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JEGYZŐKÖNYV 
ELTE BTK Doktorandusz Önkormányzat üléséről 

 

Időpont: 2014. október 2., 17:00 

Helyszín: ELTE BTK Doktori Kiválósági Központ 

Jelen vannak: Rosta Kosztasz alelnök, Bezsenyi Tamás tag, Lehr János tag, Nemes László 

tag; továbbá Nagy Dániel képviselőjelölt, Bársony Márton PBA szervező. 

 

Szőts Zoltán elnök távollétében az ülést Rosta Kosztasz alelnök vezeti le, az ülés 

határozatképes. 

 

Napirend: 

1. Bezsenyi Tamás EDÖK elnöki pályázatának megvitatása. A programot a testület előzetesen 

emailben megkapta. Miután Bezsenyi Tamás röviden összefoglalta elképzeléseit és válaszolt a 

jelenlévők által feltett kérdésekre, a testület 3 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a 

pályázat támogatása mellett döntött. Az ELTE BTK DÖK tehát jelöli Bezsenyi Tamást az 

EDÖK elnöki tisztségére. 

2. BDT előterjesztés megvitatása. A Rosta Kosztasz által elkészített előterjesztést a tagok 

előzetesen megkapták és véleményezték. Az előterjesztés az ELTE Doktori Szabályzat 

Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori Szabályzatának két pontban való módosítását 

javasolja annak érdekében, hogy a BTK DÖK a kari és tudományági doktori tanácsokban 

szavazati joggal rendelkezzen. A testület 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a 

beadvány elfogadása mellett döntött. A testület a beadványt ezért a következő BDT ülésen 

beterjeszti. 

3. A BTK DÖK és a PBA, illetve a DOSz és a PBA együttműködési lehetőségeinek 

megtárgyalása. 

4. Az irodával kapcsolatos ügyek megvitatása. 

5. A választással kapcsolatos helyzet értékelése. A testület úgy döntött, hogy október 9-én 

17.00 órakor tájékoztatót tart a doktorandusz hallgatók részére. 

6. Rosta Kosztasz végül ismertette azt az EMMI-től kapott levelet, mely az NFTV 44. 

paragrafusát értelmezi. A levél szerint a doktorandusz hallgatók fizetés nélkül is vállalhatnak 
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óratartást, ha az a képzési program részét képezi és nem haladja meg a heti munkaidő 20%-át. 

Rosta Kosztasz a levelet továbbította Stipich Béla hivatalvezető úr részére. 

 

Az ülés 18.00 órakor véget ért. 

 

Budapest, 2014. október 3. 

 

 

Rosta Kosztasz s.k. 

jegyzőkönyvvezető 


