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Jelen vannak: Kovács Klementina (SzavazásiBizottság elnöke), Deák Ottó (dékáni delegált)

Dáni Eszter, Gerner Alexandra, Lestyan Bence (KHK által felkért tagok)

A szav azatszámlálás eredménye :

A Szavazás 2020 .09 .2I és 2020 .09 ,25 , között elektronikusan, és 2020.09 .29-én papír alapon,

urnás módszerrel zajloítle, A Szavazást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában (továbbiakban: HÖK ASZ) leírtak szerint
kialakított Szavazási Bizottság (továbbiakban: Sz. B.) szervezte, lebonyolítás rendje ennek

megfelelően alakult.

Az esetleges módosítást követően, anévjegyzék szerinti szavazásra jogosultak létszáma|468
fő, ebből teljes idejű nappali képzésben résá vevő hallgató: 1375 íő.

Az elektronikus szavazás során 537 fő adta le szavazatái.

A Sz. B tagjai az urna felnyitása előtt megegyeztek, hogy a szavaző|apon tett egyéb

megj egyzés annak érvényességét nem befolyásolja.

A Sz. B. tagiai, miután meggyőződtek róla, hogy az urna sértetlen, az urnát felnyitották, a

leadott szavazatokatáfiizsgáitákés megszámolták. A szavazás megkezdésekor felvett, azumák
lezár ásár ől szó l ó e l lenő r ző |ap okat me gfe l e l ő n ek tal álták.

A papír alapű szavazáson 8 fő vett részt, az umákba összesen 8 db szavazólap került. A
szavazőlapok közül 8 db hitelesített volt.

A hitelesített szavazőlapok közül érvényes szavazőlap 8 db, érvénytelen szavazólap 0 db
volt. Az érvényes szavazatokat külön lezártborttékba helyeáék, melyeket a pecsét megsértése

nélkül felnyitni nem lehet. A fel nem használt szavazőlapokat és az umák lezárásáről szőlő
ellenőrző lapokat egy-egy lezárt borítékba helyeáék, melyeket a pecsét megsértése nélkül

felnyitri nem lehet.

Ezekalaplán a Sz. B. megállapítja, hogy aSzavazás érvényes és eredményes volt, a szavazás

folyamán rendkívüli esemény nem történt. AzSz. B. közli a szavazatok szerint rendezett listát:
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puskelv Gerpő 8 0 391 54 453 88,087o
Tóth Adám 8 0 382 6I 45I 86,47Yo
Bátori Boplárka 7 l 367 69 444 84.23Yo
zsőtér Emese vanda 7 0 361 71 439 83.83%
oltvári sándor 8 0 352 8l 441 8t.630Á
szabó Dániel 6 l 332 98 437 77.35Vo
Rózsár petra 5 2 325 99 43l 76.57yo

Az Sz. B. megállapítja, hogy minden jelölt e§etén az össze§ vele kapc§olatosan leadott
szavazat §záma meghaladja a HÖK AsZ 18. § (15) bekezdés b) pontja szerinti minimális
23 íőt. A §z. B. megállapítja továbbá, hogy az eredménytáblázat szerint azon jelöltek,
akíkre a leadott igen szavazatok aránya meghaladja 50,00%-ot, jogosultak a hallgatók
szociáli§ helyzetének megítélésére a Térítési és Juttatási Szabályzat 6. § (5) bekezdése
alapján. Felhatalmazásuk a következő Tisztújítő Szavazás eredményének kihirdetéséig
tart.

Budapest, 2020,09.29
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