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eJegyzőkönyv 

2019. október 02. (szerda) 18:00 óra 

Helyszín: ELTE BTK (, Kari Tanácsterem) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. ELTE HÖK alapszabály módosítása 

a, GTI HÖK alapszabály-módosítás 

b, TÓK HÖK alapszabály-módosítás 

4. Közéleti ösztöndíj előterjesztés 

5. Egyebek 

 

Ülés kezdete: 18:29 

A Küldöttgyűlés 36 fővel határozatképes. 

Horváth Mihály jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dorinát javasolja, az ő személyével a Küldöttgyűlés 36 igen, 

0 nem, 0 tartózkodással egyetért. 

Horváth Mihály ismerteti a napirendhez tartozó módosítási javaslatot, amely a szenátusi tag választása. 

Ennek oka, hogy a szenátusi tagok a részönkormányzatok elnökei, s korábban érkezett egy kérés a jogi 

igazgatóság részéről, hogy amennyiben az elnök nem megválasztott elnök, hanem ügyvivő elnök, a 

személyéről történjen egy megerősítő szavazás. 

Vigh Patrícia ismerteti, hogy a közéleti ösztöndíjak Ellenőrző Bizottság fejléccel mentek ki, illetve az 

alapszabályban szerepel, hogy az alapszabály-módosítások előterjesztésének ki kell mennie 96 órával a 

Küldöttgyűlés előtt, ez nem történt meg. Horváth Mihály hozzáteszi, hogy egy ilyen esetre volt már példa 

ezelőtt, és javasolja, hogy járjanak el hasonló módon. Vigh Patrícia elmondja, hogy az alapszabályban nem 

szerepel olyan kikötés, amely engedné, hogy ez esetben eltérjenek ettől bármilyen esetben, az Ellenőrző 

Bizottság így nem támogatná ezen napirendi pont tárgyalását.  

Szabó Tamás kérése, hogy amennyiben ezt a bizottság eldöntötte, a bizottsági jegyzőkönyvet mikor 

láthatnák.  
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Gerely Viktor elmondja, hogy az Ellenőrző Bizottság feladata a szabályok betartatása, s ez nem egy 

bizottsági ülés álláspontjának kérdése, hanem annak, hogy ami nincs benne az alapszabályban, azt nem 

tehetik meg. Szabó Tamás hozzáteszi, ő nem azt mondta, hogy szegjék meg az alapszabályt, csupán az 

Ellenőrző Bizottság elnöke úgy fogalmazott, ez az Ellenőrző Bizottság álláspontja, ez pedig nem egyenlő az 

Ellenőrző Bizottság elnökének álláspontjával. Vigh Patrícia pontosítja az elhangzottakat, nem a bizottság 

ért vele egyet, hanem a bizottság jelenlévő tagjai.  

Horváth Mihály elmondja, hogy ez valóban nem szerepel az alapszabályban, de bevett gyakorlat, hogy az 

egyes szabályoktól kétharmados többséggel el lehet térni, s ez a Küldöttgyűlés hatásköre, a Küldöttgyűlés 

fogja eldönteni, hogy az Ellenőrző Bizottság meglátásainak megfelelően vagy annak ellenében dönt.  

Gerely Viiktor hozzáteszi, hogy az egy dolog, hogy volt egy bevett szokás, de valószínűleg a Küldöttgyűlés 

nem tudta, hogy nem térhet el az alapszabályban leírtaktól. Az Ellenőrző Bizottság feladata a tájékoztatás , 

ez most nem történt meg, a Küldöttgyűlés pedig feltehetően nem szeretne jogtalanul eljárni. Horváth 

Mihály elmondja, hogy kikérték a korábbi esetnél jogászok véleményét, s olyan hiszemben jártak el, hogy 

ez valóban egy bevett szokás, jogos eljárás attól, hogy nem szerepel az alapszabályban, ezért kéri ki most is 

a Küldöttgyűlést a véleményét, hogy hogyan járjanak el. Szigeti Balázs hozzáteszi, hogy a Magyar Fizikus 

