
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2019. január 15-ei Elnökségi üléséről  
 

Az ülés ideje:  2018. január15. (kedd)   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) 
  Krecz Ádám kari HÖK elnök (HHK) 
  Szabados Máté kari HÖK elnök (NETK)  
 Tasnádi Bence  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám kari HÖK elnök (VTK)   
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Fodor Márk Joszipovics 
Murányi Ferenc 

  

 Petró Laura 
 

 

      
      

Összes mandátum 
 

6 Ebből jelen 5 
Hiányzók: Krecz Ádám 
 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Személyi ügyek 

a) Egyetemi Kollégiumi Bizottság elnök-kinevezés 
b) Forum Publicum főszerleztő-kinevezés 
c) HÖOK BRSZ póttag-jelölés 
d) Szenátusi delegálás 

2) Éves programterv 
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. 
Tudatja továbbá, hogy Krecz Ádám nem tud részt venni az ülésen, Kollár Ádám pedig 
elektronikusan vesz részt, így személyi ügyeknél négy mandátum van jelen. 

Ismerteti az előzetes napirendi pontokat, megkérdezi az Elnökség tagjai van-e módosító 
javaslatuk. Tudatja továbbá, hogy mivel személyi ügyekről lesz ma döntés, szükséges egy 
Szavazatszámláló Bizottság felállítása, amelybe Schmidt Martint, Szabados Mátét és Tasnádi 
Bencét jelöli. Az Elnökség részéről nem érkezett módosító javaslat, így kéri, hogy szavazzanak 
a napirendi pontok, valamint a Szavazatszámláló Bizottság elfogadásáról. 

 

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

 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Cziczás Péter ismerteti, hogy az Alapszabály szerint az Elnökség nevezi ki az Egyetemi 
Kollégiumi Bizottság elnökét, mint EHÖK referenst, így kéri támogassák Szekeres Balázst a 
poszt betöltésében.  

Tudatja továbbá, szintén az Alapszabályra hivatkozva, hogy a Forum Publicum főszerkesztőjét 
is az Elnökség szavazza meg, így kéri továbbra is támogassák Szilágyi Dénest.   

Elmondja, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájától (a továbbiakban: 
HÖOK) érkezett a megkeresés, hogy delegáljuk az egyetemet a Budapesti Regionális 
Szövetségbe (a továbbiakban: BRSZ) póttagnak, aki korábban Kosztrihán Dávid volt, így kéri 
most támogassák őt. 

Közli továbbá, hogy megkeresték az Igazgatási Osztályról a szenátusi delegálásokkal 
kapcsolatban, miszerint 2019. májusáig a régi szenátusi rendszer él, így szükséges mind EHÖK, 
mind kari részről (kivéve a Víztudományi Kar) még egy fő delegálása. EHÖK részről ismételten 
Murányi Ferencet javasolja a Szenátusba. 

Szavazásra kéri fel az Elnökséget, majd a szavazatok összeszámlálásig szünetet rendel el. 

Cziczás Péter felkéri Tasnádi Bencét, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 
számoljon be az eredményről. 

Tasnádi Bence tudatja, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

4 leadott szavazatból, 4 érvényes, 4 igen, 0 nem szavazattal az Elnökség támogatja Szekeres 
Balázs Egyetemi Kollégiumi Bizottság elnöki kinevezését. 



 

 

4 leadott szavazatból, 4 érvényes, 4 igen, 0 nem szavazattal az Elnökség támogatja Szilágyi 
Dénes Forum Publicum főszerkesztői kinevezésését.  

4 leadott szavazatból, 4 érvényes, 4 igen, 0 nem szavazattal az Elnökség támogatja Cziczás 
Péter HÖOK BRSZ póttagnak történő jelölését. 

4 leadott szavazatból, 4 érvényes, 4 igen, 0 nem szavazattal az Elnökség támogatja Murányi 
Ferenc Szenátusba történő delegálását. 

 

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

Az Elnökség részéről nem érkezett kérdés, hozzászólás. 

 

ÉVES PROGRAMTERV 

Cziczás Péter megköszöni Schmidt Martinnak, hogy megküldte az éves programtervet a 
pontos dátumokkal, egyúttal kéri a többieket pótolják az elmaradást. 

Tasnádi Bence érdeklődik, hogy a költségek kapcsán mivel számoljanak? Tarthatják-e 
magukat a decemberben leadott tervezethez. 

Murányi Ferenc elmondja, hogy számolhatnak a korábbi tervezetttel. 

 

EGYEBEK 

Cziczás Péter tudatja, hogy 2019. január 18-án 13.00-kor Nyíltnappal kapcsolatos megbeszélés 
lesz, amelyen számít a jelenlétükre. 

Tasnádi Bence elmondja, hogy a 2019. január 26-ai Nyíltnapon ők is az Oktatási központban 
szeretnének standolni a kollégium helyett. 

Cziczás Péter közli, hogy szükséges lesz felállítani egy operatív bizottságot a szabályzatok 
módosítására, ebben kéri majd a segítségüket. 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy az EHÖK Alapszabálya is módosításra szorul, így 
kéri az Elnökséget gondolkozzanak min kívánnak módostani. 

Elmondja továbbá, hogy tervez egy Szakmai börzét, ahová meghívásra kerülnének többek 
között különböző közigazgatási, államigazgatási szervek képviselői. Ez az esemény civil 
karokat érinti, április végén-május elején kerülne megrendezésre. 

Tudatja az Elnökséggel, hogy kialakításra kerülne egy Önkéntes Program az EHÖK-ön belül, 
alapvető feladata a rendezvények során történő pakolás, egy 10-15 fős csapatról lenne szó. A 
jutalmazásuk még kérdéses, közéleti pontokat mindenképp kapnának, de felmerült Publico 
ösztöndíj is. 



 

 

Schmidt Martin véleménye szerint a Publico ösztöndíjat át kellene gondolni, a kari keret 
szűkössége miatt. 

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. 
január 15-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. január 15. 

 
______________________________  ____________________________ 

Cziczás Péter s.k.  Petró Laura s.k. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 


