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Jegyzőkönyv, 

Amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlés ülésén 

 

Időpont: 2018.03.23 14:00 

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (1092 Budapest 

Ráday utca 28.) 2. emelet Exhortációs terem 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, Szabó Péter a Felügyelő Bizottság 

mandátumvizsgálatát követően 14:05 perckor megnyitja a szervezet 2018. évi I. Rendes 

Küldöttgyűlését.  

 

Szabó Péter átadja a Tudományos Osztályok elnökeinek a megbízóleveleit. 

Szabó Péter megköszöni a Károli Gáspár Református Egyetemnek a helyszín biztosítását és 

Zila Gábornak a Küldöttgyűlés szervezésében való részvételét. Tájékoztatja a küldötteket, 

hogy 2018. május 6. napján egy rendkívüli küldöttgyűlés kerül összehívásra 10:00 órára 

Győrben a Széchenyi István Egyetemen a Tavaszi Szél Konferenciát követően. 

 

Szabó Péter jegyzőkönyvvezetésre felkéri Németh Katalint, jegyzőkönyv hitelesítésre pedig 

Papp Orsolyát és Tamás Alexandrát. 

 

Szabó Péter megkérdezi a Felügyelő Bizottságot, hány mandátum van jelen a teremben. 

Zila Gábor válaszol: „15 mandátum van a teremben, így határozatképes a küldöttgyűlés”  

 

 

1/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

jegyzőkönyvvezetőnek Németh Katalint  

 

2/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

jegyzőkönyvhitelesítőnek Papp Orsolyát.  

 

3/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

jegyzőkönyvhitelesítőnek Tamás Alexandrát. 

 

 

Napirend 

 

1. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolói 

2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

3. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 

megválasztása 

4. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági 

tagjának megválasztása 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi gazdasági és szakmai 

beszámolója, zárszámadás 

6. napirendi pont: Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi eredeti 

költségvetésének elfogadása 
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7. napirendi pont: A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadása 

8. napirendi pont: Döntés állandó bizottságok felállításáról 

9. napirendi pont: A DOSz Alapszabályának módosítása, a DOSz 

Rendészettudományi Osztályának megalapítása 

10. napirendi pont – Tájékoztató a Jogsegély szolgálat működéséről 

11. napirendi pont – Tájékoztató a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról 

12. napirendi pont – A Tempus Közalapítvánnyal történő együttműködési 

megállapodás szövegének elfogadása 

13. napirendi pont – Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) 

14. napirendi pont – Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről 

15. napirendi pont – Tájékoztató a Tavaszi Szél Konferenciáról 

16. napirendi pont – Egyebek 

 

 Szabó Péter ismerteti a napirendi pontokat és egyben előterjeszti a napirendi pontok 

módosítására vonatkozó javaslatát. Az 5. napirendi pont törlését javasolja, mert a 

2017-ik évi költségvetés beszámolóját a könyvelési osztály még nem készítette el, így 

nincs miről szavazni. 

 A 6. napirendi pont részleges törlését javasolja, a megbízási díjak elfogadását és egy 

átmeneti gazdálkodási rendelkezés elfogadását javasolja, amely jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 Dr. Cseporán Zsolt előterjeszti, hogy a 9. napirendi pont módosításra kerüljön „A 

DOSz Új Alapszabályának elfogadása és a Rendészettudományi Osztály 

megalapítása”-ra. 

 

16 mandátum van jelen a teremben 14:10-kor 

 

 Szabó Péter szavazásra szólítja fel a Küldöttgyűlést a napirend módosítással 

kapcsolatban. 

 

4/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják a módosító 

javaslatokat. 

 

Módosított napirend 

 

1. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolói 

2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

3. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 

megválasztása 

4. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági 

tagjának megválasztása 

5. napirendi pont: Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi megbízási 

díjak elfogadása, és átmeneti gazdasági rendelkezés elfogadása 

6. napirendi pont: A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadása 

7. napirendi pont: Döntés állandó bizottságok felállításáról 

8. napirendi pont: A DOSz Új Alapszabályának elfogadása, a Rendészettudományi 

Osztály megalapítása 

9. napirendi pont – Tájékoztató a Jogsegély szolgálat működéséről 
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10. napirendi pont – Tájékoztató a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról 

