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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2013. február 25-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 Rektori Tanács 2013. február 11-ei ülésén történtekről. Itt 

a 2013. február 25-ei Szenátus napirendi pontjait tekintették át. 

1.2 Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EDK tagjait, hogy elkészültek a képviselők hivatalos e-

mail elérhetőségei illetve a levelezési lista. Emellett tárgyalásokat folytat Kovács 

Andrással (EHDK elnök) egy irodahelyiség kialakításáról, illetve egyeztetett Szabó 

Imrével (Diákközpont igazgató) az egyéb infrastruktúra biztosításáról.  

1.3 Az EDK áttekintette a 2013. február 25-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a 

következőek: Az Egyetem Díszpolgára cím adományozása; Javaslat Eötvös József-díj, 

valamint a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására; Tiszteletbeli doktori 

címek adományozása; BME Felvételi és Átvételi Szabályzatának módosítása; Javaslat a 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar által gondozott alap- és mesterképzési szakok 

szakfelelőseinek személyére; Javaslat a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására; Dr. Ispánki Béla emlékére emléktábla állítás 

engedélyezése a Baross Gábor Kollégium falán; Egyebek. Rozgonyi Eszter kérte, hogy 

az EDK foglaljon állást a Felvételi és Átvételi Szabályzat módosításával kapcsolatban. 

Az EDK 1-4-1 arányú szavazás után nem támogatta a módosítási javaslatot. Ugyanis 

ezalapján - köszönhetően a jelenlegi jogszabályoknak- a felvett doktorandusz hallgatók 

csak közvetlenül a regisztrációs hét előtt értesülhetnének arról, hogy államilag támogatott 

vagy önköltséges támogatási formába nyertek felvételt.  

1.4 Suba Gergely tájékoztatta az EDK-t, hogy felvette a kapcsolatot Kalmár Márton 

(Hallgatói Információs Központ) az elektronikus pótválasztás megszervezésével 

kapcsolatban. Emellett tárgyalnak majd arról is, hogy a jövőbeni elektronikus módon 
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történjenek a Doktorandusz Önkormányzati választások. Rozgonyi Eszter arra kérte 

Suba Gergelyt, hogy folyamatosan tájékoztassa őt a tárgyalások menetéről annak 

érdekében, hogy a pótszavazás mielőbb kiírásra kerülhessen. Hajas Lívia vállalta, hogy 

előkészíti a pótszavazás kiírásának menetét, összegyűjti a szükséges határidőket, 

feladatokat.  

1.5 Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EDK tagjait, hogy a jelenleg érvényben lévő 

jogszabályok alapján a doktorandusz hallgatóknak 4 féléven keresztül heti 4 órában kell 

mindenféle juttatás nélkül irányított oktatást végezniük. Az ezen felül tartott órákért az 

adott szervezeti egységnek a 2011. évi CCIV törvényben leírtaknak megfelelő mértékű 

munkabért kell fizetnie. Rozgonyi Eszter arra kérte a képviselőket, hogy gyűjtsék össze 

az ezzel kapcsolatos problémákat és mihamarabb tájékoztassák őt ezekről. 

1.6 Az EDK ismét megvitatta azt a kérdést, hogy a jövőben milyen pályázatokat hirdessen 

meg a doktoranduszoknak. Ismét felmerült több ötlet is. Bicsák György vállalta, hogy 

elkészít egy pályázati kiírás tervezetet a konferencián, workshop-okon való részvételi 

díjak támogatására. A következő ülésen ismét megvitatásra kerülnek további pályázati 

lehetőségek. 

1.7 Lőrinczi Ottó Botond felvetette, hogy a jelenleg érvényben lévő Európai Uniós 

szabályozások alapján a GYES-en lévő kismamák esetében minden rájuk vonatkozó 

határidő 3 évvel meghosszabbítható. Ezt azonban a doktorandusz kismamák a jelenlegi 

egyetemi szabályozások alapján nem tehetik meg. Lőrinczi Ottó Botond javaslatot 

készít arra, milyen szabályzatmódosítások szükségesek ezen probléma feloldására.  

1.8 Rozgonyi Eszter megköszönte az EDK tagjainak segítségét a részére megküldött 

tájékoztató anyaggal kapcsolatban. Elmondta, hogy a beérkezett anyagokat egységesíti, 

majd megküldi azt a képviselőknek. 

 

Következő EDK ülés: 2013. március 
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  Rozgonyi Eszter 

  Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 4. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 

 
Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

 

 

 


