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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

 2016.augusztus 10. (szerda) 16:00 

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

Napirend: 

1. Iskolaszövetkezeti ügyek - vendégünk: Nagy Gergely Gyula 

2. Elnöki beszámoló 

3. HÖOK választmányi ülés 

4. Bejelentések 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 16:04 

Sujtó Attila megnyitja az ülést, majd javasolja Szalma Edinát jegyzőkönyvvezetésre. 

Egyhangúan elfogadva az elnökség által. 

A napirend előzetesen kiküldésre került, egy napirend módosítási javaslat érkezett: 

HÖOK választmányi ülés, ezt az elnökség egyhangúan elfogadja. 

Sujtó Attila bemutatkozókört kér a jelenlevőktől. 

A jelenlevő mandátumok száma 7.  

 

1.  Iskolaszövetkezeti ügyek - vendégünk: Nagy Gergely Gyula 

 

Nagy Gergely Gyula bemutatkozik a jelenlévőknek, kifejti, hogy kívánja folytatni az 

elmúlt félév során kibontakozó együttműködést az EHÖK és az Iskolaszövetkezet között. 
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Bemutatja Csordás Pétert, akit az igazgatóságba szeretnének jelölni. Elsősorban az 

észrevételeket, problémákat szeretné hallani az elnökségtől a kifizetések kapcsán. 

Célként fogalmazza meg egy működő konstrukció kialakítását. 

Kindelmann Balázs szót kér, megemlíti a szankciók hiányát az Iskolaszövetkezet 

esetleges mulasztásaival kapcsolatban, illetve a szerződések, keretösszegek tisztázására 

is igény keletkezik. Kindelmann Balázs. az online felület iránt érdeklődik Nagy Gergely 

Gyulától, aki az eddigi adminisztrációs hibákat említi meg válaszul, az excelek 

átláthatatlanságát. Ám a jövőre nézve nagyobb átláthatóságról beszél, a karok számára 

szélesebb betekinthetőséget a hallgatók kifizetésére.  

Csordás Péter veszi át a szót, elmondja, hogy folyamatban van az online adatok 

rendszerezése és tesztelés alatt áll. Szeptember 5-től a HÖK-ök látni fogják az adatokat a 

karokon, október végére ígéri a teljes rendszer felállását.  

Czinege András megerősíti, hogy jó ötletnek tartja azt, hogy csak egy ember adjon le 

listákat, és aggályait fejezi ki, hogy van, akihez a BTK-n még mindig nem érkezett meg 

kifizetés, Nagy Gergely Gyula kéri, hogy ezeket minden alkalommal jelezzék az 

Iskolaszövetkezet felé, és ők így korrigálni fogják a problémát.  

Sujtó Attila felhívja a figyelmet, hogy érdemes kommunikálni a hallgatók felé azt, hogy 

előzetesen lépjenek be a szövetkezetbe.  

Nagy Gergely Gyula kiemeli, hogy bármikor bemehetnek megkötni a szerződést a 

hallgatók. Az Iskolaszövetkezet munkaügyi előnyeit taglalja.  

Sujtó Attila kéri, hogy alakítsanak ki egységes álláspontot arról, hogy meddig 

szerepeljen a hallgató az iskolaszövetkezeti kifizetési listában, anélkül, hogy beiratkozott 

volna.  Nem tartja kizártnak, hogy a hallgatói jogviszony végéig lenne. 

Nagy Gergely Gyula hangsúlyozza a rendezvények előtti szerződéskötést, majd 

egyetértés születik abban, hogy harmadik figyelmezetés után törlik a hallgatókat a 

szövetkezetből. A belépésre egyébként három hónap van meghatározva, erről havonta 

értesítik a hallgatókat. 

Czabán Samu ötletként említi azt, hogy érdemes lenne egy kisokost létrehozni, amely az 

Iskolaszövetkezetről tájékoztatná a hallgatókat. Sujtó Attila azt javasolja, hogy ezt 

elsőként szükséges házon belül lebeszélni.  
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Nagy Gergely Gyula elmondja, hogy, ha reklamál a hallgató azzal kapcsolatban, hogy 

nem kap fizetést, akkor a HÖK-höz lesz visszairányítva, emiatt is fontos a közvetlen 

kommunikáció a karokkal. 

