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Várady Zsófia megnyitja az ülést, a napirendi pontokat előzetesen kiküldte a meghívókban.
Események:
Első pont – „Elnöki beszámoló”:
Várady Zsófia elnök asszony beszámol munkájáról, részletezi a SzHÉK számára az elmúlt
időszak történéseit. Többek között megemlíti a KGY-n elhangzott motiváló és lehengerlő
Belügyi Bizottsági elnök által adott beszédet és ismerteti az új elvárásokat. Továbbá részletezi
a Belügyi Bizottságnak beadott beszámolóját és a SzHÉK pénzügyeit is. Egyhangú
szótöbbséggel a SzHÉK elfogadja az ügyrend javaslatot is.
Második pont – „Új tag felvétele”:
Várady Zsófia, javaslatot tesz Eredics Lilla, első éves Társadalmi tanulmányok szakos
hallgató SzHÉK-be való felvételére.


A SzHÉK egyhangúan megszavazza Eredics Lilla SzHÉK tagságát.

Harmadik pont – „Fontosabb pontok a TT SzHÉK életében”:
Várady Zsófia, több fontosabb javaslatot is előterjeszt:


Új tagok toborzása

Új, főként első vagy másodéves hallgatók toborzása és felkérése a SzHÉKbe, online,
személyes és a HHH-n való meghirdetésen keresztül.


Szakigazgatókkal való kapcsolatfelvétel, szak ismertetése

A szakos hallgatói érdekképviselet érdekében szükséges a szakigazgatókkal való szoros
kapcsolattartás, valamint főleg az első évesek körében a megfelelő szakos tájékoztatás
elvégzése.


Csapatépítés

Az új tagokkal kibővült SzHÉK összeszoktatása, megfelelő belső strukturális kohézió
kialakítása.
Negyedik pont – „Inkább minőség, mint mennyiség – Várady Zsófia”:
Várady Zsófia, felveti a SzHÉKenkénti bulik, események problémáját. Szerinte, a különkülön történő SzHÉKes bulik minősége nem nevezhető értékelhetőnek, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Társadalomtudományi Kar értékeit és hírnevét nem emelik.
Így a SzHÉK egyetértésével, a TT SzHÉK mostantól nem fog külön bulit szervezni, hanem
lehetőség szerint inkább besegít más, több rendezvényszervezési tapasztalattal rendelkező
SzHÉKnek, ha ők igényt tartanak a segítségeire (NT, Szoc)
Ötödik pont – „Egyebek”
Várady Zsófia, szóban javaslatot fog tenni a TáTK HÖK Kommunikációs Bizottságának,
hogy a HHH-ben megjelenő pályázatokat, fontosabb pontokat, szintén ki kellene hirdetni az
online szakos hallgatói csoportokban.

Várady Zsófia megköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

