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Jegyzőkönyv 

ELTE BTK Doktorandusz Önkormányzat üléséről 
 

Az ülés időpontja: 2017. december 11. 11:00 

Az ülés helyszíne: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum körút 4/F alagsor,Harmatta János 

Könyvtár, Filozófiai olvasó. 

Az ülés levezetője: Seres Dániel elnök 

Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Horváth Balázs 

 

A jelenlévők névsora: 

Hamsovszki Júlia 

Máté Lajos 

Rosta Kosztasz 

Seres Dániel 

Stamler Ábel 

 

Módosított napirend: 

1. Elnöki beszámoló 
2. Költségvetés 
3. Online jelenlét 
4. Egyebek 
 
I. A tagság a módosított napirendetegyhangúlag elfogadja. 
II. A tagság a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadja: Horváth Balázs. 
III. A tagság a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadja: Hamsovszki Júlia. 

 
Napirend: 

1. napirendi pont: 
Seres Dániel megtartja elnöki beszámolóját, a főbb pontok: 2017.11.16. a Bölcsész 
Doktori Tanács statisztikákhoz való közelítés miatt megszavazta a jelképes 10.000 Ft 
emelést; 2017.11.16. egyeztetés Stipich Béla irodavezető úrral szabályzati kérdésekről: a 
DÖK bizottsági delegációit támogatja, de a tanácskozási jog a doktori tanácsokban nem 
fog változni, EDT határozat van róla; 2017.11.20. OTDT ülésén felkérték az ELTÉ-t a 
következő OTDK megrendezésére;2017.11.21 Kari vezetői értekezleten a kar gazdasági 
helyzete volt a téma, decemberig végéig minden kinevezés, beszerzés csak dékáni 
engedéllyel történhet; 2017.11.29. Tudományos Bizottság ülésén Frank Tibor nyugdíjazása 
miatt lemondott, helyette Kulcsár-Szabó Ernő lett az elnök, 2017.12.01. Egyetemi 
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Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlésén Szabó P. Katalint választotta meg az 
EDÖK elnökének 
Rosta Kosztasz megkérdezte, miért nem egyeztetett Seres Dániel a BDT-n megszavazott 
emelésről.Seres Dániel szerint ennél csak előnytelenebb javaslatok voltak, ezért 
támogatták az emelést. Rosta Kosztasz a törvények szellemére hivatkozva kérte, hogy 
nem lehetne-e újra felvetni a kérdést és megkérdezte, hogy a többi karon ez hogyan van? 
Seres Dániel válasza: az EDT fölülírja, de utánanéz, hogy a többi karon hogyan működik. 
Rosta Kosztasz kéri, hogy a meghívottak továbbítsák a bizottsági anyagokat a közös 
levelezőlistára. Seres Dániel ezzel egyetért, az ő részéről csak a BDT-re kapott előzetesen 
anyagokat. 
Seres Dániel a doktori tájékoztató kapcsán elmondta: a HÖK-ön keresztül keresték meg, 
és sürgős volt a határidő, ezért nem volt előzte meg testületi egyeztetés. 
 

2. napirendi pont: Seres Dániel igazat adott Rosta Kosztasznak, hogy a folyóiratok 
hiányoznak a költségvetésből, támogatja a kiegészítést, de a tárgyi beszerzéseket nem lehet 
belevenni, mert az a közbeszerzési törvény nem engedi. Kosztasz megjegyzi, hogy nagyon 
vázlatos az anyag, Horváth Balázs szerint pedig a megfogalmazása is pongyola. Kosztasz 
javasolja egy EDÖK munkacsoport felállítását, Seres Dániel közli, hogy Szabó P. Katalin 
az alelnökökkel dolgozik rajta már fél éve. Az EDÖK munkacsoport felállítását a 
küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 
Rosta Kosztasz megkérdezi, hogy a doktori normatíva felosztás szabályozott-e? Seres 
Dániel szerint ez az EDÖK-re tartozik, csak a graduális képzésre van normatíva felosztás, 
ennek az analógiájára kellene megalkotni vagy újat kell javasolni, de ezt csak az Oktatási 
Igazgatóság tudja megcsinálni, akkor, ha már megvan a költségvetés. Érdemes előre 
egyeztetni az Oktatási Igazgatósággal januártól. 
A módosításokat a küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja. 
 

3. napirendi pont: A Rektori Hivatalon keresztül új, az eddiginél könnyebben kezelhető, 
egységes honlapja lesz az egyetemnek, Hamsovszki Júlia vállalta, hogy levelezik a 
kapcsolattartóval. Rosta Kosztasz kéri, hogy az információáramlás, tájékoztatás 
gördülékenyebb legyen. Seres Dániel szerint a központi, info-s e-mailcím redundáns, 
helyette javasolja, hogy a doktori iskolák szerint legyenek megadva az elérhetőségek. A 
jegyzőkönyvek a honlapon lesznek elérhetőek, ideiglenesen (amíg nem készül el az új) az 
EDÖK honlapján. 
 

4. napirendi pont: Seres Dániel bejelenti, hogy a BTK dékánválasztás kapcsán egy jelöltről 
tudunk, Sonkoly Gáborról, januártól kezdve felkeresi a DÖK-öt is. 
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Az ülés 12:20-kor zárult le.  

 

Kelt: Budapest, 2018. 01. 11. 

 

Horváth Balázs   Hamsovszki Júlia   

ELTE BTK DÖK  ELTE BTK DÖK 

Jegyzőkönyvvezető  Jegyzőkönyv-hitelesítő   


