
 

 

 
Jegyzőkönyv  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  
2019. december 17- Küldöttgyűlési üléséről  

 

Az ülés ideje:  2019. december 28. (kedd)   19:00  
Az ülés helye:  HÖK 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)   
 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 

Mészáros Kinga  
 

   

Összes mandátum 
 

14 Ebből jelen 12 
(0 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  

1. EHÖK tisztségviselők beszámolói 
a. Elnök 
b. Gazdasági elnökhelyettes 
c. Általános elnökhelyettes 
d. Kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes 
e. Irodavezető 
f. Egyetemi Kollégiumi Bizottság elnöke 
g. Külkapcsolati referens 
h. Kulturális ügyekért felelős elnöki megbízott 

2. Hallgatói normatíva kérdése 
3. Költségvetés 2020 
4. Átadás-Átvétel 
5. Zárszámadás 
6. 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 12 

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

napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

1. EHÖK TISZTSÉGVISELŐK BESZÁMOLÓI 

Apró Richárd elmondja, hogy láthatták a zárszámadás jelenlegi állását. Ami előre várható volt 

azok teljesültek. Kaptunk kiegészítést idén is. Az ösztöndíjkeretet sikerült majdnem teljesen 

felhasználni. A dologi kiadásokban viszont viszonylag sok maradvány maradt. Javasolja, hogy 

emiatt jövőre hamarabb tervezzük meg ezeket a kiadásokat.  



 

 

Fodor Márk Joszipovics ismerteti, hogy kevés önálló projektet vitt az elmúlt évben, mert 

sokesetben támogató szerepet töltött be Cziczás Péter mellett. elmondja, hogy amit a saját 

projektjének tekint az a MiniMun és a vizsgaidőszak meghosszabbítása. Felveti, hogy az idei 

gólyatábor egy nagy kihívás volt, de köszöni, hogy a megvalósítás gördülékenyen sikerült. 

Elmondja, hogy hasznos tapasztalat volt a nagyobb rendezvények tekintetében a nem túl jó 

kommunikáció a különböző egységek között, bízik benne, hogy ez a jövőben javulni fog. 

Megköszöni Kántor Sárának a szakkollégiumok és a SZEF reaktivizálását.  

Fecser Zsuzsanna szeretne köszönetet mondani a kari kommunikációsoknak, valamint 

elmondja, hogy igyekezett helytállni és a fő tájékoztatási feladatokat ellátni.  

Kuripla János kiemeli a belső ellenőrzés során gördülékeny kommunikációt a karok 

irodavezetőivel, köszöni nekik az együttműködést.  

Szekeres Balázs elmondja, hogy idén a kollégiumi felvételi eljárások lefolytatása különösen 

nagy erőforrásokat igényelt, de sikeresen zárult. Megemlíti, hogy jó lehetőséget kapott az 

ÁNTK kar a Diószeghy Sámuel utcai Kollégiumban való első évesek elszállásolása miatt. 

Ismerteti, hogy a szintfelelősi rendszer jelenleg is átalakítás alatt van, mert jelenleg nem látja 

el a szükséges feladatokat. 

Simon Dániel megjegyzi, hogy a civil hallgatók elhelyezésével kapcsolatosan még a jövőben 

szükség lesz egyeztetésre, mert változások várhatóak az RTK részéről is ebben az ügyben.  

Noszkó Anna elmondja, hogy a beszámolójában három területet érintett, a külföldi hallgatókat, 

a mentorokat és a rendezvéneket. Köszöni, hogy a Publico Bono ösztöndíj révén lehetőség nyílt 

honorálni az ESN tagokat idén. Elmondja, hogy az erasmusos hallgatók esetében is problémás 

volt a kollégiumi felvételi eljárás, de sikerült egyeztetni.  

Pávkovics Máté ismerteti, hogy az NKE Kultúr kör szervezésében és hallgatói mozgósításában 

vett részt az elmúlt időszakban. Szeretné kibővíteni a jelenlegi három lehetőséget, a hallgatói 

igényekre alapozva.  

