményüket. A fogadóórák, panaszládák, elektronikus 

levelezések gyakran nem adnak kellő teret egy-egy hallgatói probléma, panasz, vagy kérdés 

kibontására, teljes körű megvizsgálására.  

NETK HÖK képviselői munkám során, a választmánnyal és a Kari dékáni vezetéssel közösen 

félévente legalább egyszer sort kerítettünk egy Kari Hallgatói Fórum megrendezésére. Ezeken 

a fórumokon a megjelent hallgatók közvetlenül, és egyfajta „kötetlen beszélgetés” keretein 

belül tehették fel kérdéseiket a választmányi tagok, a dékáni vezetés, vagy akár a tanárok 

részére. 

Annak érdekében, hogy a hallgatók egyéni- és kollektív nehézségeire a jövőben jobban fény 

derüljön, és egy árnyalt képet kapjunk azokról; és azokra egy finomhangolt, precíz, és 

mindenki számára megfelelő, arany-középút jellegű megoldást találhassunk, úgy gondolom, 

hogy érdemes lenne egy Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által szervezett fórum 

megszervezése. 

Ezeken a fórumokon a megjelent hallgatók felvázolhatnák az általuk problémásnak ítélt 

kérdésköröket. A fórumok havi/kéthavi rendszerességgel kerülnének megrendezésre, és 

minden fórum rendelkezne egyfajta tematikával. (Például: aktuális szabályzatmódosítással 

kapcsolatos kérdések; tantervekkel kapcsolatos kérdések; szakmai/tudományos kérdések). Az 

adott tematikát akár előzetesen, elektronikus szavazással a hallgatók is megválaszthatnák, 

ezzel is nyomatékosítva a tényt, hogy ezek a fórumok a legfontosabb, legégetőbb 

problémakörökkel foglalkozzanak. Ehhez technikailag szükséges az is, hogy a 

szabályzatmódosításokra szánt határidőket az intézményi oldalon ki tudjuk bővíttetni. 

A megválasztott tematikával kapcsolatban az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat meghívná a 

Kari Hallgatói Önkormányzatok referenseit, adott témában kiemelkedően jártas képviselőit 

(például tantervekkel kapcsolatos téma esetén a tanulmányi felelősöket, diákjóléti ügyekben a 

gazdálkodási és szociális ügyekért felelős választmányi tagokat, stb.) 

Az Fórumokon elhangzottakról az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat összefoglalót készítene, 

a feltett, de meg nem válaszolt kérdésekre rövid időn belül választ adna egy, a hallgatók 



5 
 

számára elérhető felületen, a felvázolt problémák kapcsán felkeresné a megfelelő Egyetemi 

munkatársakat, ügyintézőket. 

Ezek a problémamegoldó fórumok hallgatói részvételi számtól függően megrendezésre 

kerülhetnének az Orczy Úti Kollégium multimédiás termeiben, vagy akár az Oktatási 

Központ erre alkalmas előadótermeiben. 

 

NKE Kollégium 

Általános kollégiumi ügyek 

Pályázatom egy nagyon fontos alappillérét alkotják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

kollégiumi ügyei. Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság és a Kollégiumi Felvételi Bizottság 

elnöki pozíciójából vizsgálva úgy vélem, hogy általánosságban az Egyetemi, de 

különösképpen a Ludovika Campuson elhelyezkedő kollégiumok helyzete az elmúlt években 

ingadozó volt. Az Orczy Úti Kollégium és a Diószegi Utcai Kollégium „tesztüzem” jellege a 

mai napig érezhető, hiszen az évek során a vonatkozó szabályzatok (Hallgatói Térítési és 

Juttatási Szabályzat, Kollégiumi Szabályzat, Kollégiumi Házirend) rengeteg módosításon, 

finomhangoláson mentek keresztül, hogy a későbbi gyakorlatban megállják a helyüket. Egy 

olyan rendszer kiépítése volt a cél, amelyben a hallgatók, kollégiumi vezetőség és a Hallgatói 

Önkormányzatok ide tartozó alárendelt szervei/Bizottságai számára kellő mértékben 

rugalmas, naprakész és üzemképes.  