Nagy Gergely Gyula kiegészítéssel él a határidők kapcsán: jó, hogy konkrétan le vannak 

írva a határidők, mert ebből voltak korábban a problémák. Az ötödike megfelel annak, 

amit ők vállaltak az egyetem felé. Gyakorlati tapasztalat, hogy a céges partnereknél 

legkésőbb 10-én állítanak ki számlát. Így kényelmes nekik az, hogy 20-ig kell elküldeni a 

számlát.  

Nagy Gergely Gyula megemlíti azt is, hogy van adóssága az ELTE-nek az 

Iskolaszövetkezet irányába. Ezt a folyamatot sajnos a Kancellária működése miatt nem 

lehet felgyorsítani. Az Iskolaszövetkezet éves szinten kb. 80 millió forintot fog a 

hallgatók felé fizetni, ezért szükséges, hogy hitelkeretet biztosítson nekik valamilyen 

pénzintézet. Ez azért lenne ideális, mert akkor hiába van az ELTE-nek tartozása, az 

Iskolaszövetkezetnek lesz forrása arra, hogy a hallgatók a pénzt mindenképpen 

megkapják. Már jelenleg több pénzintézettel vannak kapcsolatban. 

Kindelmann Balázs kérdést intéz azzal kapcsolatban, hogy lehet-e 30 napos számlákat 

kiállítani? Nagy Gergely Gyula megemlíti, hogy a kiutalás 10-12-ig meg fog történni. 

Csordás Péter is hozzászól, próbálták felgyorsítani a folyamatot, de a Kancellária miatt 

nem sikerült. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, hogy az alapszabály módosítása lesz a közgyűlés 

elsődleges témája, hiszen teljesen újraírták a jogszabály módosítások miatt. Leginkább 

technikai jellegű módosítások vannak. Nem technikai változás viszont az, hogy eddig 

3000 forintos tagdíj volt,  viszont ezentúl a hallgatóktól csak 400 forintot fognak levonni. 

A levonás addig tart, amíg a hallgató az Iskolaszövetkezet tagja. Amint kilép, akkor 

személyesen visszakapja a pénzt. Egyéb módosítás pedig az, hogy az Iskolaszövetkezet 

igazgatósága nem kap juttatást, ami irreális. Az eddigi cél a túlélés volt, viszont bérezés 

nélkül abszurd. A cél az, hogy Iskolaszövetkezet forgalmától függően kapjanak az 

igazgatósági tagok bérezést.  

Jelenleg 3 fős az igazgatóság, de Hermán Dániel jelezte, hogy lemond, a közgyűlésen 

Csordás Pétert fogják helyette jelölni. 
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Kindelmann Balázs érdeklődik, hogy fogják-e jelölni azt, hogy kinek kell 3000 forintot 

és kinek 400 forintot visszaadni. Nagy Gergely Gyula válaszul elmondja, hogy van egy 

tagnyilvántartó program, amiben minden információt jelölnek a tagdíjakkal 

kapcsolatban. 

Kindelmann Balázs megkérdezi, hogy a részönkormányzati elnökök közgyűlési tagok-

e. 

Nagy Gergely Gyula elmondja, hogy korábban az ELTE HÖK elnöksége alkotta a 

közgyűlés nagy részét, ez volt az egyetem kérése. Most jelenleg nagyjából 500 fős 

tagsággal rendelkezik az Iskolaszövetkezet. Emiatt kivitelezhetetlen, hogy mindenki 

megjelenjen egyszerre, és döntést tudjanak hozni. Új megoldás kell, hogy szülessen, 

méghozzá kisebb számú közgyűlés szükséges, ami csak úgy lehetséges, ha minden tag 

átruházza a mandátumát egy másik tagnak. Minden hallgató nyilatkozni fog arról, hogy 

átruházza a mandátumát a kari HÖK elnököknek. Szükséges, hogy minden HÖK elnök 

azonos számú mandátummal rendelkezzen. Erre a rendszerre már volt próba, 98%-ban 

a hallgatók aláírták a nyilatkozatot. 

Kindelmann Balázs ezzel kapcsolatban azt kérdezi, hogy, ha egy HÖK elnök lemond, 

akkor átadja-e a szavazatát automatikusan az utódjának. Nagy Gergely Gyula elmondja, 

hogy a meghatalmazás határozott időre fog szólni és félévente fogják megejteni.  

