
Jegyzıkönyv 

,amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyőlésén 

 

 

A küldöttgyőlés idıpontja: 2013. szeptember 20. 16.00 

A küldöttgyőlés helyszíne: Új Nemzedék Háza I. emeleti tárgyaló (1062 Bajza u. 32.) 

Jelen vannak: lásd jelenéti ív (2. számú melléklet) 

 

16:15-kor Illés Balázs a Felügyelı Bizottság elnöke megállapítja, hogy 14 mandátummal a 

küldöttgyőlés határozatképes. 

 

Csiszár Imre köszönti a jelenlévıket, tájékoztatja a küldötteket, hogy a soron következı küldöttgyőlés 

idıpontja 2013. november 8. 15 óra. 

 

Csiszár Imre jegyzıkönyvvezetınek javasolja Timár Noémit. 

A küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadta a jelöltet. 

Jegyzıkönyv hitelesítınek jelöli Martis Zsombort (Miskolci Egyetem), dr. Kımíves Péter Mikós 

(Debreceni Egyetem). 

A küldöttgyőlés 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a hitelesítıket. 

 

Csiszár Imre ismerteti a napirendet. (1. sz. melléklet) 

1. Beszámoló a legutóbbi Küldöttgyőlés óta eltelt idıszakról. (Elıterjesztı: Csiszár Imre 

elnök) 

2. Elnökhelyettesi és elnökségi tagi beszámolók a legutóbbi Küldöttgyőlés óta eltelt 

idıszakról. 

3. A Felügyelı Bizottság tájékoztatója. (Elıterjesztı: Illés Balázs, a Felügyelı Bizottság 

elnöke) 

4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása. 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2013. december 31-ig hivatalban lévı 

stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjának és felügyelı bizottsági tagjainak 

megválasztása. 

6. Egyebek, különfélék. 

 

Csiszár Imre tájékoztatja a küldötteket, hogy az 1-2-es napirend megtárgyalása egyben 

történik, illetve hogy elnök úr tartja meg a beszámolót. 

 

A küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

1-2. Elnök, elnökhelyettesi és elnökségi tagok beszámolója a legutóbbi Küldöttgyőlés óta eltelt 

idıszakról. 



Csiszár Imre tájékoztatja a küldötteket, hogy május folyamán a szervezet által leadott pályázat, mely a 

Tavaszi Szél Konferencia és a Nyári Tábor programjait támogatja, pozitív elbírálásban részesül,így a 

szervezet a két rendezvényre 15 Millió Ft vissza nem térítendı támogatásban részesül. A Nemzeti 

Kulturális Alapprogram Miniszteri Keretébıl is pályázott a szervezet a tudományos osztályok 

konferenciáira, melyre 2 Millió Forintot nyert. 

A mai nap folyamán kerül megrendezésre a Felsıoktatási Kerekasztal ülése, melyen elnök úr is részt 

vett. Az októberi törvénymódosítási javaslatba bekerül a DOSZ számos javaslata is úgy, mint a 

szociális kérdések, GYES, GYED, nyugdíj, kollégiumi kérdések. 

Három terület kapcsán az elkövetkezendı hetekben a DOSz személyesen folytat majd tárgyalásokat 

dr. Klinghammer István államtitkár úrral, a doktorandusz normatívával kapcsolatban. 

Felsıoktatási Tervezési Testület ülésére szeptember elején kerül sor, ahol számos fontos kérdés került 

megtárgyalásra, illetve elkészült egy térkép, melynek segítségével rá lehet keresni különbözı 

intézményekre, hogy a hallgatói milyen környezetbıl érkeztek, az ország mely területérıl, milyen 

arányban végeztek, illetve számos egyéb hasznos információt tud nyújtani a rendszer. Sajnos 

doktoranduszokra nem készült el, így ezt jelezte elnök úr hogy szeretné a ha ez a jövıben 

megvalósulna. Valószínőleg ez az adatbázis is elkészül a közeljövıben. 

Az elmúlt héten Szávay Lászlóval részt vettek a Miskolci Egyetem által szervezett konferencián, ahol 

bemutatták a szervezetet illetve a tudományos osztályok az érdeklıdıknek. 

