
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. szeptember 30-i Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2018. szeptember 30. (hétfő)   18:00  
Az ülés helye:  EHÖK iroda  Orczy Úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1., F13  
      
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)   
 Szekeres Balázs a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 
 Bagi Nikoletta Dóra a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 
 Tóth Krisztina a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 
 Schmidt Martin a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 
 Obbágy Tamás a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
 Krajnyák Patrik a Küldöttgyűlés tagja (RNTK) 
 Kardos Anett a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
 Farkas András a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
 Fábián Patrik a Küldöttgyűlés tagja (KVI) 
Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Dr. Koltay András   rektor 
   Dr Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes 
    Szilágyi Dénes   
   
 Fodor Márk Joszipovics  
 Fecser Zsuzsanna  
 Kántor Sára  
  

 
 



 

 

 Apró Richárd  
 Kuripla János  
 Rigó Bence  
 Noszkó Anna  
 Szalai Zsombor  
 Rozs József  
   

Összes mandátum 
 

13 Ebből jelen 10 
(2 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1. Elnöki beszámoló  
2. Költségvetés tervezetének elfogadása 
3. Belső hálózat használata  
4. Kollégiumi felvételi eljárás értékelése (előterjesztő: Szekeres Balázs, EKB elnök) 
5. HTJSZ módosítás értékelése (előterjesztő: Apró Richárd, gazdasági elnökhelyettes) 
6. EHÖK vezetőképző 
7. HHK HÖK választás - választási bizottság megszavazása  
8. Egyebek 

 
 
Cziczás Péter köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Megjegyzi, hogy a Víztudományi kar képviselői az 

Alapszabály szerint videó konferencián keresztül csatlakoznak az ülés menetéhez, A jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri Kuripla Jánost, és felhívja a figyelmet rá, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. 

Tudatja, hogy 10 mandátum van jelen, 2 mandátum pedig elektronikusan. Megállapítja a 

határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

1. ELNÖKI BESZÁMOLÓ  

Cziczás Péter beszámol az elmúlt 4 hónap tevékenységeiről. Elmondja, hogy rengeteg változás történt 

az elmúlt 4 hónapban az egyetemen, viszont ezt a HÖK rugalmasan, tudta kezelni, továbbá ugyanolyan 

magas minőségben végezte a munkáját, mint az eddigiekben. Úgy gondolja gördülékenyen folyamat az 

egyetemi átálláshoz történő alkalmazkodás. Kiemeli, hogy sikerült gyorsan orvosolni a felmerült 

hallgatói problémákat köszönhetően az egyetemi egységek és a HÖK közötti jó kommunikációnak, 

illetve a bevezetett anonim panaszkezelő rendszernek. Kiemeli az idei gólyatábor várakozást felülmúló 

kihívásait és tapasztalatait, illetve megemlíti az eddigi rendezvények sikereit. Továbbá köszöni a 

jelenlévő Szakkollégiumi Együttműködési Fórum vezetőjének, Kántor Sárának a szakkollégiumokkal 



 

 

történő jó együttműködést.  Megköszöni az elmúlt négyhavi munkát és kéri, hogy továbbra is maradjon 

meg ez a lendület, továbbra is dolgozzanak a hallgatókért.  

2. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK ELFOGADÁSA 
 

Cziczás Péter ismerteti a következő évi költségvetés főbb irányvonalait, javaslatait, továbbá kiemeli, 

hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói Önkormányzatának az eddigieknél szélesebb 

költségkeretet terveztek be. Elmondja, hogy az eddigiektől eltérően a költségvetés tartalmazza a három 

nagy rendezvény (gólyatábor, gólyabál, gyűrűavató) költségkereteit is. Mivel kérdés nem érkezett, kéri 

a Küldöttgyűlés tagjait, hogy szavazzanak a jövő évi költségvetés javaslattételéről.  

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a költségvetés javaslattételét. 

3. BELSŐ HÁLÓZAT HASZNÁLATA 

Cziczás Péter kéri a kari HÖK elnököket, hogy küldjék meg az egyetemi hálózathoz mely választmányi 

tagok férnek hozzá. Továbbá kéri, hogy a továbbiakban aktívabban használják a belső hálózatot, mivel 

a mostani adminisztrációs rendszer nem egységes és nehezen átlátható.   

4. KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉRTÉKELÉSE 

Szekeres Balázs ismerteti, hogy 2019. augusztus 31-én lezárult az idei kollégiumi felvételi eljárás. 

