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Jegyzőkönyv 

EHÖK Elnökségi 

2014. szeptember 10. (17.00) 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

Napirend: 

1. Beszámoló a HÖOK választmányról 

1. HÖOK szerepvállalásról 

2. Felsőoktatás 

3. Bejelentések 

4. Gólyatáborok 

5. EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlési anyagok tárgyalása 

6. Egyebek 

 

Mandátumok száma: 6. 

Az elnökség tanácskozási jogot szavaz Tallár Ákosnak (felfüggesztett ÁJK HÖK elnök) és 

Galántai Tamásnak (felfüggesztett TÓK HÖK elnök) 

A napirendet a kiküldött napirendhez képest csak sorrendileg módosítja az elnökség, 

melyet egyhangúan támogat. 

Zaránd Péter jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Grósz Renátát. Az elnökség egyhangúan 

támogatja. 

 

1. Beszámoló a HÖOK választmányról 

Garbai Ádám elmondja, hogy Kiss Dávid HÖ ÖK elno khelyettes vezette az ü le st, mivel 

Körösparti Péter nem tüdott re szt venni. Te ma a ko zleme ny megfogalmaza sa. Elmondta, 

hogy a ko zleme nyben kike rte k Zaránd Péter e s a va lasztma ny ve leme nye t is. A 

dokümentüm í r a szaba lyoza si rendszer bevezete se ro l annak e rdeke ben, hogy ne 

lehessen í gy felfü ggeszteni HÖ K-o ket. Egyhangü  ve leme nyen volt a va lasztma ny arro l, 

hogy fontos dolog e s besze lni kell a te ma ro l. 
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Zaránd Péter elmondta, hogy javasolta a va lasztma ny sza ma ra, hogy az egyetem a ltal 

indí tott vizsga lat eredme nye t va rja k meg. A tova bbi napirendekben szavaza s volt a 

HÖ ÖK elno kva laszta s helyszí ne ro l, melyre egy pa lya zat e rkezett. 2014. okto ber 18-a n 

lesz Egerben, a re szve teli dí j 14.000 Ft/fo  lesz. 

17.23 Csonka Balázs megérkezett. Mandátumok száma: 7. 

Garbai Ádám a besza molo t annyival ege szí ti ki, hogy inte zkede si terv ke szü l majd, 

minden re szo nkorma nyzatto l szeretne k megkapni a programokat, hogy hogyan ne z ki a 

szervezni, majd javaslatcsomagot ke szí tene nek, hogy hogyan e rdemes a go lyata borokat 

szervezni. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy az Nftv.-ben kiege szí te sre lehet sza mí tani a felelo sse g 

viszonyok tekintete ben. 

 

1. HÖOK szerepvállalás 

Zaránd Péter elmondja, hogy ko zeledik az elno kva laszta s e s az ELTE HÖ K-nek 

do nte seket kellene hozni arro l, hogy kiket javasolna a HÖ ÖK sza ma ra. Elo zetes 

egyeztete sek a jelenlegi egyetlen elno kjelo lttel, Gulyás Tiborral to bbszo r ta rgyalt. 

Elno kjelo lt ü r az ELTE-to l egy elno kse gi tagra e s egy felü gyelo  bizottsa gi tagra sza mí t. 

Emellett az ELTE-nek delega lnia kell egy tagot e s egy po ttagot a HÖ ÖK va lasztma nyba is. 

A nya r folyama n az elno kse g ma r vitatta a te ma t e s a javaslat az volt, hogy az elno kse gi 

tag tisztse gre olyan szeme lyt javasolna nak, aki tapasztalt e s a HÖ ÖK inte zme nye t ismeri. 

A javasolt szeme ly Garbai Ádám. 

Sujtó Attila ke rdezi Garbai Ádámtól, hogy pontosan milyen szerepko rre ke rne  fel az 

elno kjelo lt? 

