
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. augusztus 28-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018. augusztus 28. (szerda)   19:00  
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  
  Garab Anna kari HÖK elnök (ÁKK) 
 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám kari HÖK elnök (VTK)   
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Fodor Márk Joszipovics 
Krecz Ádám 
Murányi Ferenc 
Petró Laura 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 

4 Ebből jelen 4 
Hiányzó: - 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Személyi ügyek 
2) Közéleti ösztöndíjak 
3) Gólyatábor kiértékelése 
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, továbbá tudatja, hogy 
Kollár Ádám videó konferencián keresztül vesz részt az ülésen, így a személyi ügyekben nem fog tudni 
élni a szavazati jogával. Így négy 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 
 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Cziczás Péter elmondja, hogy a személyi ügyekben szavazáshoz szükséges egy 
szavazatszámláló bizottság felállítására, erre felkéri Garab Annát, Simon Dánielt és Fodor Márk 
Joszipovicsot.  

Tudatja, hogy két tisztség üresedett meg, az egyik az irodavezetői tisztség, amelyre Kuripla 
Jánost terjeszti elő, a másik a gazdasági elnökhelyettesi tisztség, amiről 2019 szeptember 15-i 
hatállyal lemond Murányi Ferenc, így arra Apró Richárdot terjeszti elő. Kéri az elnökség 
támogatását ebben. A szavazás idejére szünetet rendel el.  

Garab Anna ismerteti a szavazás eredményét: az Elnökség mind a két előterjesztést 
egyhangúlag elfogadta.  

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 

Cziczás Péter ismerteti a közéleti ösztöndíjak karonkénti előterjesztéseit, az EHÖK 
előterjesztését, valamint a HHK-s gólyatábori szervezők ösztöndíját. Szavazásra bocsátja az 
előterjesztéseket.  

Az Elnökség ÁNTK, RTK, HHK, VTK és EHÖK tekintetében egyhangúlag elfogadta a közéleti 
ösztöndíjakról szóló előterjesztéseket. 

GÓLYATÁBOR KIÉRTÉKELÉSE 

Garab Anna elmondja, hogy gólyák részéről szinte csak pozitív visszajelzésekkel találkozott 
a gólyatáborral kapcsolatban. Néhány belső szervezési nehézség volt, például a gólyák 
egyszerre történő koordinációja, azonban ez is csak belülről látszódott, a gólyák nem 
érzékelték. Szintén sikerült a korábbi két kar szervezőit összehangolni. Összességében 
elégedettségét fejezi ki a szervezőkkel kapcsolatban, precízen végezték a munkájukat.  



 

 

Simon Dániel elmondja, hogy sikerült egy olyan gólyatábort lebonyolítani, ami maradandó 
élmény lesz a gólyáknak. Több részről is kapott pozitív visszacsatolást a tábort illetően.  Ő is 
megdicséri a szervező brigádot.  

Kollár Ádám tudatja, hogy a VTK gólyái részéről csak pozitívum érkezett. A szervezők 
részéről is jó tapasztalat volt.  Negatívumként említi meg viszont a magas árakat a pultban.   
Negatívumként említi meg viszont a magas árakat a pultban. 

Cziczás Péter elmondja, hogy egy könnyebb incidensen kívül problémamentesen zajlott le ez 
a gólyatábor, nem volt a hangoskodással kapcsolatban sem bejelentés, komolyabb atrocitás sem 
történt. Ez a gólyatábor szervezői és az egyetem szempontjából másképp zajlott le, mint az 
előzőek, így nem tudtuk mintaképpen venni az előző évek tapasztalatait.  

EGYEBEK 

Kollár Ádám ismerteti, hogy a VTK-n a kollégiumi jelentkezés rendben lezajlott. 

Garab Anna elmondja, hogy az ÁNTK-n a mai napon fog kimenni a kollégiumi eredmény. A 
tárgyfelvétellel és a félév aktiválással kapcsolatban az egyéni problémákon kívül minden 
rendben zajlott. A felmerült kredit limit problémáját is sikerült megoldani. Ami jelenleg 
problémás, az a volt NETK-es szakokon a nyelvvizsga, mint kimeneti követelmény 
elfogadtatása.  

Valamint az új Kari Tanács ügyrendjében jelentősen csorbítani akarták a hallgatói 
érdekképviselet számát, hiszen négy plusz egy főre akarták lecsökkenteni, ami 16%-os 
képviseleti arányt jelent. Ezt sikerült a Dékán Úrral való egyeztetés után hat plusz egy főre 
növelni, ami pont 20%-ot jelent.  

Cziczás Péter elmondja, hogy az Alapszabály módosításhoz szeptember 3-ig várja a 
módosításokat, ami nem az ÁNTK karra vonatkozik, hanem az általános működésünket, vagy 
a többi kar működésével kapcsolatos dolgokat szabályozza.  

Cziczás Péter megköszöni a meghívottaknak a részvételt, az ülést lezárja.  

  



 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2019. 
augusztus 28-ai rendkívüli ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. augusztus 28. 

 

 

______________________________  ____________________________ 
Cziczás Péter  Petró Laura 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 

  


