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Nyilatkozat

Alulírott, Oláh Petra (lakcím: 3121 Somoskőújfalu Zártkert üdülő 11905, szig.szám:
033855DE, szül.: Balassagyarmat, 1996.02.03.) kijelentem, hogy a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Karán
aktív doktorandusz jogviszonnyal, tehát választójoggal rendelkezem, illetve a jelölést
elfogadom.
Megválasztásom esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozatot teszek, továbbá nincs olyan tisztségem, amely
összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetőleg megválasztásom esetén arról haladéktalanul
lemondok.

Kelt: Budapest, 2022. június 20.

Tisztelettel:
Oláh Petra

Oláh Petra, BME ÉMK
3121 Somoskőújfalu, Zártkert üdülő 11905. hrsz.
Tárgy: Doktorandusz Képviselet – elnöki tisztségre jelölés

Elnöki pályázat
Személyes bemutatkozás
Oláh Petra vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki
Karán, a Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék másodéves doktorandusza. Egyetemi
tanulmányaimat 2015-ben kezdtem, mind a BSc, mind pedig az MSc képzést Szerkezetépítőmérnöki ágazaton, azon belül a Geotechnika, illetve Geotechnika és Mérnökgeológia
specializáción végeztem.
A Tudományos Diákköri Konferencián elért sikereim, illetve tanulmányaim miatt a
Tanszékem több oktatója is figyelmembe ajánlotta a Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és
Földtudományi Doktori Iskolát. Számomra nem volt kérdés, hogy jelentkezzek, így közvetlenül
a mesterdiploma megszerzése után megkezdtem a doktori tanulmányaimat. Kutatásom során a
visontai, külszíni fejtésű lignitbányák határoló rézsűinek vizsgálatával foglalkozom, mely
témával először a BSc diplomamunkám során találkoztam és azóta a szívemhez nőtt.
Képviselői bemutatkozás, feladatok
Az Egyetemi Doktorandusz Képviseletben 2021 novembere óta vagyok az
Építőmérnöki Kar doktoranduszai által megválasztott képviselő, majd a Képviseletben az EDK
Elnöke felkért a Képviselet alelnöki tisztségére, amelyet igyekszem azóta is lelkiismeretesen
elvégezni. Az EDK-hoz kapcsolódó munkát nagyon élvezem, örömmel látom el e feladatot,
szívesen veszek részt az üléseken, szívesen képviselem az Építőmérnöki Kar doktoranduszait.
Úgy érzem, hogy a Képviseletbe hamar beilleszkedtem, gyorsan felvettem a ritmust, gyorsan
megtanultam a tisztséggel járó teendőket. Képviseleti mandátumon során részt vettem kivétel
nélkül az összes Egyetemi Doktorandusz Képviselet ülésén, Kari Tanács üléseken, Doktori
Iskola Tanácsa ülésein és Habilitációs Bizottság és Doktori Iskola Tanácsa ülésein is, illetve
két alkalommal részt vettem a Tudományos Tanács ülésén is. Igyekszem a Karon jelenleg is
doktori tanulmányokat folytató hallgatót személyesen megismerni, úgy gondolom, hogy az
esetleges problémákkal, kérdésekkel az egyetemen belül, vagy online mindennap megtalálható
vagyok.

