
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

E M L É K E Z T E T Ő

az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.04.09. 14:00-kor megtartott online üléséről 

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

Grabarits András TTK kari képviselő
Medvey Boldizsár ÉPK kari képviselő
Szaller Ádám GPK kari képviselő
Tamás Alexandra GTK kari képviselő
Dargó Gyula VBK kari delegált

Kimentését kérte: Táczi István VIK kari képviselő

Vendégek: Tóth Zoltán, Könyves Melinda Katalin

Napirend: 

1. Elnöki, alelnöki beszámolók
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Elnök: 03.29 Szenátusi ülés: költségvetés elfogadásra került. EDK keret nem változott,
2.000.000 Ft EDK ösztöndíjak, 500.000 Ft dologi költség. Kiválósági ösztöndíj
költségkeretre nagyobb százalékú (40%) megvonást kapott, ez ellen Nyulászi prof. több
ízben felszólalt. 03.25. EHBDT ülés: doktori fokozatok odaítélésének követelményeinek
módosításáról is szó esett. BME szinten egységesen 2 db WoS vagy Scopus cikk lenne a
kimeneti követelmény. Honosítási eljárásról is volt vita. DI elnökválasztások eredményét
elfogadta az EHBDT. DI önértékelésekről is szó esett, EDK elnök és EHDBT elnök
egyeztetett a DI minőségellenőrzési rendszeréről, lsd. még 'Egyebek' napirendi pontban.
KDP-ről visszajelzések érkeztek: rövid határidőkkel lettek meghirdetve, vállalati partnerek
minősítése hiányzik a programból, jó volna itt is valamilyen szűrés.
Alelnök: alelnöki feladat nem volt.

2. Képviselők beszámolói
Előadó: Kovács Ádám Tamás, Boldizsár Adrienn, Szaller Ádám, Táczi István,

Grabarits András, Medvey Boldizsár
Összefoglaló
// GTK // Tamás Alexandra: 03.31 Kari Tanács: rendben lezajlott, képviselőként leköszönt,
doktoranduszokat érintő téma nem volt. Volt DI nyíltnap, TA promotálta a DOSZ-t, mint
fontos tájékozódási pontot.
// KJK // Boldizsár Adrienn: 04.22-re elhalasztották a költségvetést tárgyaló Kari Tanácsot,
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más ülés nem volt.
// GPK // Szaller Ádám: DIT: munkatervek átnézése, 03.29. Dékánnal egyeztetés a DI-k jó
gyakorlatairól. A követelményrendszerben szereplő fogalmak tisztázása, szabályzatok
átnézése is várható, ebbe EDK is be lesz vonva. Minden DI-t érintő folyamatba be van
vonva az EDK is, jó az együttműködés.
// VIK // Táczi István (írásos beszámoló): 03.23. Kari Tanács: szakbizottsági tagváltozások,
záróvizsga-felvételi és projekttárgy szabályzat módosítása, díjak, címzetes egyetemi tanári
címek megszavazása, 03.23. DIT ülés: Témakiírások, témavezetői kérelmek, tantárgyi
adatlap változás, Utólagos passziváltatási kérelem elfogadása, 03.25. HBDT ülés: PhD és
habilitációs ügyek
// TTK // Grabarits András: DT és DIT. DIT-en kijelölték az 1., 2. és 3. éves
doktoranduszok beszámolói időpontjait. A beütemezett Kari Tanács halasztásra került.
// ÉPK // Medvey Boldizsár: 03.10 ÉDI DIT ülés: komplex vizsga időpontja ki lett tűzve,
felvételi bizottság és időpont szintén, a doktori kimeneti követelmények egyetemi szintű
szigorítása az ÉDI-ben egyedileg a “minősített építőművészeti alkotás” fogalmának
meghatározásával lesz megoldva, saját minősítő bizottság felállítása lett tervbe véve. 03.17
Kari Tanács: doktoranduszokat érintő téma nem volt. CsPDI hírek: képviselőt továbbra sem
hívják az ülésekre, komplex vizsga időpontja ki lett tűzve.
// VBK // Boldizsár Adrienn és Dargó Gyula:
BA: Kari Tanács: díjak, nevezések, beszámoló az egyetemi költségvetésről nagy port kavart.
A doktoranduszi keretrészek számolási módja frissült, VBK-nál a sikeresen végzett
doktoranduszok is bele vannak számolva. 'Egyebek' napirendben kérték az EDK
támogatását a beszerzési eljárás felülvizsgálatához (VBK évi 8000 beszerzést indít, ezek
időben történő átfutásán tudományos eredmények múlnak),
DGy: HBDT és DIT ülések, minden rendben lezajlott. Komplex vizsgabizottságok
megalakultak, nem volt témavezetői vagy más személyi ütközés. A költségvetés késlekedése
nagyon éreztette negatív hatását: vegyszer és kesztyű hiány, saját költségből. Két gazdasági
ügyintéző is felmondott.