Megköszöni a karok együttműködését, nagy mértékben megkönnyítették a Kollégiumi Felvételi 

Bizottság munkáját. A Rendészettudományi Karon 27 fő elsőéves, 279 fő felsőbb éves hallgató, a 

Víztudományi Karon 86 fő, ebből 32 fő elsőéves hallgató, az Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Karon (ÁNTK) pedig 221 fő elsőéves, és 308 fő felsőbb éves hallgatót sikerült felvenni 

kollégiumba. Továbbá 50 fő elsőéves ÁNTK-s hallgatót a Diószeghy Sámuel utcai Kollégiumba tudtunk 

elszállásolni. Elmondja, hogy a felvételi eljárást nehezítette, hogy a júliusi GDPR vizsgálat miatt 

összecsúszott az első és felsőbb éves pályázat. Emiatt egyszerre, eddig még nem tapasztalt mennyiségű 

pályázat zúdult a bíráló bizottságokra, ezért csúszott pár napot az eredmények kihirdetése.  

Cziczás Péter érdeklődik, hogy mikorra várhatóak a határozatok. 

Szekeres Balázs közli, hogy konzultált Varga Mátyással, ők dolgoznak a határozatokon, viszont 

türelmet kérnek a hallgatóktól, mert korlátozottak az erőforrásaik.  



 

 

Krajnyák Patrik érdeklődik, hogy a jövő évi felvételi eljárásban is számíthatnak-e civil hallgatók 

elszállásolására a Diószeghy Sámuel utcai kollégiumba. 

Szekeres Balázs véleménye szerint arra kell törekedni, hogy minél több hallgató kapjon kollégiumot. 

Javasolja, hogy alakítsanak ki egy egységes álláspontot ezzel kapcsolatban a civil és egyenruhás 

hallgatók részéről. Kérdezi, hogy érkezett-e eddig panasz az ÁNTK-s hallgatókkal kapcsolatosan.  

Simon Dániel elmondja, hogy nem érkezett panasz, negatív észrevétel a civil hallgatókkal kapcsolatban, 

nem tud konfrontációról.  

Cziczás Péter elmondja, hogy maximálisan támogatja az egységes álláspont kialakítását az 

elhelyezéssel kapcsolatban.  

Fecser Zsuzsanna közli, hogy sok bejelentés érkezett az anonim panaszkezelő rendszerben a porszívók 

hiányával kapcsolatosan az Orczy úti Kollégiumban.  

Szekeres Balázs elmondja, hogy új porszívók beszerzése nincs betervezve, azonban, ha tömeges igény 

van rá jelezni fogja a kollégiumvezetőnek.  

5. HTJSZ MÓDOSÍTÁS ÉRTÉKELÉSE  

Apró Richárd ismerteti, hogy hosszas előkészítések útján született meg ez a módosítás. Pozitívan 

értékeli a technikai egyszerűsítéséket a szociális ösztöndíj szükséges igazolásaival kapcsolatosan. 

Szintén pozitívan értékeli, hogy a háttérjogszabályokat beemelték a szabályzatba. Az adatvédelem 

adaptálásával megfelelt a törvényi kötelezettségeinek az egyetem. Azonban negatívan ítéli meg a nyolc 

egyetemi rendezvény, mint kollégiumi pályázati előfeltétel bevezetését.  

Szekeres Balázs elmondja, hogy véleménye szerint nem megfelelő a rendszer, amit bevezettek ezzel 

kapcsolatosan.  

Cziczás Péter vélemény szerint nem fenntartható ez az új követelményrendszer. Egy egységes álláspont 

kialakítását támogatja.  

Schmidt Martin szerint betarthatatlanok azok az előírások, amiket az egyetem saját maga számára 

határozott meg ezzel a szabállyal kapcsolatosan.  

Apró Richárd elmondja, hogy véleménye szerinte a HÖK-nek kell segítenie a hallgatókat nagyszámú 

rendezvények szervezésével és igazolásával.  



 

 

Simon Dániel elmondja, hogy az RTK dékáni hivatalban már egyeztetnek a rendezvények, promóciós 

feladatok igazolásával kapcsolatban. 

6. EHÖK VEZETŐKÉPZŐ 

 

Cziczás Péter elmondja, hogy az évente esedékes EHÖK vezetőképző idén november 8-9 dátumok 

között lesz. Az eddig megszokott szakmai tréningekkel, gyakorlati felkészítéssel. Felveti, hogy idén 

érdemes lenne meghívni HÖOK tisztségviselőket is.  

