
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2018. november 20-ai Elnökválasztó Küldöttgyűlési üléséről  
 

Az ülés ideje:  2018. november 20. (kedd)   18:00  
Az ülés helye:  510-es Dékáni Tárgyaló  Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, 1083 Budapest, 
Üllői út 82., 510  

      
Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Kosztrihán Dávid    
Jegyzőkönyvvezető:   Petró Laura    

Az ülésre szavazati 
joggal meghívottak:  

    

  Kosztrihán Dávid   EHÖK elnök  
  Schmidt Martin kari HÖK elnök (ÁKK) 
  Krecz Ádám Kari HÖK elnök (HHK) 
  Szabados Máté kari HÖK elnök (NETK)  
 Tasnádi Bence  kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám 

Garab Anna 
Szekeres Balázs 
Ruszkovics Patrik 
Vadas László 
Bagi Nikoletta Dóra 
Tóth Krisztina 
Bodnár Alexandra 
Gelencsér Gábor 
Kardos Anett 
Szűcs Bence 
Ölvegyi Roland 

kari HÖK elnök (VTK)  
a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK) 
a Küldöttgyűlés tagja (ÁKK) 
a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 
a Küldöttgyűlés tagja (HHK) 
a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 
a Küldöttgyűlés tagja (NETK) 
a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (RTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (VTK) 
a Küldöttgyűlés tagja (KVI) 

  



 

 

Az ülésre tanácskozási joggal 
meghívottak:   

    

  Prof. Dr. Koltay András  rektor 
Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes 
Szilágyi Dénes 
                     
Cziczás Péter 
Eck Bence 
Fecser Zsuzsanna 
Mósa Tamás 
Murányi Ferenc 
Noszkó Anna 

  

 Petró Laura 
Rigó Bence 
Szabó Péter 

 

 

      
      

Összes mandátum 17 
 

 Ebből jelen 14  
( 2 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) Elnökválasztás 
 

Kosztrihán Dávid köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Megjegyzi, hogy a Víztudományi kar 
képviselőiből 2 fő az Alapszabály szerint videókonferencián keresztül csatlakoznak az ülés 
menetéhez, külön köszönti Kovács Gábor Oktatási Rektorhelyettes Urat. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkéri Petró Laurát, és felhívja a figyelmet, hogy az ülés diktafonnal felvételre kerül. 
Tudatja, hogy 13 mandátum van jelen, de a mandátumok száma 14-re fog emelkedni. Mivel 
személyi ügyről szavazunk, szükséges egy Szavazatszámláló Bizottság felállítása, amelybe 
Schmidt Martint, Szabados Mátét és Tasnádi Bencét jelöli. Megállapítja a határozatképességet. 
Kérdést intéz a jelenlévőkhöz a napirend és a Szavazatszámláló Bizottság elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 

A Küldöttgyűlés egy tartózkodással elfogadta a Szavazatszámláló Bizottságot. 

 

ELNÖKVÁLASZTÁS 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy egy pályázat érkezett be Cziczás Péter részéről, akihez azt a 
kérdést intézi, hogy kívánja-e ismertetni, illetve kiegészíteni a pályázatát. 

Cziczás Péter nem kívánja sem ismertetni, sem kiegészíteni pályázatát. 

Kosztrihán Dávid kérdezi a Küldötteket van-e kérdésük, kiegészítésük Cziczás Péter 
pályázatához. 



 

 

Schmidt Martin a Közszolgálati Egyetemi napokról érdeklődik, mit gondol miért maradt el a 
rendezvény, illetve van-e realitás abban, hogy később megrendezésre kerüljön? 

Cziczás Péter véleménye szerint technikai okok miatt nem került megrendezésre, de megfelelő 
kommunikációval megvalósítható lesz a rendezvény. 

Garab Anna a Vezetőképzők fontosságáról teszi fel kérdését, miszerint nyitott lenne-e a 
Vezetőképzők szervezésére? 

Cziczás Péter egyértelműen nyitottságát fejezi ki. 

Kosztrihán Dávid azzal egészíti ki Garab Anna kérdését, hogy hogyan látná logikusnak a 
vezetőképző rendszer bővítését, fejlesztését? 

Cziczás Péter elmondja, hogy fontos a csapatépítő szerep, azonban felmerült benne, hogy lehetne 
tematizálni a Vezetőképzőket, például a gazdasági ügyekért felelős tisztségviselők gazdasági 
képzésen vennének részt. 

