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ikt. szám:

ügyintézõ: Jakabfy Tamás

Jegyzõkönyv
az ELTE TTK HÖK Választmányának 2000. október 17−i ülésérõl

A Választmány létszáma 8 fõ, ebbõl jelen van 8 fõ.
A Választmány határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Gólyatáborok
2. Kari Tanács
3. Beszámoló (Huri Arnold)
4. Pótválasztás
5. EHÖK közgyûlés
6. Delegálások
7. Iratkezelési szabályzat (Jakabfy Tamás)
8. Szacsok finanszirozása
9. Egyebek

A Választmány nyílt szavazás során a napirendi pontokat 8 igen,  0 nem, 0
tar tózkodással elfogadta.

1. A bölcsész−fizikus gólyatábor képviselõje rengeteg számlával érkezett, és a mat−fiz−info−
technika tábor egy szervezõje is megjelent. Az utóbbival kapcsolatban az volt a kifogás,
hogy a gólyáknak a résztvétel nem volt olcsóbb, mint a felsõbbéveseknek. Ennek ellenére
nagy vita után a Választmány mindkét tábor beszámolóját 6 szavazattal 2 tartózkodás
ellenében elfogadta.

2. Kari Tanács: az ELTENET hálózati szabályzatot és a Térítési és Juttatási Szabályzatot
fogja véleményezni, a tagok elmondtk véleményüket.

3. Huri Arnold beszámolt a pécsi külügyes találkozóról, és a csillebérci vezetõképzõ táborról.
4. A pótválasztás befejezésének hosszabbítására született javaslat, a Választmány 6

szavazattal, 1 ellenében egy héttel meghosszabbította ezt.
5. Holderith József beszámolt az EHÖK Közgyûlésérõl: a leköszönõ elnök −Komenda

Roland−beszámolt közel egy éves munkájáról, a Közgyûlés november 21−ig Szentgyörgyi
Józsefet választotta elnöknek.

6. A delegálások napirendi pontot a Választmány törölte.
7. Az iratkezelési szabályzat tervezetében a HÖK titkára által feltárt ellentmondásokat

módosítani fogjuk.
8. A Választmány 30000 forintot a tartalékból rendezvényszervezésre csoportosított át, ezzel

támogatva a földtudományi szakterület gólyaavató buliját.
9. Erdélyi Gáspár az ITCS TVSZ−módosító javaslatánk új formájáról beszélt, miszerint

kreditrendszerû oktatás esetén a gyakuv megszûnne, de minimum 2 zh és egy javítózh kell,
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hogy meghatározza a jegyet.
Hajdu Tamás felvetette, hogy az irodavezetõ betegsége miatt meg kell oldani az iroda
mûködését. Most a Nyúz polgári szolgálatosa, Szász Andrej fog segíteni.
Jakabfy Tamás HÖK titkár bejelentette, hogy átvette az Erasmus ösztöndíjszerzõdését, így
valószínûleg 2001. áprilisától nem számíthat a HÖK a munkájára.

Budapest, 2000. október 21.

..........................................
Sinkovics Csaba,
egyetemi hallgató

az ELTE TTK HÖK
elnöke

ph.

..........................................
Jakabfy Tamás, egyetemi

hallgató
az ELTE TTK HÖK titkára

mellékletek (1 darab):
1. jelenléti ív

− 2 −
ELTE TTK HÖK


