BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

EMLÉKEZTETŐ
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.05.05. 18:00-kor megtartott üléséről

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

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

Vendégek: Tóth Zoltán
Napirend:
1. Időközi, részleges képviselőválasztás eredményének ismertetése és elfogadása
Előadó:
Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az időközi képviselőválasztás sikeres volt a GTK-n és a VBK-n, pontos számokat még nem
kaptunk. A képviselet egyhangúlag elfogadta a választási eredményeket. Könyves Melinda
innentől a GTK doktorandusz képviselője, Dargó Gyula pedig a VBK doktorandusz
képviselője.
2. Elnöki és alelnöki beszámolók
Előadó:
Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám
Összefoglaló
Elnök: Legutóbbi EDK ülés óta egy szenátusi ülés volt itt doktoranduszokat érintő ügy nem
volt. Az egyebekben többen jelezték a kancelláriának, hogy a bejövő postát a kancellárián
felbontják. Erre csak kitérő válaszokat kaptak, illetve a kancellár egy rendeletre
hivatkozott, aminek a szövege egyelőre nem került a szenátus elé. A szenátusi ülésen kívül
egy EHBDT ülés volt, 4 napirendi ponttal: fokozatok odaítélése, fokozat honosítás,
együttműködési megállapodás. Egyebek napirendi pontban EHBDT elnök jelezte, hogy a
júniusi ülésen beszámolót kérnek az EDK munkájáról annak elnökétől. Ugyanitt elhangzott,
hogy a BME ösztöndíjas doktorandusz keretszáma ismét csökkentésre került, ezúttal 150-re
a 181-ról. (Legutóbb 2020-ban csökkent 200-ról 181-re).
Alelnök: Nem volt alelnöki feladat.
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3. Képviselők beszámolói
Előadó:
Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám, Táczi István, Grabarits András, Medvey
Boldizsár, Dargó Gyula, Könyves Melinda
Összefoglaló
// KJK // Boldizsár Adrienn: Egy KT volt, ahol a költségvetésről volt szó, de nem kavart
nagy port, el lett fogadva. DIT, HBDT holnap lesz.
// VBK // Dargó Gyula: DIT, HBDT nem volt. KT-n Boldizsár Adrienn helyettesített,
minden normál ügymenet szerint zajlott, doktoranduszokat érintő téma nem volt.
Beszerzéses történet meg lett említve, dékánok összefogtak és kancellária pozitív
visszajelzést adott, hogy könnyítsék a beszerzéseket. A dékán körlevélben biztosította az
oktatókat és doktoranduszokat, hogy küzd a beszerzési rendszer könnyítéséért, EHBDT
elnök is kifejezte támogatását.
// TTK // Grabarits András: DT és DIT volt, semmi kirívó nem történt. KT is volt, az is
normál ügymenet szerint zajlott le. Május 12-én lesz újabb KT, amin dékánválasztásra is
sor kerül majd.
// GTK // Könyves Melinda: HBDT volt, komplex vizsgázók témaköreit és bizottságait
szavazták meg. KT-ról felmentést kért, de jegyzőkönyv alapján nem történt semmi különös.
A DI-ben Stipendium Hungaricum ösztöndíjas PhD-sok felvételi folyamat zajlik. Van
néhány ígéretes jelölt, jelen állás szerint több tanszékre is lesz új kolléga.
// ÉPK // Medvey Boldizsár: ÉDI-ben DIT volt, felvételi hirdetményt elfogadták, MAB
akkreditáció feltételesen sikerült csak. HBDT is volt, méltányossági kérelmek a 2018
nyáron komplex vizsgát teljesítőktől a disszertáció beadási határidejének 1 évvel történő
meghosszabbításáról. A kérvényeket egyhangúlag elfogadta a HBDT. KT-n személyi
szavazások, doktornaduszokat érintő téma nem volt. CsPDI-ből továbbra sem érkezik
meghívó.
// GPK // Szaller Ádám: DIT, HBDT volt, minden szokásos rendben lezajlott. Publikációk
kategóriáinak tisztázása folyamatban van, júniusi ülésen várható nagyobb fejlemény.
// VIK // Táczi István: KT volt, költségvetést megtárgyalta, elfogadta, de doktoranduszokat
érintő érdemi ügy nem volt. DIT rendes ügymenet szerint lezajlott. HBDT-ről kimentést
kellett kérnie, de a jegyzőkönyv alapján semmi kirívó nem volt. Doktoranduszok komplex
vizsga tájékoztatást kértek a dékánhelyettes úrtól és DI vezetőtől, mert úgy tűnik
elmulasztották volna.
4. Delegáltak beszámolói
Előadó:
Összefoglaló
Delegált nem jelent meg az ülésen.
5. DOSZ Híradó
Előadó:
Összefoglaló
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Tavaszi Szél konferencia halad, absztraktfüzet szerkesztés alatt van.
A MAB véleménycikket kért a DOSZ-tól, amely jó átfogó képet ad a KDP-ről, néhány
konstruktív javaslatot is megfogalmazott a DOSZ.
Nyári programokat próbálja megszervezni a DOSZ a covid előttiek szerint. Vezetőképzés
mindenképp lesz, jelen állás szerint Pécsett lesz megtartva.
Utóbbi néhány hónapban DOSZ több kiemelten fontos területen tövénymódosítást és
kormányrendelet-alkotást tudott átvinni. Egyik, hogy a doktoranduszi félév elkülönült a
hallgatóitól, hosszát a DI határozza meg ezentúl (így az ösztöndíj akár nyári hónapokban is
utalható).
Egy másik fontos eredmény, hogy a disszertáció beadási határidejéhez kapcsolódó szankció
életbe lépése törvényi rendelet alapján 1 évvel kitolódott (korábban a BME fél év haladékot
adott a komplex vizsgát követő 3 évhez képest). A szankció egyébként az, hogy minden
határidőre be nem adott disszertáció után az ösztöndíjas keretszámot csökkentik fél hellyel.
6. Egyebek
Előadó:
Összefoglaló
-

Boldizsár Adrienn

Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2021.05.06
Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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