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Jegyzõkönyv
az ELTE TTK HÖK Választmányának 2000. szeptember 26−i ülésérõl

A Választmány létszáma 10 fõ, ebbõl jelen van 7 fõ. 
Az Választmány határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Kari Tanács
2. delegálások
3. Nyílt Nap (Jakabfy Tamás)
4. az ITCS TVSZ módosító javaslata
5. Gazdálkodási beszámoló
6. Gazdálkodási− és Iratkezelési szabályzatok
7. Egyebek

A Választmány nyílt szavazás során a napirendi pontokat 7 igen, 0 nem, 0
tar tózkodással elfogadta.

1. Kari Tanács
A Szakterületi Csoportok képviselõi elmondták véleményüket a kinevezendõ oktatókról.
A HÖK módosított Alapszabályzata most lesz beterjesztve a KT elé.
A Kari SZMSZ mellékleteirõl is szó esett.

2. Delegálások tanszékcsoporti tanácsokba:
Informatika:
− Balogh Ádám
− Holderith József
− Komenda Roland
− Erdélyi Gáspár
Földrajz
− Csiki Péter
− Sik András
Környezetfizika
− Bánfi Róbert
− Lõrincz Andrea
Matematika I.
− Konstantzer Noémi
− Jakabfy Tamás
Matematika II.
− Kis−Tóth Ágnes
− Tanits Tibor
A delegálásokat a Választmány 6 igen és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta.
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3. Nyílt nap (Jakabfy Tamás)
Váratlan megkeresés érkezett a Tanulmányi Osztálytól a Nyílt Nap szervezésével
kapcsolatban, amit a tavalyi szervezetlenség indokol is. A HÖK idén is vállalja a leendõ
hallgatók eligazítását a bejáratoknál. Javaslat született még a Nyúz példányszámának
megemelésérõl is, amennyiben ez nem ütközik anyagi akadályokba, ki lehet osztani az
érdeklõdõk között. Továbbá javaslat született arra is, hogy a rendezvény csak a
lágymányosi épületben kerüljön megrendezésre. A Nyílt Nap idõpontja november 8 lesz.

4. Az ITCS TVSZ módosító javaslata
A javaslat lényege: a gyakorlati utóvizsga és a 3. utóvizsgalehetõség eltörlése. A javaslat
kezdeti stádiumban van, a kari bizottság elé terjesztés elõtt még TCS ülés is lesz.

5. Gazdálkodási beszámoló
A korábbi évekhez képest egy minõségi beszámoló készült. Szó volt a Nyúz más
nyomdába kerülésérõl, új árajánlatokról, a polgári szolgálatosokról. 5 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett került elfogadásra egy átcsoportosítás a költségvetésben, miszerint a
gólyabál terembérlete HÖK−keretbõl lesz kifizetve.

6. Gazdálkodási− és Iratkezelési szabályzatok
A napirend 4 szavazattal, 3 ellenében elnapolásra került.

7. Egyebek
− Csiki Péter felvetette, hogy a delegálások mehetnének gyorsabban is. A titkár válaszában
elmondta, hogy a technikai feltételek hiánya (pl. a nyomtató elromlott a Haliban) miatt
nem volt ez megoldható. A delegálások 1 héten belül meg fognak történni.
− Jakabfy Tamás a hali.elte.hu−n levõ azonosítók használata és állapota körül tapasztlt
visszáságokat, ezt a rendszergazdának jelezni fogja.
− az ET−n szó volt az információtechnológiai fejlesztésrõl, ebben a témában Nyúz−cikk
várható az illetékes tisztviselõ tollából
− a térjut szabályzatban volt módosítás, a dolgozó hallgatók juttatásaiban

Budapest, 2000. október 1.
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Sinkovics Csaba,
egyetemi hallgató

az ELTE TTK HÖK
elnöke
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Jakabfy Tamás, egyetemi

hallgató
az ELTE TTK HÖK titkára
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