
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

E M L É K E Z T E T Ő

az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2020.10.13. 09:00-kor megtartott online üléséről 

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

Szabó-Szentjóbi Hajnalka VBK kari képviselő
Szaller Ádám GPK kari képviselő
Táczi István VIK kari képviselő
Tamás Alexandra GTK kari képviselő
Varró Richárd Imre ÉMK kari képviselő

Kimentését kérte: Grabarits András TTK kari képviselő

Napirend: 

1. Elnöki és alelnöki beszámoló
Előadó: Tamás Alexandra, Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Összefoglaló
Elnöki beszámoló:
2020.09.28. Rektori Tanács: Egy napirendi pont volt: Javaslat a rektori pályázati felhívás
tartalmára, amit a Rektori Tanács elfogadta, a Szenátusra előterjeszthetőnek szavazta meg.
2020.09.28. Szenátus
Napirend előtt: kitüntetések átadása.
Napirendi pontok:
1. Javaslat a rektori pályázati felhívás tartalmára . Első lépésben ügyrendi szavazásra került
sor: változatlan maradjon-e a napirendben elfogadott első napirendi pont.
A szavazás eredménye: 5 igen, 14 nem, 7 tartózkodás, amellyel a Szenátus megváltoztatta az
eredeti napirendben elfogadott szavazási rendet. Így az előterjesztés két tételben került
szavazásra:
• 1/a szavazás: Javaslat a rektori pályázati felhívás tartalmára: időtartam az előterjesztés
szerint.
A Szenátus elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát (19 igen, 2 nem, 5 tartózkodás).
• 1/b szavazás: Javaslat a rektori pályázati felhívás tartalmára: kapcsolattartó személye az
előterjesztés szerint.
A Szenátus elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát (25 igen, 1 nem, 0 tartózkodás).
2. Javaslat az Építőmérnöki Kar új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
3. Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által gondozott Műszaki szakoktató
alapszak szakfelelősének személyére.
4. Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által gondozott Mérnöktanár
mesterszak szakfelelősének személyére.
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5. Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által gondozott Közgazdásztanár
mesterszak szakfelelősének személyére.
6. A mérnöktanár mesterszak tantervének módosítása.
A Szenátus elfogadta a 2-6. napirendhez tartozó előterjesztések határozati javaslatát (26
igen,0 nem, 0 tartózkodás).
2020.10.12. Rektori Tanács:
1. Javaslat a Tanulmányi és vizsgaszabályzatról szóló X./10./2015-2016. számú szenátusi
határozat módosítására.
Bihari: 2. paragrafus 7. bekezdés elhagyását javasolta - elfogadták.
EHK: jelenleg 2 közalkalmazotti delegált van az ESZB-ben, ezt a módosítás 4re emelte
volna, javaslat: legyen csak 3 (1 akadémia, 1 kancellári, 1 jogi személy) - elfogadták.
2. Javaslat BIM szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítására.
3. Javaslat az Útépítési, valamint az Útfenntartási és útüzemeltetési szakirányú
továbbképzési szakok szaklétesítési és szakindítási kérelmének módosítására.
4. Javalat új BME telephely létrehozására Zalaegerszegen.
5. Javaslat egy új Szervezeti és Működési Szabályzat kiadására a Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Karon.
6. Javaslat módosított Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására a
Természettudományi Karon.
7. Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által gondozott Kommunikáció és
médiatudomány mesterszak szakfelelősének személyére.
2-7. pontok: minden rendes ügymenet szerint zajlott, a Rektori Tanács Szenátusra
bocsátotta a javaslatokat.
Alelnöki beszámoló:
Az elmúlt időszakban nem történt fontos esemény.