Szabados Máté kitér arra, hogy a pályázat egyik pontja a nemzetköziesítés, kérdése arra irányul, 
hogy az ÁKK-s, HHK-s, RTK-s hallgatókat hogyan lehetne ebbe bevonni? 

Cziczás Péter a nemzetköziesítésért felelős szervezetekkel való szorosabb együttműködést látná 
megoldásnak. 

Schmidt Martin tudatja, hogy a Kari Tanácson szavaztak az új Szervezeti és Működési Rendről. 
Kérdése ehhez kapcsolódik, mi lenne célszerűbb erős Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a 
továbbiakban: EHÖK) és gyenge karok vagy fordítva? 

Cziczás Péter válaszában kifejti, hogy megjelenik a kettősség, mindkettő egyaránt fontos. 

Ruszkovics Patrik érdeklődését fejezi ki, hogy a HHK-s hallgatókat, hogyan kívánja integrálni? 
Hogyan szeretné őket bevonni az egyetemi életbe? 

Cziczás Péter szerint ez a problémakör a jövőben meg fogja oldani önmagát, az RTK példájából 
kiindulva, mióta az ÁKK, NETK és RTK egy Campuson tanul, sokkal jobban tudnak érvényesülni 
ebben a szférában. 

Tasnádi Bence arra kíváncsi az RTK-s hallgatókkal kapcsolatban milyen elképzelése lenne? 

Cziczás Péter tudatja, hogy a centralizált működés megjelenése jó volna, valamint további cél a 
hallgatók egységes arculattal történő megszólítása. 

Kosztrihán Dávid kérdezi a Küldötteket van-e valakinek további kérdése az elnökjelölthöz? 

Garab Anna él a kérdezés lehetőségével. Miszerint Diákszervezetek, Doktorandusz 
Önkormányzatok által nem gyengülnének-e a karok? 

Cziczás Péter szerint ez nem releváns kérdés, hisz az HÖK és a Diákszervezetek tevékenysége 
nem fedi egymást. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy neki is lenne több kérdése az Elnökjelölthöz. Az első a kari 
autonómia kérdésköre lenne. Arra kíváncsi Cziczás Péter szerint, hol áll most az EHÖK vagy hol 
kellene állnia? 



 

 

Cziczás Péter szerint aranyközépút rendszerben működnek, azonban finomítás szükséges, amelyre 
a közeljövőben sor kerül. 

Kosztrihán Dávid érdeklődését fejti ki arról is, hogy milyen fejlődési lehetőséget lát a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK) vagy más szervezetekkel 
történő kapcsolattartásban? 

Cziczás Péter válaszában elmondja, hogy a HÖOK-kal való kapcsolattartás biztosított, hiszen 
Kosztrihán Dávid januártól a HÖOK-ban folytatja tovább pályafutását. Az Erasmus Student 
Network (a továbbiakban: ESN)  részéről pedig fontosnak tartaná a szorosabb együttműködést, 
valamint azt is, hogy az ESN Hungary felé nyissunk. 

Kosztrihán Dávid tudatja, hogy Cziczás Péter részben látta a jövőévi költségvetést, kérdése arra 
irányul, hogy indokolt-e a költségvetés átstrukturálása? 

Cziczás Péter szerint a költségvetés tervezete jól strukturált és végig gondolt, az előző évi 
mintájára készült, ha megkapjuk a tervezett összegeket, akkor jól tudunk majd gazdálkodni. 

Kosztrihán Dávid elmondja, hogy pályázatában nem érintette az EHÖK személyi állományát. 
Érdeklődik tervez-e változtatást, valamint kéri, hogy válaszát indokolja meg. 

Cziczás Péter közli, hogy jól működő csapatban végezheti a munkáját, így megtartaná a jelenlegi 
Kabinetet. Annyit változtatna, hogy az EHÖK munkájában nincs lefedésben a sport, ezért szeretne 
egy sportért felelős tisztségviselőt. 

Ruszkovics Patrik arról kér felvilágosítást, hogy az adminisztráció minőségén hogyan lehetne 
javítani? 

Cziczás Péter egy tudásbázis létrehozását javasolja, ami mindenki számára elérhető és 
iránymutatást ad. 

Kosztrihán Dávid arra kéri Cziczás Pétert, egy mondatban foglalja össze, mit kapna tőle a 
Hallgatói Önkormányzat, ha megválasztanák. 

Cziczás Péter precizitást és megbízható munkamorált garantál, emellett azt is, hogy mindig 
számíthatnak majd a segítségére.  

