
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. november 27-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2019. november 27. (szerda)   20:00  
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 (ÁNTK) 
 Simon Dániel  kari HÖK elnök (RTK)   
 Farkas András kari HÖK elnök (VTK)   
 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Fodor Márk Joszipovics 
Kuripla János 
Apró Richárd  
Fecser Zsuzsanna 

  

   
      
      

Összes mandátum 
 

5 Ebből jelen 5 
Hiányzó: - 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1)  Közéleti ösztöndíjak  
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 Farkas András videó konferencián keresztül vesz részt az ülésen, így a 

személyi ügyekben nem tud élni a szavazati jogával. Így öt 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 

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

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

EGYEBEK  

Simon Dániel elmondja, hogy megszülettek az RTK HÖK választások eredményei, közel 40%-

os részvétellel.  

Apró Richárd kéri, hogy az évvégi költségvetési záráshoz az eddig lezáratlan rendezvények 

számláit és rendezvény értékelőit küldjék meg, mert ha ezeket nem zárjuk le a jövőévi 

költségvetést fogják terhelni ezzel.  

Garab Anna közli, hogy a Plüsskommandóra Campus Főigazgató Úr vár minden karról 70 

embert, kéri, hogy mozgósítsák a hallgatókat. 

Cziczás Péter válaszként közli, hogy abban tudunk segíteni, hogy minél több hallgatóhoz 

eljuttatjuk ennek a kezdeményezésnek a hírét. 



 

 

Garab Anna jelzi, hogy a hétvége folyamán összefogják rakni a következő féléves 

programtervet már napra pontosan, amit megküld véleményezésre, az esetleges ütközések 

elkerülése végett.  

Cziczás Péter érdeklődik a tegnapi Gólyabál visszajelzéseivel kapcsolatosan.  

Garab Anna elmondja, hogy szerinte a helyszín nagyon nívós volt nagyon jó volt a catering, a 

fellépők és a gólyatánc is rendben volt. A hallgatói visszajelzések is jók voltak.  

Simon Dániel közli, hogy egyetért Annával, egy jó hangulatú rendezvény volt, békésen telt el. 

A fellépők zseniálisak voltak. A hallgatóknak egy jó élményt tudtunk nyújtani.  

Fecser Zsuzsanna kiemeli, hogy a mai nap folyamán beszélt Horvátth Orsolya igazgató 

asszonnyal, aki mély tiszteletét fejezte ki, hogy milyen színvonalas és jó volt a rendezvény. 

Illetve Rektor Úr is nagyon elégedett volt.  

Farkas András megköszöni a lehetőséget, kiemeli a helyszín színvonalát, szerinte 

mindenkinek maradandó élmény marad.  

Rozs József elmondja, hogy a HHK részéről nagyon jól érezték magukat a hallgatók, kiemeli 

a helyszín nívósságát, valamint nagyon elégedett volt a vacsorával.  

Fodor Márk Joszipovics megemlíti, hogy két kisebb atrocitás történt, azonban ezek hamar 

kezelve lettek és nem volt komoly következményük. Illetve megemlíti, hogy a ruhatárnál 

tapasztalható torlódás a kevés számú hostess személyzetre vezethető vissza.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2019. 
november 27-ei üléséről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. november 27. 



 

 

 

 
______________________________  ____________________________ 

Cziczás Péter sk.  Kuripla János sk. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 