Képviselőként végzett feladatköreim, felelősségeim
Képviselői feladataimat a Tehetséggondozó Tanács kérésének teljesítésével kezdtem,
mely során olyan tárgyak gyűjtése volt a feladatom, melyek elfogadhatók kimagasló TDK
teljesítmény elérésével. Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes úrral történő tanácskozás után
a jóváhagyásával tantárgyi listát készítettem e célra.
Az Építőmérnöki Kar Tanterv2025 névre elkeresztelt projektben is részt vettem oly
módon, hogy Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes úrral megbeszélésen vettem részt, majd
doktorandusz találkozókat szerveztem két ízben is, mely találkozók során átbeszéltük a
jelenlegi tanterv hibáit, meghallgattam a doktorandusz társiam tapasztalatait és jegyzőkönyvet
készítettem ezen találkozókon elhangzottakból, így segítettük a tantervfejlesztést.
A tanszékemen jelen lévő külföldi doktorandusz hallgatók felkerestek a doktori képzés
átláthatóbbá tételével kapcsolatban, mely kérést úgy igyekeztem teljesíteni, hogy szerveztem a
tanszék PhD hallgatói részére egy úgynevezett GMT PhD Q&A nemzetközi doktorandusz
hallgatói fórumot, melyen felkértem a Tanszék vezetőjét, Dr. Török Ákost, aki hosszas
tájékoztatást adott a publikációs folyamatról, illetve a fokozatszerzés legfontosabb lépéseiről,
illetve tanszékünk egyik végzős PhD hallgatója beszámolt a komplex vizsga élményeiről.
Látva a Kar Doktori Iskolájába jelentkezők számának folyamatos csökkenését, úgy
véltem, hogy hasznos lenne egy PhD nyílt nap jellegű esemény szervezése és lebonyolítása, így
egyeztettem a DIT elnökkel, Dr. Kollár Lászlóval, illetve titkárral, Dr. Németh Róberttel, akik
üdvözölték az ötletet. Készítettem egy részletes prezentációt, felkerestem a Hallgatói
Képviselet HR felelősét, Dr. Lovas Tamást a Teams Hallgatói Tájékoztató csoport kezelőjét,
illetve Dr. Tóth Brigittát a Kar hivatalos Facebook és Instagram oldalainak kezelőjét az
esemény hirdetése kapcsán. A tájékoztató Teams-en került előadásra, véleményem és a
visszajelzések alapján is hasznosnak bizonyult, várakozásaimat messze meghaladó számban,
mindösszesen 19 fő vett részt rajta, illetve érkeztek kérdések is a már doktorandusz hallgatóktól,
tehát számukra is érdekes volt az esemény.
A doktoranduszok anyagi helyzetének javítását kiemelten a szívügyemnek tekintem. E
célból felkerestem Karunk dékánját, Dr. Rózsa Szabolcsot, aki nyitottan áll az ügyhöz és
felajánlotta, hogy megpróbálja teljesíteni az esetleges kéréseket, amelyek a doktoranduszoktól
érkeztek. Ezügyben kérdőívet készítettem, amelyet kiküldtem a doktoranduszoknak, érkeztek
javaslatok, melyeket továbbítottam Dékán úr felé, jelenleg végleges döntés még nem született,
de folyamatosan napirenden van a probléma.

Mindezeken felül igyekszem a lehető legmélyebben részt venni az EDK ügyeiben,
kiemelt figyelmet fordítok az EDK üléseken az alkalmazkodásra, a bekapcsolódásra és hogy
lépést tudjak tartani a nálam bölcsebb, régebb óta tevékeny képviselőkkel.

Alelnökként végzett feladataim, felelősségeim
Alelnökként az elnök segítése és esetleges helyettesítése volt a legfőbb feladatom, oly
módon, hogy képviseljem az EDK-t a Rektori Tanács üléseken, illetve olyan neves
eseményeken, mint például a József Nádor szobor koszorúzásán, a Szellemi Tulajdon
Világnapja Konferencián és az Ünnepi Szenátusi Ülésen.
Folyamatosan egyeztettem az Elnökkel az EDK keretein belül elvégzendő munkákról,
elkövetkezendő hónapok feladatainak átbeszéléséről. Illetve egyeztettem az EHK-val a
modellváltás és a doktoranduszok helyzetének esetleges javítása közötti összefüggés kapcsán.
Alelnökként volt lehetőségem részt venni online TuT Pub ülésen két alkalommal, ahol
megfigyeltem az új Open Access stratégia kidolgozását.
Több alkalommal is helyettesítést is vállaltam: helyettesítettem a GTK képviselőt a
GTK Kari Tanács ülésén, illetve a GPK képviselőt az GPK Kari Tanács ülésen. Együtt vettem
részt a GTK újonnan megválasztott képviselőjével a GTK Kari Tanács ülésén, majd ezt
követően megbeszélést tartottunk az EDK ügyeiről, betanítottam a szavazási folyamatba és
utána tájékoztattam tartottam az EDK-ban rá váró legfontosabb ügyekről, illetve az eddigi
tapasztalataimról.

