BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

EMLÉKEZTETŐ
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2021.02.01. 15:00-kor megtartott üléséről

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

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

Vendégek: Szabó-Szentjóbi Hajnalka (VBK, leköszönt képviselő), Tóth Zoltán (DOSZ), Petrovics Nándor
(NKE)
Napirend:
1. Corvinus Alapítvány - tapasztalatok meghallgatása
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Petrovics Nándor az EDK vendégeként volt jelen az ülésen és beszámolt arról, hogy
doktoranduszként miket tapasztaltak a Corvinuson a alapítványi modellre való átállás során
és az azóta eltelt időben.
A doktoranduszok munkaviszonya, juttatásai nem változtak a modellváltás következtében,
így nem éreztek különösebb hatást.
Azt, hogy melyik egyetemen, illetve mikor kerül sor ilyen modellváltásra nehéz előre
megmondani.
Korábban a modellváltás egyik előnyeként hirdetett közbeszerzési kötelezettség megszűnése
az első másfél év alatt nem érvényesült, továbbra is közbeszerzéshez kötött sok beruházás.
A tapasztalatok meghallgatása után szó esett arról is, hogy az alapítványi modell esetén az
egyetemi alkalmazottak nem közalkalmazottak, a szerződésük így a Munkatörvénykönyv
hatálya alá tartozik. Ez az státuszok stabilitását csökkenti, de ugyanakkor azt a potenciált
hordozza magában, hogy a bérezések piaci színvonalra emelkedjenek. Ehhez arra is szükség
van, hogy több forrás áramoljon az adott egyetemhez, amit az alapítványi modell
elméletileg megkönnyít, de a támogatókat meg is kell nyerni.
2. Az új VBK-s képviselőjelölt bemutatkozása
Előadó:
Összefoglaló
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Bemutatkozott Dargó Gyula VBK-s doktorandusz. Korábban még képviseleti feladatot nem
látott el, de érdeklődéssel követi a kari ügyeket. A hivatalos tisztújítási pályázat lezárásáig
HBDT és DIT delegálti feladatokat tud ellátni.
3. Elnöki és alelnöki beszámoló
Előadó:
Tamás Alexandra, Boldizsár Adrienn
Összefoglaló
Az elnök arról számolt be, hogy a legutóbbi ülés óta az EDK ösztöndíj pályázatok elbírálása
és adminisztrálása volt a fő elnöki feladat. Ezen felül a Szenátus és az EHBDT ülésén vett
részt, amik rendben lezajlottak. Egyedül az új egyetemi email címek kapcsán volt szó a
korábbi email címek sorsáról. Az EHBDT állásfoglalást szándékozik kiadni arról, hogy a
tudományos kapcsolattartás végett elengedhetetlen lenne a korábbi email címek fenntartása.
Az alelnök arról számolt be, hogy nem adódott alelnöki feladat a legutóbbi ülés óta.
Az elnök és alelnök Prof dr. Czigány Tibor rektorjelölttel beszélgetett a pályázatáról, erről
az 5. napirendi pontban számolnak be.
4. Képviselői beszámolók
Előadó:
Tamás Alexandra, Boldizsár Adrienn, Szabó-Szentjóbi Hajnalka, Szaller
Ádám, Táczi István, Grabarits András, Medvey Boldizsár
Összefoglaló
// GTK // Tamás Alexandra: a legutóbbi ülés óta nem volt képviselői feladat.
// KJK // Boldizsár Adrienn: két DIT ülés és egy HBDT ülés volt, amik rendben lezajlottak.
A DI témakiírásait beszélték át, illetve a felvételi eljárás lezárása történt meg. A képviselő
jelezte, hogy a félév során szükséges adminisztráció hallgatói teendőiről a kar
doktoranduszai nem kapnak kellő tájékoztatást. A DI adminisztrátori munkájának
segítésére a képviselő felkérte az EDK-t, hogy dolgozzon ki egy javaslatot a félévek
menetéről általánosságban.
// VBK // Szabó-Szentjóbi Hajnalka: az előző EDK ülés előtt felvételi eljárás rendben
lezajlott, ahogy a január 14-i HBDT ülés is. Ez utóbbin Szilágyi Imre Miklós habilitációs
eljárásával kapcsolatban problémák merültek fel. A problémákat külön bizottság vizsgálta
ki, végeredményben az EHBDT 94,4% támogatottsággal megszavazta a habilitációt.
// GPK // Szaller Ádám: a DI MAB akkreditációja lezajlott. A DI 1 évre megkapta az
akkreditációt. A rövid időtartam is jelzi, hogy sok téren változtatásra van szükség, ebben az
EDK segítségét is kérte a képviselő.
// VIK // Táczi István: legutóbbi ülés óta DIT nem volt, HBDT és KT zajlott le rendben. A
képviselőt docensi pályázatok véleményezésére hívták be, ahol érdemben meghallgatták a
véleményét.
// TTK // Grabarits András: MAB akkreditációs folyamat zajlott le, eredmény még nincs.
DIT és HBDT ülések rendben lezajlottak, PhD folyamatok indításáról és lezárásáról is
születtek döntések.
// ÉPK // Medvey Boldizsár: legutóbbi ülés óta egy DIT ülésen vett részt az ÉDI-ban. Itt
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egyik fő téma a külföldi láthatóság és a külföldi hallgatók részarányának jövőbeni növelése
volt. Külföldi hallgatók csoportos jelentkezésére vonatkozó megkeresésre egyhangúlag az a
döntés született, hogy csak egyéni jelentkezéseket fog fogadni a DI a jövőben is. A DI
vezetése egyetért abban, hogy nyitni kell a külföldi kapcsolatok felé, de jelenleg nincs
kapacitás több külföldi hallgatót fogadni. Ezt a kapacitást szándékában áll a DI-nak
fokozatosan kiépíteni. A CsPDI részéről továbbra sem kap meghívót az ülésekre.
5. Rektori pályázatok megvitatása
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Az EDK a rektori pályázatokat megvitatta. Érdemi egyeztetés Prof dr. Czigány Tiborral
történt, az ő kezdeményezésére. Az elnök és alelnök vett részt a beszélgetésen, ahol
meghallgatták Czigány professzor úr szándékait.
A másik rektorjelölt nem lépett kapcsolatba az képviselettel.
6. HDÖK alapszabály módosítás
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Az elnök beszámolt a módosításokról, melyek lektorálásában ő maga is részt vett. Kiemelte,
hogy a módosítás lehetővé tenné a passzív státuszú hallgatók képviselői tisztségvállalását is.
A HDÖK alapszabály módosítása az EDK alapszabályának módosítását is magával vonja,
erre az előbbi lezárulta után sort kerít a képviselet.
7. 2020/21 I. félévre kiírt doktorandusz képviseleti ösztöndíj pályázati eredmények elfogadása
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
A ösztöndíj pályázati eredményeket a képviselet egyhangúlag elfogadta.
8. Egyebek
Előadó:
Tamás Alexandra
Összefoglaló
Tóth Zoltán EDK tancsadó beszámolt arról, hogy a Kooperatív Doktori Program pályázat
lezárult, 20 pályázó nyerte el az ösztöndíjat.
Medvey Boldizsár ÉPK képviselő kért információt arról, hogy a többi képviselő milyen
csatornákon és hogyan tartja a kapcsolatot a doktorandusz társaival. Ennek nyomán
kialakuló párbeszéd eredménye, hogy a közeljövőben napirendre tűz a képviselet egy erre
vonatkozó tapasztalatcserét.
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Budapest, 2021.02.11
Tamás Alexandra
EDK Elnök
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