Hallgatói Fórum jegyzőkönyv
Czirók Emese, a TTK HK elnöke köszöntötte a megjelent hallgatókat és a jelenlévő vendégeket: Pipek
Jánost, a TTK oktatási dékánhelyettesét, Medvey Ádámot, a VIK HK EHK képviselőjét.
Czirók Emese ismertette a tervezett napirendi pontokat, és kérte, hogy a fórumon résztvevők
kézfeltartással szavazzanak róla. A napirendet a Hallgatói Fórum kézfeltartással elfogadta.

Napirendi pontok:
1. A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető megválasztása:
 A Fórum levezető elnöke Czirók Emese.
 A Fórum jegyzőkönyvvezetője Rozgonyi Eszter.
A fent felsorolt személyeket kézfeltartással elfogadta a Hallgatói Fórum.
2. Pipek János a TTK jelenlegi oktatási dékánhelyettese, jövőbeni dékánja megtartotta köszöntő
beszédét.
3. A leköszönő hallgatói képviselők éves beszámolója:
 Czirók Emese, beszámolt a HK előző éves munkájáról.
 Berzlánovich Imre beszámolt az előző éves munkájáról.
 Czirók Emese beszámolt az előző éves munkájáról.
 Dávid Szabolcs beszámolt az előző éves munkájáról.
 Domján Dániel beszámolt az előző éves munkájáról.
 Fekete Marcell beszámolt az előző éves munkájáról.
 Kiss Attila beszámolt az előző éves munkájáról.
 Konczer József beszámolt az előző éves munkájáról.
 Petényi Franciska beszámolt az előző éves munkájáról.
 Pócza Tamás 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.
 Soltész Dániel beszámolt az előző féléves munkájáról.
A beszámolókat kézfeltartással elfogadta a Hallgatói Fórum.
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4. A Tisztújító Szavazásra jelöltek bemutatkozása és nyilatkozata jelölés elfogadásáról:




























Bácsi Marcell bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Berzlánovich Imre a jelölést elfogadta.
Buday Csaba Bálint bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Czirók Emese a jelölést elfogadta.
Dávid Szabolcs bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Domján Dániel a jelölést nem fogadta el.
Erdész Zsombor Bálint bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Fekete Marcell a jelölést írásban elfogadta.
Hlatky Dávid Ányos nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Hodossy Szabolcs nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Huszti Marcell bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Kettinger Ádám Ottó bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Kiss Attila a jelölést elfogadta.
Konczer József a jelölést nem fogadta el.
Kovács István nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Magda Gábor bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Makra Ákos bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Petényi Franciska a jelölést nem fogadta el.
Pócza Tamás a jelölést elfogadta.
Priksz Ildikó a jelölést nem fogadta el.
Rácz Tamás a jelölést írásban elfogadta.
Rozgonyi Eszter a jelölést nem fogadta el.
Soltész Dániel a jelölést elfogadta.
Tímár Máté nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Torma Lídia Boglárka nem jelent meg, ezért a jelölést nem fogadta el.
Varga Balázs bemutatkozott és a jelölést elfogadta.
Vécsi István Áron a jelölést írásban elfogadta.

Egyebek:
5. Felmerült egy kérdés a TTK megalakulni készülő Szakkollégiumával kapcsolatban. Konczer
József a Szakkollégium leendő elnöke tájékoztatást adott a jelenlévőknek a jövőbeni tervekről
és lépésekről.

Rozgonyi Eszter

Czirók Emese

Jegyzőkönyvvezető

Levezető Elnök

Budapest, 2011. április 18.
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