Ez véleményem szerint nagymértékben meg is valósult, hiszen a kialakított egységes 

kollégiumi felvételi elbírálási rendszer, a résztvevő felek konstruktív hozzáállása, 

kommunikációs csatornák kiépítése, a folyamatos kapcsolattartás a Központi Tanulmányi 

Irodával és az érintett Egyetemi vezetőkkel, a beérkező kollégiumi pályázatok monitoring 

tevékenysége mind-mind hozzájárultak a megfelelő működés felépítéséhez. 

Azonban, mint már említettem, a „tesztüzem” jelleg ma is tart. A férőhelyek aránytalan 

disztribúciója; az ügyintézés időszakos lelassulása, például egy vonatkozó szabályzat rosszul 

Feladatok 

 A fórum elindítása, rendszeressé tétele 

 Tematikus rendszer kiépítése a hallgatói visszajelzések alapján 

 A felvetett problémák orvoslása, az illetékes szervezeti egységek bevonásával 
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időzített megváltoztatása, aminek következtében egy felvételi eljárás kiírása ellehetetlenedik; 

vagy a kollégiumi díjak előzetes kivizsgálás nélküli megváltoztatása nagymértékben 

megnehezíti mind a kollégiumi fenntartó (Főtitkár), mind a kollégiumi vezetőség, és végül, de 

nem utolsó sorban a hallgatók mindennapi életét/munkavégzését. Ezeket a problémákat fontos 

nagy körültekintéssel megvizsgálnunk. 

Például, a férőhelyek megoszlása egy komplex problémakört vet fel. A 2018/2019-es tanév 

kollégiumi felvételi eljárása során rekordmennyiségű hallgató volt jogosult pályázat 

benyújtására valamely Egyetemi kollégiumba. Ezt a problémát tovább nehezítette az tény, 

hogy az eddig az Egyetem használatában lévő Táncsics Mihály Kollégium nyújtotta 

férőhelyeket a továbbiakban nem vehetik igénybe a hallgatók. A közeljövőben véleményem 

szerint érdemes volna megkezdeni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a hallgatók 

lakhatása a jövőben ne kerüljön veszélybe. Célszerű volna alkalmas alternatívákat találni a 

hallgatók lakhatásának jövőbeli biztosítására. Az elkövetkezendő időszakban előreláthatóan 

minden évben több hallgató lesz jogosult pályázni az Egyetemi kollégiumok valamelyikébe, 

ezért véleményem szerint ideiglenes megoldásként szolgálhat például a Hajnóczy József 

Kollégium újra üzembe hozása, vagy egyéb erre alkalmas Kollégium szolgáltatásainak 

igénybevétele.    

Kollégiumi felvételi eljárás 

A 2018. június 12-én elfogadott, átfogó Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása 

mondhatni alapjainál fogva változtatta meg a különböző ösztöndíjak és pályázatok rendszerét. 

Ez alól a kollégiumi felvételi eljárás sem volt kivétel. A jelenlegi felvételi rendszer 

általánosságban véve jól működik, viszont véleményem szerint finomításra szorul. 

A felsőéves hallhatók jelenleg a megszerezhető kollégiumi felvételi pontjaiknak 20%-át 

kaphatják meg közösségi és tudományos tevékenységük alapján. Jelenleg minden Karon és 

minden szakkollégium esetében változó a teljesítmények igazolása. A jövőben én ezen olyan 

módon szeretnék változtatni, ami a jelenlegi rendszernél egy tisztább, átláthatóbb 

igazolásrendszert eredményez.  

A közösségi pontok tekintetében az első mellékletben prezentált rendszert tervezem minden 

Karon egységesíteni. 

A tudományos tevékenység igazolására, különösképpen a szakkollégiumi tevékenység 

igazolására is célszerű egy ehhez hasonló, letisztult koncepciót kialakítani. 
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 A kialakított koncepciók jövőbeni felülvizsgálására véleményem szerint szükség van, hiszen 

az érvényben lévő Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat nem tükrözi tökéletesen az 

elvégzett tudományos-közösségi munkába fektetett időt és energiát. Véleményem szerint a 

legegyszerűbb megoldás erre a problémára az volna, ha a kapható pontok eloszlását az 

Egyetemi Kollégiumi Bizottság a Tudományos Rektorhelyettessel, az Oktatási 

Rektorhelyettessel és a Főtitkárral egyeztetve módosítaná, pontosítaná, diverzifikálná azt.  

