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Belügyi és Szakos Képviseleti Bizottság
Elnöki pályázat

Alulírott, Pintér Béla Luyi (Nemzetközi Tanulmányok BA, 3. évfolyam) szeretnék a következő
2015/2016-os elnökségi ciklusra pályázni.
A Belügyi és Szakos Képviseleti Bizottság (továbbiakban: Bizottság) elnöki tisztségét 2015.
január 19-e óta töltöm be, továbbá jelen pályázatban szeretném az elkövetkezendő ciklusra
kitűzött terveimet ismertetni.
Összességében a Bizottságban betöltendő munkámat két fő részre bontanám. Mint ahogyan
a Bizottság elnevezésében is benne van, a Bizottság fő profilja a Szakos Hallgatói
Érdekképviseletek (továbbiakban: SzHÉK) irányítása, összefogása és a szervezetek közötti
kommunikáció fenntartása. Mivel az elmúlt rövid időszakban megteremtettem az SzHÉKek
adminisztrációs

alapját,

valamint

minden

SzHÉK

rendelkezik

ügyrenddel,

az

elkövetkezendőkben kiszeretném alakítani az egyes SzHÉKek rendszeresen megszervezendő
eseményeinek a körvonalait. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjam, minden SzHÉKnek a ciklus
elején a Bizottsági tagommal fogok tartani egy rövidebb hangvételű képzést. Szeretném ha
minden SzHÉK legalább másfél havonta formálisan ülésezne amiről jegyzőkönyv készül,
valamint ugyanúgy legalább másfél havonta valamilyen eseményt szervezne – ez lehet
bármilyen jellegű: kulturális, informális, tájékoztató stb – egyedül, vagy más SzHÉKekkel
közösen.

Itt

leszeretném

szögezni,

hogy

minden

SzHÉKnek

elrendelném,

hogy

szeptemberben a gólyáknak (külön a beiratkozáson történő minimális tájékoztatástól)
rendezzen egy „Infó órát”/ „Infó napot”, valamint a tavaszi szünet előtt egy ugyanilyen
tájékoztatót a végzősöknek – akár felsőbbéves hallgatók, akár tanárok részvételével. A
SzHÉKek iránti megfelelő érdeklődés felkeltése érdekében már az idei gólyatáborban is
megfelelő hangsúlyt fognak kapni a SzHÉKek.
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Tehát röviden összefoglalva a terveim a következő ciklusra:


SzHÉK képzés



Tájékoztató órák gólyáknak és végzősöknek – tanárokkal, felsőbbévesekkel



Másfél havonta formális ülésezés, jegyzőkönnyvel dokumentálva



Másfél havonta esemény, kötetlen témában –akár más SzHÉKkel közösen szervezve

A másik része a munkámnak a karon történő események, rendezvények és egyéb
épületüzemeltetéshez köthető munkákra való önkéntesek felkérése és koordinálása. Ez az
önálló csoport a „TáTK Logisztika” formájában már megvalósult, jelenleg is igazgatom,
valamint a következő ciklus időtartamában is szeretném irányítani.
Köszönöm a lehetőséget, várom a közös munkánkat az elkövetkezendőkben.
Kelt: Budapest, 2015.04.14
Pintér Luyi
Elnök
Belügyi és Szakos Képviseleti Bizottság

