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Határozat 

Tárgy: ELTE-BGGyK Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlési választásának eredménye 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a karon 2020. szeptember 26. és 

október 10. 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 1797 hallgatóból 475 hallgató adta le a voksát  

A karon nappali képzésben részt vevő 822 hallgatóból 364 adta le a voksát (44,28 %)  Az 

Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a választás érvényes volt.  

Egy vagy kettő képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

-214 fős körzetből 101 hallgató adta le voksát (47,19%).  

- küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

  Horváth Sára: 91 igen szavazattal (90,09%) a Küldöttgyűlés tagja. 

   

Három vagy négy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia 

szakos hallgatók: 

-200 fős körzetből 112 hallgató adta le a voksát (56%) 

 - küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

  Miheller Zsófia: 53 szavazattal (52,47%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Székely Blanka: 58 szavazattal (57,42%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Öt vagy hat képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

-171 fős körzetből 78 hallgató adta le a voksát (45,61%) 

 - küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

  Ádám Hajnalka: 9 szavazattal (11,53%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Domonkos Anna Flóra: 12 szavazattal (15,38%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Hábencius Liza: 17 szavazattal (21,79%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Harangozó Ágnes: 7 szavazattal (8%) a Küldöttgyűlés pót tagja. 

Horváth Réka: 8 szavazattal (10,25%) a Küldöttgyűlés pót tagja. 
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Pichler Patrícia: 8 szavazattal (10,25%) a Küldöttgyűlés pót tagja. 

Ranga Lilla: 6 szavazattal (8%) a Küldöttgyűlés pót tagja. 

Riczkó Alexandra Zsófia: 11 szavazattal (14,1%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 

Hét vagy több képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

190 fős körzetből 73 hallgató adta le a voksát (38,42%) 

 Baksa Dorina: 28 szavazattal (38,35%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Dancs Gabriella: 24 szavazattal (32,87%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Erdős Dorottya: 22 szavazattal (30,13%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Gyógypedagógus alapképzés levelező képzési körzet hallgatói: 

 A pályázási időszakban nem érkezett jelölt. 

Gyógypedagógus mesterképzés nappali és levelező képzési körzet hallgatói: 

 A pályázási időszakban nem érkezett jelölt. 

 

Összegzés: 

A 2019/20-as önkormányzati ciklus ELTE BGGyK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai: 

- rendes tagok: 9 fő 

- póttagok: 4 fő 

 

Budapest, 2020. október 11.     

    

Vörös Fanni                 Kerekes Petra 

Ellenőrző Bizottság tagja        Ellenőrző Bizottság tagja 

 

 

               Hajdu Zsófia 

      Ellenőrző Bizottság Elnök 
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