BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

EMLÉKEZTETŐ
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.06.10. 16:00-kor megtartott üléséről

Helyszín: MS Teams
Jelen voltak: Boldizsár Adrienn
Dargó Gyula
Könyves Melinda
Medvey Boldizsár
Szaller Ádám
Táczi István
Kimentését kérte: Grabarits András

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

Vendégek: Tóth Zoltán
Napirend:
1. Elnöki és alelnöki beszámoló
Előadó:
Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám
Összefoglaló
Elnök: Rektori ülés, EHBDT ülés, EHDK ülés és Szenátusi ülés volt. A Szenátuson minden
napirend szerint rendben lezajlott, doktoranduszokat érintő téma nem volt. Az EHBDT
elnökkel volt külön egyeztetés egy kimeneti minőségbiztosítási visszajelző kérdőív
kidolgozásáról, lebonyolításáról. Májusi elnöki teendők főleg a képviselői ösztöndíj
pályázatok kiírásában, elbírálásában, erről szóló tájékoztatásban merültek ki. Az Élet és
Tudomány cikkpályázat kiírásának véleményezésébe bevonták, doktoranduszként és
oktatóként is lehet pályázni, ösztöndíjat is lehet vele nyerni.
Alelnök: alelnöki feladatok nem voltak a legutóbbi ülés óta.
2. Képviselői beszámolók
Előadó:
Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám, Táczi István, Grabarits András, Medvey
Boldizsár, Dargó Gyula, Könyves Melinda
Összefoglaló
// KJK // Boldizsár Adrienn: Május 6-án volt DIT, HBDT - ezeken minden rendben
lezajlott. Május 27-én KT volt a rektor részvételével, ahol dékánválasztásra került sor.
Varga István lett újra megválasztva, egyedüli jelentkezőként. Június 18.-n már jelenléti
formában lesz KT.
// VBK // Dargó Gyula: Május 14.-n KT, dékánválasztás, egy jelölttel: Szarka András
(korábbi gazdasági dékánhelyettes), aki 100%-os támogatottsággal lett megszavazva.
Díjakra való jelölések, illetve kinevezések történtek. Beszerzésre vonatkozó szabályokat
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sikerült úgy módosítani, hogy 200 ezer forint alatti tételekre valamivel egyszerűbb lesz a
beszerzési eljárás. HBDT-n Doktorandusz felvételi témahirdetések megtárgyalása volt
napirenden. Egy téma meg lett tagadva mert nyugdíjas lesz a kiíró, illetve eleve túl sok
doktorandusza van. Doktoranduszi keretlétszámról is szó esett. DIT végén szó volt a
doktoranduszi ösztöndíj és a piaci fizetések drasztikus különbségéről. Nyelvvizsga
kötelezettség középfokú angol a komplex vizsgára, később egy harmadik nyelvből B1-es
nyelvvizsga. Ez utóbbit mindenki feleslegesnek tartja, de törvényi korlátozás van rá, még
nem látszik kiút.
// GTK // Könyves Melinda: KT volt május 26-án, ahol dékánválasztásra került sor. Dr.
Koltai Tamás egyedüli jelöltként másodszor kapott bizalmat. Díjak, dícséretek odaítélése
történt még. A héten DIT vagy HBDT ülés volt, de nem kapott meghívót, adminisztratív
hiba miatt. Komplex vizsga lesz a héten. Magyar doktorandusz felvételi szervezése
elkezdődött, 13 jelentkezőt hallgatnak meg a jövőhéten.
// ÉPK // Medvey Boldizsár: Két KT volt a legutóbbi ülés óta. A május 12-i rendkívüli KT
elfogadta a kari költségvetést. Tanszékvezető (újraválasztás) és tanszéki névváltozás történt.
Doktoranduszokat érintő ügy nem volt napirenden. Május 20-i KT-n dékánválasztás volt a
rektor jelenlétében. Alföldi György másodjára kapott bizalmat. CsPDI-ben komplex
vizsgák zajlottak, a vizsgák elvárt teljesítési határideje és az erről szóló értesítés nem volt
jól összehangolva. Volt aki a bizottság összetételéről és a teljesítési időszakról annak
második napján kapott értesítést. A CsPDI üléseire továbbra sem küldenek meghívót. Az
ÉDI-ben nem volt ülés.
// GPK // Szaller Ádám: Június 3-án KT volt, kinevezések, díjátadások történtek.
Doktoranduszokat érintő ügy nem volt.
// VIK // Táczi István: DIT, HBDT ülések voltak. Normál ügymenet szerint zajlott le
minden. KT volt május 25-én, költségvetést, tanszékvezető jelölteket szavazott meg a KT.
Minőségbiztosítási Bizottság mutatott be jelentést a Projektárgyakat illetően.
3. HSZI EDK képviseleti ösztöndíjak a 2020/21/2 időszakra
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
A benyújtott ösztöndíjpályázatok alapján kiszámolt HSZI képviseleti ösztöndíjakat az EDK
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
4. DOSZ híradó
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Holnap lesz DOSZ küldöttgyűlés - tavaly augusztus óta először. Az idei KDP pályázati
kiírás június 15-én fog megjelenni, ezúttal nem lesz egyetemi létszámlimit, mindenki
megkapja majd az egyetemi befoadót, aki megfelel a feltételeknek, viszont csak komplex
vizsga előtt állók jelentkezhetnek.
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5. Egyebek
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
A következő ülés június 24-én, csütörtökön 18 órakor lesz, immár személyes jelenléttel.
Elnökválasztásra kerül majd sor, a pályázat már kiírásra került.
Az EDK fontolgatja egy hírszerkesztő pozíció vagy feladatkör megalkotását a képviseleten
belül. A feladata a doktoranduszokat érintő hírek gyűjtése és szerkesztése és EDK honlapon
való közzététele lenne.

Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2021.06.11.
Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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