Hallgatók Egyesületének Közgyűlésén hasonló eset fordult elő, s a bíróság is elfogadta, hogy a Közgyűlés 

kétharmados többséggel eltérhet az alapszabálytól. Bárdosi Bence elmondja, hogy lehet szavazni róla, de 

kérdés, hogy mennyiben probléma az, hogyha ezekről a kérdésekről nem most, hanem egy hónappal később 

tárgyal a Küldöttgyűlés. Horváth Mihály válasza, hogy a GTI számára ez gondokat okozna. Mezey 

Mercedes hozzáteszi, hogy náluk választások lennének a hónapban, s emiatt szükséges lenne az alapszabály 

módosítása, amelyben szerepel, hogy az elnökség csúsztatott idővel lépne tisztségbe, mivel még nem látnak 

át mindent teljesen. Megérti az Ellenőrző Bizottság álláspontját, de kéri, hogy amennyiben van valami 

lehetőség rá, ez a Küldöttgyűlés legyen megtartva. Kup Katica elmondja, hogy a BGGyK esetében is 

hasonló eset lépett fel egy korábbi Küldöttgyűlésen, amikor a szenátusi tagságáról volt szó, s akkor a 

Küldöttgyűlés úgy találta, fontos megtartani azt az ülést. Ez nem véletlenül kerül napirendi pontra, így ő 

támogatja a Küldöttgyűlés megtartását.  

Deák Péter hozzáteszi, hogy az alapszabályban nem véletlenül kitétel a 96 óra. Ez azért van, hogy a 

határozati javaslatok jól előkészítettek legyenek, és a képviselők, akik szavaznak róla, jól megismerjék, esetleg 

kritikával tudják illetni. A GTI az alapszabály módosítását a tegnapi nap folyamán fogadta el, így ez nem 

mondható jól előkészítettnek, a képviselők pedig valószínűleg nem ismerték meg jól, mert későn küldték ki. 

Ez pedig magában foglalja azokat a hibákat, amelyeket az alapszabály szeretne kiküszöbölni ezekkel a 

kitétekkel. Mezey Mercedes kiegészíti, hogy az alapszabály-módosításokat a GTI hétfőn fogadta el. 
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Horváth Mihály hozzáteszi, hogy ebben egyetért, de a lehetősége akkor fennáll, hogy a Küldöttgyűlés 

rendkívüli indokkal eltérhet ettől, s amennyiben a Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy eltérhetnek, akkor ez egy 

meggyőző indok. Horváth Luca elmondja, hogy átnézte az egyetemi szabályzatokat, s felmerül annak a 

kérdése, hogy a Szenátus hány alkalommal tér el kétharmados többséggel az alapszabálytól az ülés 

hatékonysága érdekében. 

Horváth Mihály elmondja, hogy a mai ülésen több probléma is felmerült. Kéri az Ellenőrző Bizottságot, 

hogy az esetleges problémákról előre szóljanak, amikor még tudnak megoldást találni. Javasolja, hogy a 

napirendi pontokról vegyék le az EHÖK alapszabály-módosítást, a közéleti ösztöndíjakat, megmarad a GTI-

hez kapcsolódó javaslat, s ő továbbítja a jogi igazgatás számára, és leírja, hogy hibáztak abban, hogy nem lett 

időben kiküldve, de ezt a megoldást alkalmazták, s döntse el, hogy ennek a tudatában felveszi-e a Szenátus 

a napirendi pontjai közé, vagy sem. A többi kérdéses pontot pedig egy következő Küldöttgyűlésen fogják 

tárgyalni.  

Lekics László hozzáteszi, hogy támogatja ezt a javaslatot, hiszen, ha mindennek tudatában a Szenátus a 

napirendi pontjai közé veszi, akkor szabályosan jártak el. 

Horváth Mihály szavazásra bocsájtja annak kérdését, hogy napirenden maradjon-e a GTI Alapszabály-

módosítása, valamint a Küldöttgyűlés kerüljön-e most megtartásra. 

A GTI Alapszabály módosításának tárgyalását, valamint a Küldöttgyűlés megtartását a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással támogatja.  

Horváth Mihály ismerteti a módosított napirendet. 

1. ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója 

2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

3. GTI Alapszabály-módosítása 

4. Szenátusi tag választása 

5. Egyebek 

A módosított napirendet a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja. 