11. napirendi pont – A Tempus Közalapítvánnyal történő együttműködési 

megállapodás szövegének elfogadása 

12. napirendi pont – Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) 

13. napirendi pont – Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről 

14. napirendi pont – Tájékoztató a Tavaszi Szél Konferenciáról 

15. napirendi pont – Egyebek 

 

17 mandátum van jelen a teremben 14:15-kor 

 

1. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolói 

 

Szabó Péter megtartja elnöki beszámolóját, melynek a főbb pontjai az alábbiak: 

 A DOSz szervezetének felépítése 

 Az utóbbi időben folytatott egyeztetések hivatali szervekkel 

 A DOSz elnökségének főbb projektjei, rendezvényei 

 A DOSz gazdálkodása 

 Tudományos Osztályok 

 Nemzetközi ügyek 

   

Kéri a küldötteket, hogy Kovács Tamás beszámolójának tárgyalását mellőzzék. 

Bejelenti, hogy Szabó Katalin a Felügyelő Bizottság elnöke a mai napon benyújtotta lemondó 

nyilatkozatát. 

 

Dolnegó Bálint: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a 

Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs 

 

Cseh Dávid: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a 

Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs  

 

Dr. Cseporán Zsolt: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a 

Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs  

 

Dr. Hancz Patrik: Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy elnökségi tagként tarthatja 

beszámolóját. Friss elnökségi tagként meg a betanulással telt a tevékenysége az előző 

Küldöttgyűlés óta. Gazdasági és pályázati ügyek tartoznak hozzá, valamint a pályázati 

lehetőségekben is naprakész, folyamatosan keresi a lehetőségeket. A tevékenysége nagy 

részét most a Tavaszi Szél Konferencia szervezése teszi ki.  

Beszámolóját határidőben feltöltötte. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs  

 

Molnár Dániel: Kommunikációs területtel foglalkozik az elnökség munkáján belül, ezért a 

Kommunikáció Bizottsággal közösen egy kommunikációs munkatervet dolgoztak ki, ezt a 

munkatervet szeretnék megvalósítani az elkövetkező időkben. Hamarosan a DOSz honlap 

megújítása következik. Beszámolóját határidőben feltöltötte. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy 

fogadja el. 

Kérdés: nincs 



4 

 

 

Nemes László: Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy Nemes László beszámolóját 

határidőben feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs  

 

Dr. Szabó Csaba: A tudományos osztályok munkájának segítése céljából elkészült egy ISBN 

számmal ellátott kézikönyv, amelyet a Tavaszi Szél Konferencián szeretnének átadni. 

Beszámolóját határidőben feltöltötte. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs  

 

Szilágyi Árpád: Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozat szervezésével és a Komplex vizsga 

kérdéskörével kapcsolatban tevékenykedett az elmúlt időszakban. Kéri a Doktorandusz 

Önkormányzatokat, hogy töltsék ki a kérdőívet. 

Kérdés: Liska Fanny; Pannon Egyetem: Jelezni szeretné, hogy kitöltötte a kérdőívet, és az a 

meglátása ezzel kapcsolatban, hogy intézményi szinten nem egységes a komplex vizsga  

Szabó Péter kéri, hogy ezt az egyebek napirendi pontban tárgyalják majd meg. 

 

Tokody Dániel: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a 

Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. 

Kérdés: nincs  

 

Tokody Dániel kéri kimentését a további részvétel alól családi okokra hivatkozva és elhagyja 

a Küldöttgyűlést. 

Szabó Péter szavazásra bocsátja az elnök beszámolóját 

 

5/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Szabó Péter 

beszámolóját. 

 

 

Szabó Péter szavazásra bocsátja az elnökségi tagok beszámolóit. 

 

 

6/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Cseh Dávid 

beszámolóját. 

 

7/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják dr. 

Cseporán Zsolt beszámolóját. 

 

8/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Dolnegó 

Bálint beszámolóját. 

 

9/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják dr. Hancz Patrik 

beszámolóját. 

 

10/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 
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A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Molnár 

Dániel beszámolóját. 

 

11/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Nemes 

László beszámolóját. 

 

12/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják dr. Szabó 

Csaba beszámolóját. 

 

13/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Szilágyi Árpád 

beszámolóját. 

 

14/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Tokody 

Dániel beszámolóját. 

