
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

E M L É K E Z T E T Ő

az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.10.27. 18:00-kor megtartott online üléséről 

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

Dargó Gyula VBK kari képviselő
Grabarits András TTK kari képviselő
Könyves Melinda GTK kari képviselő
Medvey Boldizsár ÉPK kari képviselő
Szaller Ádám GPK kari képviselő
Táczi István VIK kari képviselő

Kimentését kérte: 

Napirend: 

1. Elnöki, alelnöki beszámoló
Előadó: Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám
Összefoglaló
Elnök: Szeptember 30-n EHBDT ülés volt, egy társtémavezető felvételével kapcsolatban
volt vitatott helyzet. Október 25-én volt Szenátus-i ülés, EHBDT elnöke beszámolót adott a
szenátusnak, melyben megemlítésre került, hogy csökkenő tendenciát mutat a doktori
képzésre jelentkezők száma. Balatonfüreden megnyílt a BME Tudáscentrum, mely egy
rendezvénytér, mely mindenki számára nyitott, de a BME rendezvényeknek elsőbbsége van,
sőt akár kihelyezett BME képzést is lehet itt tartani. Tudományos Tanács október 25-i
ülésén részt vett.
Alelnök: Rektori tanácson helyettesítette az elnököt, mely rendben lezajlott.
Doktoranduszokat érintő téma nem volt napirenden. EHDK-n szintén helyettesítés történt,
ahol megszavazásra került Lukács Bálint delegálása az EDK tisztújítása kapcsán.

2. Képviselők beszámolói
Előadó: Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám, Táczi István, Grabarits András, Medvey

Boldizsár, Dargó Gyula, Könyves Melinda
Összefoglaló
// KJK // Boldizsár Adrienn: Október 7-n volt KT, doktoranduszokat érintő téma nem volt
napirenden.
// GTK // Könyves Melinda: KT volt, szakfelelős választások voltak napirenden,
doktoranduszokat érintő téma nem volt. HDBT és DIT ülések nem voltak. A képviselő
kerekasztal beszélgetést szervezett, illetve moderált az első éves PhD hallgatók számára,
felsőéves doktoranduszok részvételével. Ilyen módon egy fórum jött létre, ahol a különböző
évfolyamba járó doktoranduszok közti tapasztalatcsere kapott teret.
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// ÉPK // Medvey Boldizsár: Nyár óta egyik doktori iskolától sem kapott meghívót ülésre a
képviselő. Két KT volt, az elsőn dékánhelyettesi pályázatok elfogadására került sor. A
tudományos dékánhelyettesi pályázaton egy pályázat érkezett Kádár Bálinttól, mellyel
kapcsolatban a doktori iskolák vezetői nyílt levélben kifogást emeltek. Az előterjesztést az
ülés előtt végül a jelölt egyetértésével visszavonták, a tudományos dékánhelyettesi poszt
azóta is betöltetlen.
// GPK // Szaller Ádám: A MAB által igényelt szabályzati felülvizsgálat megtörtént, néhány
problémás kérdés (pl. témavezetőváltás esetén az egyes témavezetők szerzőségének
beszámítása vagy folyóiratok megítélése) a szabályzatok módosításait tovább küldték a
MAB felé. A folyóiratok megítélésével kapcsolatban a kialakult álláspont az, hogy a DI
nem tud előre írásban lefektetett kritériumot adni az folyóiratok, illetve publikációk
elfogadhatóságát illetően. Amennyiben perdöntő fontosságú egy-egy publikáció úgy a
cikkre érkezett bírálatok alapján kívánnak dönteni. Akkor támogatnák a publikáció
elfogadását, amennyiben érdemi szakmai bírálatot kapott a publikációs folyamat során. KT
is volt, de doktoranduszokat érintő ügy nem volt. 2022 tavaszi félév végén abszolválni fog a
képviselő, jövőbeli képviselő személyére már van jelölt. Tudományos dékánhelyettes
felkérte a képviselőt, hogy a DTB küldöttek kiválasztási folyamatát foglalja írásba.
// VIK // Táczi István: DIT és KT volt október 26-án. Az újonnan átadott Balatonfüredi
Tudáscentrumban lesz kihelyezett képzés a VIK-ről (MSc). Tárgyelfogadtatásokról volt szó
a DIT-en, különbségtétel került az elfogadható kurzusok között a kurzus által fejlesztett
készségek alapján. Ezek alapján a jövőben publikáció írás és hasonló, nem kifejezetten
szakma és témaspecifikus képességeket fejlesztő kurzusok nem lesznek beszámíthatóak.
// TTK // Grabarits András: KT volt, doktoranduszokat érintő téma nem volt. DIT és HBDT
ülések nem voltak.
// VIK // Dargó Gyula: KT volt október 14-én, illetve HBDT október 21-én. Mindkettő
rendben lezajlott, illetve utóbbin egy egyetemi tanár pályázati kiírással kapcsolatban volt
rövid vita.

3. 2021/22-es pályázati kiírás elfogadása
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Pályázati határidők módosítására szükség volt annak érdekében, hogy a félév során
abszolváló képviselők kifizetése is meg tudjon történni (még a hallgatói jogviszony
fennállása alatt). Erre vonatkozó javaslat átment a jogi osztályon, a jelenlegi kiírás már az
új határidőkkel történt.
Ennek tükrében június 1-től november 15-ig tartana a jelenlegi pályázati időszak.
Az EDK 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta pályázati kiírást.
Jelenlegi képviselők ösztöndíj pályázatát is le kell adni, legkésőbb november 15-i héten.

4. Tisztújítás 2021/22 tanévre
Előadó: Boldizsár Adrienn
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Összefoglaló
Megvan a tisztújítás tervezett menetrendje: mai naptól jövőhét szerdáig lehet jelentkezni.
Pályázatot november 3-ig online érkezzen be, aláírt is érkezzen meg a jövőhét folyamán
(november 5-ig). Online doktorandusz fórum november 8-án, hétfőn 18:30-kor lesz. EDK
honlapon link elérhető lesz. November 8. 19:00-től november 12. estig lehet szavazni
(online, neptunon keresztül). Eredményhirdetés november 15-én várható.

5. Tudományos Tanácsba képviselő delegálása
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Tudományos Tanács létrejött, melyben mindenkitől aktív szerepvállalást vár a Rektor. Az
EDK egy 10 tagú, a publikációs stratégia kidolgozásával megbízott munkacsoportba lett
bevonva. Ennek kapcsán a képviselők összegyűjtik és továbbítják az EDK elnök felé, hogy
az egyes doktori iskolákban mi a PhD cím megszerzéséhez tartozó minimumkövetelmény.
Az EHDK részvételt és a Tudományos Tanácsban való részvételt (havonta egyszer,
csütörtökön 4től a nagy, hétfő 2től hetente a kisebbik) az Alelnök feladatkörébe delegálná.
Jelenlegi Alelnök vállalja, amíg még képviselő.

6. Egyebek
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Nem merült fel egyéb téma.

Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2021.10.29.

Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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