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Határozat 

Tárgy: ELTE-BGGyK Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlési választásának eredménye 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a karon 2021. október 13. és 2021. 

november 18. között lezajlott küldöttgyűlési választás eredményét. A választásokra 

elektronikus módon, Neptun felületen került sor. Az Ellenőrző Bizottsághoz a választások 

menetével kapcsolatban hivatalos panasz nem érkezett.  

A karon 1803 hallgatóból 490 hallgató adta le a szavazatát (27,18%) 

A karon nappali képzésben részt vevő 777 hallgatóból 318 adta le a szavazatát (40,93 %)  

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a választás érvényes volt.  

Egy vagy kettő képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

A pályázási időszakban nem érkezett jelölés. 

   

Három vagy négy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

-193 fős körzetből 98 hallgató adta le a szavazatát (50,78%) 

 -küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

• Csató Ferenc: 83 szavazattal (84,69%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

• Farkas Kinga: 50 szavazattal (51,02%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

• Kóbor Noémi: 53 szavazattal (54,08%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

• Papp Zsófia: 45 szavazattal (45,92%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Öt vagy hat képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

-189 fős körzetből 83 hallgató adta le a szavazatát (43,92%) 

 -küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

• Kakas Dorottya: 77 igen és 6 nem szavazattal (92,77%) a Küldöttgyűlés rendes 

tagja. 

Hét vagy több képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók:  
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-176 fős körzetből 61 hallgató adta le a szavazatát (34,66%) 

 -küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

• Hábencius Liza: 37 szavazattal (60,66%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

• Harangozó Ágnes: 37 szavazattal (60,66%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

• Horváth Réka: 39 szavazattal (63,93%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

• Ranga Lilla: 34 szavazattal (55,74 %) a Küldöttgyűlés póttagja. 

• Tóth Klára: 38 szavazattal (62,3%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Gyógypedagógus alapképzés levelező képzési körzet hallgatói: 

 A pályázási időszakban nem érkezett jelölés. 

Gyógypedagógus mesterképzés nappali és levelező képzési körzet hallgatói: 

 A pályázási időszakban nem érkezett jelölés. 

 

Összegzés: 

A 2021/22-as önkormányzati ciklus ELTE BGGyK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai: 

- rendes tagok: 9 fő 

- póttagok: 1 fő 

 

Budapest, 2021. november 20.     

   

 

Hajdu Zsófia sk. 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság  

elnök 

eb@barczihok.elte.hu  
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