BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

EMLÉKEZTETŐ
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2020.09.17. 18:00-kor megtartott üléséről

Helyszín: Q épület A szárny 3. emeleti MVT tárgyaló (310)
Jelen voltak: Boldizsár Adrienn
Grabarits András
Kovács Ádám Tamás
Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Szaller Ádám
Táczi István
Tamás Alexandra
Varró Richárd Imre
Kimentését kérte:

KJK kari képviselő
TTK kari képviselő
ÉPK kari képviselő
VBK kari képviselő
GPK kari képviselő
VIK kari képviselő
GTK kari képviselő
ÉMK kari képviselő

Napirend:
1. Elnöki és alelnöki beszámolók
Előadó:
Tamás Alexandra, Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Összefoglaló
Elnöki beszámoló:
Az ünnepi szenátusba idén Tamás Alexandra nem lett hívva, így nem kellett megjelennie.
Volt egy megbeszélés, az EHK-val, ahol új elnök lett választva szeptember 1-től. Pozitívan
állnak a dolgokhoz, jelenleg úgy néz ki, hogy az együttműködés rendben lesz továbbra is.
ÉPK-n Kovács Ádám doktorandusz képviselő mandátuma lejárt, így új képviselő
bejelentése, valamint jelölése.
Alelnöki beszámoló:
Az elmúlt időszakban nem történt fontosabb esemény.

