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JEGYZŐKÖNYV 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzat  

(2017/2. számú) Küldöttgyűlésének 

2017. március 20-án 17:30 kezdettel tartott üléséről 

 

Helye: 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11.  „A” épület 5. emelet 530. terem 

Jelen vannak: Bartók András, Fási Csaba, Fekete Csanád, Hegedűs Barbara, Lukács 

Dalma, Ronyecz Lilla, Szabó László András 

Távol van: Balog Fatime 

Ülést vezeti: Fekete Csanád 

Jegyzőkönyvet vezeti: Fási Csaba 

 

Napirendi pontok:  

1. Köszöntő és a napirendi pontok ismertetése, valamint elfogadása 
Előterjesztő: Fekete Csanád, DÖK elnök 
 

2. A 2017. évi önkormányzati választási eredmények ismertetése 
 Előterjesztő: Fekete Csanád, DÖK elnök 

 
3. DÖK tisztségviselők megválasztása 

Előterjesztő: Fekete Csanád, DÖK elnök 
 

4. DÖK 2017. évi költségvetés ismertetése 
 Előterjesztő: Fekete Csanád, DÖK elnök 
 

5. DÖK 2017. évi programjainak ismertetése 
 Előterjesztő: Fekete Csanád, DÖK elnök 
 

6. A DÖK delegáltjainak megválasztásáról 
a. Egyetemi Szenátus 
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b. Egyetemi Doktori Tanács 
c. Doktori Iskola Tanácsok 

7. Egyebek és a tagok által felvetett kérdések megtárgyalása 
 

 

1. napirendi pont 

Fekete Csanád elnök köszöntötte a küldöttgyűlés tagjait, ismertette a napirendi 

pontokat, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak. Megállapította, hogy a jelenlegi 

küldöttgyűlés határozatképes, mert valamennyi képviselő jelen van.   

 

2. napirendi pont:  

Elnök úr megállapította, hogy a 2017. évi DÖK képviselői választás az alábbi 

eredményekkel zárult: 

 

Balog Fatime – KMDI 94,73 % 

Fási Csaba – KDI 70 % 

Hegedűs Barbara – HDI 100 % 

Lukács Dalma – RDI 50 % 

Ronyecz Lilla – KMDI 100 °% 

Szabó László András – KDI 50 % 

 

Így a választáson részt vevő küldött jelöltek mindegyike megválasztásra került, mert 

az Alapszabály 18. § (10) bekezdése alapján az ismételt választásokon a leadott 

szavazatok (számuktól függetlenül) érvényesnek tekinthetőek, illetve a küldöttekre 

legalább egy támogató szavazat érkezett. 



 

 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.| Tel: +36 (1) 432-9000 

Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. | Email: dok@uni-nke.hu 

Elnök Úr tájékoztatta a küldötteket a választás részleteiről, annak érvényességéről 

és szabályos menetéről. A választási jegyzőkönyv, a Választási Bizottság 

hitelesítésével ellátva átadásra került. 

 

3. napirendi pont: DÖK tisztségviselők megválasztása  

 

A DÖK küldöttjei az Alapszabály 6. és 15. § (2) bekezdése alapján tisztségviselőket 

választ tagjai közül. Az elnököt, az alelnököt és a DÖK munkáját segítő titkári 

tisztségeket. A személyügyi kérdésre vonatkozó szabályok értelmében a levezető 

Elnök titkos szavazást rendel el, amelyhez felállította 2 tagú szavazatszámláló 

bizottságát. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai: Fekete Csanád, Bartók András 

A tagok tekintetében az összeférhetetlenség esete nem áll fenn, mert a bizottság 

tagjai nem választhatóak és nem jelölhetőek a fent említett tisztségekre, illetve a 

DÖK küldöttgyűlésének se tagjai a választás eredményének következtében. 

A tisztségviselői pozíciókra való jelentkezés a DÖK küldöttjei közül önjelöléssel 

történik, ami a következő eredménnyel zárult: 

 Hegedűs Barbara - elnök 
 Fási Csaba - alelnök 
 Balog Fatime - titkár 

 

A szavazatok megszámlálását követően a szavazatszámláló bizottság megállapította, 

hogy a fent említett tagokat a küldöttgyűlés egyhangúlag, 100%-os arányban 

támogatta. 

 

A napirendhez tartozó határozat száma: 2017/2/1 
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4. napirendi pont: DÖK 2017. évi költségvetés ismertetése 

 

A küldöttgyűlés a 2016-ban már elfogadott költségvetés módosítását nem 

kezdeményezte, azokat az újonnan megválasztott tagok is megfelelőnek tartják és 

elfogadták. 

