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a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlésének rendes üléséről.

Időpont: 2016. szeptember 8., 17:00 óra
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1101 Budapest, Hungária körút 9-11. A épület 530-as terem

Levezető elnök: Fekete Csanád
Jegyzőkönyvvezető: Petkovics Tamás

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség, levezető elnök megállapítása, jegyzőkönyvvezető megválasztása és
napirendi pontok elfogadása.

2. Elnöki beszámoló az előző féléves (2015/2016 tavasz) rendezvényszervezői tevékenységekről
és a Küldöttgyűlés tagjainak Doktorandusz Önkormányzattal összefüggő, múlt féléves
tevékenységeinek megbeszélésé.

3. Egyetemi KÖFOP pályázattal kapcsolatos teendők megbeszélése.
4. Előttünk álló félévben (2016/2017 ősz) megtartandó rendezvények előkészítésének

megbeszélése.
5. A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet szeptember 1-i változásából következő egyetemi szintű

és doktori iskola szintű szabályzat módosításokkal kapcsolatos teendők megbeszélése.
6. Egyéb képviselői felvetések, indítványok megbeszélése. g

1. napirendi pont: Határozatképesség, levezető elnök megállapítása, jegyzőkönyvvezető
megválasztása és napirendi pontok elfogadása.

A Küldöttgyűlés ülésén jelen van 4 képviselő:
FásiCsaba
Fekte Csanád
Petkovics Tamás
Vajkai Edina

Távol van 1 képviselő:
Balog Fatime

l\/legállapítást nyert, hogy a Küldöttgyűlés szavazati jogú tagjainak több mint kétharmada jelen van, a
Küldöttgyűlés határozatképes. Levezető elnöki tisztséget Fekete Csanád DÖK Elnök vállalja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Petkovics Tamást jelöli, melyet a Küldöttgyűlés egyhangúan támogat. Az
levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a Küldöttgyűlés egyhangúan elfogad.

2. napirendi pont: Elnöki beszámoló az előző féléves (2015/2016 tavasz) rendezvényszervezői
tevékenységekről és a Küldöttgyűlés tagjainak Doktorandusz Önkormányzattal összefüggő, múlt
féléves tevékenységeinek megbeszélésé.

Fekete Csanád DÖK Elnök ismerteti az előző évben, DÖK által rendezett Tudomány Kapujában 2016,
A NATO szerepe a globális térben című poszterverseny és konferencia megvalósításának
eredményeit.



A rendezvény az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiumával, a Doktoranduszok Országos
Szövetségének Hadtudományi Osztályaival és a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer
István Ifjúsági Klubjával együttműködésben lett rendezve 2016. június 14-én a Ludovika épületben.
Az akkor tartandó NATO Varsói csúcsértekezlet adta a tematikus jellegét, melyhez témakörben
igyekeztek illeszkedni az érkezett művek. Összesen 15 poszter érkezett.
A poszterkiállítás megtekintése után kisebb konferenciabeszélgetés zajlott a Varsói csúcsértekezleten
várható fejleményekről. A konferencián több magas rangú tudományos és kormányzati személyiség
is rész vett. Összességében a rendezés és kivitelezés sikeresnek tekinthető, az előadás is sikeres volt.
Több megkeresés érkezett a folytatásra.

Fekete Csanád ismerteti, hogy az elmúlt időszakban rendszeresen járt Egyetemi Szenátusi ülésekre,
rendkívüli esemény nem történt ezek során. A Egyetemi Minőségügyi Bizottságba Petkovics Tamást
jelölte mint tagot, melyet a Szenátus később jóváhagyott.

Petkovics Tamás jelzi, hogy még a Szenátusi jóváhagyás előtt részt vett az EMÜBI ülésen tanácskozási
joggal. Teljes taggá válása óta még nem hívták ülésre, valószínűleg még nem tartott az EMÜBI ülést
azóta. Ezen felül részt vett a Katonai Műszaki Doktori Iskola rendes felvételi eljárásában, mivel az
Elnök oda delegálta. (nem ő a KMDI Doktori Iskola Tanácsának, DÖK által delegált tagja) A felvételi
eljárás során, mint tanácskozási jogú tag, megfogalmazta aggályait egyes jelöltekkel kapcsolatban.
Pótfelvételire már nem hívták, amit nem is bán igazán.