Garbai Ádám elmondja, hogy az elo zetes ta rgyala sok alapja n az ifjü sa gü gy feladatko re t 

kapna , amivel eddig Gulyás Tibor foglalkozott. Konkre t programpontokro l ma r besze ltek, 

de mivel ez egy ele gge  la thatatlan terü lete HÖ K-o knek, eze rt ta je koztato , ne pszerü sí to  

kampa nnyal kezdene k, inte zme nyi e s kari szinten is. Emellett fontosnak tartja k, hogy a 

HÖ K elno ko k ra la ta st nyerjenek milyen leheto se geik vannak, hogy milyen programokhoz 

tüdnak csatlakozni. 

17:33 Kiss Ádám megérkezett. Mandátumok száma: 8. 
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Nanosz Eleni hozza teszi, hogy szerinte füra, hogy Gulyás Tibor e s Garbai Ádám ü gy 

egyeztet, hogy a delega la sro l az ELTE EHÖ K elno kse ge me g nem do nto tt. Fent tartja a 

ve leme nye t arra vonatkozo an, hogy o  nem javasolja Garbai Ádámot. 

Zaránd Péter elmondja, hogy Gulyás Tiborral valo  ta rgyala sai sora n Gulyás Tibor 

elmondta, hogy ezt az ELTE do nte se nek gondolja, viszont elmondta a preferencia it, de a 

do nte st tiszteletben tartja. 

Nanosz Eleni elmondja, hogy a vezeto ke pzo n is felmerü lt ma r, amit Kiss Ádám is 

mondott, hogy mik is Gulyás Tibor preferencia i, viszont szerinte nem í gy kellett volna ezt 

az ü gyet kezelnie. Javasolja, hogy amennyiben van ra  mo d, hí vja k meg egy ü le sre Gulyás 

Tibort. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy a legjobb, ha az ELTE mielo tt tüd javasolni szeme lyt, annak 

e rdeke ben, hogy a HÖ ÖK sza ma ra is vila gos legyen a jelo lt szeme lye. 

Sujtó Attila ke rde se Zaránd Péterhez, hogy amikor a jelo lttel ta rgyalt e s az Garbai 

Ádámot javasolta, o  mit va laszolt? 

Zaránd Péter elmondja, hogy akkor is azt mondta, hogy igen, o  tüdja ta mogatni Garbai 

Ádám szeme lye t. 

Az elnökség szimpátiaszavazást tart Garbai Ádám HÖOK elnökségi taggá delegálásról. Az 

eredmény 5 igen, 3 nem. 

 

2. Felsőoktatási aktualitások 

Zaránd Péter elmondja, hogy a kancella rokro l, okto berben lesz pontos informa cio . 

Jelenleg annyit tüdnak, hogy 12 pa lya zat e rkezett be az ELTE-re, o sszesen 300 pa lya zat 

van orsza gos szinten, ez 70 pa lya zo t jelent. 

A düa lis ke pze s a Felso oktata si kerekasztalon nem volt me g te ma e s az inte zme nyi 

o sszevona sok sem. 

Tova bbra is nagy a sajto e rdeklo de s, viszont a ta rgynap elo tt megjelent index.hü-s 

cikk, tü lmütat a to rte nteken. Dr. Fábri György Kommünika cio s Fo igazgato  tala lkozo t ke rt 

a cikk szerzo je to l. Hozza teszi, hogy a jelenlegi HÖ K tisztse gviselo k ara nya a ko vetkezo : 

89 no i e s 88 fe rfi. 

 

3. Bejelentések 
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Zaránd Péter elmondja, hogy az elo zo  ke t he t go lyata borokkal e s a 

programalkota ssal telt.  A nya r sora n ke t ü j kabinettagot nevezett ki. Molnár Dániel 

Gábor szeptemberto l ma sik felso oktata si inte zme nyben folytatja tanülma nyait, eze rt a 

vezeto ke pzo  üta n lemondott ko zkapcsolati alelno ki tisztse ge ro l. Helye re Dömötör Tamás 

Albertet nevezte ki ko zkapcsolatoke rt felelo s elno ki megbí zottnak. Soproni Tamás 

befejezte tanülma nyait az ELTE-n, eze rt aügüsztüs ve ge n o  is lemondott kü lü gyi alelno ki 

tisztse ge ro l, helye re Csukovits Balázs lett kinevezve kü lü gyeke rt felelo s elno ki 

megbí zottnak. 