Ezen felül a maximum megszerezhető pontok a jelenleg érvényben lévő ötven pontról száz 

pontra volna célszerű emelni, megtartva emellett a maximum harminckettő kollégiumi 

felvételi pontszámot, annak érdekében, hogy a nagyobb skálán elhelyezkedő pontok akkurátus 

végeredményt produkáljanak a felvételi eljárás során. 

Doktorandusz hallgatók helyzete 

A doktorandusz hallgatók esetében is indokolttá vált a kollégiumi felvételi eljárás tisztázása, 

mivel ennek a feladatkörei és az eljárás mikéntje jelenleg nincs megfelelőképpen szabályozva 

a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban, ezért a közeljövőben mindenképp feladatként 

kell kitűzni, hogy az eljárásrend egységes és méltányos legyen a doktorandusz hallgatók 

esetében. Úgy vélem, hogy a kollégiumi ügyek során folytatott eddigi tevékenységek, 

folyamatok példaként szolgálhatnak arra, hogy a DÖK és az EHÖK hatásosan és optimálisan 

együttműködjenek a jövőben. 

HÖOK Jövőkép – kollégiumok  

Zárógondolatként szeretném megemlíteni a HÖOK Jövőkép program kollégiumi ügyekkel 

foglalkozó szegmensét, miszerint: 

A stratégia egyértelműen kijelenti: a jövőben országos szinten problémát fog okozni az 

egyetemi hallgatók – különösképpen a vidéki hallgatók – kollégiumi elhelyezése, amire még a 

probléma csúcspontja előtt célszerű volna megoldást találnia az Egyetemnek, és a Hallgatói 

Önkormányzatnak.  

„FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI KELL A TERVEZETT BUDAPESTI DIÁKVÁROS 

BERUHÁZÁS ÉS A BUDAPESTI KOLLÉGIUMI IGÉNYEK, VALAMINT AZ ORSZÁGOS 

KOLLÉGIUMFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÖSSZHANGJÁT.” 
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Önkéntes rendszer 

Jelenleg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szervezetében meglévő szervezeti alegység 

nem alkalmas az Egyetemi/Egyetemi Hallgatói Önkormányzati rendezvények, programok 

rugalmas lebonyolítására, kiaknázva a közösségi tevékenység végzésére készséges hallgatók 

bázisát. 

Az önkéntes rendszer megfogalmazott és deklarált célja az volna, hogy felkutassa és 

támogassa az Egyetem azon hallgatóit, akik tanulmányaik mellett szeretnének aktívan részt 

venni az Egyetemi életben. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat feladatául tűzhetné ki, 

hogy azok a hallgatók, akik közösségi munkát vállalnának, nem csak a saját Karuk, hanem 

más Karok és központi rendezvények szervezését és lebonyolítását is segítsék. Ez a fajta 

közösségi szerepvállalás jelentősen hozzájárulna a Karok közti integráció elősegítéséhez az 

Egyetemi polgárok közötti jó kapcsolat kialakításához és ápolásához.  

Az önkéntes rendszer jelenleg két Kar hallgatói önkormányzatának struktúrájában jelenik 

meg. Először a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon jött létre a 2017/2018-as tanév 

során, amely rendkívül hatékonynak bizonyult a hallgatók mozgósítása során a HÖK, a Kar és 

az Egyetem rendezvényeinek/programjainak tekintetében. Az olyan projektek, mint például az 

Egyetemi Központi Nyíltnapok tekintetében többszörös túljelentkezés volt tapasztalható a 

segítőként való részvételre. Ezen felül a hallgatók elérésének eredményességét kiválóan 

demonstrálja, hogy a 2018 tavaszán életre hívott, „Együtt az Egyetemért” mozgalomban részt 

vett 17 hallgatóból, 11 hallgató a NETK HÖK Önkéntes Kör tagjai közül jelentkezett, és 

vállalt szerepet a Ludovika Campus átadóünnepség előtti előkészületek megtételében. A 

magasfokú aktivitás lehetővé tette, hogy a kötött létszámú projekteknél (például: Educatio), a 