Nagy Gergely Gyula megemlíti, hogy a szeptemberi közgyűlésre az összes HÖK elnök 

kap meghívót, amelynek az időpontja szeptember 21. szerda, elnökségi ülés időpontja 

magasságában. 

Fekete Flóra felveti, hogy a meghatalmazások után zajlanak le a választások a HÖK-ben. 

Nagy Gergely Gyula válaszul elmondja, hogy a választások előtt tartják meg a 

közgyűlést, februárban. 

Czinege András azt kérdezi, hogy átruházható-e a közgyűlési mandátum. Nagy Gergely 

Gyula reagál, a mandátumok adott emberre szólnak.  

Sujtó Attila elmondja, hogy elmúlt időszakban probléma volt, hogy nem rendelkeztek 

elég információval. Ennek megoldása, Nagy Gergely Gyuláékat negyedévente 

meghívják az elnökségi ülésekre, ahol a felmerülő problémákat összeszedik. Ezek 

időpontjai: október 19. és január 18. 
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Nagy Gergely Gyula szorosabb kapcsolatot szeretne kialakítani az elnökökkel: 

ügyfélszolgálati pontokat nyitnának több helyen, a Lágymányosi Kampuszon is. 

Hosszabb távú terveik között szerepel egy önálló iroda a Lágymányosi Kampuszon. 

Ehhez kapcsolódva szeretné kérni a kari HÖK elnökök segítségét: tudnak-e zárható 

helységről? Tervezi, hogy ezzel kapcsolatban megkeresi őket személyesen is. 

Még egy kérése van az elnökök felé: három irodavezetője lesz az Iskolaszövetkezetnek. 

Ezzel kapcsolatos anyagi természetű kérése az, hogy 2016 végéig fedezetet és 

hozzájárulást adjon az ELTE HÖK, ami 1,6-1,8 millió forint 3 főre.  

Sujtó Attila indítványozza a határozat megalkotását arról, hogy 2016 végéig az 

Iskolaszövetkezet irodavezetőit a működési keretből a hallgatói önkormányzat 

támogatja, fedezet van rá. 

Hoksza Zsolt kérdezi, hogy mikor derül ki pontosan, mennyit kell a bérekre fordítani? 

Nagy Gergely Gyula kiegészítéssel él, az Iskolaszövetkezet alapszabálya tartalmazni 

fogja azt is, hogy a nyereségből közösségi alapot hoz létre, ami nyereség 10%-a. Ezt a 

befogadott intézmény javára kell fordítani, amiről a közgyűlés dönt. Tehát az elnökség 

határozza meg azt, hogy az Iskolaszövetkezet mire fordítsa a pénzt, az egyetlen feltétel a 

hallgatói cél. Csordás Péter hozzáteszi, hogy ez nagyjából 600 000 -1 millió forint körüli 

összeg. 

Sujtó Attila kéri, hogy mindenki lépjen be szeptember 21-ig az Iskolaszövetkezetbe. 

Kindelmann Balázs érdeklődik, hogy mikor kapják meg az alapszabály tervezetet? 

Nagy Gergely Gyula azt válaszolja, hogy a meghívóval együtt. Ezen kívül megemlít még 

egy technikai dolgot, számít az ELTE HÖK segítségére a toborzással, hallgatói 

megkeresésekkel kapcsolatban, fontos, hogy működjön a kari kommunikáció, a 

kommunikációs tisztségviselők tegyék ki a híreket.  

Az Iskolaszövetkezet képviselői elhagyják az elnökségi ülést. 

Traumberger Zsófia megérkezik. 

Sujtó Attila újabb mandátumellenőrzést tart.  

Jelen levő mandátumok száma.  

Mielőtt a következő napirendre térnek, Sujtó Attila megkérdezi, vannak-e 

hozzászólások az Iskolaszövetkezettel kapcsolatban 
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Kindelmann Balázs elmondja, hogy csak akkor járul hozzá a kommunikációhoz, ha 

szeptembertől elindul az ígért felület. Az anyagi támogatással kapcsolatban fenntartásai 

vannak, előre nem szívesen ad pénzt a korábbi munkájuk miatt. 