 

1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója   

Horváth Mihály elmondja, hogy a mai napon indul az első közös ELTE-s gólyabál eseménye. Kéri, hogy 

azok, akik ennek az eseménynek szervezésével vannak megbízva, segítség ezt a munkát. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 
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Horváth Mihály kérdése, hogy minek köszönhető a tartózkodás. Fehér Levente válaszol, hogy ő póttag, 

s nem érkeztek el hozzá a beszámolók, nem olvasta el, így nem tud nyilatkozni róla. Horváth Mihály kérése, 

hogy Szabó Tamás keresse meg az e-mailt, amelyben jelezte, hogy Levente póttag, ezért küldje el számára is 

a beszámolókat. 

Eszterhai Marcell elmondja, hogy a holnapi napon Szombathelyre utaznak egy SEK-es tájékoztatóra, 

folyamatban van az ELTE Feszt szervezése, valamint megtartották az első EHSZÖB ülését.  

Eszterhai Marcell alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Varga Réka elmondja, hogy az EHSZÖB szeptember 26-án tartotta az ülését, ezen elfogadásra kerültek a 

rendszeres, valamint a rendkívüli szociális támogatások, alaptámogatások, a közéleti ösztöndíjak, és a 

pótsport ösztöndíjak is, ezekről a kiértesítés a Neptunban már megtörtént, illetve elkészültek az utalási listák 

is. Elkészült a párhuzamos képzés kompenzációjának a kérvénye, a TR irodával zajlik a kérvénysablon 

megkérése. A mai napon pedig elindult a Neptunban a szociális sporttámogatás, a holnapi napon az Erasmus 

plusz start fog kikerülni. 

Varga Réka pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Mihály kérdése, hogy mi a tartózkodás oka. Dohány Juhos Nikolett válaszol, hogy a saját 

területén elég kritikus, és nem teljesen érzi azt, hogy Varga Réka teljesen belefogott már munkájának 

végzésébe. Horváth Mihály javaslata, hogyha valami probléma van a kabinettagok munkájával, azt beszéljék 

meg, hogy tudjanak változtatni. Deák Péter hozzáteszi, hogy a képviselőknek joguk van tartózkodni. 

Horváth Mihály válaszol, hogy ezt a kérdést azért teszi fel, mert ezek a jelzések korábban nem érkeztek el 

hozzá. Dohány Juhos Nikolett elmondja, hogy ezt nem egy olyan dolognak tartotta, amit jelezni kellene, 

hiszen, ha probléma lenne, akkor nemmel szavaztak volna. Józsa Kornél kiegészíti, hogy a beszámolót 

olvasva olyan elemeket is talált, amelyeket Mayer Katalin is leírt, amely feladatokat ő végzett el. Mayer 

Katalin hozzáteszi, hogy ez két nagy, összetartozó szakterület, van oka annak, hogy ezt korábban egy 

személy vitte, a jelenlegi időszak pedig főként a szociális támogatásokról szólt, Varga Réka nem tudott más 

jellegű ösztöndíjakkal foglalkozni. Dohány Juhos Nikolett elmondja, ezt nem támadásnak szánták, a 

tartózkodást valószínűleg másként értelmezik. Eszterhai Marcell elmondja, hogy a pályázati, illetve a 

szociális területek összefonódnak, rengeteg olyan feladat van, amit a beszámolóban nem lehet 

megfogalmazni, így javasolja, hogy amennyiben valakiben kérdés merül fel, érdeklődjön korábban a 

kabinettagok tevékenységéről. Horváth Mihály hozzáteszi, hogyha bármi probléma felmerül, akkor azt 

mindenki jelezze, szívesen meghallgatja őket, de fontos, hogy ez akkor történjen meg, amikor még tudnak 

időben javítani a helyzeten.  
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Gönczi Lili elmondja, hogy a héten találkozott Cseszregi Tamással, ahol megbeszélték az egész évre 

vonatkozó terveket és elképzeléseket, ezeket az elnökségi, valamint a Tanulmányi Bizottság ülésen is 

tárgyalni fogják. 