Nanosz Eleni hozza teszi, hogy Csukovits Balázs a Ta TK HÖ K-ben ma r le is mondott 

Kü lü gyi Bizottsa gi elno ki tisztse ge ro l, teha t az o  esete ben semmilyen 

o sszefe rhetetlense g nem lesz. 

Nanosz Eleni elmondja, hogy a ke rdo í v eredme nye vezeto ke pzo ro l elke szí te se ben a 

jo vo re ne zve segí tenek szí vesen mert ez nem alkalmas, hogy minden elo ado t 

megfelelo en me rjen. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy sikerü lt eredme nyeket kiszü rni belo le. Sok va laszado  

volt, ko rü lbelü l a jelenle vo k 2/3-a va laszolt e s a to bbse g egye b megjegyze st is í rt. 

Jo vo ben is elfogadja k az ilyen segí tse get. 

Nanosz Eleni elmondja, hogy az EFÖTT-on fela llí tott ELTE sa tor milyense ge t e s 

mino se ge t a lent le vo k tapasztalhatta k. Nem volt szerencse s, hogy nem a Civil falün belü l 

volt a sa tor, hiszen í gy kiesett abbo l. Kritika n alülinak tartja ELTE sa tra t, ve leme nye 

szerint fünkcio ja az volt, hogy az ELTEví zio  ott va gott. Megjegyzi, hogy az a ltalük 

ke szí tett anyagok nagyon jo k lettek. Elvileg szavaztak arro l, hogy ott program lesz, ennek 

ellene re ve leme nye szerint nem volt semmi. 

Zaránd Péter egyete rte se t fejezi ki. Egyeztettek Sztilkovics Zorkával e s Béni Kornéllal is, 

a megbesze ltek szerint a jo vo  e vben, pontosan le lesznek fektetve, hogy ki pontosan 

mie rt felel. 

Sztilkovics Zorka elmondja, hogy megbesze lte k, hogy nem volt tiszta zva ki mit csina l. 

Hozza teszi, ü gy volt, hogy a to bbi kar csina l programot e s a PPK foglalkozik a 

helyszí nnel, viszont a to bbi kar re sze re ez nem volt kommünika lva. 

Nanosz Eleni elmondja, hogy a beiratkoza sok lementek mire mege rkeztek a 

Go lyaira nytü k. Nem tüdja, hogy fogja k kiosztani, egy bizottsa got meg fog ke rni, hogy a 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

5 

 
 

nagy le tsza mü  elo ada sokra vigye k be. Viszont nem tüdja, hogy a kiadva ny ce lja t sikerü l 

beto lteni. Hozza teszi, hogy szerinte ezeket a go lyacsomagokkal együ tt kellene a go lya k 

keze be adni. 

Tallár Ákos jelzi, hogy az A JK nem kapta meg a go lyacsomagokat. 

Kiss Edina va lasza, hogy a ce g azt mondta mege rkeztek, 400 csomagot meg kellett volna 

kapni, de üta na ke rdez. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy a go lyacsomagokro l volt szavaza s tavasz ko zepe n, hogy 

egy ce gto l legyen-e vagy magünk rakjük o ssze. Az elno kse g akkor egy ce get javasolt, a 

piacon pedig egy ce g foglalkozik vele. Aügüsztüs ko zepe n jelezte k, hogy fele annyi 

csomagjük van, mint amire szü kse g volna. Beiratkoza sok elo tt egy he ttel jelezte k, hogy 

be se tüdja k csomagolni a csomagokat e s me g kevesebbet tüdnak biztosí tani. 

Mindenkivel egyeztetett telefonon e s azt javasolta k, hogy ke rik a csomagokat e s azokat 

majd e v ko zben kiosztja k. 

Kiss Ádám elmondja, hogy az IK-n nem volt proble ma a kiadva nykioszta ssal, ami ke so bb 

e rkezett azt is megoldja k jo vo  he ten. 