 

 

 

2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

 

Szabó Péter, dr. Szabó Katalin lemondásának fényében Zila Gábort kéri, hogy tartsa meg a 

Felügyelő Bizottság tájékoztatóját. 

Zila Gábor tájékoztatja a küldötteket, hogy az írásos beszámolót előterjesztette, kiegészíteni 

nem kívánja. A Felügyelő Bizottság tagsága nevében is szeretné megköszönni dr. Szabó 

Katalin eddigi áldozatos munkáját. 

 

Szabó Péter is szeretné megköszönni dr. Szabó Katalin eddigi munkáját. 

 

  

3. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 

megválasztása 

 

Szabó Péter kéri a küldöttgyűlést, hogy hozza létre a szavazatszámlálási bizottságot és 

szavazza meg a harmadik tagot.  

Kőrösparti Péter jelentkezik harmadik tagnak. 

 

15/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangóan, elfogadják a felkért 

Szavazatszámlálási Bizottság tagjait (Zila Gábor, Berki Gábor, Kőrösparti Péter) és a 

bizottság felállását. 

 

Zila Gábor ismerteti a beérkezett elnökségi tagi pozícióra és a felügyelő bizottsági tagi 

pozícióra beérkezett pályázatokat. Az elnökségi tagi pozícióra Pónusz Róbert, a felügyelő 

bizottsági tagi pozícióra dr. Szabó Linda Zsófia nyújtotta be pályázatot.  

ZG kéri Pónusz Róbertet, hogy röviden mutatkozzon be.  

Pónusz Róbert röviden bemutatja motivációját az elnökségi tagi tisztség betöltésére. 
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Szabó Péter megköszöni a pályázat benyújtását, és fontosnak tartja megemlíteni, hogy ez a 

mandátum tört mandátum tehát 2018. december 31. napjáig tart. Úgy gondolja, hogy a közös 

munka biztosan gyümölcsöző lesz. 

Zila Gábor javasolja, hogy az elnökségi tagi tisztségre benyújtott pályázatról és a felügyelő 

bizottsági tagi tisztségre benyújtott pályázatról egy szavazási aktusban döntsenek  a küldöttek. 

 

16/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatják, hogy egy 

szavazási aktus legyen a két pályázatról 

 

Szabó Péter megkéri, dr. Szabó Linda Zsófiát, hogy röviden mutatkozzon be. 

Dr. Szabó Linda Zsófia röviden bemutatkozik és ismerteti motivációját, amely a pályázat 

benyújtására sarkalta. 

Kérdés: nincs egyik jelölthöz sem 

 

Zila Gábor az alábbi javaslatait fogalmazza meg a szavazásra vonatkozóan: 

 A DOSz Alapszabály részletesen ír a szabályokról, de néhány dolgot szeretne kiemelni 

és egyben javasolja, hogy a választás menetének gördülékenységét figyelembe véve a 

javaslata szerint folyjon le  

 titkos szavazásra kerül sor, hitelesített urna használatával 

 az elnökségi tag és a felügyelő bizottsági tag egy választási aktusban, azaz egy 

szavazólapon kerülnek megválasztásra, de a szavazásra személyenként kerül sor. 

 az elnökségi tagnak és a felügyelő bizottsági tagnak a teremben lévő mandátumoknak 

az 50% +1 támogató szavazat kell a megválasztáshoz.  

 ha az egyes jelöltek szavazatai nem érik el ezt a szintet, akkor a szavazás 

eredménytelenül zárult, vagyis új procedúrát kell kiírni 

 Szavazó lapokat formailag le lehet ellenőrizni, 

Tartalmaznia kell: 

 Jelölt nevét, közgyűlés helyszínét, időpontját, szervezet nevét, székhelyét és logóját, a 

tisztségviselői pozíció megnevezését, jelölt pontos nevét 

 Igen vagy nem szavazatot lehet leadni, a megfelelő négyzetbe x-et vagy pluszt kell 

tenni, érvénytelen, ha egy adott személyre egyáltalán nem érkezik, vagy mind a két 

négyzet megjelölésre kerül 

 A szavazó lapokat felvétel előtt a Szavazatszámlálási bizottság hitelesíti, mely abból 

áll, hogy a Szavazatszámlálási bizottság valamely tagja aláírja, valamint a 

Doktoranduszok Országos Szövetségének pecsétlenyomatával ellátja azt. 