NETK HÖK-nek lehetősége volt az Egyetem képviseletére a legmegfelelőbb embereket 

Feladatok 

 Kollégiumi díj csökkentése 

 Az Orczy Úti Kollégium melletti optimális alternatívák kidolgozása a civil 

hallgatók számára 

 A közösségi/tudományos pontrendszer újragondolása, vonatkozó szabályzatok 

frissítése 

 A doktorandusz hallgatók felvételi eljárásának kidolgozása, az eljárásrend 

beiktatása a vonatkozó szabályzatotok rendszerébe 
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kiválasztani, a kommunikációs készség, megjelenés, felkészültség alapján, annak ellenére, 

hogy hozzávetőlegesen kis Karról van szó. Fontos kiemelni azt, hogy a rendszer legfontosabb 

pozitív velejárója az volt, hogy a hallgatók ténylegesen önkéntes alapon és lelkesen vállalták 

és végezték el a rájuk bízott feladatokat. Sikerességét az is mutatja, hogy az Államtudományi 

és Közigazgatási Kar Hallgatói Önkormányzatának 2018 őszén alakult új választmánya is 

feladatként is tűzte ki egy saját önkéntes-kör kialakítását. 

Az önkéntes-kör kialakítása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szervezeti felépítésén belül 

közvetlenül az elnök, vagy az elnök által megbízott felelős személy alatt helyezkedne el. A 

kör koordinálását, amely elsősorban adminisztratív és menedzsment jellegű tevékenység az 

elnök, vagy az általa megbízott kabinet tag látná el, együttműködve az adott 

rendezvény/program lebonyolításáért felelős személlyel.  

A jelentkező tagok elérhetőségeiről és az általuk elvégzett feladatok nyilvántartást vezet, az 

Európai Általános Adatvédelmi Rendelet alapelveivel összhangban. 

Az önkéntesek jutalmazására rengeteg lehetőség adott. Részükre szponzorok, vagy 

esetlegesen az Egyetem által biztosított ajándékok, reprezentációs anyagok kerülhetnének 

átadásra. Ezen felül részesülnének a Karok által meghirdetett Publico Bono ösztöndíj 

pályázása során többletpontokkal, továbbá a kollégiumi felvételi eljárás során megszerezhető 

közösségi/tudományos felvételi pontokkal is lehetne őket megfelelőképpen jutalmazni. 

 

Nemzetköziesítés 

A nemzetköziesedés többé-kevésbé spontán folyamatként az élet majd minden 

vonatkozásában érzékelhető. Eredetileg a gazdaság területéről indult, de mára - szektoronként 

eltérő mértékben - elérte az oktatás és képzés világát is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

nemzetköziségnek az intézményi identitás részévé kell válnia, s ennek alapját egy olyan közös 

intézményi minimum jelenti, melyet minden érintett ismer és elfogad. Ehhez természetesen 

tudatos építkezésre van szükség, melyhez a stratégiai tervezés kínál megbízható kereteket. 

Feladatok 

 Az önkéntes rendszer bázisának kiépítése 

 Önkéntesek „bevetése” a magas humán-erőforrást igénylő rendezvények során 

 Az önkéntesek tevékenységének adminisztrációja, menedzsmentje 
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Véleményem szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelynek jellegéből fakadóan 

nagyon erős nemzetközi profillal kell rendelkeznie (lévén, hogy Egyetemünk Nemzetközi és 

Európai Tanulmányok Kara már önmagában implementálja ezt a jelleget), a lehető legtöbbet 

kell, hogy megtegyen a nemzetköziesítés érdekében. Ez igaz az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat munkájára is. 

Stratégiai tervezésre azonban mindaddig nincs lehetőség, amíg fel nem mérjük az 

erőforrásainkat, nem alakítjuk ki a feladat ellátására alkalmas bázist. Első lépésként fontosnak 

tartom az EHÖK, a Kari Hallgatói Önkormányzatok, az ESN NUPS, és a Nemzetközi 

Kapcsolatok Iroda munkájának összehangolását, az esetleges közös pontok, rendezvények, 

projektek összeegyeztetését, összehangolását. Ennek fényében a továbbiakban célként 

fogalmazható meg az, hogy az EHÖK kulcs-szerepet játszhasson a nemzetközi dimenzió 

építésében, hozzájárulva a külföldi hallgatók, oktatók, munkatársak mindennapjaikhoz 

kapcsolódó tevékenységekhez. Ezek a tevékenységek alapvetően széles skálán mozognak: az 

ebédlőben az étlapról való ételek kiválasztásától, a vonatkozó Egyetemi szabályzatok, 

irányelvek idegen nyelven való elérhetőségéig terjednek. 

