
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. szeptember 25-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018. szeptember 25. (szerda)   18:30  
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 (ÁNTK) 
 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám kari HÖK elnök (VTK)   
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Fodor Márk Joszipovics 
Kiss József  
Kuripla János 
Apró Richárd  

  

   
      
      

Összes mandátum 
 

4 Ebből jelen 4 
Hiányzó: - 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1)  Személyi ügyek 
2) 2020-as évi költségvetés 
3) Közéleti ösztöndíjak 
4) Gólyabál 
5) 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. Köszönti Fecser Zsuzsannát. Elmondja, hogy 
az új Alapszabály megköveteli, hogy az Elnökség megválasszon egy Kommunikációért és 
adatvédelemért felelős elnökhelyettest. Erre a tisztségre előterjeszti Fecser Zsuzsannát, aki az 
előzőekben a kommunikációs referensi feladatokat látta el.  

A szavazatszámláló bizottságba felkéri Garab Annát, Apró Richárdot és Simon Dánielt. A 
szavazás idejére szünetet rendel el.  

Apró Richárd ismerteti a szavazás eredményét: Az Elnökség az indítványt egyhangúlag 
elfogadta. 

2020-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 
 
Cziczás Péter elmondja, hogy a teljes költségvetés még nincs kész, mivel idén egy új, az 
eddiginél részletesebb minta táblával kell dolgoznia Apró Richárdnak.  Bízik benne, hogy ez a 
mai napon össze fog állni és meg tudja küldeni az Oktatási Rektorhelyettesnek és a Gazdasági 
Hivatalnak. Valamint közli, hogy a karok is meg fogják kapni a végleges költségvetést.  

KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJAK 
 

Cziczás Péter ismerteti a közéleti ösztöndíjak karonkénti előterjesztéseit, illetve az EHÖK 
előterjesztését. Szavazásra bocsátja az előterjesztéseket.  

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



 

 

GÓLYABÁL 

Cziczás Péter ismerteti a Rektori Tanácson elhangzott észrevételeket a gólyabállal 
kapcsolatban. Elmondja, hogy a Rektor Úr egyik felvetése volt egy ültetett vacsora 
leszervezése. Emiatt olyan helyszínt kell keresni, ami jóval nagyobb befogadó képességű, mint 
az eddig felkeresettek.  

Garab Anna észrevételei szerint az elsőéveseknek lehet ünnepélyes lenne, hogy tudnak 
vacsorázni is a gólyabálon, viszont az előző évek tapasztalatai, és hagyományai alapján úgy 
gondolja, hogy a gólyabál inkább egy közös ünneplés és szórakozás. Valamint fenntartásai 
vannak a hallgatói igény részéről az ültetett vacsorával kapcsolatosan.  

Simon Dániel elmondja, hogy neki alapvetően tetszik az ültetett vacsora koncepciója, viszont 
ennek a szervezési vonzataival kapcsolatosan vannak fenntartásai.  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy véleménye szerint az ültetett vacsora költségvetési 
vonzatai irreálisan magasak lennének.  

EGYEBEK  

Cziczás Péter ismételten kéri az Elnökség tagjait, hogy küldjék el a havi beszámolókat. 
Valamint ismerteti, hogy szeptember 30-ra Küldöttgyűlést fog összehívni, a napirendi pontokat 
a későbbiekben közli.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 


