
 

 

 

Jegyzőkönyv  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Egyetemi Hallgató Önkormányzatának  

2019. április 2-ai Küldöttgyűlési üléséről  
 

Az ülés ideje:  2019.április 2. (kedd)   18:00  
Az ülés helye:  HÖK Iroda Orczy úti Kollégium, 1089 

Budapest, Orczy út 1. , F13 
      
Ülés formája:   Nyílt    

Ülésvezető:  Cziczás Péter   
Jegyzőkönyvvezető:   Petró Laura    

Az ülésre szavazati 
joggal meghívottak:  

    

  Cziczás Péter   EHÖK elnök  
  Schmidt Martin kari HÖK elnök (ÁKK) 
  Krecz Ádám Kari HÖK elnök (HHK) 
  Szabados Máté kari HÖK elnök (NETK)  
 Simon Dániel   kari HÖK elnök (RTK)   
 Kollár Ádám 

Garab Anna 
Szekeres Balázs 
Ruszkovics Patrik 
Vadas László 
Bagi Nikoletta Dóra 
Tóth Krisztina 
Obbágy Tamás  
Krajnyák Patrik 
Kardos Anett 
Farkas András 
Fábián Patrik  

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 
 
Fodor Márk Joszipovics                     
Fecser Zsuzsanna 
Murányi Ferenc 
Noszkó Anna 

  

 Petró Laura 
Rigó Bence 
Szabó Péter 

 

 

      
      

Összes mandátum 17 
 

 Ebből jelen 14  
( 2 elektronikusan) 

Előzetes napirendi pontok: 
  
1) EHÖK KÖLTSÉGVETÉS 
2) GÓLYATÁBOR 
3) GYŰRŰAVATÓ 
4) 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 Petró Laurát, és felhívja a figyelmet rá, hogy 

az ülés diktafonnal felvételre kerül. Tudatja, hogy 12 mandátum van jelen, 2 mandátum 

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

napirendok elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 

 

EHÖK KÖLTSÉGVETÉS 

Cziczás Péter elmondja, hogy a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

költségvetés elfogadása és a következőkről számol be ezzel kapcsolatban, kiosztásra 

kerültek a személyi kiadások, közéleti és demonstrátori ösztöndíjak, valamint a Publico 



 

 

bono ösztöndíjak, a Pro Juventute, Egyetemi Közösségi és Egyetemi Szakmai Díj pedig 

nem a mi terhünkre lett kiírva.  

Tudatja továbbá, hogy Rektor Úrtól azt az információt kapta, hogy egyéb forrás juttatást 

illetően számíthat még egyeztetésre. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett Cziczás Péter kéri a Küldöttgyűlés tagjait 

szavazzanak a költségvetés elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogdta a költségvetést. 

 

GÓLYATÁBOR 

Cziczás Péter javasolja, hogy minden előkészületnek az alapja a tavalyi évi legyen. A 

gólyatábor augusztus 7-10. között kerül majd megrendezésre Tatán, a szerződéstervezet is 

készül már. 

A szervezői, mentori létszám tekintetében egy korrigált verzió kerül majd kialakításra. 

Schmidt Martin érdeklődik mikorra várható a végleges létszám? 

Cziczás Péter elmondása alapján 128 fővel számoljunk összesen. 

Mindeközben Dr. Kovács Gábor Oktatási Rektorhelyettes Úr csatlakozik az üléshez.  

Dr. Kovács Gábor elmondja, hogy Cziczás Péterrel jól működik az együttműködés. Úgy 

gondolja, ő a hallgatói mozgalom elősegítője, támogatja a rendezvényeket, hiszen 

szeretné, hogyha az egyetemen egy tartalmas hallgatói élet folyna, ahol a hallgatók jól 

érzik magukat. 

Arra kéri a jelenlévőket, hogy a közéleti ösztöndíjak valós munkát tartalmazzanak, továbbá 

ha bármilyen sportrendezvény kerül megrendezésre vonjuk be az NKE SE-t. 

 

GYŰRŰAVATÓ 



 

 

Cziczás Péter ismerteti, hogy a Kommunikációs és Programirodával (a továbbiakban: 

KPI) együtt kell lebonyolítani az eseményt, előzetes időpontja május 9 és a Campuson 

kerül majd megrendezésre. 

Garab Anna érdeklődik, hogy a rendezvény jellege megmarad-e? 

Cziczás Péter válaszában elmondja, hogy megmarad. 

Garab Anna érdeklődik továbbá a gyűrűavató tánccal kapcsolatban. 

Cziczás Péter tudatja, ha a hallgatók részéről lesz rá hajlandóság, akkor természetesen a 

tánc is megvalósításra kerül.  

További kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

EGYEBEK 

Schmidt Martin javasolja, hogy a BOOM-mal kapcsolatban szigorúbb hozzáállás kellene, 

mert az utóbbi időben sok kritika érkezett rájuk. 

Ezt Cziczás Péter is megerősíti. 

Cziczás Péter közli, hogy a szabályzatmódosítások folyamatban vannak, a kollégiumi 

szabályzat kapcsán Szekeres Balázs kiküldte a módosító javaslatokat. 

Felmerült egy rendezvényszervezési szabályzat megalkozása, ami egyúttal a HÖK-ös és 

egyetemi rendezvényekre vonatkozóan tartalmazna szabályozásokat, Cziczás Péter kérte 

a KPI-t ha elkészült, küldjék meg részünkre. 

Több kérdés hozzászólás nem érkezett, Cziczás Péter megköszöni a részvételt au ülést 
lezárja. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi  Hallgatói Önkormányzat 
Küldöttgyűlésének 2019. április 2-ai ülésről készül jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 



 

 

Budapest, 2019. április 2. 

 
______________________________  ____________________________ 

Cziczás Péter s.k.  Petró Laura s.k. 
Elnök 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 
 

Irodavezető 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 