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

Ádám, Táczi István, Varró Richárd Imre, Grabarits András
Összefoglaló
KJK:
Kari Tanács - október 8.
I. rész: Ünnepi Kari Tanács - májusban elmaradt. Aranydiplomák oktatói díjak átadása a
karon dolgozó kollégák számára.
II. rész: Rendes Kari Tanács: szokásos ügymenet. Kisebb vitát generált,hogy tanszéki
átalakulások, összevonások lesznek, de végül ez is elfogadásra került.
Virtuális HBDT ülés - normál ügymenet szerint zajlott, fokozatszerzési és habilitációs
eljárások kapcsán minden napirendi pontban elfogadták az előterjesztéseket.
Kari Tanács - előterjesztésekről online felületen volt szavazás 2 alkalommal (mindkettőt
elfogadták). Kari bizottságok ülésrendje. Két egyetemi tanári pályázat kiírása.
A legutóbbi ülés óta egyéb tevékenységek: A Duplex ösztöndíj kapcsán Dr. Horváth Gábor
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dékánhelyettes úrral egyeztetve kiírtunk egy kérdőívet, hogy megismerjük az
implementáció kapcsán a doktoranduszok véleményét. A kérdőívet ~50%-ban töltötték ki, a
kiértékelésén még folyamatban van Istvánnál.
GTK:
2020.09.25. PhD évnyitó rendezvényt tartott a Kar az első éves hallgatóknak, ahol a DI
vezetője, egy abszolvált hallgató, valamint énAlexandra tartott előadásokat, tanácsokat
adtak és beszélgettünk a hallgatókkal.
2020.09.30. Kari Tanács - személyi szavazások, szakbizottság összetétel - minden lezajlott
normál ügyrend szerint, mindent megszavazott a Tanács.
HBDT napirend hiányában elmaradt, legközelebb november 17-én lesz.
DIT nem volt tervezve sem.
GPK:
DTB: A MAB felülvizsgálat kapcsán és ettől függetlenül is, a munkatervek áttekintésénél
felmerült, hogy a PhD hallgatók hogyan és kinek jelezhetik, ha túl nagy az óraterhelésük, és
a tanszékvezetővel mint munkahelyi vezetővel való viszony miatt ez érzékeny téma. DIT-en
újra felmerült ez a téma, az a kérés, hogy a dékánhelyettes írt ezzel kapcsolatban a kari PhD
hallgatóknak: "A Doktori Tanulmányi Bizottság legutóbbi ülésén, a munkatervek
áttekintése során több olyan esettel is találkoztunk, ahol a PhD hallgatónak igen magas (>8
óra/hét) oktatási terhelése volt.
Mivel az "Irányított oktatás” tárgy a 8. félévet leszámítva 4 kreditpontos, átlagosan 4 óra/hét
terhelés az irányadó állami ösztöndíjas PhD hallgatók esetén. Ettől természetesen el lehet
térni, pl. a., a PhD hallgató vállalhat több oktatást, ha ebben megegyezik a tanszékvezetővel
(kifizetik a többletmunkát) vagy b., az adott oktatási tevékenység direkt módon segíti a
PhD munkát (pl. projekt, szakdolgozat, stb., ami beépül a disszertációba) vagy c.,
amennyiben a PhD hallgató lelkesedésből, az oktatás szeretete miatt vállalja a
többletmunkát (igen, ilyen is van!).
Akárhogy is, a többletmunkával a PhD hallgatónak (és a témavezetőjének) egyet kell
értenie és a tanszékvezetővel meg kell egyezni a részletekről. Kérem Önöket, hogy
amennyiben úgy érzik, “hatalmi” szóval kaptak plusz órákat, és ezek hátráltatják vagy
veszélyeztetik a fokozatszerzést, jelezzék nekem és felveszem a kapcsolatot a
tanszékvezetővel."
Alapvetően a munkatervek áttekintése zajlott, illetve az évfolyamfelelősi munka nagyobb
mértékű szétosztása miatt a DTB +2 oktató taggal bővült (Kari Tanácson volt is erről
szavazás), emiatt a hallgatói létszám is 2-vel emelkedni fog. Az egyik jelölt már megvan, a
másikuk ügyében még emailezek.
DIT: Új témavezetők engedélyezése, doktori témakiírások áttekintése és jóváhagyása,