Cziczás Péter úgy gondolja, hogy az elmúlt egy év feladatainak egy kivonatai a beszámolók, 

ennél sokkal több rétű feladatai voltak az EHÖK-nek, ahogy azt a küldöttek is láthatták, 



 

 

útközben. Megemlíti, hogy három negatív élmény árnyékolta be az évet, ez a gyűrűavató bál 

problémái, a nyolc kötelező rendezvényen való részvétel előírása a kollégiumi felvételihez, 

valamint a tavaszi költségvetés vita.  

Kéri a Küldöttgyűlést, hogy szavazzanak a beszámolók elfogadásáról  

A Küldöttgyűlés az elnök évvégi beszámolóját 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

A Küldöttgyűlés az általános elnökhelyettes évvégi beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés a gazdasági elnökhelyettes évvégi beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés a kommunikációs és adatvédelmi ügyekért felelős elnökhelyettes évvégi 

beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés az irodavezető évvégi beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés az Egyetemi Kollégiumi Bizottság elnökének évvégi beszámolóját 

egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés a külkapcsolati referens évvégi beszámolóját egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés a kulturális ügyekért felelős elnöki megbízott évvégi beszámolóját 

egyhangúan elfogadta. 

A Küldöttgyűlés az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kabinet tagjainak évvégi beszámolóit 

egyhangúan elfogadta. 

 

2. HALLGATÓI NORMATÍVA KÉRDÉSE  

Cziczás Péter ismerteti, hogy a normatíva alapú támogatás más ösztöndíjaknál is jelentős lehet. 

Jelenleg ez 128520 Ft és februártól ez 166 ezer forintra fog emelkedni. Ez fog érződni a mind 

a tanulmányi, mind a szociális ösztöndíjak tekintetében. Továbbá megemlíti, hogy Gazdasági 



 

 

Főigazgató Asszony biztosította afelől, hogy nem fog megtörténni a tavalyi kellemetlen 

szituáció a Hallgatói Önkormányzat költségvetésével kapcsolatosan.  

3. KÖLTSÉGVETÉS 2020 

Cziczás Péter elmondja, hogy még az egyetem részéről nem kapott részletes költségvetési 

bontást, emiatt nem tudja ezt most ismertetni. Jelzi, hogy amint megérkezik az előirányzat, 

értesíteni fogja a Küldöttgyűlést.  

4. ÁTADÁS-ÁTVÁTEL 

Cziczás Péter ismerteti, hogy ez a dokumentáció tartalmi elemei az állandó feladatok 

ismertetése, az eseti és folyó feladatok továbbadása, továbbá két melléklet a leltári jegyzékkel 

és a partneri kontakt listával. Továbbá tartalmaz egy tervezett ütemtervet a jövő év feladataira 

vonatkozva.  

Fodor Márk Joszipovics elmondja, hogy az elnökválasztó küldöttgyűlésen elhangzott 

igényként, hogy a küldöttgyűlés is meghallgathassa a leendő EHÖK tisztségviselőket. Emiatt 

kéri Mészáros Kingát és Szekeres Balázst, hogy mutatkozzanak be.  

Mészáros Kinga ismerteti, hogy a tavalyi évben a NETK HÖK Kollégiumi Bizottság elnöke 

volt, majd az összevonás után is folytatta a munkát az ÁNTK ügyvivő Kollégiumi Bizottságban. 

Elmondja, hogy már három felvételi eljárásban vett részt. Igyekszik majd a legobjektívebben 

hozzáállni a feladatokhoz és mindenkinek megfelelő megoldásokat találni.  

Szekeres Balázs elmondja, hogy nagyon tanulságos időszakot élt meg az elmúlt egy évben 

EKB elnökként, és ez nagymértékben hozzájárult a személyisége fejlődéséhez. Egy dolgot 

szeretne megígérni, hogy mégtöbb alázattal, odafigyeléssel fog eljárni minden kar tekintetében. 

Szeretne mindenki felé egyaránt nyitni, és minden kérést és problémát egyaránt kiszolgálni.  

5. ZÁRSZÁMADÁS  

Apró Richárd ismerteti, hogy a demonstrátori ösztöndíjak tekintetében voltak és vannak 

problémák, a kari intézetek és tanszékek csúszásai miatt. Illetve VTK tekintetében a gólyabáli 

számla még nem érkezett meg.  



