EMLÉKEZTETŐ
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2013. október 30-án
n tartott üléséről
ülésérő

Jelen voltak: Bögöly Gyula,, Hajas Lívia, Imre Gábor, Kovács András, Lippai Rita,
Rita Lőrinczi
Ottó Botond,, Tempfli M. Szilárd
Kimentését kérte: Soltész Dániel

őterjesztések:
Beszámolók, előterjesztések:
1.1 Lippai Rita beszámolt az Egyetemi Doktorandusz Képviselet (EDK) Tisztújító
Szavazásának végeredményéről.
végeredményérő Elmondta, hogy minden
inden karon elegendő doktoráns
hallgató adta le a szavazatát, így a szavazás érvényes volt. Az EDK ismét nyolc
(karonként egy fő)
ő) szavazati jogú tagból áll.
1.2 Lippai Rita tájékoztatta az EDK-t
EDK t az ülés napirendi pontjairól. Elmondta, hogy az első
napirendi pont az EDK elnök választása majd ismertette a szavazás menetét.
1.3 Az elnöki poszt betöltésére egy doktorandusz képviselő jelentkezett: Lippai Rita.
Rita Lippai
Rita ismertette következő évi terveit, majd az EDK egyhangú, 7-0-0
7 0 arányú szavazást
követően
ően Lippai Ritát választotta a testület elnökének.
1.4 Lippai Rita beszámolt
ámolt a Rektori ülésen történtekről.
történtekrő Elmondta,
a, hogy itt beszéltek a
Magyar

Tudományos
udományos

Akadémián

dolgozó

önköltségess

PhD

hallgatók

tandíjmentességének, illetve a tandíj csökkentésének lehetőségérő
őségéről. Ezen hallgatók
tandíjmentességet nem kaphatnak, de tetszőleges
tetszőőleges mértékben csökkenthető
ő a tandíjuk.
1.5 Lippai Rita ismertette Csőke
Cső Rita (Jogi Csoport vezető) állásfoglalását a doktoranduszok
munkavégzésének szabályaival kapcsolatban. Az Nftv. szerint a doktoranduszok számára
előírható
őírható legfeljebb heti 8 óra munkavégzés
munkavégzés doktorandusz munkaszerződéssel,
munkaszerző
mely
beleszámít abba a felsőő korlátba, hogy a doktorandusz hallgatói munkaszerződés
munkaszerző
alapján
legfeljebb heti 20 óra munkát végezhet. A 8 óra elrendelhetőő munkavégzésért
mun
nem
kötelezőő fizetést biztosítani a doktoranduszoknak, e felett viszont igen,
igen a törvényben
meghatározott módon. Lippai Rita és Bögöly Gyula egyeztettek a Doktoranduszok
Országos Szövetségének (DOSZ) Jogsegélyszolgálat ügyvédjével, majd elmondták, hogy
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az ő álláspontjuk is azonos az Nftv. ezen szakaszának
ak értelmezésével kapcsolatban.
1.6 Imre Gábor javasolta, hogy az EDK készítsen saját honlapot.
honlapot. A holnap elkészítésével
kapcsolatos feladatokat Imre Gábor vállalta.
1.7 Lippai Rita jelezte, hogy az október 21-ig
21 leadott számlák alapján hat embernek lehetett a
pályázaton elnyert összeget kiutalni. A továbbiakban
biakban a számlák összegyűjtését
összegyű
és a
kifizetéssel kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat Hajas Lívia vette át Bögöly
Gyulától.
1.8 Lőrinczi Ottó Botond javaslatára Lippai Rita kérni fogja Süveges Péter (Támpont Iroda
vezető) segítségét abban,
abban hogy Neptun üzenet formájában tájékoztatva legyenek a
doktoránsok arról, hogy a 068-as
068
kérvény kitöltése szükséges a BME Sportközpont
lehetőségeinekk használatához.
1.9 Lippai Rita átadta Bögöly Gyulának
Gyul
az igazoló lapot, mellyel részt tud venni a DOSZ
küldöttgyűlés következő ülésén.
1.10 Az EDK megegyezett abban, hogy az ülések kéthetente
k
hétfőn
őn kilenc órakor lesznek
megtartva. A következőő ülés időpontja:
idő
2013. november 11.

Hajas Lívia
jegyzőkönyvvezető
őkönyvvezető

Lippai Rita
elnök
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