 

Társadalmi szerepvállalás 

Az elmúlt években a jótékonysági gyűjtések nagy része nem volt eléggé beharangozva, így a 

gyűjtések is korlátozottan tudtak működni. Véleményem szerint egy jól felépített 

„gyűjtőkampánnyal” átütő sikereket érhetnénk el ezen a téren. Első körben a célközönség 

megszólítása lenne a feladat, amit én a hallgatókra és az Egyetemi dolgozókra szűkítenék le. 

Plakátok kihelyezésével, Neptun-üzenet értesítővel, esetleg az egyes Egyetemi szervezeti 

egységek értesítésével lehetne kivitelezni. Adott esetben, érdemes lenne az Egyetem hálózatát 

is kihasználni. A fő cél, hogy minél több emberhez eljuthasson a felhívás, minél több ember 

elérjen az (pl. Alumni, külföldi hallgatóknak angol nyelven) 

Feladatok 

 Egyetemi szabályzatok, kiadványok angol nyelven való elérhetőségének biztosítása 

 Kommunikációs csatornák kialakítása a külföldi hallgatók és az EHÖK között 

 Az ESN NUPS és az EHÖK közti kapcsolat megszilárdítása, elmélyítése 
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Az egyik legaktívabb gyűjtési módszer a süteménysütés/árusítás. Egyszerű recept alapján 

gyorsan, sok süteményt elkészít egy csapat, amit azután két-három napon keresztül 

becsületkassza- rendszerrel árulnánk az Egyetem különböző részein. A legfontosabb 

csomópontok a sütemények osztására, és az adománygyűjtésre az Oktatási Épület aula, a 

Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, az RTK Speciális Képzési Épület, és a 

Ludovika Főépület Zsibongó lenne. Ennél a módszernél kiemelten fontos, hogy minden 

hallgató és Egyetemi dolgozó tudjon a gyűjtésről, és hogy minél több süteményt osszunk 

ki/adományt gyűjtsünk.  

Adott esetben az NKE-s hallgatók ellátogathatnának egy-egy gyermekotthonba, ahol átadják 

azt, amit gyűjtöttünk nekik, eltölthetnek a gyermekekkel egy kis időt, amelyet játékra, 

beszélgetésre, meseolvasásra használhatnak, ezzel is fokozni a kampány jelentőségének 

mélységét. 

Megfogalmazódott bennem még olyan jellegű jótékonysági, és ifjúságpoltitikai tevékenység, 

ami a helyi, budapesti közösséget érintené, akár egy kerületi együttműködés keretében is. A 

HÖOK karitatív tevékenységének mintájára a programban résztvevő hallgatók közösen 

vállalhatnák, hogy kifestik a Ludovika Campus környékén lévő óvodák, általános iskolák 

kerítéseit, ezzel is kontributálva  a kerületi közösség javához. 

A következő karitatív tevékenység, amit szeretnék megvalósítani az EHÖK keretein belül, 

már a következő fejezet témáját is érinti, ezért azt lentebb részletezem. 

Egyetemi sport-imázs 

Kitekintés a jövőbe – NKE jótékonysági sport 

A kialakított Campus, és azon belül a sportpálya/sportkomplexum kiváló lehetőséget nyújt 

egy-egy jótékonysági sportrendezvény lebonyolítására. Az Egyetem profiljába abszolút 

beleillő rendezvény nagyon sokat lendíthetne az EHÖK, és az Egyetem társadalmi 

szerepvállalásán. A résztvevők jelképes nevezési díjért cserébe kapnának egy csomagot, 

amibe olyan termékek kerülnének, amelyek egyszerűek, kéznél vannak és költséghatékonyak 

(pl. Forum Publicum, NKE-s reprezentációs anyagok, szponzorált anyagok, esetleg póló – 

nevezési díjtól függően persze). Az összegyűjtött összeget pedig a támogatott fél részére 

juttatnánk. Érdemes egy ilyen jellegű rendezvény kivitelezésénél bevonni az Egyetem részéről 

a Sportegyesületet, a Sportigazgatóságot, illetve a HÖOK-ot. Természetesen ez a program 

rengeteg szervezést és erőforrást igényel, ezért véleményem szerint egy még nagyobb 



12 
 

volumenű rendezvény alá érdemes volna becsatornázni (pl. Ludovika Fesztivál, Tavasszal 

megrendezésre kerülő KEN, Egyetemi Sportnap), egy jóval szélesebb célközönség elérésével. 

