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Hallgatói Fórum 
Jegyzőkönyv  

Megjelentek 
Borsos Dániel, Csábi Eszter Zsófia, Leicht Ferenc Viktor, Joós Nikolett, Kiss Viktor, Kovács Marcell, 

Nánási Dániel, Oláh Lívia, Scheigl József, Szatmáry Péter, Tóth Klaudia, Zelenyánszki Dorottya. 

Kimentést kért 
A fórumról kimentést kért Nagy Máté, Pammer Áron és Szabó Dorottya. 

Jegyzőkönyv 
(18:07-) 

Scheigl József megnyitja az ülést, köszönti az egybegyűlteket. Tájékoztatást ad, hogy a Fórumról 

hangfelvétel készül.  A HK felkérte levezető elnöknek Scheigl Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek Oláh 

Líviát. A Fórumon megjelentek nem volt ellenvetése a fórumvezetővel kapcsolatban.  A VIK-es 

hallgatók 5%-a nem jelent meg a Fórumon, így az nem határozatképes. A  Fórum megtartásra kerül a 

határozatlanképesség ellenére, mivel csak tájékoztató jellegű pontok vannak . 

Scheigl József Ismertette a Fórum napirendjét: 

 A Fórum HK által felkért levezető elnökének elfogadása, 

 A VIK HÖK SZMSZ módosításainak áttekintése, 

 A Részleges Tisztújításon induló képviselő-jelöltek programjának ismertetése. 

A VIK HÖK SZMSZ változásainak ismertetése  

Scheigl József felkérte Joós Nikolettet, hogy ismertesse a VIK HÖK SZMSZ-ben történt változásokat. 

Joós Nikolett ismertette a változásokat 4 pontban: 

 Bélyegzőt érintő változások 

 Alelnökök számának növekedése  

 Részleges tisztújítás kiírásának lehetőségei 

 Papíralapú névjegyzék 

A hallgatói képviselő jelöltek bemutatkozása 

Borsos Dániel  

Borsos Dániel ismertette a programját. Kitért a közéletben folytatott tevékenységeire. A HK 

munkájába 1 félévvel ezelőtt kapcsolódott be, ez idő alatt megismerkedett a munkacsoportokkal. A 

jövőben a Tanulmányi munkacsoportban szeretne kiemelkedően aktív lenni, úgy érzi, itt tudja 

leginkább kamatoztatni a képességeit. Véleménye szerint mesterképzésekre kevés figyelem jut, 

melyen mesterképzéses hallgatóként szeretne változtatni. Szükségesnek látja a HK tagjainak 

folyamatos fejlesztését tréningek és előadások által, melyek szervezésében szívesen részt venne.  

Csábi Eszter Zsófia  

Csábi Eszter Zsófia ismertette a programját.  1 évvel ezelőtt az újoncképzésen keresztül ismerkedett 

meg a HK-val. A munkacsoportok közül a PR munkacsoport és a Juttatási Bizottság érdekli. Előbbi az 

kreatív feladatok miatt. Az utolsó szociális pályázási időszakban részt vett a bírálói betanításon, 
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sikeres vizsgatétel után a bírálásba is aktívan bekapcsolódott. A bírálással töltött idő alatt még inkább 

megnőtt az érdeklődése a Juttatási Bizottság irányába, a jövőben szeretne még több feladatot vállalni 

a munkacsoportban. Ismertette közéleti tevékenységeit is.  

Szoboszlai Anna megérkezett (18:29), a Fórum továbbra sem határozatképes. 

Leicht Ferenc Viktor 

Leicht Ferenc Viktor ismertette programját, melyben kitért eddigi tevékenységeire és terveire. Eddig 

a Pályázati Munkacsoport munkáját aktívan segítette. Tervei között szerepel a Pályázati Referens 

poszt vállalása, hogy a továbbiakban felelősként folytathassa az eddigi munkáját. Emellett szeretne a 

továbbiakban segíteni a Juttatási Bizottságnak és Tanulmányi Munkacsoportnak a feladataik 

ellátásában. A programjának ismertetése után válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. 

Nagy Máté kimentését kérte. 

Pammer Áron kimentését kérte. 

Szabó Dorottya kimentését kérte. 

Szatmáry Péter 

Szatmáry Péter ismertette programját, melyben kitért eddigi tevékenységeire és terveire. Az 

eddigiekben a HK-t technikai szempontból segítette, intézkedik a technikai infrastrukturával 

kapcsolatos problémák megoldásában. A továbbiakban Technikai Felelősként szeretné folytatni 

pályafutását, szeretné helyre tenni a HK infrastrukturáját. A programjának ismertetése után válaszolt 

a hozzá intézett kérdésekre. 

Tóth Klaudia 

Tóth Klaudia ismertette a schönherzes közéletben végzett tevékenységét és a HK-ban eddigi 

feladatait. A továbbiakban szeretne a HK-ban az emberekkel foglalkozni, ezen belül nagyobb 

hangsúlyt fektetne az újoncok kezelésére és integrálására, és egyéb utánpótlással kapcsolatos 

feladatok ellátására. A programjának ismertetése után válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. 

Zelenyánszki Dorottya 

Zelenyánszki Dorottya ismertette a programját, melyben kitért a schönherzes közéletben és a HK-ban 

eddig folytatott tevékenységére. A HK-ban több munkacsoport munkáját segítette, sok skillre tett 

szert ez alatt. A jövőben szeretne nagyobb projekteket, illetve szeretné a továbbiakban is segíteni a 

Juttatási Bizottság és Tanulmányi Munkacsoport munkáját. Szeretne emellett a PR munkacsoport 

feladataiból is kivenni a részét. A programjának ismertetése után válaszolt a hozzá intézett 

kérdésekre. 

Ezt követően Scheigl József berekesztette az ülést (19:21). 

Keltezés: 2018.09.21.  

Készítette: Oláh Lívia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Scheigl József 
elnök 