 A felvett, de nem leadott szavazólapok érvénytelen szavazatnak minősülnek. 

 

Szabó Péter 10 perc szavazási szünetet rendel el 15:04 perckor. 

15:14 perckor folytatódik a Küldöttgyűlés 

 

Mandátumellenőrzés 17 mandátum van 15:15 perckor a teremben. 

 

Zila Gábor ismerteti a szavazás eredményét  

 

17/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 16 igen, 1 nem és 0 érvénytelen mellett, elfogadják Pónusz Róbert elnökségi 

tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

18/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  
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A küldöttek 13 igen, 4 nem és 0 érvénytelen mellett, elfogadják Dr. Szabó Linda Zsófia 

Felügyelő bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Felügyelő 

Bizottsági tagi tisztségére.  

 

4. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági 

tagjának megválasztása  

 

 

5. napirendi pont: Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi megbízási díjak 

elfogadása, és átmeneti gazdasági rendelkezés elfogadása 

 

Dr. Csapó László Attila röviden tájékoztatja a küldötteket, hogy azért került le a napirendről a 

2017. évi beszámoló elfogadása a napirendről, mert, az EMMI működési költség elszámolás 

benyújtási határidejét 2018. február 28. napját követően lehetett átadni a 2017. év pénzügyi 

anyagát a könyvelő cégnek. Így a mai napi Küldöttgyűlésre már nem volt elegendő idő a 

beszámoló elkészítésére. A törvény szerint ezt a beszámolót adott év május 31. napjáig kell 

elfogadnia a Küldöttgyűlésnek, amit a 2018. májusi Küldöttgyűlésen meg is tehet. 

Ennek elkészültéig a jegyzőkönyv mellékletét képező átmeneti rendelkezés elfogadására kéri 

a Küldöttgyűlést. Valamint ismerteti a 2018. évi tiszteletdíjakat.  

 

19/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják Doktoranduszok Országos Szövetségének átmeneti gazdasági 

rendelkezését. 

 

20/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi tiszteletdíjait  

 

 

6. napirendi pont: A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadása 

 

Dr. Csapó László Attila ismerteti a beszámoló tartalmát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. rendben szabályosan működött részletesen 

ismerteti az eredménykimutatást. 

 

21/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják Doktoranduszok Országos Szövetségének a Tézis-Management 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját. 

 

ELTE küldötte leadta a mandátumát 16 mandátum van jelen a teremben 15:30 

 

7. napirendi pont: Döntés állandó bizottságok felállításáról  

 

Szabó Péter kéri a küldötteket, hogy a feltöltött anyag alapján, amely jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi, támogassák az állandó bizottságok felállítását. 
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22/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 16  igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják Doktoranduszok Országos Szövetségének állandó bizottságainak 

felállítását. 
 

 

8. napirendi pont: A DOSz Alapszabályának módosítása, a DOSz Rendészettudományi 

Osztályának megalapítása 

Előterjesztők: dr. Cseporán Zsolt, elnökségi tag, dr. Szabó Csaba, elnöki megbízott 

 

Dr. Szabó Csaba előterjeszti a Rendészettudományi Osztály megalapítására vonatkozó 

javaslatát, amely feltöltésre került a Küldöttgyűlési anyagok közé. Dr. Szabó Csaba ismerteti, 

az osztály megalapításának indokoltságát. 

Pankotay Fruzsina Magda arra kíváncsi, hogy hány egyetemet érintő ügyről van szó. 

Dr. Szabó Csaba tájékoztatja a küldötteket és Fruzsinát, hogy jórészt az Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemhez kötődik az Osztály megalakulása 11 fő a Rendészettudományi 

Doktori iskolában tanul, 8 fő más jellegű doktori iskolában tanul. 

Dr. Cseporán Zsolt szeretné kiemelni: 

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Osztályainak mintájára indult a DOSz 

Tudományos Osztályainak kialakítása, ennek ellenére már kétszer annyi DOSz Tudományos 

Osztály van, mint MTA. Véleménye szerint nincs egy elvi alapja a DOSz Tudományos 

Osztályok megalakításának. Ugyanakkor egyetért az előterjesztővel, hogy ha van rá igény 

akkor eleget kell tenni ennek az igények. Maximálisan támogatja az osztály megalakítását   

 

Szabó Péter szeretné hozzátenni, hogy részt vett az NKE Rendészettudományi Kar TDK-ján 

és  nagy potenciált lát ebben a tudományágban. Szerinte is hiánypótló lenne ez az Osztály. 