doktori felvételi kiírás és ütemezése, illetve egyéni cím- és témavezető módosítások,
konzulensek kijelölése volt napirenden. A DTB ülésen áttekintett munkatervek elfogadása,
MAB akkreditációról tájékoztatás történt még - illetve a Kari Tanácshoz javaslatot fogadott
el a Tanács a DTB tagokra vonatkozóan.
HBDT: Habilitációs eljárás folytatása, javaslattétel PhD fokozat odaítélésére értekezés
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védése alapján, védésre bizottsági javaslatok elfogadása történt. Ezen kívül
cselekményindítási kérelmeket tárgyalt a bizottság. Felmerült, hogy hogyan lehetne
mindenki számára kielégítő módon meghatározni, hogy milyen publikációkat fogad el a
HBDT (korábbi példa: csak azért, hogy angol nyelvű publikáció szülessen, egy egyébként
minden cikket magyarul megjelentető folyóiratban jelentettek meg angol nyelvű cikket).
Nehéz fekete-fehér szabályokat hozni, mivel a folyóiratok is folyamatosan változnak.
Kari Tanács: Beszámoló a Kar előző évi munkájáról, javaslat a Kari Tanács ülés- és
munkatervére, biztottságok megújítására volt napirenden. Tájékoztató volt a felvételi
eredményekről, különböző díjak adományozására fogadtak el javaslatot, illetve a
specializációfelelősök személyének módosítása történt. A korábban elhalasztott ünnepi Kari
Tanács helyett díjak átadása zajlott.
ÉMK:
HBDT/DIT nem volt az elmúlt időszakban.
Kari Tanács - 2020.10.05.: Az ülés online lett megtartva Teamsen, miden el lett fogadva,
normál ügymenet szerint zajlott.
A következő napirendi pontok voltak:
1. Napirendi pontok elfogadása.
2. Bejelentések.
3. Javaslat a Kari Tanács Gazdasági Bizottságának elnökére és tagjaira, valamint a Kari
Tanács Oktatási Bizottságában, a Kari Tanulmányi Bizottságban, a Kari Hallgatói Fegyelmi
Testületben és a Kari Erasmus Bizottságban új hallgatói tagokra Előterjesztő: Dr. Dunai
László dékán és Zsótér Emese Vanda HK elnök.
4. Javaslat a Kari Tanács állandó bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyásáról Előterjesztő: Dr.
Dunai László dékán.
5. Javaslat az Útépítési, valamint az Útfenntartási és útüzemeltetési szakirányú
továbbképzési szakok szaklétesítési és szakindítási kérelmének módosítására Előterjesztő:
Dr. Tóth Csaba tanszékvezető.
6. Javaslat BIM szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítására Előterjesztő: Dr.
Dunai László dékán.
7. Beszámoló az MSc cselekvési terv teljesítéséről Előterjesztő: Dr. Dunai László dékán.
8. Javaslat emléktábla állítására a magyar felsőoktatás első ODRA – 1204 számítógépének
kari üzembe helyezésének 50. évfordulója alkalmából Előterjesztő: Dr. Dunai László
dékán.
9. Aktuális oktatási hírek Előterjesztő: Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes.
10. Aktuális gazdasági hírek Előterjesztő: Dr. Joó Attila László gazdasági dékánhelyettes
11. Aktuális tudományos hírek Előterjesztő: Dr. Krámer Tamás tudományos
dékánhelyettes.
12. A HK beszámolója Előterjesztő: Zsótér Emese Vanda HK elnök.
13. Egyebek.
VBK:
Az elmúlt időszakban nem volt esemény.
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3. A 2020/21-es EDK Tisztújítás aktuális helyzete
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
2020.10.13-ig kettő beérkezett pályázat volt: KJK és GTK.
2020.10.14. Beérkeztek a GPK, ÉPK és a VBK pályázatai is.

4. Egyebek
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
-

Az emlékeztetőt készítette: Boldizsár Adrienn

Budapest, 2020.10.21.

Tamás Alexandra
EDK Elnök
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