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ÜGYVIVŐ TESTÜLET ELNÖKE 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

ELTE EDÖK…………BTK……..Kari Doktorandusz Képviselet  
alakuló üléséről 

Időpont: 2013. október 31.  16:30 óra 
Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 

 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 
Az ülést vezeti: …Garbai Ádám…… 
Jegyzőkönyv: ……Garbai Ádám……………… 
 
Napirendi javaslat:  
1. Kari Doktori Képviselet elnökének a megválasztása 

2. Kari Doktori Képviselet alelnökének a megválasztása  

3. Kari Tanács doktorandusz tagjainak megválasztása 

4. Kari Doktori Tanács doktorandusz tagjának megválasztása 

5. Doktori iskolák tanácsainak doktorandusz tagjainak megválasztása 

6. Küldöttgyűlési tagok megválasztása 

7. Javaslat az EDÖK elnök személyére 

8. IT delegálásra vonatkozó kérdések megvitatása 

9. Egyebek 

 
A javasolt napirendet a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták. 
 

1. napirend: 
A jelen lévő tagok szóban, Nemes László előzetesen írásban jelölte Szőts Zoltánt. 
A titkos szavazás eredmény: 5 igen ellenében érvényes. 
 

2. napirend: 
Szőts Zoltán jelölte Rosta Kosztaszt. 
A titkos szavazás eredménye: 4 igen, 1 érvénytelen ellenében érvényes 
 

3. napirend: 
A jelen lévő tagok jelölték Szőts Zoltánt. 
A titkos szavazás eredménye: 5 igen ellenében érvényes. 
 

4. napirend: 
A jelen lévő tagok jelölték Szőts Zoltánt. 
A titkos szavazás eredménye: 5 igen ellenében érvényes. 
 

5. napirend: 
Nemes László jelölte Rosta Kosztaszt a Filozófiatudományi Doktori Iskola hallgatói 
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tagjának. 
Nemes László jelölte Jakus Enikót a Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatói tagjának. 
Rosta Kosztasz jelölte Tamás Pétert az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatói 
tagjának. 
Bezsenyi Tamás jelölte Szőts Zoltánt a Történettudományi Doktori Iskola hallgatói 
tagjának. 
 
A titkos szavazás eredménye: 
Rosta Kosztasz: 4 igen, 1 érvénytelen ellenében érvényes. 
Jakus Enikő: 5 igen ellenében érvényes. 
Tamás Péter: 5 igen ellenében érvényes. 
Szőts Zoltán: 5 igen ellenében érvényes. 
 

6. napirend: 
Nemes László előzetesen írásban jelölte Szőts Zoltánt. A jelen lévő tagok jelölik Nemes 
Lászlót és Bezsenyi Tamást. 
A titkos szavazás eredménye:  
Szőts Zoltán: 5 igen ellenében érvényes. 
Nemes László: 5 igen ellenében érvényes. 
Beszenyi Tamás: 4 igen, 1 érvénytelen ellenében érvényes. 
 

7. napirend: 
Szőts Zoltán jelöli Ferdinandy Bencét(TTK). A jelen lévők megállapítják, hogy az elnöki 
programot még nem látták, de amennyiben felmerül bennük kérdés, azt a Küldöttgyűlésen 
fel tudják majd tenni.  
Jelen lévők nyílt szavazásban 4 igen és 1 tartózkodó szavazat ellenében határoztak 
Ferdinandy Bence EDÖK elnöki posztra történő jelöléséről. 
 

8. napirend: 
Rosta Kosztasz felveti, hogy valahogy meg kellene oldani a doktorandusz képviselők 
Intézeti Tanácsokba történő delegálását. A jelen lévők megállapítják, hogy ehhez nagy 
valószínűséggel ELTE SZMSZ módosítás szükséges, így kezdeményezni fogják a 
szabályzati háttér felülvizsgálatát. A jelen lévők egyet értettek abban, hogy ez egy kardinális 
kérdés, ugyanis rengeteg, a doktorandusz hallgatókat érintő ügyben születik döntés ezeken 
az üléseken, melyeken sajnos egyelőre még nem élhet szavazati joggal a Doktorandusz 
Önkormányzat képviselete. 
 

9. napirend: 
Az egyebek napirendben többek között szó esik a BTK DÖK irodájának helyéről, valamint 
jelen lévők megegyeznek abban, hogy rendszeres ügyfélfogadást kell kialakítani az 
irodában, melyet felváltva látnának el, előzetesen közzétett fogadóórák tartásával. 
Rosta Kosztasz kezdeményezte a választási eredmények közzétételét a lehető legtöbb 
fórumon. 
Szóba került egy későbbi BTK DÖK Ellenőrző Bizottság felállításának lehetősége, melyet 
végül a jelen lévők elvetettek. 
Rosta Kosztasz kezdeményezte egy problématérkép készítését a doktori ügyek intézése 
kapcsán, melynek ponrjaival később egyeztetni kíván Szávay László hivatalvezető úrral. A 
kezdeményezést minden jelen lévő tag támogatott. 
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Az ülést Garbai Ádám 18:32-kor lezárta. 
 
Az ülés résztvevői: 
BTK DÖK részéről: 
Lehr János 
Szőts Zoltán Oszkár 
Tamás Péter 
Rosta Kosztasz 
Bezsenyi Tamás 
 
BTK HÖK részéről: 
Garbai Ádám 
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