
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

E M L É K E Z T E T Ő

az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2020.12.15. 09:00-kor megtartott rendkívüli üléséről

Helyszín: Microsoft Teams
Jelen voltak: Boldizsár Adrienn KJK kari képviselő

Medvey Boldizsár ÉPK kari képviselő
Szaller Ádám GPK kari képviselő
Táczi István VIK kari képviselő
Tamás Alexandra GTK kari képviselő

Kimentését kérte: 

Napirend: 

1. Elnöki és alelnöki beszámolók
Előadó: Tamás Alexandra, Boldizsár Adrienn, Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Összefoglaló
Az elnök beszámolt arról, hogy kiírásra került az EDK ösztöndíj pályázat, aminek célja a
doktorandusz képviselők munkájának kompenzálása. Az elnök tájékoztatta a képviselőket,
hogy a közelgő rektorválasztásra két oktató adott be pályázatot: Dr. Dunai László, illetve
Dr. Czigány Tibor. Ezzel kapcsolatban az elnök jelezte, hogy közeljövőben a képviselőktől
véleménynyilvánítást fog kérni a pályázókra vonatkozóan, hogy azt képviselhesse majd az
esedékes szimpátiaszavazás során.
A leköszönő EDK alelnök, Szabó-Szentjóbi Hajnalka helyettesítette az elnököt a legutóbbi
EHBDT ülésen. Az ülés normál ügymenet szerint zajlott. Kiemelte, hogy az EHBDT
határozata alapján a kari HBDT-k saját hatáskörön belül hozhatnak ezentúl olyan szabályt,
ami alapján nem kell külön kérvényt benyújtania a doktorandusznak, ha munkahelyi vitáját,
komplex vizsgáját, PhD szigorlatát vagy PhD védését online eljárás keretében szeretné
lefolytatni. (Az eddigi EHBDT online eljárási rend minden esetben a DI vezetőjének írt
egyedi kérvényhez köti ezt a lehetőséget.) A GTK-n már most is minden ilyen cselekmény
automatikusan online eljárás keretében zajlik.
A napirendi pont végén bemutatkozott a leendő alelnök Boldizsár Adrienn.

2. Képviselői beszámolók
Előadó: Tamás Alexandra, Boldizsár Adrienn, Szabó-Szentjóbi Hajnalka, Szaller

Ádám, Táczi István, Grabarits András, Medvey Boldizsár
Összefoglaló
Boldizsár Adrienn, KJK:
Legutóbbi EDK ülés óta egy Kari Tanács volt. A képviselő megemlítette, hogy egy nyitott
tanszékvezetői pályázatra beérkezett egy váratlan pályázat is az érintett tanszék oktatóinak
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köréből. A képviselő szerint az ezt követő nyílt tanszéki vita során a váratlan pályázóval
kevesen szimpatizáltak.
Közvetlenül az EDK ülés után esedékes a kari HBDT ülés, aminek során egy egyedi esetnek
számító Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgató ügyét fogja megtárgyalni a tanács.
Szabó-Szentjóbi Hajnalka, VBK:
Legutóbbi EDK ülés óta egy DIT ülés zajlott le, normál ügymenet szerint. A képviselő
kiemelte, hogy a doktoranduszi ösztöndíjak alacsony színvonala, mint jelenség szóba került
a tanácson. Szándék mutatkozott a VIK-en lezajlott doktorandusz felméréshez hasonló
kivitelezésére a KJK-n is. A közeljövőben esedékes a doktorandusz felvételi eljárás, amire
20 fő jelentkezett.
Szaller Ádám, GPK:
Legutóbbi EDK ülés óta egy HBDT ülés zajlott le, normál ügymenet szerint. A komplex
vizsgákra vonatkozó publikációs követelmény teljesítésére vonatkozó határidő 2021. január
15-ig meghosszabbításra került. A képviselő tájékoztatott róla, hogy a HBDT ülések során
több alkalommal is szót emelt az ellen, hogy a leírt publikációs minimumkövetelmények
teljesítése ellenére a HBDT-nek jogában áll megtagadni a fokozatszerzési eljárás
megindítását. A tanács több alkalommal utalt preferált és nem preferált folyóiratok létére,
ami a képviselő szerint kellő definíció hiányában a doktoranduszok érdekét sértő
döntésekhez vezethet. A közelmúltban lezajlott MAB felülvizsgálat eredményeképpen a
vonatkozó szabályok, illetve a követelményben használt fogalmak pontosítása várható.
Táczi István, VIK:
A legutóbbi EDK ülés óta a HBDT és a KT is ülésezett, ezek normál ügymenet szerint
zajlottak. Doktorandusz fórum került megrendezésre, az azt megelőző kérdőíves felmérés
eredményeinek közzétételére. A kérdőív főként a doktoranduszok munkakörülményeire,
illetve a nemrégiben bevezetett duplex ösztöndíj véleményezésére irányult. A kérdőíven
keresztül több negatív visszajelzést is kapott a kari vezetés, főként a doktoranduszok
számára biztosított munkaeszközöket és munkakörülményeket illetően.
A fórum lehetőséget teremtett a kérdőívben szereplő és egyéb témák nyilvános
megvitatására is, a doktoranduszok és a DI közötti élő párbeszédre. Az eseményt nagy
érdeklődés övezte mindkét oldalról, több téma is terítékre került, így például az oktató-
kutató életpálya kérdései.
Medvey Boldizsár, ÉPK:
A legutóbbi EDK ülés óta KT ülés volt, illetve egy HBDT ülés is lezajlott (CSPDI), amire a
képviselő nem kapott meghívást. A KT normál ügymenet szerint zajlott, doktoranduszokat
érintő téma nem volt a npairendi pontok között.
Tamás Alexandra, GTK:
A legutóbbi EDK ülés óta nem volt képviselői feladat a karon.

3. Szenátus napirendi pontjainak megvitatása
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
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EDK-nak nincs megjegyzése a szenátusi napirendi pontokhoz kapcsolódóan.

4. EDK ösztöndíj pályázati kiírás elfogadása 
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
Hat jelenlévőből az EDK 100%-ban elfogadta a 2020/21/1 félévre kiírt EDK ösztöndíj
pályázati kiírást.

5. Egyebek
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
Egyéb téma nem merült fel.

Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2020.12.20

Tamás Alexandra
EDK Elnök
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