Gönczi Lili tanulmányi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara elmondja, hogy a holnapi napon elindul az ELTE HÖK Erasmus plusz start ösztöndíja, 

október 10-ig lehet leadni a pályázatokat, ennek hiánypótlására október 17-ig lesz lehetőség. Köszöni Varga 

Rékának, hogy segített a Neptun üzenetek kiküldésében. A mai napon elkezdték a pályázat online 

kommunikációját. Valamint Pap Zsófiával elkezdtek dolgozni az ELTE Feszten történő kitelepülés 

megszervezésén. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Mayer Katalin elmondja, hogy lezajlott a szociális pályázatok bírálata, bár nem volt zökkenőmentes. Nagy 

volt a pályázatok száma, több, mint 3 ezer pályázat érkezett be, ebből 2490 pályázatot lehetett elfogadni. 

Csupán 90 pályázatot kellett elutasítani, ami nagy csökkenést mutat az előző évekhez képest. 

Alaptámogatások és rendkívüli szociális támogatások is elfogadásra kerültek. Az Ellenőrző Bizottság felhívta 

a figyelmet, hogy a Szociális és Ösztöndíjbizottság ügyrend nélkül működik évek óta, ennek a módosítása 

folyamatban van, elkészült az ügyrend módosítási javaslata. Megtörtént a hallgatók kiértesítése, a fellebbezés 

és korrekciós időszak megkezdődött. Szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját, aki részt vett ebben. 

Mayer Katalin szociális alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Luca elmondja, hogy a SYMA rendezvényközpontban lesz a gólyabál november 7-én, a mai nap 

folyamán frissíteni fogja az ülések időpontját a naptárban, amelyek a gólyabálos megbeszélésekhez 

kapcsolódnak. Folyik a gólyabál szervezése, az egyeztetések, hamarosan elkészül egy költségvetési táblázat. 

A divíziós ülésnek új időpontja lesz, valamint kiemeli, hogy a részönkormányzati elnökök kapnak ímélt az 

informatikai beszerzésről, kéri, hogy ezt péntekig írják össze. Elmondja, hogy nem tud a gazdasági 

bizottságnak ímélt küldeni, de ezen probléma orvoslása folyamatban van. 

Horváth Luca gazdasági alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Szigeti Balázs elmondja, hogy lezajlott egy Etikai Bizottsági ülés, amelyen részt vett. Összehívásra került a 

Tudományos Bizottság, valamint véleményezésekre kikerültek a tudományos referenseknek a tudományos 

pályázatok. 

Szigeti Balázs tudományos alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 
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Kovács Viktória elmondja, hogy ma este indul a gólyabál eseménye, kéri, hogy mindenki hívja meg az 

ismerőseit, hogy ez minél nagyobb arányban jusson el az emberekhez. A hétvégén részt vett a HÖOK 

szervezésében egy kommunikációs tréningen. Illetve tegnap este elindult a gólya-kupa eseménye, kéri, hogy 

legyenek ott minél többen az ELTE Feszten és biztassák a gólyákat.  

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós kérte kimentését, nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, és kéri annak elfogadását. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 

elfogadta.  

Németh Csilla elmondja, hogy felvette a kapcsolatot az Esélyegyenlőségi Bizottság delegáltjaival, s 

egyeztetés alatt áll egy időpont szervezése, amely mindenki számára jó. 

Németh Csilla esélyegyenlőségi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Cseszkó Mira elmondja, hogy ma lezajlott az első sportos ülés, ahol megbeszélték a gólyatábori 

visszajelzéseket, valamint a félév terveit. 

Cseszkó Mira sportügyi referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra elmondja, hogy sikerült a pénteki napon egy informális ülést összehozni a Tanárképzési 

Bizottsággal, illetve, hogy beindult a rekrutáció, Balázs Dórával több egyeztetésen is részt vett, szervezik az 

embereket, és a szombati nap folyamán Vácra fognak utazni egy gimnáziumba. 

Horváth Szandra tanárképzési referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta.  

Lakatos Dorina elmondja, hogy lemond elnöki referensi tisztségéről, köszöni az elmúlt egy évet, további 

sikereket kíván a Hallgatói Önkormányzatnak. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Szabó Áron elmondja, hogy részt vett a divíziós ülésen, illetve a ma délutánig érkezett megkeresésekre már 

reagált. 

Szabó Áron informatikai referens beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója 

 Vigh Patricia elmondja, hogy az elmúlt időszakban minden az alapszabálynak megfelelően működött a 

Hallgatói Önkormányzatban. 
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19:24-től a Küldöttgyűlés 34 fővel van jelen.  