Kosztrihán Dávid kérdezi a jelenlévőket kinek van további kérdése, hozzászólása? 

Kovács Gábor Oktatási Rektorhelyettes Úr élni kíván a hozzászólás lehetőségével. Beszédében 
elmondja, hogy fontos állomáshoz érkezett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, mondhatni ez 
egy mérföldkő a szervezet életében. Kosztrihán Dávidnak szeretné megköszönni az áldozatos 
munkáját, valamint a gördülékeny közös munkát. Reméli, hogy az új elnök személyében is hasonló 
munkatársra lel.  

Kifejti azt is, hogy áttanulmányozta a pályázatot, amelyben pozitívan értékeli, hogy a jelölt a 
posztra küldetésként tekint, a cél a közösség szolgálása és a felelősségteljes munka. Szimpatikus 
neki az a gondolat is, hogy a Kari Hallgatói Önkormányzatoknak (a továbbiakban: HÖK) 
biztosítani kívánja az autonómiát, valamint az, hogy bizonyos irányvonalakat képvisel, mint 
például a hallgatói fórum, vagy esetleg a későbbiekben egyetemi fórum. 



 

 

Elmondja továbbá, hogy az NKE Önkéntes Mozgalomban partner szeretne lenni. Szomorúan 
konstatálja, hogy az Erasmus hallgatók és a magyar hallgatók között nincs közvetlen kapcsolat, 
ezért javasolja, hogy az EHÖK fordítson rájuk nagyobb figyelmet. 

Javasolja az NKE Sportegyesülettel (a továbbiakban: SE) való szorosabb együttműködést, 
valamint a szakosztályi tagsági díjak átalakítását, mivel az SE nem profitorientált. 

Azt a megjegyzést fűzi még hozzá, hogy a HÖK-ök között törekedjenek az erőforrások 
létszámarányos kialakítására, de ez főként EHÖK elnök feladata. 

Mivel Oktatási Rektorhelyettes Úr a párbeszéd híve, ezért sok szeretettel várja a jelenlegi, valamint 
a jövendőbeli EHÖK elnököt és a Kari HÖK elnököket 2018. november 22-én 15.00 órára egy 
személyes megbeszélésre. 

Zárógondolatul pedig elmondja, hogy összességében támogatja a pályázatot. 

Cziczás Péter megköszöni a támogatást, és közli, hogy a jövőben mindenképp sor fog kerülni egy 
közös megbeszélésre az érintett pontokat illetően. 

Kosztrihán Dávid érdeklődik, hogy kíván-e még valaki kérdést intézni Cziczás Péterhez. 

Mivel nem érkezett több kérdés, megkéri Cziczás Péter hagyja el az üléstermet. 

Schmidt Martin, Ruszkovics Patrik, Tasnádi Bence és Szabados Máté jelzi, hogy hozzászólást 
kívánnak tenni. 

Schmidt Martin tudatja, hogy az ÁKK nevében támogatják Cziczás Péter elnöki jelölését. 

Ruszkovics Patrik egyetértését fejezi ki, és a HHK nevében elmondja, hogy támogatni és segíteni 
fogják Cziczás Pétert. 

Tasnádi Bence csatlakozik az előtte szólókhoz, egyúttal arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy ők is 
támogassák Cziczás Pétert. 

Szabados Máté szintén megerősíti az előtte szólókat, és Cziczás Péter személyében alkalmas 
elnökjelöltet lát. 

Végül Kosztrihán Dávid is arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy támogassák Cziczás Pétert, ne csak 
most hanem a jövőben is, mert úgy gondolja a legalkalmasabb személy nyújtotta be a pályázatát. 

Kosztrihán Dávid két perc szünetet rendel el, és  kéri a Szavazatszámláló Bizottságot a szavazatok 
összeszámlálásra.  

Kéri továbbá, hogy Cziczás Péter csatlakozzon az üléshez. 

Schmidt Martin, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti az eredményt: 

a Küldöttgyűlés  14 leadott szavazatból, 13 érvényes és 1 érvénytelen szavazat mellett támogatta 
Cziczás Péter EHÖK elnökké történő megválasztását. 

 

Kosztrihán Dávid megköszöni a meghívottaknak a részvételt, az ülést lezárja.  

 



 

 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi  Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének 
2018. november 20-ai Elnökválasztó ülésről készül jegyzőkönyv hiteléül: 

 

Budapest, 2018. november 20.  

 

 

 

 

 P.H.  
Kosztrihán Dávid s.k. 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Petró Laura s.k. 
Irodavezető 

 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 


