
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

E M L É K E Z T E T Ő

az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2020.02.13. 20:00-kor megtartott üléséről 

Helyszín: online
Jelen voltak: Boldizsár Adrienn KJK kari képviselő

Grabarits András TTK kari képviselő
Szabó-Szentjóbi Hajnalka VBK kari képviselő
Szaller Ádám GPK kari képviselő
Táczi István VIK kari képviselő
Tamás Alexandra GTK kari képviselő
Varró Richárd Imre ÉMK kari képviselő

Kimentését kérte: 

Napirend: 

1. Elnöki és alelnöki beszámoló
Előadó: Tamás Alexandra, Szabó-Szentjóbi Hajnalka
Összefoglaló
Elnöki beszámoló:
01.24. Tóth Zoltán (korábbi elnök) átadta az EDK pecsétet az új elnöknek, Tamás
Alexandrának.
01.27. Szenátus: díjak, egyetemi tanári pályázatok, TVSZ módosítás, ÉMK specializáció
indítás, KJK specializáció indítás, TTK szakirányú továbbképzési szakok létesítése;
mindezek szerepeltek a napirendben és mind elfogadásra kerültek, a szavazások rendben
lezajlottak.
01.30. EHBDT: doktori fokozatok odaítélése, habitusvizsgálat, tiszteletbeli Doktori címre
vonatkozó javaslatok véleményezése, Ipari Professzor előterjesztés véleményezése,
témavezetői kérvények. Itt az egyik honosítási kérelmet visszaküldték megfontolásra,
ugyanis a jelölt publikációs teljesítményét nem tudta jól értékelni az EHBDT - felmerült a
kérdés, hogy honosításnál az MTMT adatbázis használatát kellene előirányozni a külföldi
kollégák számára is.
02.04. Egyeztetés az Idegen Nyelvi Központtal a doktoranduszok számára nyitott/ nem
nyitott kurzusok kapcsán; a doktoranduszok tájékoztatása.
02.04. Egyeztetés Kancellárhelyetes Úrral, HSZI Nagy Gáborral és Pál Tamással a
doktorandusz ösztöndíjak kifizetésének ütemezéséről. Eredmény: a januári ösztöndíjakat a
decemberivel fogják utalni, a szeptemberi és februári ösztöndíjak időben történő kifizetése
érdekében pedig felmerült az előregisztráció bevezetésének kérdése, ennek a lehetőségnek
utána járnak az illetékesek.
02.10. Rektori Tanács: 1. javaslat Hajnóczi Gyula mellszobrának felállítására, amelyet
elfogadtak. 2. javaslat a Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzési szak TAD-
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ok, valamint mintatanterv módosítására, amely napirendi pont visszavonásra került.
Alelnöki beszámoló: -

2. Képviselői beszámolók
Előadó: Tamás Alexandra, Kovács Ádám Tamás, Boldizsár Adrienn, Szabó-

Szentjóbi Hajnalka, Szaller Ádám, Táczi István, Varró Richárd Imre,
Grabarits András