3. Alapszabály módosítása 

a, GTI HÖK alapszabály-módosítás 

Mezey Mercedes ismerteti az módosítások okait, pontjait. Külön ki lettek emelve a bizottságok, sorrendi 

módosítások történtek. A Küldöttgyűléssel kapcsolatban történtek módosítások a gyűlés működése, a 

határozatképesség érdekében. A választással kapcsolatban az változik, hogy az elnökség nem októbertől, 

hanem február 15-től lépne tisztségébe – ennek oka, hogy még nem tapasztaltak, így lenne idejük beletanulni 

a feladatukba. A Küldöttgyűlési tagokat nem 50, hanem 100 fő után delegálnák. Ennek oka, hogy idén több 

hallgató került felvételre a GTI-re, s így ez egy nagy létszámú Küldöttgyűlést eredményezne. Kutasi Botond 

kiegészíti, hogy az összeférhetetlenséget ezentúl nem a Küldöttgyűlés fogja közvetlenül megállapítani, 

hanem az Ellenőrző Bizottság feladata lesz. Lekics László hozzáteszi, hogy olvasta az alapszabály-

módosítást, és egy jól átgondolt, mintaértékű szöveget látott benne. 

A GTI HÖK alapszabály-módosítást a Küldöttgyűlés 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

19:33-tól a Küldöttgyűlés 33 fővel van jelen.  

 

4. Szenátusi tag választása 

Horváth Mihály felvezeti, hogy titkos szavazás történik Mezey Mercedes szenátusi tagságáról. 

Mezey Mercedes szenátusi tagságát a Küldöttgyűlés 32 igen, 1 nem, 0 érvénytelennel támogatja. 

 

5. Egyebek 

Horváth Mihály elmondja, hogy elnézést kér a történtekért, s vállalja a felelősséget, valamint bízik abban, 

hogy a következő Küldöttgyűlések zökkenőmentesen fognak zajlani. Az itt történt problémákat az elnökség 

egy következő elnökségi ülésen meg fogja vitatni. Kéri az elnököket, hogy a Küldöttgyűlés után maradjanak 

még egy pár perces megbeszélésre. 

Szabó Tamás elnézést kér, amiért nem küldte el az ímélcímeket, amely a póttagokhoz köthető. 

Bárdosi Bence kéri a részönkormányzatokat, hogy küldjenek embert a gólyabálos mentortánchoz. 

Mayer Katalin kéri, hogy a kari szociális elnökök is maradjanak egy egyeztetésre a Küldöttgyűlés után, 

ugyanis egy sürgős ügyet kell megbeszélniük. 

Vitovkszi Marcell elmondja, hogy október 16-án várnak mindenkit a Kerekes Kollégiumba a IX. 

Városligeti szüreti mulatságra. 

Ülés vége: 19:41 
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Határozatok A GTI Alapszabály módosításának tárgyalását, valamint 

a Küldöttgyűlés megtartását a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 

0 tartózkodással támogatja.  

A módosított napirendet a Küldöttgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadja. 

Horváth Mihály elnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 

igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Eszterhai Marcell alelnök beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 

igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Varga Réka pályázatokért felelős alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 33 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta. 

Gönczi Lili tanulmányi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Luca gazdasági alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Szigeti Balázs tudományos alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Kovács Viktória kommunikációs alelnök beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Blankó Miklós, az ELTE PRESS főszerkesztőjének 

beszámolóját a Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 

tartózkodással elfogadta. 

Cseszkó Mira sportügyi referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Lakatos Dorina elnöki referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

Horváth Szandra tanárképzési referensi beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta.  

Szabó Áron informatikai referens beszámolóját a 

Küldöttgyűlés 35 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 

A GTI HÖK Alapszabály-módosítását a Küldöttgyűlés 

34 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. 
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Mezey Mercedes szenátusi tagságát a Küldöttgyűlés 32 

igen, 1 nem, 0 érvénytelennel támogatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

 

 

____________________________________

____________ 

Horváth Mihály 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

____________________________________

____________ 

Vigh Patricia 

elnök 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

________________________________________________ 

Lakatos Dorina 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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