További terveim a Doktorandusz Képviseletben
Elnöki tisztségre történő pályázásom legfőbb motivációja a BME összes Karának
doktoranduszainak képviselete az őket érintő ügyekben, a tisztséggel járó kereteken belül a
munkájuk, tanulmányaik segítése, az EDK egységének megőrzése és a képviselők munkáinak
gördülékeny lebonyolításának biztosítása.
Szeretném folytatni az érdekképviseleti és tudományszervezési feladataim ellátását,
mind kari, mind egyetemi szinten az EDK elnöki pozíciójának betöltése által, valamint a
jelenlegi elnök, Boldizsár Adrienn által elindított folyamatokat. Elnöki terveim között szerepel
továbbra is a képviselet összefogásának növelése, és kívánom a továbbiakban is fenntartani a
jó kapcsolatot a többi intézmény doktorandusz képviseletével, platformot adva az
együttműködési lehetőségeknek.

Amennyiben a képviselők megtisztelnek azzal, hogy elnöküknek választanak, a tisztség
betöltése idején képviselem a Doktorandusz Önkormányzatot külső szervek előtt, egyetemi
fórumokon, illetve minden olyan eseményen, ahol a doktoranduszokat érintő kérdések
merülnek fel.
Képviselőként számos véleményt, tapasztalatot, panasztételt gyűjtöttem össze a
doktorandusz társaimtól, így elnökként a megvalósítandó terveim között elsősorban ezen ügyek
szerepelnek.
Szívügyemnek tekintem azon hallgatók segítését, akik a doktori tanulmányaik mellett
nem, vagy csak korlátozottan tudnak munkát vállalni. A saját Karomon ezzel kapcsolatban már
megkezdtem az egyeztetéseket a Dékán úrral, de kiterjeszteném egyetemi szintre is. Hatalmas
segítség lenne a leginkább rászoruló doktoranduszoknak például az ingyenes kollégiumi
férőhely biztosítása, de a legfontosabb célom, hogy minden követ megmozgassak annak
érdekében, hogy a doktoranduszok méltó ösztöndíjhoz juthassanak.
Továbbá, Elnökként kérelmezném, hogy a Tantárgyak kreditekhez szükséges doktori
tárgyak teljesítésének követelménye vegye figyelembe a doktoranduszok jogait. Értem ez alatt
az adott tárgy teljesítéséhez elengedhetetlen kritériumokról a Hallgatók időben történő
tájékoztatását a tárgy oktatója által, ugyanis gyakori tapasztalat ennek teljes hiánya, mely okból
kifolyólag a félév végén több tárgyból feltornyosulnak a feladatok, ami szükségtelen mértékben
leterheli a doktoranduszokat.
Tervem annak az érvényre juttatása is, hogy a komplex vizsga előtt álló Hallgatók
legkésőbb a komplex vizsga időpontja előtti 30. napon értesítést kapjanak a komplex vizsga
időpontjáról, de legalább annak napjáról.
Már képviselőként is fontosnak tartottam a doktoranduszok egymás közötti jó
viszonyának, összetartásának kialakítását, ezért Karon belül szerveztem csapatépítés gyanánt
egy doktorandusz találkozót az Egyetemen kívül. Elnökként szívesen megszervezném a
Doktorandusz Gólyatábort, amely során tapasztalatokat tudunk megosztani az újonnan felvett
doktoranduszokkal.
Több Karon is bevett szokás PhD nyílt nap jellegű események szervezése, erre szeretnék
kérni minden kari Képviselőt, ugyanis elengedhetetlenül hasznosnak érzem azon Hallgatók
számára, akik gondolkodnak doktori képzésen.
Véleményem szerint nem csak a doktoranduszok egymás közti jó viszonyának ápolása
fontos, hanem az EHK-val is, így célom, hogy az EHK-val eddigi jó kapcsolatot tovább

ápoljam, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk együtt dolgozni a Hallgatókat érintő
kérdésekben.
Célom továbbá fejleszteni az EDK láthatóságát az egyetemi platformokon. Korábban
elindult egy közös együttműködés a Karok doktorandusz képviselői között, amely során az
egyes Doktori Iskolák „jó gyakorlatait” gyűjtötték össze. Ezt a folyamatot mindenképp
szeretném folytatni és erősíteni. Terveim között szerepel a doktoranduszi képviselet
feladatainak pontos dokumentációja, ezzel elősegítve az egyes szerepkörökhöz tartozó
feladatok átláthatóságát.
Bízom benne, hogy a választott képviselők, és a megválasztásom esetén a képviselendő
doktoranduszok bizalmát is elnyerem.
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