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13. számú melléklet 

Tanácsadó Csoport 

 

1. § A Tanácsadó Csoport célja 

1) A Tanácsadó Csoport célja a HK működését segíteni: 

a) döntései előkészítésében: 

i) a Tanácsadó Csoport rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztések 

véleményezésével, 

ii)  a HK meghívására annak állandó és eseti bizottságain történő részvétellel, 

iii)  a HK meghívására annak rendes és rendkívüli ülésein történő részvétellel. 

b) a HK tagok szakmai munkájának támogatása útján:  

i) a HK kérésére felkészítő tréningek lebonyolításával, 

ii)  a hallgatói képviselők egyéni munkájának véleményezésével. 

c) a felhalmozott tudás és tapasztalat átadásával az aktuális HK tagok részére. 

2) A Tanácsadó Csoport tagjai a HK elnöke javaslatára a HK munkájának elősegítése 

céljából egyéni projekteket vállalhatnak. 

 

2. § A Tanácsadó Csoport felépítése 

1) ATanácsadó Csoporttagja és egyben a vezetője is a HK elnöke. 

2) A Tanácsadó Csoport tagsága: 

a) A Tanácsadó Csoport tagjává válhat minden olyan személy, aki korábban a Hallgatói 

Képviseletben mandátummal rendelkezett minimum 2 éven át. 

b) ATanácsadó Csoport tagjait a HK elnökének javaslatára a HK nevezi ki, a HK alakuló 

ülését követő két héten belül. A HK dönthet úgy, hogy nem működteti a Tanácsadó 

csoportot, ebben az esetben a Tanácsadó Csoport működését az év során bármikor 

elindíthatja a HK, ha arról úgy rendelkezik. 

c) A Tanácsadó Csoport tagjainak munkája a következő alakuló ülésig tart.  

d) A Tanácsadó Csoport tagjává a felkérés elfogadásával lehet válni. A Csoport 

minimum 3 tagú. 
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e) A Tanácsadó Csoporttagság esetében kizáró okot jelent az aktív hallgatói képviselői 

mandátum. 

 

3. § A Tanácsadó Csoport működése 

1) A TanácsadóCsoport véleményező tevékenységét az 1§-banmegfogalmazottakon túl saját 

ülésein és levelezési listáján gyakorolja.  

2) A Tanácsadó Csoport üléseit a Tanácsadó Csoportvezetője hívja össze havonta legalább 

egyszer. 

3) A Tanácsadó Csoport ülésein a HK elnöke beszámol, és kikéri a Tanácsadó Csoporttagjai 

véleményét a HK aktuális tevékenységéről.  

4) ATanácsadó Csoportülésein a HK elnöke kérésére a Tanácsadó Csoport illetékes tagja(i) 

beszámol(nak) az 1. § (2) alapján vállalható feladat aktuális állásáról. 

5) A Tanácsadó Csoporttagjai saját ülései közti időszakban a HK elnöke által rendelkezésre 

bocsátott ülés és bizottsági emlékeztetők, beszámolók, dokumentumok által tájékozódik a 

HK tevékenységéről. 

6) A Tanácsadó Csoport tagjai jogosultak a Hallgatói Iroda infrastruktúrájának használatára. 

 

4. § Bizottsági Tanácsadó 

1) A Bizottsági Tanácsadó feladata: 

a)  az adott bizottság munkáját segíti tudásának és tapasztalatának felhasználásával és 

átadásával,  

b) véleményezi a Bizottsági anyagokat, 

c) javaslatokat tesz a Bizottság hatáskörébe tartozó szabályzatok és feladatok 

fejlesztésére, 

d) részt vesz a bizottsági üléseken, véleményével aktívan segíti a bizottság működését. 

2) A Bizottsági Tanácsadóvá válhat minden olyan személy, aki korábban a Hallgatói 

Képviseletben mandátummal rendelkezett minimum 1 éven át. 

3) ABizottsági Tanácsadót a Bizottság elnökének javaslatára a HK nevezi ki. 

4) A Bizottsági Tanácsadó munkája a lemondásáig, vagy a következő alakuló ülésig tart.  

5) A Bizottsági Tanácsadótagság esetében kizáró okot jelent az aktív hallgatói képviselői 

mandátum. 

 

http://www.vegyeszhk.hu/