Zaránd Péter hozza teszi, hogy a kiadva nyokat jü liüs 24-e n posta zni szerette k volna a 

go lya knak, de 2013-to l az a policy az egyetemen, hogy leheto leg ne posta zzünk, hia ba 

tüdna  a HÖ K fizetni. Eze rt nem lett posta zva a kiadva ny. A ke se sro l elmondja, hogy 

eredetileg 28-a n e rkezett volna meg, de nyomdai ke se s miatt szeptember 3-a n e s 4-e n 

e rkezett. Ko szo njü k üto lag azoknak, akik osztotta k. 

Kiss Ádám ke rde se, hogy az Egyetem azt mondta, hogy ne posta zzünk ko zpontilag, 

viszont volt, akik kari szinten megoldotta k? 

Zaránd Péter va lasza, hogy az IK, TTK e s a BGGYK. 

Kiss Ádám javaslata, hogy visszaa llhatna nak jo vo re, hogy minden kar posta zzon, ezzel is 

megtiszteljü k a go lya kat. 

Zaránd Péter egyete rte se t fejezi ki. 

Nanosz Eleni ke rde se, hogy a Rektori sport e s kültüra lis pa lya zat tavaly e v ve ge fele volt 

kií rva e s akkor megbesze lte k, hogy o sszel ü jra ki lesz í rva, ez mikor va rhato ? 

Zara nd Pe ter va lasza, hogy a sportot ki lehet í rni, de a kültüra lis re sszel megva rna  a 

rendezve nyes ko zbeszerze st. 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23. 
Tel.: +36 (20) 962 0650, Fax: 483-8000/8257 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

6 

 
 

Nanosz Eleni jelzi, hogy az a ko lte sek a lla sait sü rü bben kellene kü ldeni. Vissza kellene 

te rni a ha romhavonta valo  kimütata sra. 

Zaránd Péter megko szo ni a ke re st. Jo , ha kü lo n ezzel a feladattal foglalkozik egy ember. 

Ha 18-a n bizalmat kapnak kü lo n lesz erre egy tisztse gviselo , aki csak ezzel foglalkozik. 

Nanosz Eleni elmondja, hogy nem volt tü l szerencse s, hogy csak a programleada s üta n 

e rtesü ltek arro l egye rtelmü en, hogy va rhato an lesz a 2 ü j tisztse g. 

Zaránd Péter elmondja, hogy Orosz Gábor ma r tavasszal is segí tett a Neptün 

fejleszte se ben e s kezele se ben. Kőszegi Tamás feladatko re t szü kse gesnek tartja k. 

Kiss Ádám ke rde se, hogy rendezve nyes ko zbeszerze s mü szaki dokümenta cio ja 

kikü ldheto -e az elno kse gi lista ra? 

Dukán András Ferenc jelzi, hogy gazdasa gis e s elno kse gi levlista ra ki fogja kü ldeni. 

Kiss Ádám jelzi, hogy a nya ron olyan informa cio  jo tt hozza , hogy sport-kült eredme nyeit 

nem kapta k meg, igaz-e? 

Dukán András Ferenc va lasza, hogy nem ment ki ido ben az e rtesí te s, a Neptün nem 

tüdta kezelni a kií ra st, hia nypo tla s alatt sze tcsü szott, nem lehetett ra la tni, emailezni 

kellett a pa lya zo kkal. 

Kiss Ádám ke rde se, hogy ezek a proble ma k az SDA fele  lettek-e jelezve? 

Zaránd Péter elmondja, hogy a Neptünnak komoly hia nyossa gai vannak, pe lda ül a 

szocta m proble ma k jo vo  he tfo i egyetemvezeto in jelezve lesznek. A nya r folyama n ke tszer 

is olyan printscreen jütott vissza, hogy azokat az adatokat csak oktato i hozza fe re ssel 

lehet megne zni. Ezzel kapcsolatban, megkereste k ma r az illete keseket. Tabajdi Péter 

ma r jelezte ezt az adatkezele si felelo snek, aki jelezte Fo titka r Ú rnak e s Öktata si Igazgato  

Ú rnak. Tova bba  elmondja, hogy ezek ki fognak derü lni, mert a Neptün mindent logol. 