2. Képviselői beszámolók
Előadó:
Tamás Alexandra, Boldizsár Adrienn, Szabó-Szentjóbi Hajnalka, Szaller
Ádám, Táczi István, Varró Richárd Imre, Grabarits András
Összefoglaló
KJK: Szeptember 10-én HBDT és DIT. Normál ügymenet szerint zajlott. Továbbra is
kérdéses, hogy mi az ami személyesen van megtartva a Karon és mi az ami online.
Szeptember elején online rendkívüli Kari Tanács, ahol a 2 napirendi pont rendben meg lett
szavazva.
VBK: Jelenleg kötelező a Karon a jelenléti védés, amit nagy teremben oldanak meg
maximalizált létszámmal, de változtathatnak még a döntésen. A HBDT ülések jelenleg
csúszásban vannak, variálnak az időpontokkal a Karon. Ennek köszönhetően több minden is
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csúszik és erről nem ment még ki hivatalos értesítés. DTB szavazások voltak online, ami
nagyon jól működik a Karon.
GPK: Nem volt még HBDT és DIT, a következő időszakban lesz gyakorlatilag minden. A
Doktori Iskolában MAB felülvizsgálat volt, aminek köszönhetően a doktorandusz hallgatók
kérdőívet tölthettek ki, ennek a kiértékelésében részt vett Ádám is. Hasznos volt abból a
szempontból, hogy különböző felmerülő problémák derültek ki. Külön Kari kérdőívet is
kitöltöttek a hallgatók. A MAB felülvizsgálat egyébként rendben lezajlott. A Karon a
doktoranduszok oktatási terhelése kérdéses, bizonyos hallgatók sérelmezték, hogy túl sok,
többek között ez is kiderült a kérdőívből.
VIK: DIT-en Tamás Alexandra helyettesítette Istvánt. Normál ügymenet szerint lement.
HBDT a szeptember 21-ei héten lesz, Kari Tanács pedig még később.
ÉMK: HBDT-re továbbra sem kapott meghívást Richárd. DIT nem volt még. Kari Tanács
már személyes jelenléttel volt megtartva. Díjak kerültek kiosztása, egyébként normál
ügymenet szerint zajlott.
TTK: Nyáron volt DIT és DT, amelyek normál ügymenet szerint lezajlottak. Kari Tanács
GTK: Szeptember 15-én volt HBDT, ami normál ügymenet szerint lezajlott. A Doktori
Iskolába a félév elején most mér képzési tervet kell leadni, ehhez Tamás Alexandra
készítette el a sablont. Dékáni tanács részvétel, ahol leginkább jelenléti oktatásról volt szó,
illetve erről ment a vita.
3. EDK költségvetés helyzete
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Marad minden úgy, ahogy eddig volt, valamint a főkeret is marad az ösztöndíjak
kifizetésre. Jelenlegi időszak: 2020. június 1-től 2020. december 31-ig.
4. Kurzussorozat helyzete
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Halász Edittel ez ügyben Tamás Alexandra egyeztetett, és arra jutottak, hogy meg lehetne
szervezni a kurzus sorozatot, de csak online. Így inkább ebben a félévben nem lenne
megtartva. A képviselet is egyetértetett abban, hogy jelenleg ne allokáljon erre
erőforrásokat.
5. Kari képviselői választások kiírása az EDK Alapszabálya alapján
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Első lépésként szükséges egy bizottság felállítása, ahová szeretnénk Lakatos Andrást
delegálni, valamint felkérni. Két héttel korábban kell közzétenni a választás kiírását,
valamint maximum 14 napig tarthat a szavazás. 25 %-os részvétel szükséges az érvényes
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választáshoz. Előtte fórumot is hirdetni kell, valamint a szavazásról szükséges a rektort is
értesíteni. Ezt követően alakuló ülés lesz a tervek szerint októberben. A képviselő
jelölteknek elektronikus és papír alapú jelentkezés is szükséges. A pályázati adatlapot
magyarul és angolul is be kell majd nyújtani. Online titkos szavazás lesz kiírva majd az
ütemezésről és a választási bizottság tagjairól.
6. Potenciális képviselők az ÉMK és ÉPK számára
Előadó:
Kovács Ádám Tamás, Varró Richárd Imre
Összefoglaló
Ahogy már a bevezetőben, valamint az elnöki beszámolóban is kiderült, az ÉPK - n
képviselő váltás következett be. Egyúttal bemutatkozott az új képviselő is, Boldizsár.
Felmerült, hogy az ÉMK - n is lehetne esetleg váltás, Richárd utána kérdez, hogy szeretné-e
valaki vállalni.
7. Ösztöndíj kifizetési időpontok módosítására vonatkozó kérelem
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Alap probléma, hogy januári ösztöndíj kifizetés kiírás nem került módosításra az előzetes
megbeszélések és egyeztetések ellenére sem, valamint azóta sem egyezettek erről a
Doktorandusz Képviselettel. Tóth Zoltán megjegyzése , hogy szabálytalanul szavazták meg
a kifizetések időpontjait, EHDK-nak kellene jóváhagyni, de ebben az esetben csak az EHK
hagyta jóvá. Testületi szavazás nélkül nem érvényes.
Döntés: az EHK-nak jelezzük a módosítás kérését, ezzel minden képviselő egyet is értett az
Ülésen.
8. DOSZ Küldöttgyűlés beszámoló
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Eddig 2 gyűlés volt, nyáron egy, ami az alapszabály módosításról szólt, valamint
szeptemberben egy tisztújító rendkívüli ülés, ahol a korábbi mandátumokat megerősítették Tóth Zoltán a BME-ről továbbra is elnökségi tag.
Tóth Zoltán beszámolója: a DOSZ által is kiküldésre került egy kérdőív: vélemények
felmérése. A Szabadegyetem elmaradt, de online lesznek szakmai részek, workshopok
megtartva az ősz folyamán.A DOSZ folyóiratot indít, ősszel jelenik meg az első szám, a
tervek szerint egy évben 4 szám lesz, 3 magyar és 1 angol szám. Trianon dokrotandusz
konferencia sorozat indul majd 2021-ben, Pécs, Debrecen, Budapest. Erről majd később
lesz bővebb információ. Tudományos ismeretterjesztő társulat, ÉT-be ismeretterjesztő cikk
pályázat a következő tanévben is hirdetve lesz, mivel sikeres volt az előző időszakban.
Elnökválasztás, felügyelőbizottságát 100 % igennel szavazták meg. Szó volt még a DÖK-ök
helyzetéről azoknál az egyetemeknél, ahol modellváltás következett be. Jelenleg úgy tűnik,
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hogy a doktoranduszok jogi helyzete nem változott sehol sem. A Tavaszi szél konferencia
október 12-én online kerül megrendezésre.
9. Egyebek
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Havonta 2 ülés kerül majd megtartásra, ezek beütemezése egy, a Képviselet előtt álló
feladat. A tervek szerint az egyik személyesen, a másik pedig online formában kerül majd
megszervezésre.
Vírushelyzet: az ülés időpontjában friss számadatokat vitatta meg a Képviselet.
Alapszabály módosítás: ehhez a HÖK és saját alapszabály összehasonlítása, amely feladatot
Hajnalka vállalta.
Továbbra is felmerült a MAB-os delegálási probléma Hajnalkánál, ezt Tamás Alexandra
kezeli majd.
KDP-vel kapcsolatos problémák a GPK-n. Nem volt rendesen hirdetve, amelyet a
doktoranduszok utólag sérelmeztek, kérdés, hogy van-e lehetőség méltányosságra. További
probléma, hogy a GPK-n egyáltalán nem volt átlátható a folyamat. Az ügy még folyamatban
van.
Doktorandusz testnevelés: felmerült, hogy külön kérvénnyel lehetséges-e. Minden hallgató
számára kvóta van a neptunban, de B bérlettel be tud járni, ha az már elfogyott a számár, a
Képviselet egyöntetűen ezt a megoldást javasolja.

Az emlékeztetőt készítette: Boldizsár Adrienn

Budapest, 2020.09.25.
Tamás Alexandra
EDK Elnök
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