3. Tavaszi tisztújítás
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Tisztújítás időpontja csúszik az akadozó kommunikáció miatt, április végéig nem biztos,
hogy sor tud kerülni a tisztújító szavazásokra. Elnök mindent megtesz, hogy ütemesen
haladjon minden. TA: minden a lehető legrövidebb átfutási idővel legyen meghirdetve!
Dargó Gyula (VBK) és Könyves Melinda Katalin (GTK) beadták képviselői pályázatukat,
az EDK-nak nincs információja arról, hogy ÉMK-n érkezett-e be pályázat.

4. DOSZ Híradó
Előadó: Tóth Zoltán
Összefoglaló
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Tavaszi Szél konferencia szerveződik, online térbe költözik, 546 jelentkezőből csak 12 lett
elutasítva. KDP-ről nincs hír, ODT az egyetemekre hagyta a feladatokat, nem adott
támpontokat, a KDP kifizetések emiatt várhatóan csúszni fognak. DÖK vezetői rendezvény
várható, minden DÖK vezetője +1 kísérő részvételére számítanak. Ősszel Mérföldkő
konferencia várhatóan élőben lesz megtartva. Nyáron elmarad a DOSZ fesztivál, de lehet,
hogy egy nyári egyetemhez hasonló rendezvénysorozat meg lesz tartva nyár végén, ősz
elején.

5. Könyves Melinda Katalin delegálása a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori
Iskolába
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az EDK egyhangúlag delegálta Könyves Melinda Katalint a GTK doktori iskolájának DIT
és HBDT üléseire.

6. Egyebek
Előadó: Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
BA: Nyulászi prof.-al egyeztetés az EDK működéséről, EDK honlap lehetne a DI-k által
sűrűbben, jobban kihasznált kommunikációs felület. TZ: a honlapon eddig is voltak olyan
hírek, amiket az EHBDT nem küldött ki, vagy csak az ODT honlapon volt megtalálható
egyébként. TA: nem az EDK feladata híreket gyártani, tovább osztás az rendben van, de
erre nem feltétlenül van energiája az EDK-nak. BA: EHBDT részéről lenne felelős TA: van
egyetemi kommunikációs csapat, őket kellene ráállítani doktoranduszokat érintő hírekre.
// BA: A komplex vizsgát követően, illetve a doktori cím megszerzését követően az EHBDT
elnöke szerint jó lenne egy-egy hallgatói visszajelzést bekérni, minőségellenőrzési célból. A
képviselők véleménye: SZÁ: nem feltétlenül doktori cselekményhez kellene kötni a
visszajelzést DGy: anonimitás lényeges szempont lehet, ha doktori cselekményhez lenne
kötve, akkor elég nehéz lenne ezt megtartani, BA: EHBDT elnöke szerint nem szükséges
félévenként, elég kétévente
// BA: “Mérnöklányok a BME-n" kezdeményezés felkereste az EDK elnökét. Alap
megfigyelés: doktori képzésre egészen lecsökken a nők aránya a BME-n, ezt a tendenciát
szeretnék visszafordítani - erősíteni a nők jelenlétét a mérnöki képzésekben / Képviselők
véleménye: TZ: gyerekvállalás időhöz kötöttsége alapvetően meghatározza ezt a jelenséget.
Egy ismerősöm pl. pont a fokozatszerzéshez időzítette a gyerekvállalást. BA: társadalmi
elfogadottság is fontos tényező, még mindig jelen vannak a hagyományos nemi szerepek,
külső hatásokat nem biztos, hogy egyetemen belüli intézkedésekkel lehet ellensúlyozni TZ:
egyetért BA: Alacsonyabb kimeneti követelmények mellett a képzés alatt is nagyobb
eséllyel vállalnának gyereket a nők.
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Az emlékeztetőt készítette: Medvey Boldizsár

Budapest, 2021.04.10.

Boldizsár Adrienn
EDK Elnök
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