Tallár Ákos ke rde se, hogy informatika val kapcsolatban lehet me g segí tse get ke rni 

Tabajdi Pétertől? 

Zaránd Péter va lasza, hogy terme szetesen lehet. 

Nanosz Eleni ke rde se, hogy amennyiben nem mü ko dik a Neptünban a szocta m leada s, 

abban az esetben he tfo to l papí rosan lesz a leada s? 

Kiss Edina elmondja, hogy ma r kabinetü le sen is volt ro la szo , amennyiben ma s 

leheto se g nincs, akkor papí ros lesz a leada s. Szí vesen segí t ba rmelyik karnak, tova bba  

javasolja, hogy a re gebbi tisztse gviselo kto l is e rdemes segí tse get ke rni. 
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Tallár Ákos ke rde se, hogy a papí rosna l hogy to rte nik az adatkezele s? 

Kiss Edina va lasza, hogy ügyanü gy, mint egy havi sport-kültü ra lis vagy tüdoma nyos 

pa lya zatna l, hiszen hallgato i adatokro l van szo . 

Kiss Ádám ke rde se, hogy mivel bele lettek ke nyszerí tve az Egyetemvezete s oldala ro l a 

HÖ K-o s a Neptünos leada sba, lesz-e ko vetkezme nye annak, hogy nem mü ko dik SDA e s 

do nte s meghozo i oldala ro l? 

Zaránd Péter elmondja, hogy Egyetemvezeto i E rtekezleten nyomate kosí tva lesz. 

Vizsga lni kell, hogy kit kell felelo sse gre vonni. 

Sujtó Attila ke rde se, hogy a csü sza sok miatt mi lesz az elja ra s í gy? 

Kiss Edina elmondja, hogy az Öktata si Igazgato sa gon mü lik, hogy mennyi ido t hagynak 

ütala si lista t elkü ldeni. Megpro ba lnak Tóth Rózával inte zkedni, amennyiben szü kse ges. 

Csonka Balázs elmondja, hogy a Neptün kolle giümi felve telne l is rossz volt, felelo sse gre 

vona sna l Egyetemvezete st sem szabad elfelejteni, SDA-na l alapcsomagot vette meg, sok 

minden hia nyzik belo le. Konzülta cio s ido pontok limita lva vannak, ez is proble ma. 

Nanosz Eleni ke rde se, hogy mit lehet tüdni a Go lyaba l szerveze sekro l? 

Zaránd Péter va lasza, hogy holnap ta rgyal Gazdasa gi Fo igazgato  Asszonnyal, Fo igazgato  

helyettes Ú rral e s Fo titka r Ú rral. Jogi szempontbo l jelenlegi egyetemi 

nagyko zbeszerze sen keresztü l a Büdapest Party Service-vel, benne van az egyetemi ba l 

is. Re szletekro l holnap tüd to bbet, elo zetesen ke rdezi, hogy ha ny go lyaba lt terveznek? 

Az elno kse g PPK-BME, Ta TK, A JK, TTK-BGGYK, BTK, TÖ K, IK go lyaba lakkal tervez. 

Kiss Ádám ke rde se, hogy a jo vo  he ten ma r rea lis- e ta rgyalni zenekarral, dj-vel? 

Zaránd Péter va lasza, hogy erro l holnap tüd to bbet mondani. 

Béni Kornél hozza teszi, hogy a go lyaba lokro l a holnapi eredme nyek üta n a besze l 

rendezve nyesekkel, hogy a mü szaki leí ra s megfelelo en elke szü ljo n. 

Kovács Fanni ke rde se, hogy a helyszí n lehet-e La gyma nyoson? 

Zaránd Péter va lasza, hogy informa cio i szerint lehet. 

Béni Kornél azzal ege szí ti ki, hogy nem ja r alanyi jogon a helyszí n, ko zbeszerze sen 

keresztü l lehet, rektori ütasí ta s alapja n 100%-os kedvezme nyt kaphat. 

Kiss Ádám ke rde se, hogy a zenekarok hogy legyenek benne a leí ra sban? 