NKE általános testnevelésórák 

Meglátásom szerint a hallgatók nagy része csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tud 

testhezálló, vagy érdekeltségi körét lefedő sporttevékenységet végezni. Ennek oka többek 

között az, hogy a hallgatók az órai kötelezettségeik és egyéb elfoglaltságaiknak köszönhetően 

kevés időt tudnak sporttevékenységre fordítani. A kötelező testnevelés órák gyakran nem 

adnak választást az egyes sportágak megválasztására, azok rendszeres folytatására. 

Az Egyetemi sportélet fellendítésére az alábbi elképzelés formálódott meg bennem: jelenleg a 

kötelező testnevelésórák – a civil szakos hallgatók tekintetében – nem egységesek. 

Megoldásként szolgálhat, egy általános testnevelés kurzusok meghirdetésére az összes Kar 

hallgatóinak számára. A félév teljesítésének a feltétele a részvétel, a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatban meghatározott számú hiányzáskorláttal, előre meghatározott 

kreditértékkel, mint szabadon választható tárgy. A kurzusok felvételével a hallgató 

csatlakozna az Egyetemi Sportegyesülethez, és a tagsággal járó díj Neptun-rendszeren 

keresztüli kiegyenlítésével, jogosulttá válik a foglalkozások teljes körű látogatására.  

Jelenleg az Egyetem infrastruktúrája rengeteg lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy 

aktív sporttevékenységet végezzenek, és véleményem szerint a felvázolt egységesített 

rendszer arra sarkallja majd a hallgatókat, hogy ténylegesen éljenek az Egyetem által nyújtott 

sportolási lehetőségekkel, egy integrált, egységes rendszer által kialakított közegben.  

 

Tudományos/szakmai fejlődés 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak fejlődési lehetőségeit, tudományos és 

szakmai halmazait tekintve véleményem szerint páratlan a magyarországi felsőoktatásban, és 

erre az alapra mindenképp indokoltnak tartom a tudatos építkezést.  

Feladatok 

 Az NKE Jótékonysági verseny koncepciójának felépítése 

 Az általános testnevelésórák bevezetésének kezdeményezése 
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Infotárs programsorozat 

2018. október 9-én lehetőségem adatott ellátogatni az InfoTárs Egyesület által Balatonfüreden 

megrendezett Infotér Konferenciára. A Konferencia szervezőivel való egyeztetésem során 

felmerült, hogy célszerű volna egy NKE EHÖK – InfoTárs programsorozat keretében 

lehetőséget biztosítani az Egyetem azon polgárai számára, akik érdekeltek az olyan témákban, 

mint például a kibertér biztonsági kihívásai, virtuális valóság, kiber-diplomácia, mindezt 

persze felvezetve a közszolgálat adott szakterületére, szegmensére, szakest jelleggel.  

Doktorandusz Önkormányzati, és Szakkollégiumi együttműködés 

Kiemelten fontosnak tartom Egyetemen működő és akkreditált szakkollégiumokkal, és a 

Doktorandusz Önkormányzattal való együttműködés elmélyítését. A közeljövőben szeretném 

felvetni a lehetőségét az EHÖK és a különböző hallgatói szakmai-tudományos műhelyek 

közötti együttműködésnek, elsősorban a rendezvények terén, melyeknél igyekeznék a lehető 

legszélesebb spektrumok felölelni, mind a bevont szereplők, mind pedig a témakör 

tekintetében.  Olyan jellegű előadások és programok szervezése a cél, amelyek közelebb 

hozzák a hallgatókat a szakmai-tudományos élethez, és arra sarkallja őket, hogy ők is 

vállaljanak ilyen jellegű tevékenységeket.  