Kérdés nem érkezik a napirendhez. 

 

A küldöttgyőlés egyhangúan elfogadja az elnökség beszámolóját. 

 

3. A Felügyelı Bizottság tájékoztatója (3. számú melléklet) 

Illés Balázs tájékoztatja a küldötteket, hogy a délelıtt folyamán megtörtént a Felügyelı 

Bizottság éves átfogó ellenırzése. Elkészült és aláírásra került az ellenırzésen írt 

jegyzıkönyv. 

Illés Balázs elsısorban a hiányosságokról és azok pótlására tett javaslatokról beszámol a 

küldötteknek: 

- a jelenlegi dokumentumkezelés módja nem felel meg az elvárásoknak, ugyanis nincs 

jelenleg zárható szekrény a DOSz irodájába 

- a DOSz köztestület a DOSZ egyesület bútorait és tárgyi eszközeit használja, viszont a 

használatra vonatkozóan nincsen megkötött használati szerzıdés 

- A DOSz irodája kulccsal zárható, viszont a munkaidın kívüli hozzáférés az iroda kulcsához 

nem szabályozott 

- vezetékes telefon szerzıdése jelenleg még nincsen a köztestületnek 

- bankszámlán kerüljön átvezetésre a Bajza u. 32. szám alá 

Illés Balázs kéri a jelenlévıket, hogy a jövıben informálják a DOSz Felügyelı Bizottságát, 

amennyiben a tagönkormányzatoknál személyi változás áll be. 

Csiszár Imre néhány mondatban reflektál az elhangzottakra, ígéretet tesz, hogy a 

közeljövıben a kért változtatások megtörténnek 

 



4.  A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (4. sz. melléklet) 

dr. Gaál Márton elmondja, hogy az alapszabályban kisebb technikai módosítás és pár a 

mőködéssel kapcsolatos módosításai javaslatai vannak az elnökségnek. 

3.§ (1) b. pontnál bekerült a szakmai szó, majd a legvégére a felsorolásnak bekerült szakmai 

elıadások, vitaülések, konferenciák szervezés. 

3.§ (1) d. pont felsorolásába bekerült: kulturális programok szervezése révén lehetıség 

biztosítása a doktoranduszok intézmények közötti kapcsolatépítéshez 

8.§ (3) átkerült a 29 §/A szakaszba. 

11.§ (2) bekerült, a jelen Alapszabály 3. számú mellékletét képezı, a mandátum igazolására 

szolgáló formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával igazolt módon. 

11.§ (4) bekerült Az Elnökség tagjai a Küldöttgyőlés tanácskozási jogú állandó meghívottjai. 

13.§ (7) bekerült: és az Elnökség tagjai. 

14. § (3) bekerült: és az Elnökség tagjai. 

16. § (2) bekerült: és az Elnökség bármely tagja. 

 

dr. Kımíves Péter Miklós (Debreceni Egyetem) a 13.§ (7), 14. § (3), 16. § (2) módosítása 

kapcsán elmondja, hogy ezeket a részeket azért volt szükség beemelni, mivel eredendıen az 

elnökség tagjai szavazati joggal rendelkeztek. Azonban miután az elnökség tagjai nem 

rendelkeztek szavazati joggal így egyfajta őr keletkezett ezzel kapcsolatban. 

 

18.§ (1) h pont bekerült végrehajtja és végrehajtatja a küldöttgyőlés által elfogadott 

határozatokat. 

18.§ (3) törlésre került nyolc fı, helyette bekerült legalább hat legfeljebb nyolc fı az elnök, az 

elnökhelyettesek és az elnökségi tagok..  

19.§ (3) átkerült a 29 § szakaszba 

20.§ átkerült a 29 § szakaszba 

22.§ (3) elírás javítása történt. 

25.§ (2) átkerült a 29.§/A szakaszba. 

26.§ (5) technikai módosítás, átkerült a 29.§/B (1) és (2) bekezdésébe került. 

Az alapszabály 3. számú mellékletének bekerült a mandátum igazolására szólón 

formanyomtatvány. 

 

1/4/2013 (09.20) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés az alapszabály módosításit egyhangúan elfogadja. 

