
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. november 28-i Elnökválasztó Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2019. november 28. (csütörtök)   17:00  
Az ülés helye:  Zrínyi terem 1083, Budapest, Ludovika tér 2, 

Ludovika Főépület 
      
Ülés formája:   Zárt    

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)   
 Rozs József kari HÖK elnök (HHK) 
 Farkas András kari HÖK elnök (VTK)   
 Aszalós Regina a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 
 Szaplonczay Eufémia a Küldöttgyűlés tagja (ÁNTK) 
 Kristóf Éda a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 
 Pallai Viven a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 
 Obbágy Tamás a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
 Krajnyák Patrik a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
 Homoki – Nagy Simon a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
 Huncsik Dániel 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  
 Szekeres Balázs  
 Murai László  HÖOK elnök 
 Hassmann Bálint  
 Ritzl András  
 Zelenák Márk  
 Kovács Eszter Csilla  
   

Összes mandátum 
 

14 Ebből jelen 13 
(0 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  

1. Elnökválasztás  
2. Egyebek 

 
 
Cziczás Péter köszönti a Küldöttgyűlés tagjait, A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kuripla 

Jánost, és felhívja a figyelmet rá, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. Tudatja, hogy 13 

mandátum van jelen. Megállapítja a határozatképességet. Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a 

napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

1. ELNÖKVÁLASZTÁS 

Cziczás Péter felkéri a szavazatszámláló bizottságba Garab Annát, Simon Dánielt és Farkas 

Andrást. A jelöltek elfogadták a felkérést, a küldöttgyűlés szimpátia szavazás keretében 

elfogadta a szavazatszámláló bizottság felállítását.  

Cziczás Péter közli, hogy egy érvényes pályázat érkezett be az elnöki tisztség betöltésére, 

Fodor Márk Joszipovics személyében. Ismerteti, hogy minősített többség szükséges a jelölt 

megválasztásához, ami 10 fő támogató szavazatát jelenti. Felkéri Fodor Márk Joszipovicsot, 

hogy ismertesse pályázatát.  



 

 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti pályázatát, elmondja, hogy célja a pályázat írása során az 

volt, hogy súlypontokat határozzon meg az elkövetkezendő egy évre vonatkozóan. Közli, hogy 

a képzésfejlesztés és szemléletváltás hangsúlyos pontja volt a pályázatának Fontosnak tekinti 

továbbá a szervezetfejlesztést. Kiemeli, hogy idén egy-egy nagyobb projekt esetében teljes 

hallgatói önkormányzat bevonása által, jobb és hatékonyabb volt a megvalósítás. Elmondja, 

hogy kiemelt hallgatói rendezvények tekintetében fontos reflektálnunk az idei tapasztalatokra.  

Közli, hogy a tavasszal megrendezésre kerülő Közszolgálati Egyetemi Napokkal kapcsolatosan 

fontos, hogy minél több hallgatói véleményt csatornázzon be a hallgatói önkormányzat a 

szervezőkhöz.  

Elmondja, hogy a nyár folyamán az NKE lesz a házigazdája az EFOTT fesztiválnak, ami egy 

óriási kihívás, és feladat, azonban remek lehetőség, és rengeteget tudunk belőle profitálni.  

A tehetséggondozással kapcsolatosan megemlíti, hogy a szakkollégiumokkal és 

diákszervezetekkel továbbra is célja jó kapcsolatot fenntartani.  

Hangsúlyozza a fontosságát a többi egyetem felé nyitásnak, elmondja, hogy el kell kerülni az 

egyetemünk sajátságos helyzete miatti bezárkózást.  

Elmondja, hogy egy dolgot szeretne megígérni, nem lesz olyan probléma, amivel ne 

fordulhatnának a karok hozzá és az EHÖK kabinethez.  

 

Garab Anna kérdése a Digitális Kerekasztal programsorozatra irányul, mellyel kapcsolatosan 

elmondja, hogy úgy észlelte változó a hallgatói igény erre a rendezvényre. Érdeklődik, hogy 

gondolt-e a rendezvény átstrukturálásra, újra gondolására. 

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy észlelték, hogy az idő múlásával inflálódott a 

rendezvény. Emiatt idén már áttértek a félévente 1+1 előadásra. Véleménye szerint a szakma 

nagy neveit kell meghívnunk, amivel nagyban növelhetjük a hallgatói érdeklődést.  

Garab Anna érdeklődik, hogy változtatna-es a kari hallagatói önkormányzatok és az EHÖK 

kommunikációján.  



 

 

Fodor Márk Joszipovics válaszol, hogy igen változtatna, mert voltak nehézkesebb időszakok 

a kommunikáció terén. Minél több operatív döntést át szeretne vinni az elnökség és a 

küldöttgyűlés hatáskörébe. Hozzáteszi, hogy nyitott minden akár informális egyeztetésre is. 

Simon Dániel érdeklődik, hogy az információáramlás fejlesztésére milyen konkrét tervei 

vannak a pályázónak.  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy szeretné rendszerezettebbé tenni az összejöveteleket. 

Hármas felosztást tervez az ülésekkel kapcsolatosan. Hónap végén az elnökségi ülésen 

kiértékelni az előző hónapot és tervezni a következőre. Utána egy EHÖK kabinet ülést szeretne 

a tervek operatív megvalósításáról. A hónap közepén mindig egy küldöttgyűlést szeretne 

tartani, ahol be tud számolni a kabinet az projektek állásáról.   

