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Jegyzõkönyv
az ELTE TTK HÖK Választmány 2001. január 9−i ülésérl

A Választmány létszáma 11 fõ, ebbõl kimentve 1 fõ, jelen van 10 fõ. 
A Választmány határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Tanulmányi Csoport
2. EHÖK−elnökség
3. Az Ellenõrzõ Bizottság munkája
4. Informatika Kar
5. A külügyi biztos beszámolója
6. A gazdasági és kommunikációs elnökhelyettes beszámolója
7. Egyebek

1. Mivel a Tanulmányi Csoport munkáját a továbbiakban a Kari Ösztöndíjbizottság veszi át,
ezért a tanulmányi elnökhelyettes kérte a csoport megszüntetését.A tanulmányi természetû
ügyeket ezentúl a tanulmányi elnökhelyettes intézi, a Kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság
tagjait a Közgyûlés fogja választani. A Választmány 5 igen, 5 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül, elnöki igen szavazattal a javaslatot támogatta. 
2. Az OTP−vel való együttmûködés következtében a kapott támogatásból lehetõség nyílik
infrastrukturális fejlesztésre. 
Az Informatika Kar alapításával kapcsolatban felmerült az, hogy az EHÖK elnöke helyesen
járt−e el, s ezért felelõsségre kell−e vonni.
3. Az Ellenõrzõ Bizottság elõadássorozatával kapcsolatban a fõbb hozzászólások azok voltak,
hogy nem lehet megvalósítani azt, hogy minden képviselõ megjelenjen, s ekkor épp a
lényegét veszítené az elõadás, ne legyen több alkalommal, hanem egyszer legyen, de akkor
több napos. A választmány több tagja kifogásolta, hogy honnan lesz meg a megfelelõ
eladógárda, valamint a forrás a sorozat lebonyolítására. A javaslatot a Választmány 7 igen, 3
nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta, a szervezéssel Csalló Attilát bízta meg. 
4. Az Informatika Karral kapcsolatban a legfõbb kérdés a HÖK álláspontja volt. Többek azt
szerették volna, ha egy ilyen természetû kérdésben a HÖK semleges maradna, míg voltak
olyanok, akik azt mondták, hogy ebben a kérdésben a HÖK mindenféleképp alakítson ki
álláspontot. Szépvölgyi Szabolcs megjegyezte, hogy a hallgatókat érintõ döntés az
Informatika Kar ügye, de a szakmai, gazdasági és egyéb kérdésekben legyen semleges az
álláspont. Ezután az ELTE TTK HÖK Választmánya végül a következõ határozatot hozta
egyhangú szavazással (8 igen, 0 nem 0 tartózkodás):
Az ELTE TTK HÖK az Informatika Kar létrehozását szükségesnek érzi, a szakmai,
gazdasági és technikai kérdésekben nem alakít ki álláspontot.
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5. A külügyi biztos beszámolt arról, hogy a külügyi csoport felvette a kapcsolatot több
nagykövetséggel, valamint az Országos Külügyes találkozón több lehetõséget szerzett külföldi
konferenciákon való részvételre. Ezenkívül megpróbálják a következõ Külügyes Találkozót
Budapestre hozni.
6. A gazdasági és kommunikációs elnökhelyettes bejelentette, hogy a szolnoki rendezvényen a
Tanulmányi Osztályt Kálózi Attila és Sinkovics Csaba, a HÖK−öt pedig Jakabfy Tamás
mellett Szépvölgyi Szabolcs képviseli. 
Az állásbörzével kapcsolatban kiderült, hogy a szervezõk nem eléggé felkészültek a
rendezvény lebonyolítására (költségvetés teljes hiánya, cégekkel való kapcsolat hiánya), ezért
az állásbörzét nem lehet megrendezni megfelelõen. Sinkovics Csaba 2002 márciusára tartja
megszervezhetõnek a börzét, ugyanis az õsszel már nem lenne sikeres a rendezvény, mivel a
cégek a tavaszi állásbörzéken betöltötték a szabad állásokat. Csaba javasolta egy pályázat
kiírását a szervezésre. Végül az ELTE TTK HÖK Választmánya a következõ határozatot
hozta: (5 igen 0 nem 2 tartózkodás)
Az idei állásbörze szervezését nem támogatja a Választmány, helyette a gazdasági és
kommunikációs elnökhelyettes készítsen egy Állásbörze pályázati kiírást ápr ilis
közepére, a HÖK május közepére ír ja ki a pályázatot szeptember i határ idõvel.
Októberre szülessen döntés a szervezõ(k)rõl.
7. A következõ Választmány idpontja 2001. január 23.
A következõ Közgylés idpontja 2001 február 15. 16.00
Toplak József bejelentette, hogy megalakult az Alapszabály−felülvizsgáló ad hoc bizottság,
melynek Majár János lett az elnöke. A bizottság elsõ ülésén lefektette mûködését szabályozó
alapelveket.

2001. január 10.

…………………………
Szépvölgyi Szabolcs,

egyetemi hallgató
az ELTE TTK HÖK

elnöke

ph.
………………………….

Palkó Tamás,
egyetemi hallgató

az ELTE TTK HÖK
titkára

mellékletek 4 darab: jelenléti ív, beter jesztés elõadássorozatra, jegyzõkönyvkivonatok a
határozatokról (2 db.)
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