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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2013. február 4-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Bicsák György, Bögöly Gyula, Hajas Lívia, Lippai Rita, Lőrinczi Ottó Botond, 

Rozgonyi Eszter 

Tanácskozási jogú tag: Suba Gergely 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Rozgonyi Eszter beszámolt a Szenátus 2013. január 28-ai ülésén történtekről.  

1.2 Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EDK tagjait, hogy a múlt héten megjelent az 1/2013-as 

Rektori Utasítás a hallgatók fizetendő egyéb díjakról illetve ennek módosítása a 2/2013-

as Rektori Utasítás. Ezen utasításban szereplő térítési díjak jelenleg a doktorandusz 

hallgatókra nem vonatkoznak, őket nem érintik. 

1.3 Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a GMF Jogi Osztály véleményét még várja a legutóbbi 

ülésen felmerült, a doktoranduszok foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekről. 

1.4 Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EDK-t, hogy a jövőben e testület foglalkozik majd a 

doktorandusz hallgatók kollégiumi férőhelyosztásával. Arra kérte Lippai Ritát, hogy 

vegye fel a kapcsolatot Fekete Dórával (Egyetemi Hallgatói Képviselet, kollégiumi 

referens) a jövőbeni teendőkkel kapcsolatban. 

1.5 Rozgonyi Eszter arra kérte Bögöly Gyulát, hogy készítsen egy rövid felhívást a Campus 

Hungary ösztöndíjról, amelyben tájékoztatjuk a többi doktorandusz hallgatót erről a 

pályázati lehetőségről. 

1.6 Rozgonyi Eszter felvetette annak lehetőségét, hogy a jövőben az EDK különböző 

pályázatokat hirdessen meg a doktoranduszoknak. Felmerült a konferencián való 

részvételi díjak, konferenciára történő kiutazások támogatása; a doktoranduszok 

kutatásához szükséges eszközök (kisebb értékű laboreszközök, fizetős cikkek… stb.) 

megvásárlásának támogatása, egyéb tudományos tevékenység támogatása. Rozgonyi 

Eszter ennek kapcsán arra kérte a tagokat, hogy mindenki gyűjtse össze, a saját karán 

milyen támogatásokban részesülnek a doktoranduszok illetve mindenki gondolkozzon 
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még további pályázati lehetőségeken. Amint kiderül az erre használható keret mértéke, 

úgy megkezdődik majd a pályázatok kiírása is. 

1.7 Rozgonyi Eszter azt kérte, hogy a doktori képzésekről készített tájékoztató anyagot 

mindenki küldje meg részére, hogy ezeket a következő ülésen tárgyalni lehessen. 

1.8 Rozgonyi Eszter ismét kérte, mindenki gondolja át, hogy a jövőben hogyan segíthetné a 

testület a doktoranduszok helyzetét, mik a megvalósítandó feladatok illetve az elérendő 

célok. 

 

Következő EDK ülés: 2013. február 4. (hétfő) 9:00 

 

 

 

  Rozgonyi Eszter 

  Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 4. 
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