Hoksza Zsolt megkérdezi, hogy mekkora az Iskolaszövetkezet pénzforgalma, amit az 

ELTE HÖK-ön keresztül bonyolítanak le. Sujtó Attila válasza az, hogy utána fog 

kérdezni. 

Az elnökség a korábban említett határozatot meghozza: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás. 

HATÁROZAT: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöksége 7 igen, 1 

nem, 0 tartózkodás szavazatokkal támogatja és határozatot hoz arról, hogy 2016 végéig 

az Iskolaszövetkezet irodavezetőit a működési keretből a Hallgatói Önkormányzat 

támogatja. 

 

2. Elnöki beszámoló 

Sujtó Attila elmondja, hogy az átadás átvétel megtörtént. Az irodában is történt 

változás, Kolozs Anikó a beszerzési osztályra került, Tóth László az új irodavezető. 

Meiszterics Bálint augusztus 25-én felmond.  Kolozs Anikóhoz kerül több beszerzéssel 

kapcsolatos ügy. Tóth Lászlónak készül a munkaköri leírása. 

Az Iskolaszövetkezet bevételéből származó informatikai beszerzésekkel kapcsolatban: 

az SAP-ben már megjelent a beszerzés, ám szeptembernél előbb nem érkeznek meg.  

Sujtó Attila beszámol arról, hogy július 19-24-ig Tusványoson vett részt a Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényen, amely 27. alkalommal került 

megrendezésre Erdélyben. A meghívást nem mint HÖK kapták, hanem az ELTE 

színeiben voltak jelen. A megjelenéshez sátrat kaptak, naponta 10-18 óra között lehetett 

tájékoztatni. Volt egyéb ELTE-s vonatkozású program is: a Nemzetközi Iroda 

irodavezetője tartott előadást a Kárpát-medencei Magyar Nyári egyetemről 

(informatikai, jogtudományi, humántudományi szekciók). Emellett Balázs Géza tartott 

előadást a pálinkákról. Ezen kívül volt Phd alumni kerekasztalbeszélgetés, 

tapasztalatmegosztás. Kolláth Mihály, Dunka Sarolta, Nagy Anett, Babos János,  Báli 
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Bernadett alkották a delegációt Sujtó Attilával. Mindezek mellett Scheuer Gyula és a 

BEAC is látogatását tette a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája kapcsán. 

Czabán Samu felveti, hogy nem emlékszik, hogy lett volna testületi döntés a 

megjelenéssel kapcsolatban. Ez azért probléma, mert Tusványos egy politikailag jelentős 

hely. Nem jó helyen született meg a döntés, és kéri, hogy máskor legyen testületi vagy 

küldöttgyűlési döntés ilyen érzékeny témakörben. Sujtó Attila elfogadja. 

Sujtó Attila beszámol a közérdekű adatigénylésről: a meghosszabbított határidő előző 

péntek volt, minden adatot megkapott, kivéve a BTK korábbi kifizetéseit. Visszajelzés 

még nem érkezett. Tóth László kapott emailt azzal kapcsolatban, hogy a BTK-s adatokkal 

nincs minden rendben. Fél órás telefonbeszélgetés volt, amire helyretették a problémát: 

több adat volt, amit az adatigénylő nem kért, le kellett takarni a felesleges adatokat. Ma 

el lett küldve az összes adat. 

Sujtó Attila elmondja, hogy a gólyatáborokban megjelenik a sportkampány. Ennek 

finanszírozását a Sportiroda által elnyert szolgáltatásokból tették, ami 3,1 millió forintos 

egység.  Babos János jelezte, hogy a Szolgáltatóközpont egy részét kifizeti, a másik felét 

az ELTE HÖK-nek kellene. Attila jelezte már Babos Jánosnak, hogy az ELTE HÖK nem 

tudja finanszírozni. Ezután a Kancellári költségvetésből fedezték.  Lesz sportkampány, 

lesznek megjelenések, sporthét is. 

Dunka Saroltának jelezte a Nemzetközi Iroda, hogy szeretnének megjelenni a 

gólyatáborokban, tájékoztatni a gólyákat. Sujtó Attila kérdezi, hogy kinek fér bele a 

Nemzetközi Iroda megjelenése: Strecsko Boglárka elmondja, hogy ő támogatja a 

megjelenést, Baranyai Melinda is támogatja standdal, egy előre megadott napon. 

