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Határozat 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2015. november 17. és 30. 

között lezajlott elnökválasztás eredményét. A választásra elektronikus módon, e-mailben 

kiküldött kérdőív segítségével került sor. Az Ellenőrző Bizottsághoz a választás menetével 

kapcsolatban hivatalos panasz nem érkezett. 

 

A szavazat-leadási időszakot megelőzően elnöki pályázatot egyetlen hallgató, Sztrecsko 

Boglárka nyújtott be. A Karon összesen 366 hallgató adta le a voksát, a gyógypedagógus 

alapképzés nappali tagozatos hallgató közül 256-an (33,46%). Az ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2015-ös őszi elnökválasztás érvényes és 

eredményes volt. 

 

Egy vagy kettő képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 222 fős körzetből 90 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 80-an adták le 

szavazatukat (36,04%). Sztrecsko Boglárka 80 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazatot kapott. 

 

Három vagy négy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 201 fős körzetből 85 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 77-en adták le 

szavazatukat (38,31%). Sztrecsko Boglárka 71 igen (92%), 4 nem (5%) és 2 érvénytelen (3%) 

szavazatot kapott. 

 

Öt vagy hat képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 178 fős körzetből 48 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 48-an adták le 

szavazatukat (26,97%). Sztrecsko Boglárka 44 igen (92%), 3 nem (6%) és 1 érvénytelen (2%) 

szavazatot kapott. 

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Hét vagy nyolc képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 164 fős körzetből 53 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 51-en adták le 

szavazatukat (31,1%). Sztrecsko Boglárka 47 igen (92%), 4 nem (8%) és 0 érvénytelen 

szavazatot kapott. 

 

A gyógypedagógus alapképzés levelező képzési körzet, valamint a gyógypedagógus 

mesterképzés nappali és levelező képzési körzet további 1460 hallgatója közül 110-en 

töltötték ki a kérdőívet. Sztrecsko Boglárka 107 igen (97%), 1 nem (1%) és 2 érvénytelen 

(2%) szavazatot kapott. 

 

Összegzés: 

A 2015/16-os önkormányzati ciklus őszén kiírt elnökválasztás eredménye: 349 támogató 

szavazattal (95,36%) Sztrecsko Boglárkát az ELTE BGGyK HÖK elnökévé választották. 

 

Budapest, 2015. december 1. 

Zatykó Nóra s.k. 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 

elnök 

 

______________________    ____________________ 

                    Hegedüs Huba      Varga Fanni 

Ellenőrző Bizottság tagja    Ellenőrző Bizottság tagja 
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Zatykó Nóra 
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