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Választási Bizottság elnöki beszámoló
2017. tavasz

Időpont
2017. március 6-12.
2017. március 13-21.

Tárgy
Választás kiírása
Jelöltállítás időszaka,
aktív jogviszonyú
hallgatók listázása

Személy(ek)
Egyed N., Aller I.
Vékony Edit
felkeresése

2017. március 22-26.
2017. március 26.

Aláírások ellenőrzése
Jelöltek nyilvánosságra
hozása
Szavazási felület
elkészítése
Választás időszaka

Egyed Nikolett

2017. március 28.
2017. március 30április 11.
2017. április 3.; 5.; 10.
2017 április 3.; 5.; 6.;
10.
2017. április 11.
2017. április 20.

Kitöltöttség ellenőrzése
Választáspromó
Facebookon, illetve email formájában
Szavazás vége
Eredmények
kihirdetése

Egyed N., Aller I.

Aller I.

A jelölőlapok felvételi időszaka alatt elég kevesen vettek fel jelölőlapot, volt olyan körzet
ahonnan senki. Egyedül a szociális tanulmányok körzetben, illetve NT mesteren volt több
jelentkező, mint a szükséges tagszám. Ahogy tavaly is elhangzott már, szükséges lenne, hogy
a SzHéK-ek is aktívan buzdítsák a hallgatókat a közösségi életben való részvételre.
A szavazás a tervezetthez képest három nap csúszással indult a váratlan problémahelyzetek
miatt. A tervezett időpontban, azaz március 26-án kiderült, hogy nincs hozzáférésem a

kérdőívszerkesztő rendszerhez. Ez másnapra megoldódott, a kérdőívek szerkesztése
megtörtént, azonban a rendszer nem indította el a felületet, illetve nem mentek ki az e-mailek.
Március 29-én szerdán egy ismételt indítási kísérlet történt, melynek hatására március 30-án
reggel aktívvá vált a felület és az e-mailek is kiküldésre kerültek.
A szavazás során a kitöltési arány a tavalyi alatt maradt, egyre kevesebb hallgató hajlandó
elvégezni ezt a 3 perces műveletet és észrevételem szerint egyre többen lázadnak is ellene,
zavarják őket a Facebook posztok.
Legrosszabb arányban a Közgazdaságtan és Egészségpolitika körzetben szavaztak.
Összesítve a hallgatók 26,4%-a adta le szavazatát.

ELTE TáTK HÖK 2017. tavaszi választások eredményei

A Hallgatói Önkormányzat elnöke:
•

Boronkay Takáts Réka
(takats.reka15@gmail.com)

–

313

igen

/

84

nem

/

0

érvénytelen

Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
•

Lázin Péter – 296 igen/ 85 nem / 16 érvénytelen (pistolpete093@gmail.com)

A KÜLDÖTTGYŰLÉS TAGJAI
Nemzetközi Tanulmányok Körzet
•
•
•
•
•

Kerezsi Dorottya (28 szavazat)
Le Kim Evelin (31 szavazat)
Nagy Liza (14 szavazat)
Németh Viktor Bence (38 szavazat)
Szabó Dóra (18 szavazat)

Mesterszak
•

Katona Patrik (57 szavazat)

A körzetbe nem jutott be

•

Bartolotto Sabrina (56 szavazat)

Szociológia Körzet
•
•
•
•

Ignéczi Viktória (23 szavazat)
Limbek Lilla (20 szavazat)
Somlói Anna Nina (18 szavazat)
Zánkay Márton (11 szavazat)

Szociális Tanulmányok Körzet
•
•
•

Farkas Fanni (22 szavazat)
Juhász Roland (17 szavazat)
Szabó Marianna (12 szavazat)

Mesterszak
•

Bíró Gergő Csaba (55 szavazat)

A körzetbe nem jutott be
•
•

Czimmermann Kitti (4 szavazat)
Surján Virág (10 szavazat)

Kóti Olivér
VB elnök
2017. április 23.

