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Jelen vannak: Lukács Bálint (Szavazási Bizottság elnöke), Dr. Kovács Stefan (GTK dékánja 

által delegált oktató), Modrovics Gergő, Pogácsás Panna (KHK által felkért 

tagok) 

A szavazatszámlálás eredménye: 

A Szavazás 2021. november 4. és 2021. november 10. között elektronikusan zajlott le. A 

Szavazást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabályában leírtak szerint kialakított Szavazási Bizottság (továbbiakban: Sz. B.) 

szervezte, lebonyolítás rendje ennek megfelelően alakult. 

Az esetleges módosítást követően, a névjegyzék szerinti szavazásra jogosult hallgatók száma  

5151 fő, ebből teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgató: 3492 fő. Az érvényes 

Szavazáshoz legalább 873 teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részvétele szükséges. 

A jelenleg hatályos egyetemi és országos járványvédelmi intézkedések figyelembevételével 

a Sz. B. a GTK Hallgatói Képviselet egyetértésével úgy döntött, hogy a Tisztújító Szavazás 

kizárólag elektronikus formában kerül megrendezésre. 

A Sz. B tagjai az elektronikus szavazás indítása előtt megegyeztek, hogy a Tisztújító Szavazás 

során kizárólag a legfeljebb 14 jelölt nevének megjelölésével leadott, és az elektronikus 

szavazási rendszeren keresztül sikeresen leadott szavazatokat tekintik érvényesnek. Az 

elektronikus szavazólapon tett egyéb megjegyzés annak érvényességét nem befolyásolja. 

A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer Unipoll  alrendszerében megvalósított 

elektronikus szavazás során 1307 fő adta le sikeresen a szavazatát, valamint 115 fő elkezdte 

a kitöltést, azonban nem fejezte be, így szavazatukat érvénytelennek tekintjük. Az elektronikus 

szavazási rendszert és az eredmények kinyerését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Kancelláriájának alkalmazottai kezelték a Sz. B. instrukciói alapján. 

Az elektronikus szavazás során összességében 1285 teljes idejű képzésben részt vevő 

hallgató lépett be a szavazási rendszerbe, tehát a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók 

részvételi aránya: 36,80 %. 

Ezek alapján a Sz. B. megállapítja, hogy a Tisztújító Szavazás érvényes és eredményes volt, 

a szavazás folyamán 1 rendkívüli esemény történt. 

  



 

 

1. számú rendkívüli esemény: 

A szavazólap előzetes tesztelése technikai problémák miatt nem valósulhatott meg az 

elektronikus szavazás elindítása előtt, így nem derült ki a szavazás élesítése előtt, hogy a Sz. B. 

a jelentkezők adatainak felvétele közben manuális adatrögzítési hibát vétett, melyből kifolyólag 

a szavazólapon „Csibar Dániel” szerepelt „Csihar Dániel” neve helyett. Mivel a szavazólap 

változtatására csak a teljes szavazás leállítása, majd újraütemezése mellett kerülhetett volna sor, 

így a Sz. B. az indulóval és a Kancelláriával történő egyeztetést követően amellett határozott, 

hogy a hibát nem javítja ki, hanem a szavazást érvényesnek és eredményesnek tekinti, mivel a 

nevek összekeverhetősége a jelentkezők között a hibából kifolyólag nem állt fent, így pedig 

minden leadott szavazat megfelelően tükrözi a hallgatók választási szándékát. 

 

Ezek alapján a Sz. B. megállapítja, hogy a Tisztújító Szavazás érvényes és eredményes volt. A 

Sz. B. közli a szavazatok szerint rendezett listát: 

 

Eredménylista: 

# Jelölt neve Összes szavazat 

1 Lipták Bence 731 

2 Bódig Péter István 696 

3 Dorkó Petra 683 

4 Pusztay Botond 670 

5 Fehér Sára 649 

6 Merkei Dóra 640 

7 Somlai Benedek 640 

8 Janó Hanna Viktoria 604 

9 Kiss Réka 570 

10 Petrák Réka Eszter 565 

11 Mihalkó Nóra Erzsébet 461 

12 Varga Viktor 456 

13 Szabó Georgina 422 

14 Csihar Dániel1 363 

15 Fabó Veronika Linda 344 

16 Cozombolis Leonidász Arnold 314 

 

  

 
1 Lásd: 1. számú rendkívüli esemény 



 

 

A Sz. B. megállapítja, hogy az eredménylista első 14 hallgatója szavazati joggal alkotja 

a GTK Hallgatói Képviseletet. Az eredmény meghatározásakor a Sz. B. a HÖK 

Alapszabály 8. számú melléklet 10. §-nak megfelelően járt el. Mandátumuk az alakuló 

ülésüktől a következő Tisztújító Szavazást követő alakuló ülésig tart.  

Budapest, 2021.november 15. 

A jegyzőkönyvet a Sz. B jelenlévő tagjai hitelesítik: 

 

   

Lukács Bálint  Dr. Kovács Stefan 

Sz. B. elnök  Sz. B. tag, dékáni delegált 

   

Modrovics Gergő  Pogácsás Panna 

Sz. B. tag  Sz. B. tag 

 


