
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. október 29-i Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2019. október 29. (kedd)   20:00  
Az ülés helye:  F13-as 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 (RTK) 
 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 
(3 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  

1. Gólyabál 
2.  EHÖK Elnöki pályázat kiírása 
3. Belső ellenőrzés  
4. Tájékoztatók  
5.  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, 3 mandátum pedig 

elektronikusan. Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a napirendok 

elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

1. GÓLYABÁL  

Cziczás Péter ismerteti, hogy holnap fog lezárulni a beszerzési eljárás a gólyabállal 

kapcsolatosan. Szeretné kérni minden kar képviselőjét, hogy a promótálásában és 

kommunikációjában segítsen, hogy minél sikeresebb rendezvény legyen az idei gólyabál. Kéri, 

hogy az egyenruhás karok esetében egyeztessenek a vezetéssel, hogy ne legyen gond a 

hallgatók elengedésével kapcsolatosan, hiszen ez a rendezvény minden hallgatóért van, így 

értük is   

 



 

 

2. EHÖK ELNÖKI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

Cziczás Péter ismerteti, hogy az Alapszabály alapján a Közgyűlés határozata alapján íródik ki 

az elnöki pályázat. Kéri, hogy szavazzanak a küldöttek  

Az indítványt a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

3.BELSŐ ELLENŐRZÉS 

Cziczás Péter elmondja, hogy a nyár folyamán az Igazgatási és Jogi irodától kaptunk egy belső 

ellenőrzést. Amit hasonlóan kellett elvégezni, mint a 2018-as ÁSZ által kiírt ellenőrzést. A 

karoktól törtétnő iratok bekérése megtörtént, az összesítés van még hátra. Megköszöni 

mindegyik karnak a közreműködést, külön kiemeli az irodavezetők közreműködését.  

4. TÁJÉKOZTATÓK 

Cziczás Péter beszámol a marosvásárhelyi HÖOK közgyűlésen szerzett tapasztalatokról, 

kiváltképpen a MOGYE anyanelvi oktatásának ügyében való kiállást tartotta fontosnak.  

Elmondja, hogy november 8-10 között kerül megrendezésre az EHÖK vezetőképző. Kéri, hogy 

tájékoztassák a választmányokat erről. A programok tematikájával kapcsolatban közli, hogy 

vegyesen lesznek egyéni és közösséget fejlesztő, illetve gyakorlatias tréningek is.  

Cziczás Péter ismerteti, hogy az EFOTT2020 fesztivál egyetemi házigazda pozícióját 

megkísérlik elnyerni, a holnapi nap folyamán tárgyalnak erről a Rektorral. Elmondja továbbá, 

hogy kiváló promóciós lehetőség ez, egyetemünk számára, mivel a fesztiválnak önmagában 

egy hatalmas marketing értéke van.  

Cziczás Péter elmondja, hogy már majdnem teljesen lezajlott az iroda fejlesztés EHÖK, ÁNTK 

és RTK tekintetében. Kéri, hogy jelezzék a további igényeket.  

Rozs József jelzi, hogy a HHK tekintetében az informatikai berendezések szempontjából az 

irodájuk eléggé el van maradva, nagyobb fejlesztések lennének szükségesek. 



 

 

Cziczás Péter válaszként közli, hogy az igények. HHK-iroda fejlesztésére is le lettek adva, 

lesznek új eszközök ott is.  

Fodor Márk Joszipovics: elmondja, hogy a mai nap folyamán Cziczás Péter és Garab Anna 

társaságában voltak a Kreatív Tanulás Programtanács alakulóülésén. Ennek a tanácsnak az lesz 

a célja, hogy modernizálja az NKE-n folyó oktatást.  Fejlesztési Rektorhelyettes Úr részéről is 

megjelent az az igény, hogy a Hallgatói Önkormányzat is vegye ki a részét ebből a folyamatból. 

Ennek a formája egy Hallgatói Kollégium lesz, ami januártól fog élesben működni. Ez 

gyakorlatilag egy EHÖK Tanulmányi Bizottságot fog jelenteni, ami összefogja a kari 

szervezeteket. Megkér mindenkit, hogy szedjen össze minden problémát és javaslatot, amivel 

találkozott az közös modullal kapcsolatosan, hogy majd ezáltal tudjunk javítani az oktatás 

színvonalán.  

5. EGYEBEK 

Szekeres Balázs meghív minden küldöttet a jövő héten tartandó ÁNTK kollégiumi napokra.  

Fodor Márk Joszipovics közli, hogy a HHK-s választás eredményes volt, sikerült a 25%-os 

szavazati arányt teljesíteni.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2019. október 29-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. október 29. 