Fekete Csanád ugyanígy részt vett a Hadtudományi Doktori lskola felvételi eljárásában és a HDI
Doktori lskola Tanácsának ülésein. Rendkívüli esemény nem történt. Őt szabályosan meghívták a
pótfelvételi eljárásra is.

Vajkai Edina jelzi, hogy ő nem kapott felkérést a Rendészettudományi Doktori Iskola felvételi
bizottságában való részvételre, pedig a DÖK Elnök előzetesen intézkedett a jelöléséről.

Fási Csaba beszámol róla, hogy a rendes felvételi eljárásban ő részt vett a Közigazgatási Doktori
iskolában, de a pótfelvételire őt sem hívták meg. Jelzi továbbá, hogy a Közigazgatás Tudományi
Doktori iskolában vezetőváltás történt és Prof. Dr. Bukovics István helyett Prof. Dr. Kiss György az új
vezető.

3. napirendi pont: Egyetemi KÖFOP pályázattal kapcsolatos teendők megbeszélése.

Fekete Csanád ismerteti az egyetemi KÖFOP pályázatok jelentőségét, illetve javaslatát, hogy a
Doktorandusz Önkormányzat, minél inkább próbáljon részt venni a pályázatokba, illetve valamilyen
módon próbálja a doktoranduszok érdekeit érvényesíteni a pályázati pénzek elosztásánál.

A többi jelenlevő is beszámol róla, hogy tanszékükön, aktív elkészületek vannak Kutatóműhelyek
alapítására, mellyen keresztül a forrásokhoz lehetjutni.

Fási Csaba, - mivel már jobban átlátja a pályázati rendszert - ismerteti az projekteket és a
projektvezetőket és ismerteti a pályázati lehetőségek kihasználásának módját.

Petkovics Tamás véleményt fogalmaz meg a KÖFOP pályázatokkal kapcsolatban: Szerinte a pályázati
rendszer alapvetően elhibázott az alapfilófiáját tekintve. A kutatási forrásokhoz jutás a
Kutatóműhelyeken és egyéni kutatói pályázatokon keresztül látszik lehetségesnek, melyek döntően
támogatási formát tekintve közvetlen bérjellegű kifizetésben jelennek meg, kimeneti eredményeket
pedig „kilóra” mérik. Ezzel csak azt érik el, hogy a források 90% teljesen haszontalan, alibi kutatásokra
fog elmenni, ahol formálisan teljesítik az eredménykritériumokat, - azaz sok ezer ívnyi
tanulmánykötet és publikáció fog megjelenni -- de valós, komoly tudományos eredmény elérésére



senki sem motivált. Ez nagyon káros az Egyetem tudományos színvonala tekintetében. Egy dolog
papírra hányni tömérdek karaktert, és egy teljesen másik dolog nemzetközi színvonalú, elismert és
hasznos kutatásokat végezni, melyek nem a formalitásról, mennyiségről, hanem a minőségről
szólnak. A mennyiségi eredményfeltételek helyett, tágabb időtávú és minőségi kritériumoknak
kellene megjelennie (pl. impact factoros megjelenés). Továbbá a források döntő részét nem bér
jellegű kifizetésekben, hanem a kutatói infrastruktúra és háttér biztosításhoz szükséges eszközök
beszerzésére kellen használni. Informatikai rendszer fejlesztése, publikációs és egyéb adatbázisok
megvásárlása, könyvtári eszközök (könyvscanner) és könyvbeszerzés, kutatástámogató
szoftverrendszer licenszek, kutatói Iaborok felszerelése és a konkrét kutatási lépésekhez szükséges
adatbázisokhoz, mérési folyamatokhoz források nyújtása. Jelenlegi formájában Petkovics Tamás nem
látja, hogy a pályázati rendszer hogy képes akár egy fillérrel is hozzájárulni a saját munkájához. Mert
bár léteznek papíron alprojektek, melyek elvi célja a háttértámogatás, ehhez kapcsolódóan ő nem
tud kidolgozott, objektív és átlátható pályázati eljárásról, ahol akár az ő számára szükséges kutatási
beszerzésekre közvetlenül pályázhatna, vagy az általa javasolt kari és egyetemi szintűkutatási
beruházásokra javaslatot tehetne.