 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2013. december 31-ig hivatalban lévı stratégiai 

elnökhelyettesének, elnökségi tagjának és felügyelı bizottsági tagjainak megválasztása. 

Csiszár Imre tájékoztatja a küldötteket, hogy a tisztújítás azért szükséges, mivel az elnökség 

egy iletve a felügyelı bizottság egy tagja külföldi tanulmányúton van. Elmondja, hogy 



minden kiírt tisztségre érkezett pályázat. A Felügyelı Bizottsági tagságra, két posztra 3 

pályázat érkezett, de az alapszabály lehetıvé teszi, hogy a felügyelı bizottság 5 fı legyen. 

Ezután ismerteti a jelölteket a küldötteknek. Keresztes Gábor stratégiai elnökhelyettesi 

posztra adta be pályázatát, Csapó László elnökségi tagnak adta le pályázatát, dr. Tollas 

Orsolya, Vajkai Edina és Rámháp Szabolcs Felügyelı Bizottsági tagságra adta le pályázatát. 

 

Illés Balázs tájékoztatja a küldötteket, hogy Buzna Viktor felügyelı bizottsági tag a mai 

nappal lemond tisztségérıl a szervezetben. 

 

Csapó László tájékoztatja a küldötteket, hogy megválasztása esetén lemond Felügyelı 

Bizottsági tisztségérıl. 

 

Illés Balázs szavazatszámláló bizottságba javasolja dr. Fülöp Pétert, Trajtler Dórát és saját 

magát. 

 

A küldöttgyőlés egyhangúan elfogadja szavazatszámláló bizottság jelöltjeit. 

 

Illés Balázs megkéri a felügyelı bizottsági pozíciókra pályázók néhány mondatban 

mutatkozzanak be a küldötteknek. 

Ezután pár mondatban bemutatkozik dr. Tolllas Orsolya, Vajai Edina és Rámháp Szabolcs. 

 

Keresztes Gábor és Csapó László Attila is bemutatkozni a küldötteknek. 

 

Kérdés a jelöltekhez nem érkezik. 

 

Illés Balázs ismerteti a szavazás eredményét. 14 leadott szavazat érkezett, melybıl 13 

érvényes 

  

2/4/2013 (09.20) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Tollas Orsolyát megválasztja felügyelı 

bizottsági tagnak. 

 

3/4/2013 (09.20) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Vajki Edinát megválasztja felügyelı 

bizottsági tagnak. 

 

4/4/2013 (09.20) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Rámháp Szabolcsot megválasztja felügyelı 

bizottsági tagnak. 



 

5/4/2013 (09.20) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Csapó László Attilát megválasztja 

elnökségi tagnak. 

 

6/4/2013 (09.20) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Keresztes Gábort megválasztja stratégia 

elnökhelyettesnek. 

 

6. Egyebek, különfélék. 

Szávay László tájékoztatja, a küldötteket a Tudományos osztályok alakulásáról egyben 

megköszöni a munkát és a segítséget Csiszár Imrének, Keresztes Gábornak és dr. Kımíves 

Péter Miklósnak. 

Csiszár Imre elmondja, hogy az év elején a költségvetésbe betervezett jogi tanácsadás 

tiszteletdíjáról lemondott dr. Kımíves Péter Miklós, a tudományos osztályok javára. 

Csiszár Imre megköszöni Szávay Lászlónak az elmúl idıben végzett munkáját. 

Csapó László összeférhetetlenségi okok miatt lemond Felügyelı Bizottsági tisztégérıl. 

Csiszár Imre tájékoztatja a küldötteket, hogy a soron következı küldöttgyőlés ideje 2013. 

november 8. 15 óra, a pontos helyszínrıl illetve napirendrıl természetesen kiküldésre kerül 

késıbbiekben a meghívó. 

Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az idei évben is megjelenik a szervezet a Kutatók 

Éjszakáján melyre minden érdeklıdıt szeretettel vár. 

 

 

 

k.m.f. 

 

  

 

 

 ____________________________   ________________________ 

          jegyzıkönyv hitelesítı          jegyzıkönyv hitelesítı 

 

 

_____________________________ 

jegyzıkönyvvezetı 

 

 

 


