
 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2019. március 28-ai Elnökségi üléséről  
 

Az ülés ideje:  2019. március 28. (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) 
  Krecz Ádám Kari HÖK elnök (HHK) 
  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 
 

 

      
      

Összes mandátum 
 

6 Ebből jelen 6 
Elektronikusan: Kollár Ádám 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Közéleti ösztöndíjak 
2) Gólyatábor 
3) Rendezvények 
4) Szabályzatmódosítás 
5) 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 6 

mandátum van jelen. 

 

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 elfogadásáról.  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.. 

 

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a közéleti ösztöndíjakat. 

 

GÓLYATÁBOR 

 

Cziczás Péter közli, hogy a tervezett létszámok a Gólyatábort illetően meg lettek küldve a 

Kommunikációs és Programiroda munkatársainak, az egyeztetések már elkezdődtek a tábor 

szervezésével kapcsolatban. 

 

RENDEZVÉNYEK 

 

E napirendi pont keretein belül Cziczás Péter továbbítja Oktatási Rektrohelyettes Úr kérését, 

miszerint a rendezvények teljesítésigazolásai mellett kerüljenek megküldésre a 

programérékelők is, tudatja emellett, hogy hamarosan megrendezésre kerül a Vibes, hamarosan 

bővebb információ is lesz róla. 

Schmidt Martin érdeklődik, mikor lesz pontosan az esemény? 



 

 

Cziczás Péter válaszában elmondja, hogy az előzetes tervek szerint 2019.  április 17-én kerül 

majd lebonyolításra. 

Cziczás Péter ismerteti, hogy kialakításra kerül egy rendezvénybejelentő rendszer, majd ennek 

kapcsán kiadásra kerül egy rektori utasítás, annak mintájára pedig egy szabályzat. 

 

SZABÁLYZATMÓDOSÍTÁS 

 

Cziczás Péter tudatja, hogy elkezdődtek a szabályzatmódosítások, az első módosítás a 

Kollégiumi szabályzatot érinti, ami nagy részben támaszkodik a Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzatra. 

 

VEZETŐKÉPZŐ 

 

Cziczás Péter közli, hogy a a tavaszi HÖOK Vezetőképző 2019. április 14-17. Között kerül 

megrendezésre. Kéri az Elnökséget 2019. április 10-ig küldjék meg, azoknak az embereknek a 

listáját (karonként 1 fő) akik még nem vettek részt Vezetőképzőn és hasznára válna a 

testületnek, ha részt vennének rajta. 

Cziczás Péter kéri a jelenlévőket, gondolják át szeretnék-e hogy tavasszal legyen a korábbi 

évekhez hasonló EHÖK szervezésű Vezetőképző, ha tartanak rá igényt, akkor jelezzék felé. 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz. 

 

EGYEBEK 

 

Krecz Ádám mivel írásos formában nem küldte meg a kari beszámolójukat, ismerteti, hogy 

zajlik a Millitary Power Challenge szervezése, most zajlanak a választások. Szenátuson 



 

 

elfogadták továbbá az óracsökkentésre való rendelkezést, így következő évtől nem lesznek 

délutáni tanórák. 

Szabados Máté részéről szintén nem érkezett írásos formában beszámoló, így elmondja, hogy 

a Felezőbál rendben lezajlott, valamint a Gólyatáborba a mentorok kiválasztása is megtörtént. 

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. 
március 28-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. március 28. 

 
______________________________  ____________________________ 

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

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 
 
 
 

 


