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Határozat 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2017. március 20. és április 2. 

között lezajlott elnökválasztás eredményét. A választásokra elektronikus úton, a Neptun 

rendszerben elérhető kérdőív segítségével került sor. Az Ellenőrző Bizottsághoz a választások 

menetével kapcsolatban hivatalos panasz nem érkezett. 

 

A Karon 508 hallgató adta le a voksát (32,82%). Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző 

Bizottsága megállapítja, hogy a 2017-es tavaszi választás érvényes és eredményes volt. 

 

Egy vagy kettő képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

- 216 fős körzetből 134 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 128-an adták le 

szavazatukat (60,95%). 

- elnökválasztás: Menyhárt Barbara: 117 igen (91%) és 11 nem (9%) szavazatot kapott. 

 

Három vagy négy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia 

szakos hallgatók: 

- 196 fős körzetből 126 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 123-an adták le 

szavazatukat (63,73%). 

- elnökválasztás: Menyhárt Barbara: 110 igen (89%) és 13 nem (11%) szavazatot 

kapott. 

 

Öt vagy hat képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

- 175 fős körzetből 75 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 74-en adták le 

szavazatukat (42,53%). 

- elnökválasztás: Menyhárt Barbara: 68 igen (92%) és 6 nem (8%) szavazatot kapott. 

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

hallgatók: 

- 185 fős körzetből 38 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és mindannyian leadták 

szavazatukat (20,54%). 

- elnökválasztás: Menyhárt Barbara: 35 igen (92%) és 3 nem (8%) szavazatot kapott. 

 

Gyógypedagógus alapképzés levelező képzési körzet hallgatói: 

- 620 fős körzetből 123 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 121-en adták le 

szavazatukat (19,58%). 

- elnökválasztás: Menyhárt Barbara: 108 igen (89%) és 13 nem (11%) szavazatot 

kapott. 

 

Gyógypedagógus mesterképzés nappali és levelező képzési körzet hallgatói: 

- 156 fős körzetből 24 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és mindannyian leadták 

szavazatukat (15,38%). 

- elnökválasztás: Menyhárt Barbara: 22 igen (92%) és 2 nem (8%) szavazatot kapott. 

 

 

Összegzés: 

 

A 2017/18-as önkormányzati ciklus ELTE BGGyK HÖK elnöke: 460 támogató 

szavazattal (90,55%) Menyhárt Barbara. 

 

Budapest, 2017. április 3. 

Molnár Erzsébet s.k. 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 

elnök 
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