A fent említett közös projektek megvalósításához egy működőképes, elmélyített 

együttműködés szükséges, amely véleményem szerint indukálja a résztvevő szervezetek 

esetleges közös költségvetési tervezetét, és az erre a célra alkalmas együttműködő/egyeztető 

fórumok létrehozását a szervezetek között. 

Szakmai börze 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói állományának számottevő többségének nem kell 

aggódnia az Egyetem elvégzése utáni éveket illetően, hiszen a hivatásos tisztjelölt hallgatók 

egy adott életpályát választottak, melyet már a beiratkozáskor megkezdtek. A civil hallgatóink 

számára azonban adott egyfajta dilemma, hogy hol helyezkedjenek el: melyik államigazgatási 

szervnél, milyen területen, a nemzetközi kar hallgatóinak esetében pedig még a külszolgálat 

vagy hazai szolgálat közötti választás lehetősége is fenn áll. A legmegfelelőbb szerv 

kiválasztása elengedhetetlen, hiszen bár az ÁKK és a NETK hallgatói nem egy életre szóló 

feladatot választanak maguknak a diploma kézhez vételével, a közszolgálat jellegéből 

fakadóan nem rövid, inkább középtávon köteleződnek el egy-egy munkaadó mellett. A 

kiválasztásra egy jó lehetőség a szakmai gyakorlat, ahol a hallgatók megtapasztalhatják egy-

egy szervezet működését és az ott végzett munka jellegét. 
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A célom az lenne, hogy 2019 tavaszán megvalósítsam a tavaly, a civil karok részéről ötletként 

felmerült szakmai börzét, melyre meghívást kapnának a magyar államigazgatás különböző 

szervei, a teljesség igénye nélkül például: minisztériumok, háttérintézmények, 

nagykövetségek, nemzetbiztonsági szolgálatok. A felsorolt szervek, szervezetek 

képviselőinek lehetősége lenne egy standot felállítani, ahol az érdeklődő hallgatók választ 

kaphatnának a kérdéseikre az elhelyezkedés feltételeit, illetve a szakmai gyakorlati 

lehetőségeket illetően.   

A rendezvényt az Orczy úti Kollégium aulájában és multimédiás termeiben, vagy pedig az 

Oktatási Épület aulájában és előadóiban szeretném megvalósítani. Ez lehetővé tenné a 

program további színesítését, mégpedig tematikus blokkokban tartott előadásokkal, ahol egy-

egy adott terület (háttérintézmények munkája, külképviseleti munka, nemzetbiztonság) 

képviselői tartanának figyelemfelkeltő prezentációkat a hallgatóság számára, maximum 20 

percben. 

A rendezvény bővítésének tekintetében további lehetőség még a különböző diákmunka 

közvetítéssel foglalkozó szervezetek meghívása. Az átlag egyetemista megélhetési költségei 

(lakhatás, élelem, stb.) jelentősen megnövekedtek az utóbbi években, melyek sajnos sokszor 

megkövetelik hogy a hallgatói tanulmányai mellett munkát vállaljon. Amennyiben lehetősége 

lenne az NKE civil hallgatóinak egy helyen, elsőkézből tájékozódnia a legnagyobb közvetítő 

szervezetek ajánlataival és feltételeivel, az mindenképpen hasznos lenne a számukra, hiszen 

könnyebben tudná megtalálni a számára legmegfelelőbb és legjobb választást diákmunka 

tekintetében. 

 

  

Feladatok 

 A felsorolt projektek előkészítése, megvalósítása 

 A Doktorandusz Önkormányzat és a szakkollégiumokkal való együttműködés 

szervezeti szinten való elmélyítése 

 Együttműködési fórumok teremtése 
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Összefoglaló 

Pályázatomban igyekeztem az általam tapasztalt hiányosságok, problémák, hibák feltárására. 

Természetesen a felvetett újítások mellett nyitott vagyok további ötletekre, javaslatokra, 

amelyek a hallgatók érdekeinek képviseletét, mindennapi életük megkönnyítését szolgálják. 

Úgy érzem, hogy az elmúlt három év alatt szerzett tapasztalataim, rálátásom nagymértékben 

hozzájárulhatnak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jövőbeni sikeres, és hatékony 

működéséhez. 

