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Jegyzőkönyv a 2020-21/1. félévi alapszakos és osztatlan tanárszakos 

hallgatói érdekképviselő választás eredményéről 

 

Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2020. szeptember 26. − október 10. között 

lezajlott alapszakos és osztatlan tanárszakos hallgatói érdekképviseleti választások eredményét. 

 

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

A karon 5195 jogosult hallgatóból 2046 hallgató adta le a voksát, ezáltal a szavazásra jogosult hallgatók 

39,38 %-a szavazott. 

 

Az egyes választókörzeteken belül az alábbi eredmények születtek: 

 

Anglisztika választókörzet: 

678 jogosult hallgatóból 259 hallgató vett részt a szavazáson (38,2%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Nagy Emese: 211 igen, 27 nem, 21 érvénytelen szavazat (81,46%)  

Vida Veronika: 171 igen, 67 nem, 21 érvénytelen szavazat (66,02%) 

Lippai Dorka: 169 igen, 69 nem, 21 érvénytelen szavazat (65,25%)  

 

Arab választókörzet: 

49 jogosult hallgatóból 18 hallgató vett részt a szavazáson (36,73%) 
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Mandátumot szerzett: 

Dobrocsi Dana: 17 igen, 1 nem szavazat (94,44%) 

 

Ének-zene körzet:  

54 jogosult hallgatóból 26 hallgató vett részt a szavazáson (48,14%) 

 

Mandátumot szerzett:  

Domokos Renáta: 21 igen, 3 nem, 2 érvénytelen szavazat (80,76%) 

 

Francia választókörzet: 

75 jogosult hallgatóból 33 hallgató vett részt a szavazáson (44%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Pukler Judit: 31 igen, 0 nem, 2 érvénytelen szavazat (93,93%) 

 

Informatikus könyvtáros választókörzet:  

142 jogosult hallgatóból 58 hallgató vett részt a szavazáson (40,84%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Bácskai Anna: 52 igen, 5 nem, 1 érvénytelen szavazat (89,65%) 

Szemerszki Bence Balázs: 47 igen, 10 nem, 1 érvénytelen szavazat (81,03%) 

 

Japán választókörzet: 

194 jogosult hallgatóból 69 hallgató vett részt a szavazáson (35,56%) 

 

Mandátumot szerzett: 
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Szabó Violetta: 65 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazat (95,58%) 

Stefkó Máté: 59 igen, 8 nem, 1 érvénytelen szavazat (86,76%) 

 

Kínai választókörzet: 

155 jogosult hallgatóból 71 hallgató vett részt a szavazáson (45,8%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Tóth Eszter Thulan: 62 igen, 5 nem, 4 érvénytelen szavazat (87,32%) 

Bakosfalvi Antónia: 58 igen, 9 nem, 4 érvénytelen szavazat (81,69%) 

 

Klasszika-filológia választókörzet: 

30 jogosult hallgatóból 9 hallgató vett részt a szavazáson (30%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Mohai Ádám: 6 igen, 2 nem, 1 érvénytelen szavazat (66,66%) 

 

Kommunikáció és médiatudomány választókörzet:  

226 jogosult hallgatóból 114 hallgató vett részt a szavazáson (50,44%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Torma Borbála: 102 igen, 3 nem, 9 érvénytelen (89,47%) 

Reitmesz Kornél: 93 igen, 12 nem, 9 érvénytelen (81,57%) 

Juhász Janka Júlia: 91 igen, 14 nem, 9 érvénytelen (79,82%) 

 

Koreai választókörzet: 

165 jogosult hallgatóból 83 hallgató vett részt a szavazáson (50,3%) 
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Mandátumot szerzett: 

Mezei Virág: 70 igen, 5 nem, 8 érvénytelen szavazat (84,33%) 

Eszenyi Titanilla: 66 igen, 9 nem, 8 érvénytelen szavazat (79,51%) 

 

Levéltár, muzeológia, történelem választókörzet: 

281 jogosult hallgatóból 104 hallgató vett részt a szavazáson (37,01%) 

Mandátumot szerzett: 

Nemecskó Zsófia: 71 igen, 23 nem, 10 érvénytelen szavazat (68,26%) 

Bekő Julianna: 67 igen, 27 nem, 10 érvénytelen szavazat (64,42%) 

 

Magyar választókörzet: 

247 jogosult hallgatóból 93 hallgató vett részt a szavazáson (37,65%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Vincze Natália: 76 igen, 10 nem, 7 érvénytelen szavazat (81,72%)  

 

Néderlandisztika választókörzet: 

57 jogosult hallgatóból 23 hallgató vett részt a szavazáson (40,35%) 

 

Mandátumot szerzett:  

Szalay Anna: 19 igen, 1 nem, 3 érvénytelen szavazat (82,6%) 

 

Német, német nemzetiségi választókörzet:  

177 jogosult hallgatóból 84 hallgató vett részt a szavazáson (47,45%) 
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Mandátumot szerzett: 

Bognár Fanni: 70 igen, 5 nem, 9 érvénytelen (83,33%) 

Prikidánovics András: 61 igen, 14 nem, 9 érvénytelen (72,61%)  

 

Néprajz választókörzet: 

57 jogosult hallgatóból 23 hallgató vett részt a szavazáson (40,35%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Horváth Marcell: 23 igen, 0 nem szavazat (100%) 