Fekete Csanád azt az ötletet veti fel, hogy a Doktorandusz Önkormányzat szerepet vállalhatna abban,
hogy közvetít a pályázati rendszer és a doktoranduszok között. Első körben egy köremail-es
tájékoztatót lehetne kiküldeni minden doktorandusznak a lehetőségek megismertetésére, illetve egy
workshopot rendezni, ahova a releváns alprojektek vezetőit meghívjuk és kérések-válaszok
formájában diszkurzus lehet a doktoranduszok és köztük. Továbbá egy Ötletláda keretében, weben és
email-en keresztül fogadhatja a DÖK a fejlesztési javaslatokat, melyet agregált formában továbbít a
pályázatban releváns döntéshozóknak.

A Küldöttgyűlés egyetért a javaslattattal és az alábbi cselekvési tervben állapodnak meg:
1. Mindenki elkéri a saját doktori iskolájának az email adatbázisát
2. Kiküldésre kerül egy tájékoztató köremail a doktoranduszok részére. Ennek elkészítését

Petkovics Tamás vállalja az Elnök iránymutatása alapján.
3. A DÖK weboldalon egy külön Ötletláda form is kialakításra kerül Petkovics Tamás által, ahova

a javaslatokat szintén lehet küldeni.
4. Megszervezésre kerül 3 héten belül egy workshop a Ludovika épületbe vagy kollégiumba.

Dr. Auer Ádám projektvezetővel Fási Csaba felveszi a kapcsolatot, megvitatja a lehetőségeket,
meghívja workshopra.

4. napirendi pont: Előttünk álló félévben (2016/2017 ősz) megtartandó rendezvények
előkészítésének megbeszélése.

Fekete Csanád ismerteti a két félévre tervezett rendezvényt:

Tudomány Kapujában 2016 poszterverseny: Október. 2-i jelentkezés határidő lesz meghirdetve. És
október 12-én kerül megrendezésre. Bányász Péterrel történt egyeztetés, és ő készségesen segít,
illetve kiküldi a felhívást.

Haza Szolgálatában 2016: Céldátum november 10. környéke, de később még pontosításra kerül. A
jelentkezési határidőre október 24-e hétfőtjelöli meg a küldöttgyűlés.

5. napirendi pont: A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet szeptember 1-i változásából következő
egyetemi szintű és doktori iskola szintű szabályzat módosításokkal kapcsolatos teendők
megbeszélése.



Fekete Csanád ismerteti, hogy szeptember 1-ével megváltoztatott kormányrendeletbe foglalták az
átalakuló doktori képzési rendszert, ezért előbb utóbb a doktori szabályzatokat is módosítani kell.
Jelenleg ezzel kapcsolatosan nem sok feladata van a Doktorandusz Önkormányzatnak, de
amennyiben módosítási javaslatok érkeznek, azokat véleményezni kell.

6. napirendi pont: Egyéb képviselői felvetések, indítványok megbeszélése.

Fekete Csanád megkéri a jelenlévőket, hogy mindenki derítse ki az első előadásnapot az elsőéves
nappali doktoranduszok számára a doktori iskolájukban. Ezen a napon egy rövid tájékoztatót tartson
a DÖK az új doktoranduszoknak. Előtte egyeztetésre kerüljön egy egységes tájékoztató vázlat
kialakítása. A jelen lévők elfogadják a javaslatot.

Fási Csaba felveti, hogy az egyeztető, informális üléseket, ahol nincs szükség határozathozatalra,
távkonferenciával is lehetne kivitelezni. A küldöttek egyetértettek és a jövőben igyekeznek így tenni.

További észrevétel nem hangzott el, a napirendi pontok befejezése után az ülést a levezető elnök
lezárta.

Budapest, 2016. szeptember 08.
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Fekete Csanád Petkovics Tamás .
levezető elnök jegyzőkönyvvezető
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