Czinege András is hozzájárul, hogy augusztus 30-án meglátogassák a gólyatábort, 

Kindelmann Balázs azzal a kitétellel, ha a saját előadójuk segítséget kér. Molnár Bence 

Takáts Rékára bízza a döntést, Hoksza Zsolt is támogatja, Czabán Samu nem tud felelni, 

Traumberger Zsófia is hozzájárul a megjelenéshez standdal, kijelölt időpontban: 

szeptember 3-án. 

Sujtó Attila folytatja a beszámolóját, a Plazmaferezissel kapcsolatos megállapodás jött 

létre, adnak anyagi támogatást a gólyatáborokhoz. A Plazmaferezis közvetlenül a 

főszervező céggel köt szerződést. Akkor tudja a Plazmaferezis támogatni a progamokat, 

ha a főszervezővel kötnek szerződést. Kiss Ádám számára irreleváns, kivel szerződnek. 
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Németh Ádámmal azt a megállapodást kötötték, hogy a plusz felmerülő igények 

fedezésére, 450 ezer forint körüli összeget biztosítanak. 

Kindelmann Balázs megkérdezi, hogy Németh Ádámmal egyeztessen mindenki vagy 

felosztják a keretet. Sujtó Attila elmondja, hogy már minden tábortól kapott Németh 

Ádám megkeresést. 

Sujtó Attila beszámol a szombathelyi integrációról, kommunikál egy ottani képviselővel. 

Kapott meghívást a gólyatáborokba. Sujtó Attila kérdezi, hogy Saját táborban ki látna 

vendégül leendő kollégákat (SEK HÖK elnök és alelnök). Igennel felelt a PPK, BTK, IK, 

TTK- gyógymatek gólyatáborok. 

Sujtó Attila megemlíti, hogy szeptember-októberben közös elnökségi - kabinet hétvégét 

tervez Szombathelyen, ahol bemutatják a saját részönkormányzati struktúrát, 

ösztöndíjas terület összehangolását kezdik meg.  Az időpont még nem tisztázott: 

Szeptember 23-25. vagy szeptember 30 - október 2. 

Czinege András megkérdezi, hogy milyen beszerzésssel kapcsolatos dolgok kerülnek 

fel? Sujtó Attila válaszol, az igénybejelentőket Tóth László szedi össze. Amíg 

Meiszterics Bálint az irodában van, addig minden ugyanígy megy tovább augusztus 25-

ig. Czinege András érdeklődik, hogy Meiszterics Bálint ügyei Kolozs Anikóhoz jutnak-e a 

beszerzési osztályra? Sujtó Attila válasza valószínűleg igen. 

 

3. HÖOK választmányi ülés 

HÖOK választmányi póttag, Baranyai Melinda beszámol a HÖOK választmányi ülésről. 

Szóba került az EFOTT, Pont Ott Parti, ottani tapasztalatok. 

Felmerült, hogy a közérdekű adatigényléssel kapcsolatban több intézményi példa van, 

sokan eltérően kezelték, mint az ELTE-n. Például a Budapesti Műszaki Egyetem és a 

Debreceni Egyetem sem szolgáltatta az adatokat, hanem először jogászokkal átnézték. 

Sujtó Attila elmondja, hogy az ülésen elhangzott az is, hogy egy Kúria határozatában 

szerepel, hogy az adatigénylés során bekért adatokat nem lehet adatbázisépítésre 

használni. Ezen kívül a határidő is problémás. Új adat előállítására nem lehetett volna  

kötelezni az egyetemeket.  Sujtó Attila jelezte az Adatvédelmi és Stratégiai Irodának, 

hogy ezeket a példákat javasolja megbeszélésre a jövőben. Sujtó Attila elmondta, hogy 
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nem az a cél, hogy az adatok ne legyenek elérhetőek, hanem az hogy túl sok a bekért adat 

és az ezzel töltött munkaóra. Fontos, hogy legyen világosan lepapírozva, mit lehet és mit 

nem. Nem a nyilvánosság a probléma, hanem az, hogy egyoldalú, sok kötelezettség, és túl 

nagy vele a munka. Nem az elvvel van probléma, csak szükséges, hogy legyen kerete. 