 

 
______________________________  ____________________________ 

Cziczás Péter s.k.  Kuripla János s.k. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 



 

 

9/2019. (X. 29.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: EHÖK) 

Küldöttgyűlése, az Alapszabály 21.§ (2) bekezdésének értelmében pályázatot hirdet az EHÖK elnöki 

tisztség betöltésére. 

 

A Küldöttgyűlés 13 leadott érvényes szavazatból 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazat mellett 

támogatta a Cziczás Péter által előterjesztett pályázati felhívást az EHÖK elnöki tisztségre 

vonatkozóan, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz 

 
A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
október 29-én készült határozatának hiteléül: 

 

 
Budapest, 2019. október 29. 
 
 
 
 

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

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

  



 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki 

tisztségének betöltésére 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: EHÖK) 

Küldöttgyűlése, az Alapszabály 21.§ (2) bekezdésének értelmében, pályázatot hirdet az EHÖK elnöki 

tisztség betöltésére. 

Pályázók köre: 

Az EHÖK elnöki pozícióra minden olyan hallgató pályázhat, aki a 2019/2020. tanév első félévében 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az egyetemen függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen 

képzési formában végzi (ide nem értve a doktoranduszokat), továbbá hallgatói jogviszonya várhatóan 

2020. december 31-ig nem szűnik meg. 

Pályázás folyamata:  

1. Az elnöki pályázatot (http://ehok.uni-nke.hu/letoltesek/palyazatok) kitöltve, aláírva 2019. 

november 19. 12 óráig megküldi szkennelve az NKE.ORH@uni-nke.hu, valamint az ehok@uni-

nke.hu és cziczas.peter@uni-nke.hu e-mail címekre. 

2. 2019. november 28-án az EHÖK elnökválasztó ülésén személyesen megjelenik, ismerteti 

programját, és válaszol az EHÖK Küldöttgyűlés szavazati és tanácskozási jogú tagjainak kérdéseire. 

Pályázat tartalmi elemei: 

- jelölő nyilatkozat 

- pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve 

- elnöki program, pályázati anyag 

- hallgatói jogviszony igazolás 

- nyilatkozat a következő naptári évben fennálló hallgatói jogviszonyról 

Pályázatok beadási határideje: 2019. november 19. 12 óra (kedd) 

 EHÖK elnökválasztó Küldöttgyűlés időpontja: 2019. november 28. (csütörtök) 17:00 

A pályázat benyújtásával a jelölt tudomásul veszi, hogy sikeres pályázás esetén hivatalba lépésével, az 

Alapszabály 21.§ (6) bekezdése alapján, a következő jogok illetik meg, kötelezettségek terhelik: 



 

 

a) szervezi és irányítja az EHÖK munkáját, ennek során előkészíti, összehívja és vezeti a 

Küldöttgyűlés és az elnökség rendes és rendkívüli üléseit, előterjeszti a napirendi javaslatot, 

b) gondoskodik a Küldöttgyűlés és az EHÖK Elnökség határozataiban szereplő feladatok 

végrehajtásáról, 

c) felügyeli az EHÖK szervezeteinek gazdálkodását, 

d) javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen bizottság 

megszüntetésére, 

e) javaslatot tehet bármely képviselő valamely, a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó feladattal 

való megbízása 

f) az EHÖK és a kari HÖK-ök testületeinek, szerveinek jogszerűtlen és/vagy jelen 

Alapszabállyal ellentétes működése esetén legkorábban a szabályszerű működésre történő 

második írásbeli figyelmeztetést követően jogosult az adott testület, szerv feloszlatására, 

g) az EHÖK nevében nyilatkozatot tehet, 

h) képviseli az EHÖK-öt egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon, a Küldöttgyűlés és az 

elnökség határozatainak megfelelően, 

i) tanácskozási joggal részt vehet az EHÖK, illetőleg az EHÖK és az Egyetem közös 

bizottságai, valamint a kari HÖK-ök ülésein; tájékoztatást kérhet azok működéséről, 

gazdálkodásáról, tisztségviselőik munkájáról. 

j) tisztsége alapján állandó meghívott tagja a Rektori Tanácsnak, 

k) az elnökhelyettesek, a kari HÖK elnökök, az EHÖK referensek, az irodavezető tekintetében 

utasítási joga általános. 

Hiányos, illetve határidőn kívül leadott pályázatok befogadására nincs lehetőség, csak a teljes és 

hiánytalan pályázati anyag számít érvényes jelentkezésnek. 

 

Budapest, 2019.október 30. 

  ........................................................ 

Cziczás Péter 

elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 



 

 

 

 

 


