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Takács Bence
Németh Alexandra (szavazati joggal felruházva)

Csonka Fruzsina megnyitja az ülést, a napirendi pontokat előzetesen kiküldte a
meghívókban.
Események:
Az napirendi pontok előtt, Németh Alexandrának a SzHÉK tanácskozási és szavazati jogot
szavaz meg egyhangúan.
Első pont – „Elnöki beszámoló”:
Csonka Fruzsina, összességében körvonalazza a SzHÉK és a Kar többi SzHÉKének deprimált
hozzáállását az aktuális kari helyzethez, valamint tájékoztatja a SzHÉK tagokat a jelenlegi
szituáció súlyosságáról. Felszólítja a SzHÉK tagjait azzal kapcsolatosan, hogy akinek esetleg
elfogyott a motivációja a szakos érdekképviselettel kapcsolatban, az gondolja át helyzetét, és
legrosszabb esetben mondjon le tisztségéről, hogy egy új szakos tag kellő energiával és
lendülettel tudja átvenni a helyét. Ismerteti a szervezeti felépítés főbb pozícióinak feladatát,
többek között a rendezvényekért és a „Nyelvi Tankörökért” felelős tag kötelességeit, valamint
a SzHÉK egyhangú beleegyezésével eltörli az ország ismereti foglalkozásokat.

Második pont – „Ügyrend módosítás”:
Csonka Fruzsina, ismerteti a Belügyi Bizottság által javasolt ügyrend tervezet struktúráját,
valamint kihangsúlyozza annak főbb pontjait: új (inkább első, másodéves) hallgatók felvétele
és a szakos intézményekben megfelelő képviselet kialakítása. Továbbá azért is kell ügyrend,
hogy az új tagok tisztában legyenek feladatukkal és az őket megillető képviseleti jogokkal.
Harmadik pont – „Elnöki beszámoló”:
Csonka Fruzsina, az ügyrend javaslat alapján, félévente a SzHÉK elnöknek kell egy írásos
beszámolót írnia a Belügyi Bizottságnak és a Küldöttgyűlésnek. Ehhez kéri a rendezvényes és
a „Nyelvi Tankörökért” felelős tag rövidített beszámolóját az elnök, hogy be tudja építeni
beszámolójába, így egy átfogóbb és kidolgozottabb képet adva a SzHÉK aktivitásáról és
tevékenységeiről.
Negyedik pont – „Rendezvényes és Nyelvi Tankörökért felelős pozíció”:
Írásbeli titkos szavazás a rendezvényes tag pozíciójáról:


Hartai Krisztián egyhangúan megszavazva Rendezvényekért felelős tagnak

Írásbeli titkos szavazás a Nyelvi Tankörökért felelős tag személyéről:


Bartolotto Sabrina egyhangúan megszavazva Nyelvi Tankörökért felelős tagnak

Ötödik pont – „Egyebek”




Következő buli: március 5. – Hartai Krisztián egyeztet a többi SzHÉKkel és a
Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező Bizottságával
Nyelvi Tankörök: Bartolotto Sabrina egyeztet és utána jár a tanárok kérdésében és a
termek lefoglalásával kapcsolatban
Következő héten újabb ülés, ahol részletesebben fognak foglalkozni a személyi
kérdésekről és az ügyrend módosításáról

Csonka Fruzsina megköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