Összefoglaló
VIK
A legutóbbi képviseleti ülés óta a Karon volt DIT és HBDT is.
DIT: Komplex vizsga tapasztalatok: 2 hallgató tantárgyból nem felelt meg, ismétlő vizsgát
kellett tennie, melyet sikerrel teljesített (Informatikai Tudományok DI), összességében
pozitív kép. A komplex vizsgán a konzulensi jelenlét és a kapcsolódó anyagok fontosságára
hívták fel a figyelmet: ezek hasznosak a bizottság számára. Egyebek pontban szóba került a
közelgő akkreditáció menete.
HBDT: Minden a normál ügymenet szerint zajlott.
VBK
Az utolsó ülés óta a VBK-n nem volt semmilyen ülés, de Hajnalka volt helyettesíteni a
GPKn kari tanácson. Nagyon sok kitüntetés kiosztásáról volt szavazás, egy beszámoló a BSc-
s MSc-s hallgatók létszámáról, tanszékek közötti arányáról, illetve ami közvetlenül az EDT-
t érinti, a doktori iskola működéséről. Nemsokára lesz akkreditációjuk. Elégedettek a
felvettek számával, a végzés is elég jó arányú. Idén nem vettek fel SH-s hallgatót.
GPK
DTB ülés: A GPK részéről Petró Bálint vett rajta részt, ő az alábbiakról számolt be. A
komplex vizsgáját ebben a félévben is minden PhD hallgató sikeresen teljesítette.18
jelentkezés volt, többen az alapvetően 100 pontosra kitalált rendszerben is 100 felett
teljesítettek, így az erős "mezőny" mindegyik tagjának állami ösztöndíjat fognak
felajánlani. Külföldre távozás, képzés hamarabb befejezése, képzésből való kilépés miatt
három ösztöndíj felszabadult, ezek odaítéléséről a DIT fog dönteni.
DIT ülés: A DTB ülés javaslatait elfogadta a DIT (minden jelentkező ösztöndíjat kap).
Beszámolók értékelése: a hallgatók döntő többsége jó ütemben halad, hiányosságok esetén
az évfolyam felelős figyelmeztette az érintett hallgatókat. A három felszabadult
ösztöndíjból a DIT döntése alapján egy lett hallgatónak ítélve, a másik kettő esetén nem
találtak megfelelő "jelöltet" (többet cégnél dolgoznak, nem lenne fair a tanszéken teljes
munkaidőben jelenlévő doktoranduszoknak járó juttatás megítélése nekik is).
Kettős témavezetésre tett javaslatot is elfogadott a bizottság.
ÉPK
Kari tanács volt 02.05-en és minden ügymenet szerint zajlott.
KJK
Kari Tanács - 02.06. Varga István felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztéseket

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 61.
Doktorandusz Önkormányzat  Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718

Egyetemi Doktorandusz Képviselet  http://edk.bme.hu



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
EGYETEMI DOKTORANDUSZ KÉPVISELET

időben, legalább egy héttel a kari tanács előtt adja le mindenki - jelenleg határidőn túl is
beérkeznek. Szakkollégiumi beszámoló; BME Díszpolgára cím Lepsényi István számára;
KT Bizottságainak aktualizálása, új tagok elfogadása; Pilótaképzés költségmódosítás; Zöldy
Máté legyen Közlekedési műszaki szakértő szakirányú továbbképzés szakfelelősi
feladatainak ellátására; egyéb - oktatási felülvizsgálat, terveznek hozzá áprilisban egy
Fórumot is. Minden elfogadásra került és rendben lezajlott.
GTK részéről:
01.29. Kari Tanács: igazgatói, tanszékvezetői pályázatok támogatása, emeritus cím
adományozása, záróvizsga külső tagok elfogadása, záróvizsga bizottsági elnökök elfogadása,
tanszéki TAD-ok elfogadása, két tanszékvezetői beszámoló. Minden rendben lezajlott.
02.05. Egyeztetés a PhD nyílt nap megszervezéséről.
02.06. GSZDI Képzési Terv és SZMSZ módosítása, a szabályzatok átnézése, javítása,
aktualizálása
02.11. HBDT: doktori eljárások folytatása.
02.11. DIT: szabályzatok (Képzési Terv és SZMSZ) módosítása, témaváltoztatási kérelmek
(2-ből 1 visszaküldve megfontolásra), témakiírások, témavezetők elfogadása --> hamarosan
frissíteni fogjuk, de azt már elektronikus szavazással.
02.12. További egyeztetés a PhD nyílt nap megszervezéséről.

3. Egyebek
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
-

4. Delegált választása a DOSZ Doktorandusz Önkormányzatok Fejlesztése Bizottságába
Előadó: Tamás Alexandra
Összefoglaló
Jelenlét: 6 fő;
6/6 igen

Az emlékeztetőt készítette: Boldizsár Adrienn

Budapest, 2020.05.21.

P.H.

Tamás Alexandra
EDK Elnök
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