 

7. HHK HÖK VÁLASZTÁS - VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MEGSZAVAZÁSA 

 

Cziczás Péter közli, hogy a HHK-n október 3-án fog kezdődni a pályázati időszak. Október 18-ig tart 

a jelöltállítás, majd 21-én fórum, a szavazás pedig október 29-én fog lezárulni. Így, ha minden jól alakul 

november elején már alakulóülése lehet a HHK HÖK új választmányának. 

 

Elmondja, hogy a szavazólap 4 alpontot tartalmaz egy-egy teljes jogú tag mellett egy póttagot is delegál, 

hiszen a HHK-n korlátozott a rugalmasságuk a hallgatóknak.  

 

Cziczás Péter A személyi ügybeli szavazáshoz szükséges szavazatszámláló bizottságba felkéri Tóth 

Krisztinát, Obbágy Tamást és Krajnyák Patrikot. Ezt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A szavazás 

idejére szünetet rendel el. 

 

Tóth Krisztina ismerteti a szavazás eredményét: A Küldöttgyűlés a HHK HÖK választás Választási 

Bizottságának tagjait 10 leadott érvényes szavazatból 10 támogató szavazattal elfogadta.  

 

8. EGYEBEK 

Garab Anna elmondja, hogy felmerült problémaként az ÁNTK-n a téli vizsgaidőszak 

meghosszabbításának igénye, a hallgatók nagyszámú vizsgaterhelése miatt.  

Fodor Márk Joszipovics közli, hogy reálisan csak 2 nappal való meghosszabbításra van lehetőség, 

mivel nem csúszhat egybe a következő félév regisztrációs időszaka és a vizsgaidőszak, valamint a 

szorgalmi időszakot sem lehet lerövidíteni.  



 

 

Simon Dániel felveti, hogy az RTK-n ilyen esetekre csoportos elővizsgát szoktak kérni az évfolyamok. 

Ezt viszont közvetlenül az oktatókkal kell leegyeztetni. 

Cziczás Péter egy egységes álláspont kialakítását veti fel, kéri, hogy a következő hetekbe az ÁNTK 

HÖK alakítson ki egy olyan irányvonalat, ami a hallgatóknak a legjobb.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
szeptember 30-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. szeptember 30. 

 

 

______________________________  ____________________________ 
Cziczás Péter  Kuripla János 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

  



 

 

7/2019. (IX. 30.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

Az EHÖK Alapszabály 47. § (2) bekezdése értelmében Választási Bizottság tagjait a kari HÖK elnöke 
nevezi ki a választmány egyetértésével, ennek hiányában: 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Illényi Dánielt a HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába I. évfolyamról történő 
delegálásban. 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Somogyvári Bencét HHK a Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába póttagnak I. 
évfolyamról történő delegálásban. 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Légrádi Norbertet HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába II. évfolyamról 
történő delegálásban. 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Lakos Sándort HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába póttagnak II. 
évfolyamról történő delegálásban. 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Sülyi Bertalant HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába III. évfolyamról 
történő delegálásban 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Szuda Gergőt HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába póttagnak III. 
évfolyamról történő delegálásban 

 



 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Virág Orsolyát HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába IV. évfolyamról 
történő delegálásban 

 

A Küldöttgyűlés 10 leadott érvényes szavazatból 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett támogatta 
Huszár Fannit HHK Hallgatói önkormányzati választás Választási Bizottságába póttagnak IV. 
évfolyamról történő delegálásban 

 

 

 
 
A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
szeptember 30-án készült határozatának hiteléül: 

 

 
Budapest, 2019. szeptember 30. 
 
 
 
 

…………………………………………………….  ………………………………………………………. 
Cziczás Péter P.H. Kuripla János 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

  



 

 

8/2019. (IX. 30.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

Az EHÖK Alapszabály 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében az Hallgatói Önkormányzat éves 
költségvetésének és zárszámadásának, az előző évi költségvetési beszámoló elfogadásáról, 
módosításáról. 

 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta Cziczás Péter által előterjesztett 2020-as költségvetés 
javaslattételét.  

 
A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
szeptember 30-án készült határozatának hiteléül: 

 

 
Budapest, 2019. szeptember 30. 
 
 
 
 

…………………………………………………….  ………………………………………………………. 
Cziczás Péter P.H. Kuripla János 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

 

 

 

 