Hallgatói önkormányzati tisztségviselői munkásságom során lehetőségem adódott részese 

lenni annak a hosszas folyamatnak, amely lehetővé tette, hogy kijelenthessük: a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen a Hallgatói Önkormányzat mára saját kultúrával, hagyományokkal, 

értékekkel rendelkezik. Amennyiben lehetőségem lesz abban a megtiszteltetésben részesülni, 

hogy EHÖK elnökké választanak, törekedni fogok a felépített értékek megőrzésére, a 

hagyományok tiszteletben tartására, a szervezeti kultúra ápolására, továbbfejlesztésére. 

Ezúton is kérem a Tisztelt Küldöttgyűlés támogatását, személyemet, illetve programomat 

tekintve is! 

 

 

Budapest, 2018. november 13. 

 
_________________ 

Cziczás Péter 
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1. számú melléklet – Közéleti tevékenység egységesített igazolássablonja 

 

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

IGAZOLÁSA 

 

A NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSÁHOZ 

 

_____________ (név), mint a Hallgatói Önkormányzat (szervezet, szervezeti egység) elnöki 

beosztású vezetője igazolom, hogy _____________ (név, Neptun-kód, szak, évfolyam) hallgató a 

2018-2019-es tanévben az alábbi tevékenységet végezte és/vagy bizottsági tagsági feladatot látott 

el: 

 

A közösség érdekében végzett tevékenységekre adható pontszámok 

Maximálisan adható pontszám: 50 pont 

Javasolt 

pontszám 

Érdekképviseleti 

szervezet  

Egyetemi Hallgatói  

Önkormányzat  

elnök  30 pont/félév   

 elnökhelyettes  25 pont/félév   

 referens  15 pont/félév   

 irodavezető  15 pont/félév   

 küldöttgyűlési tag  5 pont/félév   

 Kari Hallgatói  

Önkormányzat  

elnök  25 pont/félév   

  alelnök  20 pont/félév   

  referens  15 pont/félév   

  irodavezető  10 pont/félév   

  választmányi tag  5 pont/félév   

  Szenátusi tag  15 pont/félév   

  Kari Tanács tag  5 pont/félév   

 Bizottság  egyetemi bizottsági tag (pl.: 

ETDT, HJB)  

5 pont/félév   
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Kérem, hogy a Kollégiumi Felvételi Bizottság fent nevezett hallgató részére a kollégiumi 

felvételi eljárás során a közéleti tevékenységéért járó többletpontokat megállapítani 

szíveskedjen. 

Budapest, 2019. .................... hónap ………. nap  

 

 PH  .....................................................  

 NÉV 

 elnök 

 Hallgatói Önkormányzat 

            Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

 

  kari (közös intézeti) bizottsági 

tag (pl. HTVSZÜB, EKÁVB)  
3 pont/félév   

 HÖK bizottsági tag  4 pont/félév   

Szakkollégium Vezetőségi tagság 25 pont/félév  

Szakkollégiumi tagság 10 pont/félév  

Demonstrátori tevékenység 15 pont/félév  

Rendezvényszervezés  kari HÖK rendezvény 

szervezésében való részvétel  

1 pont / alkalom   

 EHÖK rendezvény 

szervezésében való részvétel  

2 pont / alkalom   

kari rendezvény 

szervezésében való részvétel  

1 pont / alkalom   

 egyetemi rendezvény 

szervezésében való részvétel  

2 pont / alkalom   

 szakmai előadások, 

workshopok, konferenciák 

szervezése, lebonyolítása 

2 pont / alkalom  

Sport  

  

országos vagy nemzetközi 

bajnokságokon is induló, 

rendszeresen sportoló  

10 pont/félév   

az egyetem csapatában 

rendszeresen sportoló  

5 pont/félév   

Mentorprogram  

  

vezető  10 pont/félév   

mentor  5 pont/félév   

Doktorandusz Önkormányzat keretében végzett tevékenység  1-20 pont   

Összesen:  
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 PH  .....................................................  

 NÉV 

 elnök 

 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

*A dokumentum a jelenleg hatályban lévő Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

alapján lett előkészítve, az ott szereplő pontokkal, tevékenységekkel.  
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