
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. szeptember 4-i Rendkívüli Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018. szeptember 4. (szerda)   16:00  
Az ülés helye:  EHÖK iroda  Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F02  
      
Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Cziczás Péter    
Jegyzőkönyvvezető:   Kuripla János    

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 
Kiss József  
Kuripla János 
Murányi Ferenc 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 

4 Ebből jelen 4 
Hiányzó: - 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Személyi ügyek  
2) Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Cziczás Péter köszönti az Elnökség tagjait, és felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kuripla Jánost. 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 ismerteti az első napirendi pontot, négy kérdésben kell, hogy az Elnökség állást 
foglaljon. Első körben a HHK Kari Tudományos Diákköri Tanácsába kell egy titkárt javasolnia 
az Elnökségnek, hiszen jelenleg nincs megválasztott HHK HÖK választmány. Elmondja, hogy 
a HHK oldaláról Nagy Mártont javasolták. 

Továbbá közli, hogy az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsba (továbbiakban ETDT) kell 
az elnökségnek delegálnia egy embert szintén a HHK HÖK hiánya miatt. Németh András 
őrnagy úr Benkő Zoltán HHK-s hallgatót ajánlotta ezen pozícióra. Kéri az Elnökség 
támogatását, kiváltképpen azért, mert a következő személyi ügy a javaslat az Elnökség részéről 
az ETDT titkári pozíciójának betöltésére, erre szintén Benkő Zoltánt terjeszti elő.  

Az utolsó személyi ügy, amiről szavaznia kell az Elnökségnek az Fodor Márk Joszipovics 
általános elnökhelyettesi pozíciója, hiszen megszűnt a folytatólagos jogviszony, így azoknak a 
hallgatóknak, akik abszolválják a képzést, hivatalosan nincs jogviszonyuk. Indítványozza őt 
erre a pozícióra, kéri az Elnökség támogatását.  

A szavazáshoz szükséges szavazatszámláló bizottságba felkéri Garab Annát, Murányi Ferencet 
és Simon Dánielt. A szavazás idejére szünetet rendel el.  

Simon Dániel ismerteti a szavazás eredményét: Az elnökség mind a négy indítványt 
egyhangúlag elfogadta.  

EGYEBEK 

Cziczás Péter elmondja, hogy a Szent István Egyetemen meghirdettek egy pályázatot, amiben 
az Orczy parkba kell tervezniük az ottani hallgatóknak egy közösségformáló projektet. Ennek 
a keretében szeptember 16-án megrendezésre kerül egy workshop és egy terep bejárás. Erre 
várják hallgatóinkat szeretettel. Kiváló alkalom ez arra, hogy a hallgatóink ötleteljenek és olyan 
javaslatokat tegyenek, amik majd még jobban feldobják a hallgatói életet a parkban. 



 

 

Garab Anna felveti, hogy felmerült kérdésként, hogy a tanévnyitó már érhet-e pontot a 
kollégiumi jelentkezés feltételéül szolgáló követelményben. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy kaptak már erre koncepciót, hogy hogyan fogják 
elszámolni. Bele fog számítani már ezen pontok közé a tanévnyitó 

Cziczás Péter elmondja, hogy az HÖK Alapszabály módosításhoz a javaslatok összegyűjtés 
alatt vannak. Illetve néhány technikai módosítást javasol.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 