Béni Kornél va lasza, hogy e rte kszinten legyenek benne. Lesznek konzülta cio k. 
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Zaránd Péter elmondja, hogy a ke t re szo nkorma nyzati vizsga lat elo tt ta je koztatta k, 

hogy vannak olyan hallgato i rendezve nyek, amelyekne l proble ma volt az adott 

re szo nkorma nyzati HÖ K szerveze se nek megneveze se. 

Zaránd Péter elmondja, hogy sok go lyata borban volt, igyekezett minden tapasztalatot 

o sszegyü jteni. Azt szeretne  ke rni, hogy í rjanak ro lük besza molo t, mine l nagyobb 

re szletesse ggel, e s ezt kü ldje k meg a sza münkra is, annak e rdeke ben, hogy a ko vetkezo  

e vben ezeket felhaszna lhassa k. 

Béni Kornél me g ma este fog kü ldeni egy kisokost erro l, hogy mit tartalmazzon. 

Zaránd Péter ke ri, hogy a he tve ge ig ezt ke szí tse tek el. Úto lag is ko szo ni a meghí va sokat, 

te nyleg profi ta borokat sikerü lt szervezni. 

 

4. ELTE EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés anyagainak tárgyalása 

Zaránd Péter elmondja, hogy a szoka sos napirendekkel lenne o sszehí vva. Ami me g 

benne lenne, az az ü j EJB, 3 hallgato i tagot kellene delega lni. Erre vonatkozo an kellene 

javaslatokat tenni, azt ke ri, hogy erre a ko vetkezo  elno kse gi ü le sen tegyenek javaslatokat. 

Sujtó Attila ke rde se, hogy ki lesz a levezeto  elno k? 

Zaránd Péter va lasza, hogy ez me g a ko vetkezo  elno kse gi ü le sig elva lik. 

Sujtó Attila felaja nlja, hogy a BTK HÖ K biztosí tja a helyszí nt. 

Kiss Edina ke ri, hogy fe l 5-to l lehessen haszna lni a termet. 

Kuti Péter ke rni, hogy jogviszony igazola sokat e s vagyonnyilatkozatokat e s a 

hata rozatokat a delega la sokro l kü ldje k el, a ko vetkezo  elno kse giig. 

Sujtó Attila ke rde se, hogy mi a terv arra, hogy ha ke t kar a felfü ggeszte s miatt nem tüd 

szavazni? 

Zaránd Péter elmondja, hogy igyekszik mindent megtenni aze rt, hogy a felfü ggeszte s 

mine l hamarabb ve get e rjen a vizsga lat e s a felfü ggeszte s. Hozza teszi, hogy nem nagyon 

lehet halogatni, mert az alapszaba ly í r arro l, hogy mikor kell tartani. 

Zaránd Péter jelzi, hogy EHÖ K EB tagokat kell delega lnia az A JK, BTK, BGGYK, IK, e s PPK 

HÖ K-o knek. 

 

5. Egyebek 
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Tallár Ákos jelzi, hogy tala lkozott az Izsáki Zsolttal, aki jelezte neki, hogy 

dokümentümot, amit nem kü ldtü nk me g elpo toljük. 

Zaránd Péter elmondja, hogy o  is tala lkozott vele, pe nteken ü lnek le pontosí tani az 

ü gyet. 

Tallár Ákos jelzi, hogy kereste k o ket jogve do  szervezetek, o k egyelo re visszaütasí tottük, 

de a ke rde s az, hogy mit kommünika ljünk fele jü k? 

Zaránd Péter va lasza, hogy ilyen esetekben Dr. Fábri György Kommünika cio s Fo igazgato  

Úrat kell keresni. 

 

Teendők, határidőkkel - 

Határozatok - 

Delegálások (Személyi 
kérdések) 

Az elnökség szimpátiaszavazást tart Garbai Ádám HÖOK 
elnökségi taggá delegálásról. Az eredmény 5 igen, 3 nem. 

Dátumok - 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 
_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

Zaránd Péter Kuti Péter 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat Elleno rzo  Bizottsa g 

 ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat 
 

_________________________________________ 

Grósz Renáta 

jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgato i Ö nkorma nyzat 
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