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Hallgatói Fórum jegyzőkönyv

Bucz Gábor, a TTK HK elnöke köszöntötte a megjelent hallgatókat és a jelenlévő vendégeket:
Moson Pétert, a TTK dékánját, Czinkóczki Krisztiánt, a GPK HK elnökét, Kulcsár Bencét, a
GPK HK EHK képviselőjét, Pintér Zoltánt, a GTK HK elnökét és Kerkay Pétert, a GTK HK EHK
képviselőjét.
Bucz Gábor ismertette a tervezett napirendi pontokat, és kérte, hogy a fórumon résztvevők
kézfeltartással szavazzanak róla. A napirendet a fórum elfogadta.

Napirendi pontok:
1. A leköszönő hallgatói képviselők éves beszámolója:
 Bucz Gábor, beszámolt a HK előző éves munkájáról.












Berzlánovich Imre beszámolt az előző éves munkájáról.
Bucz Gábor beszámolt az előző éves munkájáról.
Czirók Emese beszámolt az előző éves munkájáról.
Domján Dániel beszámolt az előző éves munkájáról.
Eőry Zoltán beszámolt az előző éves munkájáról.
Gulyás Krisztina beszámolt az előző éves munkájáról.
Petényi Franciska beszámolt az előző éves munkájáról.
Priksz Ildikó beszámolt az előző éves munkájáról.
Rácz Tamás beszámolt az előző éves munkájáról.
Rozgonyi Eszter beszámolt az előző éves munkájáról.
Varga-Umbrich Károly beszámolt az előző féléves munkájáról.

 A beszámolókat kézfeltartással elfogadta a Hallgatói Fórum.

2. A Tisztújító Szavazásra jelöltek bemutatkozása és nyilatkozata jelölés elfogadásáról:
















Bere Anikó Zsuzsanna bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Berzlánovich Imre a jelölést elfogadta.
Bucz Gábor a jelölést elfogadta.
Czirók Emese a jelölést elfogadta.
Dávid Szabolcs bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Domján Dániel a jelölést elfogadta.
Eőry Zoltán a jelölést nem fogadta el.
Fekete Marcell bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Gulyás Krisztina a jelölést nem fogadta el.
Koblinger Ádám nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Konczer József nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Kovács Bernadett Anna bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Pallag Mónika nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Petényi Franciska a jelölést elfogadta.
Konczer József megérkezett, majd bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
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 Pócza Tamás bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
 Priksz Ildikó a jelölést elfogadta.
 Rácz Tamás a jelölést elfogadta.
 Sánta Botond bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
 Soltész Dániel bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
 Varga-Umbrich Károly a jelölést nem fogadta el.
 Vécsi István Áron bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
3. Moson Péter a TTK dékánja megtartotta évértékelő beszédét.
4. Kollégiumi átköltözés:

 Domján Dániel összefoglalta a korábban TTK HK hírben is leírt információkat. Bucz
Gábor beszámolt a költözéssel kapcsolatos egyeztetésekről

 Ez után a hallgatók tettek fel kérdéseket, melyekre Domján Dániel és Bucz Gábor
válaszoltak.

Egyebek:
5. Felmerült a minőségi oktatás kérdése. Többek szerint erről akár egy kerekasztal beszélgetést
is lehetne tartani.
6. Ezzel kapcsolatban merült fel a tanulmányi ösztöndíjosztás rendszere.
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