Folytatva Baranyai Melinda elmondta, hogy bemutattak egy felsőoktatási 

finanszírozásról szóló prezentációt. 2019. január 1-től szeretnének változást elérni. A 

választmány arra kérte a HÖOK elnökséget, hogy kérjenek modelleket a 2015-2016-os 

tanévre vonatkozóan. Sujtó Attila hozzátette, hogy nagy volumenű változásról van szó, 

nem pozitív a fogadtatása. Nem derült ki az sem, hogy a valóságban hogyan működne a 

rendszer, ezért szükséges a modellezés. Hoksza Zsolt is kifejezi aggodalmát, hogy nem 

látja, miről van szó pontosan. Sujtó Attila elmondja, hogy a kreditalapú finanszírozás, 

amiről szó van.  El fogja kérni a prezentációt, és elküldi a többieknek is, ha van rá igény. 

 

4. Bejelentések:  

Dömötör Tamás elmondja, hogy július 23-án kabinetnapot tartottak a BTK-n. 

Leginkább csapatépítés volt és az irodarendet kezdték el alkotni, kitérve a fogadóórák 

témakörére. Ezen a héten már konzultáltak a Kabinet tagokkal, hogy mivel fognak 

foglalkozni a következő fél évben. Szeptember első elnökségi ülésére jönnek a 

kabinettagok is. 

Czabán Samu érdeklődik, hogy áll a stratégiai célok leírása. Sujtó Attila elmondja, hogy 

elkezdett már vele foglalkozni. Czabán Samu kéri, hogy a szeptember 5-i héten 

(regisztrációs hét) legyen egy ELTE HÖK küldöttgyűlés, így addigra mindenki szedje 

össze a módosító javaslatait. Fekete Flóra és Kindelmann Balázs is elmondja, hogy 

módosítana, de nem szeptemberben. Czabán Samu jelzi, hogy az ÁJK készen lesz 

szeptemberig. Sujtó Attila hangsúlyozza a normakontroll jelentőségét. 

Fekete Flóra beszámol a kollégiumi jelentkezésről, a hiánypótlás jövő héten lesz. Eddig 

kevés a jelentkezés, de várják, hogy a napokban duplázódjon. Segítséget kér a 

közzétételhez.  

Traumberger Zsófia elmondja, hogy a stratégiai célokhoz vannak már időpontok 

kijelölve. Érdeklődik, hogy pontosan milyen formában fog kinézni, ki mennyit 

foglalkozott ezzel a nyáron? Traumberger Zsófia már az utánpótlásképzésből csinált 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. 

Tel.: +36 (30) 521 3143, Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKSÉG 

10 

 
 

egy vázat, ezt továbbítaná a többieknek. Sujtó Attila kéri, hogy első körben a 

levelezőlistára küldje ki. Mindenki kap majd egy kabinettagot, és lehet vele később 

foglalkozni.  

Sujtó Attila kérdezi, hogy állnak a házirendekkel. Sztrecsko Boglárka elmondja, hogy 

van támogatás emailen keresztül, Baranyai Melinda is emailen elküldi, Kindelmann 

Balázs elmondja, hogy náluk a dékán alá fogja írni. Traumberger Zsófia, Czinege 

András és Hoksza Zsolt is jelzik, hogy meg fogják szerezni a támogatást.  

Sujtó Attila kéri, hogy más aláiratni való papírt töltsék fel a drive felületre. 

 

5. Egyebek: 

Fekete Flóra elmondja, hogy a választmányi ülésen a tagok a Szolgáltató Központ 

videójával nem voltak megelégedve: negatív dolgokat tükröz, túl hosszú is, több 

szempontból nem megfelelő. 

Vége: 18:10 

 

Teendők határidőkkel - 

Határozatok Az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnöksége 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

szavazatokkal úgy határoz, hogy 2016 

végéig az Iskolaszövetkezet irodavezetőit a 

működési keretből a Hallgatói 

Önkormányzat támogatja. 

Delegálások (személyi kérdések) - 

Dátumok közös elnökségi – kabinethétvége: 

Szeptember 23-25. vagy szeptember 30 - 

október 2. 

Jegyzőkönyv hitelesítés:  
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_________________________________________  
Sujtó Attila  
Elnök  
ELTE Hallgatói Önkormányzat  
 
 

_________________________________________  
Hegedüs Gabriella  

Elnöki referens, jegyzőkönyvvezető  
ELTE Hallgatói Önkormányzat  
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