
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2019. február 28-ai Elnökségi üléséről  
 

Az ülés ideje:  2019. február 28. (kedd)   18:00  
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 6 
 
 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Közéleti ösztöndíjak 
2) Rendezvények 
3) Adománygyűjtés 
4) 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. Az Elnökség részéről nem érkezett módosító javaslat, így kéri, hogy szavazzanak a 
napirendi pontoK elfogadásáról. 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a közéleti ösztöndíjak megítélt összegét. 

 

RENDEZVÉNYEK 

Fodor Márk Joszipovics tudatja, hogy áttekintették a tervezett rendezvényeket, 2 

összeütközést tapasztaltak, ugyanis a március 25-ei hétre a Kommunikációs és Programiroda (a 

továbbiakban: KPI) szerveztek egy nagyszabású eseményt. 

Schmidt Martin aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogyha a KPI ilyen mennyiségű 

programokat szervez háttérbe szorul a HÖK.  

Cziczás Péter elmondja, hogy a KPI által készülőben van egy rendezvényekre vonatkozó 

protokoll. 

Schmidt Martin közli, hogy a Felező Bált illetően összeütközés van az ÁKK és az RTK között, 

Simon Dániel ötlete szerint közösen kellene megszervezni március 27-én.  

Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 

ADOMÁNYGYŰJTÉS 

Cziczás Péter tudatja, hogy a HÖOK-tól érkezett egy megkeresés a Több lett, maradhat! nevű 

adománygyűjtés kapcsán, hamarosan több információ lesz róla, a karácsonyi gyűjtést lenne az 

alap. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 



 

 

 

EGYEBEK 

Krecz Ádám ismerteti, hogy március 16-án 14.00 órai kezdettel megrendezésre kerül a Military 

Power Challenge rendezvényük, ahol a fő célközönség a hivatásosok. 

Schmidt Martin a gólyatáborról érdeklődik, valamint arról, hogy a mentorok kiválasztásánál 

hány fővel számolhatnak? 

Cziczás Péter elmondja, hogy a gólyatábor szerződés Kozma Zsófia által el lett küldve jogi 

átvizsgálásra. Kéri az Elnökséget, hogy március 8-ig küldjék meg a tervezett gólyatábori mentor 

és szervezői létszámokat, amit majd továbbít a KPI felé.  

Elmondja továbbá Campus Főigazgató Úr üzenetét, miszerint egyes rendezvények idejére 

terveznek hallgatói munkaszerződéssel hallgatókat alkalmazni. 

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

Az Elnökség részéről nem érkezett kérdés, hozzászólás. 

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. 
február 28-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. február 28. 

 
______________________________  ____________________________ 

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

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