 

 

Cziczás Péter köszöni, hogy Apró Richárd ilyen jól menedzselte az elmúlt két hét sűrű 

időszakát. Kérdezi, hogy a kiküldött zárszámadás alkalmas-e arra, hogy már bevigyék a 

Gazdasági Hivatalhoz, és jóváhagyhatja-e a Küldöttgyűlés ebben a formában.  

Apró Richárd válaszként elmondja, hogy célszerűnek tart egy utolsó egyeztetést a Gazdasági 

Hivatallal. A megküldött táblázat a mai állást fedi le, így alkalmas arra, hogy szavazzon róla a 

küldöttgyűlés  

A Küldöttgyűlés a Hallgatói Önkormányzat 2019-es költségvetés zárszámadását egyhangúlag 

elfogadta. 

6. EGYEBEK 

Simon Dániel érdeklődik, hogy a kollégiumi kötelező nyolc rendezvénnyel tekintetében mik a 

fejlemények.  

Ciczás Péter ismerteti, hogy még mindig, nincs kész rektori utasítás ezzel kapcsolatosan és az 

előírás megvalósításával is vannak komoly aggályok egyetemi részről is. Az időközi kollégiumi 

felvételi eljárással kapcsolatosan sem tudják majd alkalmazni ezt az előírást, mert nincsenek 

biztosítva az eljárási szabályok.  

Cziczás Péter megköszöni mindenkinek, hogy együtt építhettük ezt a közösséget, és 

képviselhettük a hallgatói érdekeket. Voltak nehezebb pillanatok benne, de ezekből tud tanulni 

az ember és ezekből lesznek azok a tapasztalatok, amik igazán jellem építőek. Reméli, hogy a 

lendület jövőre is ki fog tartani, további jó munkát kíván mindenkinek.  

Cziczás Péter megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2019. december 17-ei ülésről készült jegyzőkönyv hiteléül: 

Budapest, 2019. december 17. 

 



 

 

 
______________________________  ____________________________ 

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

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
PH. 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

  



 

 

 

11/2020. (XII. 17.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 11. § (3) bekezdésének 

értelmében a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan dönt az EHÖK tisztségviselői kötelező 

éves beszámolóinak elfogadásáról, ennek értelmében: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban: EHÖK) Küldöttgyűlése 2019. december 17-én nyílt 

szavazás keretin belül döntött az EHÖK Elnökének 2019. évi beszámolójának elfogadásáról  

 

A Küldöttgyűlés az EHÖK tisztségviselőinek 2019. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  

 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
december 17-én készült határozatának hiteléül: 

 

 
Budapest, 2019. december 17. 
 
 

 

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

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 

  



 

 

 

12/2019. (XII. 17.) számú  
Küldöttgyűlés 

határozat 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 11. § (3) bekezdésének 

értelmében a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan dönt a Hallgatói Önkormányzat éves 

költségvetésének és zárszámadásának, az előző évi költségvetési beszámoló elfogadásáról, 

módosításáról, ennek értelmében: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzatának (a továbbiakban: EHÖK) Küldöttgyűlése 2019. december 17-én nyílt szavazás 

keretin belül döntött az EHÖK Kabinet éves beszámolóinak elfogadásáról. 

 

A Küldöttgyűlés a Hallgatói Önkormányzat 2019-es költségvetésének zárszámadását egyhangúlag 

elfogadta 

 

A szavazás érvényes és eredményes volt. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 2019. 
december 17-én készült határozatának hiteléül: 

 

 
Budapest, 2019. december 17. 
 
 

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

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 



 

 

 

 

Költségvetési fősor Keretösszeg Keretfelhasználás Maradvány

Dologi kiadások 23 669 000 Ft       13 575 083 Ft        10 093 917 Ft       

Ellátottak juttatásai 24 234 000 Ft       23 636 400 Ft        597 600 Ft            
Összesen 47 903 000 Ft       37 211 483 Ft        10 691 517 Ft       

EHÖK költségvetési kimutatás 2019.

Budapest, 2019. december 17.