 
5. napirendi pont: DÖK 2017. évi programjainak ismertetése 
 

A küldöttgyűlés a 2016-ben már elfogadott programterv módosítását nem 

kezdeményezte, azokat az újonnan megválasztott tagok is megfelelőnek tartják és 

elfogadták.  

 

6. napirendi pont: A DÖK delegáltjainak megválasztásáról 

 

a) Az Egyetemi Szenátus 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 30/A. § 

(3) bekezdésének c) pontja és annak 3. alpontja alapján a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Szenátusának delegált tagjai közül egy, a Doktorandusz Önkormányzat 

képviselője. 

A személyügyi kérdésre vonatkozó szabályok értelmében a levezető Elnök titkos 

szavazást rendel el, amelyhez kapcsolódó feladatokat a korábban megszavazatott 

szavazatszámláló bizottság látja el. Összeférhetetlenség a tagok tekintetében 

továbbra se áll fenn. 
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A DÖK működésének hatékonyságát szem előtt tartva a levezető elnök ajánlata 

alapján az újonnan megválasztott elnök, Hegedűs Barbara Szenátusba való 

delegálásáról szavaz a Küldöttgyűlés. 

 

A szavazatok megszámlálását követően a szavazatszámláló bizottság megállapította, 

hogy a delegálást a küldöttgyűlés egyhangúlag, 100%-os arányban támogatta. 

 

A napirendhez tartozó határozat száma: 2017/2/2 

 

b) Az Egyetemi Doktori Tanács 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Szabályzatának 5. § (6) bekezdésének c) 

pontja alapján az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) tanácskozási jogú tagja Doktori 

Iskolánként 1-1 fő, akiket a Doktorandusz Önkormányzat javaslatára a Doktori 

Iskolák delegálnak. 

A személyügyi kérdésre vonatkozó szabályok értelmében a levezető Elnök titkos 

szavazást rendel el, amelyhez kapcsolódó feladatokat a korábban megszavazatott 

szavazatszámláló bizottság látja el. Összeférhetetlenség a tagok tekintetében 

továbbra se áll fenn. 

 

A DÖK jelöltjei az EDT delegáltjaira, Doktori Iskolánként: 

HDI részéről – Hegedűs Barbara 

KDI részéről – Fási Csaba 

KMDI részéről – Ronyecz Lilla  

RDI részéről – Lukács Dalma 
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A szavazatok megszámlálását követően a szavazatszámláló bizottság megállapította, 

hogy a delegálást a küldöttgyűlés egyhangúlag, 100%-os arányban támogatta. 

 

A napirendhez tartozó határozat száma: 2017/2/3 

 

 

c) A Doktori Iskola Tanácsok 

A Doktorandusz Önkormányzat a Doktori Iskolák Működési Szabályzata alapján a 

Doktori Iskola Tanácsokba (DIT) 1-1 főt delegálhat. 

A személyügyi kérdésre vonatkozó szabályok értelmében a levezető Elnök titkos 

szavazást rendel el, amelyhez kapcsolódó feladatokat a korábban megszavazatott 

szavazatszámláló bizottság nem láthatja el érintettség okán. A bizottságba ezért 

ebben a napirendi pontban Fekete Csanád személyét Szabó László András 

helyettesíti. Összeférhetetlenség a tagok tekintetében így nem áll fenn. 

 

A DÖK jelöltjei az DIT delegálásra, Doktori Iskolánként: 

HDI DIT – Fekete Csanád 

KDI DIT – Fási Csaba 

KMDI DIT - Balog Fatime 

RDI DIT – Lukács Dalma  

 

A szavazatok megszámlálását követően a szavazatszámláló bizottság megállapította, 

hogy a delegálást a küldöttgyűlés egyhangúlag, 100%-os arányban támogatta. 

 

A napirendhez tartozó határozat száma: 2017/2/4 
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7. napirendi pont: Egyebek 
 

A küldöttgyűlés tagjai közül egy feladatra a következő személyt jelölte ki: 

 

Lukács Dalma – kommunikáció 

 

Elnök úr a következő ülés helyszínét és időpontját nem ismertette. 

További kérdés, javaslat és észrevétel hiányában a levezető Elnök az ülést 18:02-kor 

berekesztette. 

Kmf. 

 

 

 

 

 Fekete Csanád 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 Doktorandusz Önkormányzat 

 levezető elnök 

 


