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Károlyi Kristóf megnyitja az ülést, a napirendi pontokat előzetesen kiküldte a tagoknak a
meghívókban.
Események:
Első pont – „Személyi kérdés”:
Herold Anna, kisebbségpolitikán folytatja tovább a tanulmányait, így a SzHÉK létszáma tíz
főre csökken.
Második pont – „Ügyrend módosítás”:
Károlyi Kristóf, Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet ügyrendjét módosítja a
SzHÉK. A határozatképesség 4/11 arányát átjavítják 4/10-re. 7 darab igennel és 1 darab
tartózkodással megtörtént a módosítás.

Harmadik pont - „Delegálás”:
A Szociológia Intézetbe Herold Anna helyére Csontos Norbertet delegálta a SzHÉK. 6 darab
igen és 2 darab érvénytelen szavazat mellett megtörtént a delegálás.
Negyedik pont – „Esemény”:
„Szar a Neptun” témára épülő eseményt tervez a SzHÉK a november 6.-i időpontra. Az
eseményen lenne karaoke, neptun-kód húzás, továbbá a befolyt összeget jótékony célra
fordítaná a SzHÉK. Az esemény még szervezés és pontosítás alatt van.
Ötödik pont – „Játszóház”:
A SzHÉK október 6.-ára szeretne az aktuális Játszóházba egy szocos játszóházat beszervezni.
Menráth Marcell és Károlyi Kristóf beszél a szervezőkkel.
Hatodik pont – „Filmklub”:
A SzHÉK kitalálna egy témát, ezután javasolna hozzá egy olvasmányt, majd megnézné az
eseménye a filmet, amiután lehetne beszélgetni. Károlyi Kristóf elvállalta a rendezvény
megszervezését és kivitelezését.
Hetedik pont – „TŐGY”:
A SzHÉK egyhangúan elfogadta azt a javaslatot, hogy támogassák az októberben
megrendezésre kerülő Társadalomtudósok Őszi gyűlését.
Nyolcadik pont – „Szociológusok Testközelben”:
Az első esemény témája a „Tetoválás” lesz. Mogyorósi Pálma felveszi a kapcsolatot Papp
Richárd oktatóval, hogy milyen aspektusból lehetne erről beszélgetni és, hogy eljönne-e
Október 14.-én 16:00-kor a Helvéciába. Közben Csontos Norbert foglal helyet, lehetőleg
ugyan arra a helyre, ahova előző alkalommal. Későbbi témáink:







A konformizmus szociálpszichológiai megközelítései a börtönkísérleteken keresztül.
Drogpolitika magyarországon, a világon, különös tekintettel a tűcsere programra.
A Közösségi média új trendjei.
Hálózati szemlélet a társadalomtudományokban.
Szektásodás.
Alkoholizmus.

Károlyi kristóf megköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

