
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. december 11-i Elnökségi üléséről  

 

Az ülés ideje:  2019. december 11. (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 (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)  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 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 

 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Cziczás Péter A Személyi ügyekhez szükséges szavazatszámláló bizottságba felkéri Obbágy 
Tamást, Garab Annát, Rozs Józsefet 

Ismerteti, hogy az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanácsba Fodor Márk Joszipovicsot jelölte.  

Elmondja, hogy a többi jelölést Fodor Márk Joszipovicsra, az EHÖK megválasztott elnökére 
bízta, kéri, hogy ismertesse.  

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy az Egyetemi Esélyegyenlőségi és Etikai Bizottságba 
Szekeres Balázst jelölte. 

Garab Anna ismerteti a szavazás eredményét: 

 

Az Elnökség mindhárom indítványt egyhangúlag támogatta. 

 

 

EGYEBEK  

Garab Anna kéri, hogy egyeztessenek a nagyobb kari rendezvényekkel kapcsolatban, hogy ne 
legyenek ütközések.  

Apró Richárd javasolja, hogy a kari és EHÖK rendezvény naptárakat fésüljük össze a KPI 
által kiadott naptárra.  



 

 

Cziczás Péter kéri, hogy minden kar küldje meg a rendezvény naptár tervezetét december 15 
után, amikor megérkeznek a jövő évi költségvetés előirányzatának számai.  

Apró Richárd Az évvégi zárással kapcsolatosan kéri, hogy a programértékelőket küldjék meg, 
mert hétfőig le kell andi Oktatási Rektorhelyettes Úrnak. Illetve kéri, hogy már január közepéig 
az összes februári rendezvény dokumentációját csinálják meg, hogy ne legyen vele csúszás.  

Rozs József elmondja, hogy a következő félévben a nagyobb kari rendezvények szervezésébe 
szeretnének betársulni, hogy könnyebb legyen a tanulási folyamat a HHK – HÖK számára.  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy az EFOTT házigazda szerephez ki kell dolgoznunk 
egy koncepciót, amit le tudunk rakni az egyetem vezetése elé. Ismerteti, hogy az egyenruhás 
karok egy saját bár szerepében jelennének meg, az ÁNTK egy központi dóm tekintetében, a 
VTK pedig a vízparton a környezetvédelmet is megjelenítve.  

Cziczás Péter kéri az elnökség szimpátia szavazását az EFOTT Fesztivál házigazda szerepének 
megszervezésével kapcsolatban.  

Az indítványt az elnökség egyhangúlag elfogadta 

 

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 2019. 
december 11-ei üléséről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. december 11. 

 

 
______________________________  ____________________________ 

Cziczás Péter sk.  Kuripla János sk. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

 

 