 

Olasz választókörzet 

63 jogosult hallgatóból 26 hallgató vett részt a szavazáson (41,26%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Kovács Luca: 24 igen, 2 nem szavazat (92,3%) 

 

Orosz, orosz nemzetiségi, ukrán választókörzet: 

148 jogosult hallgatóból 49 hallgató vett részt a szavazáson (33,10%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Balla Réka: 42 igen, 7 nem szavazat (85,71%) 

Szűcs Vivien: 36 igen, 13 nem szavazat (73,46%) 

 

Régészet választókörzet:  

100 jogosult hallgatóból 49 hallgató vett részt a szavazáson (49%) 

 

Mandátumot szerzett:  
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Mészáros Andrea: 46 igen, 1 nem, 2 érvénytelen szavazat (93,87%) 

Görög Vilmos: 44 igen, 3 nem, 2 érvénytelen szavazat (89,79%) 

 

Skandinavisztika választókörzet: 

137 jogosult hallgatóból 70 hallgató vett részt a szavazáson (51,09%) 

 

Mandátumot szerzett:  

Horváth Norbert: 64 igen, 4 nem, 2 érvénytelen szavazat (91,42%) 

Papp Martin: 65 igen, 3 nem, 2 érvénytelen szavazat (92,85%) 

 

Spanyol választókörzet:  

60 jogosult hallgatóból 29 hallgató vett részt a szavazáson (48,33%) 

 

Mandátumot szerzett:  

Mentes Rebeka: 25 igen, 1 nem, 3 érvénytelen szavazat (86,2%)  

 

Szabad bölcsészet választókörzet: 

383 jogosult hallgatóból 128 hallgató vett részt a szavazáson (33,42%) 

 

Mandátumot szerzett:  

Czifrik Eszter Lilla: 105 igen, 19 nem, 4 érvénytelen szavazat (82,03%) 

Varga Bence: 105 igen, 19 nem, 4 érvénytelen szavazat (82,03%) 

Kapócs Anna: 98 igen, 26 nem, 4 érvénytelen szavazat (76,56%) 

Kővágó Dóra: 97 igen, 27 nem, 4 érvénytelen szavazat (75,78%) 

 

Újgörög választókörzet: 

15 jogosult hallgatóból 9 hallgató vett részt a szavazáson (60%) 
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Mandátumot szerzett: 

Bongár Nikolett: 9 igen szavazat (100%) 

 

Osztatlan tanári 1 választókörzet: 

1150 jogosult hallgatóból 401 hallgató vett részt a szavazáson (34,86%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Apor Zsófia Franciska: 239 igen, 91 nem, 71 érvénytelen szavazat (59,6%) 

Dravecz Luca: 223 igen, 107 nem, 71 érvénytelen szavazat (55,61%) 

Koczka Zsóka: 237 igen, 93 nem, 71 érvénytelen szavazat (59,1%) 

Kovács Miriam: 222 igen, 108 nem, 71 érvénytelen szavazat (55,36%) 

Pintér Sándor Benedek: 247 igen, 83 nem, 71 érvénytelen szavazat (61,59%) 

Pintér Noémi: 227 igen, 103 nem, 71 érvénytelen szavazat (56,6%) 

Riersch Melitta: 228 igen, 102 nem, 71 érvénytelen szavazat (56,85%) 

Szibilla Zsófia: 240 igen, 90 nem, 71 érvénytelen szavazat (59,85%) 

Tarsoly János: 233 igen, 97 nem, 71 érvénytelen szavazat (58,10%) 

Tóth Tamás: 229 igen, 101 nem, 71 érvénytelen szavazat (57,1%)    

 

Osztatlan tanári 2 választókörzet: 

505 jogosult hallgatóból 192 hallgató vett részt a szavazáson (38,01%) 

 

Mandátumot szerzett: 

Bérczes Luca: 156 igen, 28 nem, 8 érvénytelen szavazat (81,25%) 

Tina de Haan: 139 igen, 45 nem, 8 érvénytelen szavazat (72,39%) 

Tóth Regina Petra: 136 igen, 48 nem, 8 érvénytelen szavazat (70,83%) 

Szakács Réka Anna: 135 igen, 49 nem, 8 érvénytelen szavazat (70,31%) 
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Mundi Tímea: 133 igen, 51 nem, 8 érvénytelen szavazat (69,27%) 

Molnár Balázs: 132 igen, 52 nem, 8 érvénytelen szavazat (68,75%) 

 

Nem szerzett mandátumot: 

Kerestély Dóra: 132 igen, 52 nem, 8 érvénytelen szavazat (68,75%) 

 

A KGY tagok mandátumukat a Karra beiratkozott hallgatók részvételével, titkos és közvetlen választások 

során nyerik el. A jelöltek közül legtöbb szavazatot kapott hallgatók nyernek KGY mandátumot 

(Szavazategyenlőség esetén a jelöltek közt sorsolással kell dönteni az ELTE BTK HÖK Alapszabály 6. § 

1. alapján.)  
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A megválasztott képviselők mandátumának kezdő és várható záró időpontja 

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

eredményének kihirdetéséig tart.  

 

A jogorvoslat rendje 

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 elnöke 

ELTE BTK HÖK 