Krajnyák Patrik: kérdezi, hogy mennyire szeretné igénybe venni a kari HÖK elnökök 

segítségét egy-egy nehezebb időszakban. 

Fodor Márk Joszipovics válaszol, hogy igen, nehéz év áll a Hallgatói Önkormányzat előtt, 

nagyon számít mindenki támogatására, javasolja, hogy ne csak egy nagyobb rendezvény 

kapcsán üljenek össze, hanem hangsúlyozza, hogy minél több operatív döntést szeretne az 

elnökségi ülés és küldöttgyűlés színe elé vinni.  

Cziczás Péter kérdezi, hogy a sok új projekt az EHÖK kabinet személyi állományát milyen 

szempontból fogja érinteni.  

Fodor Márk Joszipovics közli, hogy a tanulmányi ügyeknek szeretne egy új tisztséget 

felállítani. A jelenlegi személyi állomány úgy gondolja eléggé felkészült és motivált. Az 

általános elnökhelyettesi tisztségét fenntartaná, Szekeres Balázs személyében. Az Egyetemi 

Kollégiumi Bizottság elnökének pedig Mészáros Kingát kérné fel.  

Cziczás Péter következő kérdése arra irányul, hogy az idei költségvetés körüli zavarokat és 

problémákat hogyan lehetne elkerülni, illetve elébe menni. 

Fodor Márk Joszipovics 3 pontot említ, amit felvázolt a költségvetés kapcsán, az ösztöndíjak 

emelése, a személyi juttatások kérdése, valamint a kiemelt hallgatói rendezvények költségének 



 

 

kérdése. Ezek jelenleg letisztázódni látszódnak hallgatói normatíva emelkedésével, a december 

15-i visszajelzés fog segíteni a közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatosan, a rendezvények 

tekintetében pedig szeretné előre letárgyalni a vezetőséggel az irányvonalakat. Egy 

kompromisszumos hozzáállást javasol a tárgyalások során, amiből mindenki profitálhat 

hosszútávon. 

Cziczás Péter kéri, hogy egy mondatban fogalja össze, hogy mit fog kapni az NKE Hallgatói 

Önkormányzata megválasztása esetén.  

Fodor Márk Joszipovics a pályázatából idézve elmondja, hogy stabilitást, kontinuitást és 

fejlődést szeretne elérni, illetve bebizonyítani, hogy az NKE Hallgatói Önkormányzata egy 

stabil szervezet és tud még tovább fejlődni. 

Krajnyák Patrik érdeklődik, hogy figyelembe véve a közös munka fontosságát, mit gondolna 

egy olyan kérdésről, hogy a Küldöttgyűlés véleményezési jogosultsággal rendelkezne az új 

EHÖK kabineti tisztségviselőkkel kapcsolatosan.  

Fodor Márk Joszipovics válaszként elmondja, hogy véleménye szerint ez egy teljesen 

méltányolható kérdés és nagymértékben hozzájárulna az információ áramláshoz, továbbá a 

bizalom erősítését is segítené, úgyhogy ezt maximálisan támogatni tudja.  

Cziczás Péter a szavazás idejére szünetet rendel el.  

Garab Anna ismerteti a szavazás eredményét: 

 Fodor Márk Joszipovics a 13 beérkezett szavazatból 12 érvényes, 11 támogató 0 nem és 1 

érvénytelen szavazatot kapott. 

A Küldöttgyűlés 13 leadott szavazatból 12 támogató 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett 

támogatta Fodor Márk Joszipovics EHÖK elnökké történő megválasztását. 

A szavazás értelmében az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke 2020 január 1-i hatállyal 

Fodor Márk Joszipovics. 

 



 

 

Murai László kijelenti, hogy folyamatos fejlődést tapasztalt az elmúlt években az NKE HÖK-

ben. Köszönjük Cziczás Péternek az eddigi munkát.  Fodor Márk Joszipovicsnak sok kitartást 

kíván az elkövetkezendő egy évre, elmondja, hogy számíthat a HÖOK-ra.  

Cziczás Péter megköszöni Murai László és a HÖOK elmúlt egy éves segítséget. Köszöni 

mindenkinek az egy éves munkát, kívánja, hogy ez a fejlődés folytatódjon.  

 

2.EGYEBEK 

Cziczás Péter elmondja, hogy decemberre már csak a kifutó programok és az évvégi 

költségvetési zárás van hátra, kéri Apró Richárdot, hogy konzultáljon a karok gazdasági 

referenseivel.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnökválasztó 
Küldöttgyűlésének 2019. november 28-ai ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. november 28. 

 

 
______________________________  ____________________________ 

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

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

  



 

 

10/2019. (XI. 28.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

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

Küldöttgyűlése 2019. november 28-án titkos szavazás keretin belül döntött az EHÖK elnökének 

megválasztásáról 

A Küldöttgyűlés 13 leadott szavazatból 12 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta  

 

Fodor Márk Joszipovics 

 

elnökké választását. 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

Az Alapszabály 21. § (3) bekezdésének értelmében Az elnök megbízatása az előző elnök 

megbízatásának megszűnését követő napon kezdődik és folyó év december 31-ig tart. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
november 28-án készült határozatának hiteléül: 

 

 
Budapest, 2019. november 28. 
 
 

 

 

 



 

 

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

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

 

…………………………………………………….  ………………………………………………………. 
Garab Anna        Simon Dániel 

Elnök 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar 
 Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Elnök 
Rendészettudományi Kar 
 Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 


