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Jegyzőkönyv a 2020-21/1. félévi mesterszakos küldöttgyűlési 

választás eredményéről 

 

Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2020. szeptember 7 és október 10. között 

lezajlott mesterszakos küldöttgyűlési választások eredményét. 

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a választás minden körzetben érvényes és eredményes volt. 

A karon 399 jogosult hallgatóból 140 hallgató adta le a voksát, ezáltal a szavazásra jogosult hallgatók 

35,09 %-a szavazott. 

Az egyes választókörzeteken belül az alábbi eredmények születtek: 

 
Fordító és tolmács körzet 

115 jogosult hallgatóból 54 vett részt a szavazáson (46,96%) 

 
Mandátumot szerzett: 

 

Puliusz Vivien: 42 igen, 11 nem, 1 érvénytelen (77,77%) 

 
Könyvtár- és információtudományi körzet 

 

35 jogosult hallgatóból 16 vett részt a szavazáson (45,71%) 

 

Mandátumot szerzett: 

 

Holló Anita: 15 igen, 0 nem, 1 érvénytelen (93,75%) 

 

 

Művészetelméleti- és médiakutatási körzet 
 

149 jogosult hallgatóból 40 vett részt a szavazáson (26,85%) 

 

Mandátumot szerzett: 
 

Horváth Kata: 38 igen, 2 nem, 0 érvénytelen (95%) 
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Jegyzőkönyv a 2020-21/1. félévi mesterszakos küldöttgyűlési 

választás eredményéről 

 

 

Orientalisztika körzet 
 

16 jogosult hallgatóból 5 vett részt a szavazáson (31,25%) 

 

Mandátumot szerzett: 
 

Miklós-Kovács Bernát: 5 igen, 0 nem, 0 érvénytelen (100%) 

 

 

Szláv- és balti filológiai körzet 
 

43 jogosult hallgatóból 14 vett részt a szavazáson (32,56%) 

 

Mandátumot szerzett: 
 

Szakáts Kamilla: 11 igen, 1 nem, 2 érvénytelen (73,33%) 
 

 
 

 

A megválasztott képviselők mandátuma 2020. október 11-étől, 2021 októberéig, a következő választás 

eredményének kihirdetéséig tart. 

 

A választásokkal kapcsolatosan jogorvoslatért első fokon az Ellenőrző Bizottsághoz lehet fordulni. (ELTE 

BTK HÖK Alapszabály 15. § 3.) 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest, 2020. október 11. 

 

 

 

 

 

 
 

Csizmadia Fanni (s.k.) 

Ellenőrző Bizottság 

ELTE BTK HÖK 
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