 

23/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 16  igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják a Doktoranduszok Országos Szövetségének a 

Rendészettudományi Osztály megalapítását. 

 

 

Szabó Péter felkéri dr. Cseporán Zsoltot, hogy ismertesse az Új Alapszabályt. 

Dr. Cseporán Zsolt ismerteti az új alapszabályt, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szeretné megköszönni az elnökség és dr. Szabó Linda Zsófia észrevételeit, kiemelten dr. 

Szabó Csaba munkáját, valamint Zila Gábor közreműködését az Etikai kódex elkészítésével.  

Három markáns pontot emelne ki: 

Etikai kódex létrehozása, amely tartalmazza az etikai magatartás szabályait. Etikai és politikai 

felelőségre vonást tartalmazza. 

Tudományos Osztályok megfelelő rendezése 

Javasolja, hogy a DOSZ tulajdonában lévő jogi személyek állandó tanácskozási joggal 

legyenek meghívottak a Küldöttgyűlére. 

Szabó Péter köszöni dr. Cseporán Zsoltnak a kitartó munkáját.  

 

Dr. Szabó Linda Zsófia érdeklődik az Alapszabály 32. § iránt.  

Dr. Cseporán Zsolt válasza: Ad hoc bizottságokat fogunk elfogadni. 

Kőrösparti Péter kérdezi, hogy miért úgy lett kialakítva, hogy az elnökség mandátuma1 évre, 

míg a felügyelő bizottság mandátuma 2 évre szól.  
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Dr. Cseporán Zsolt úgy gondolja, hogy a felügyelő bizottság nagyobb rálátással rendelkezik, 

ha nem egy konkrét elnökséghez kötődik a mandátuma. 

Kőrösparti Péter kérdezi továbbá, hogy ha az etikai bizottsághoz, olyan panasz érkezik, amit 

jogosnak ítélnek akkor visszahívás automatikusan történik-e.  

Dr. Cseporán Zsolt kifejti, hogy az etikai bizottság csak javaslatot tesz, és a küldöttgyűlés 

dönt a visszahívásról. 

Kőrösparti Péter véleménye szerint az egyszeri újraválasztási lehetőség a felügyelő bizottsági 

tagok szempontjából a 9-es bekezdés kerüljön kivételre. 

Zila Gábor kérdezi Kőrösparti Pétert, hogy ezt úgy gondolta, hogy akárhányszor 

újraválasztható egy felügyelő bizottsági tag? 

Dr. Szabó Linda Zsófia javasolja, hogy az Alapszabályba a többször újraválasztható szöveg 

kerüljön bele. 

Szabó Péter kéri a küldötteket, hogy szavazzanak arról, hogy az felügyelő bizottság tagjai 

többször újraválaszthatók legyenek. 

 

24/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják, hogy a DOSz Felügyelő Bizottságának tagjai többször 

újraválaszthatók. 

 

Dr. Cseporán Zsolt kéri, hogy a következő küldöttgyűlésen kerüljön létrehozásra az Etikai 

Bizottság. 

 

Szabó Péter kéri a küldötteket, hogy szavazzanak a DOSz új Alapszabályáról. 

  

25/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják a Doktoranduszok Országos Szövetségének Új Alapszabályát. 

 

 

 

9. napirendi pont – Tájékoztató a Jogsegély szolgálat működéséről  

 

 

Dr. Cseporán Zsolt a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időre vonatkozóan készült beszámolót 

feltöltötte. Az alábbi ügyek kerültek fókuszba az utóbbi időben:   

 komplex vizsga kérdésköre 

 Nyelvvizsga követelményrendszer 

 munkavállalás a doktoranduszi jogviszony mellett,  

Utóbbira javasolja, hogy az EMMI-vel közösen alakítsanak ki egy irányelvet az egyetemek 

számára, amely gyakorlati effektivitást ad a jogsegélyszolgálat működésének. 

  

26/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 16  igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan tudomásul veszik a Doktoranduszok Országos Szövetségének 

Jogsegélyszolgálat működéséről szóló tájékoztatót. 

 

10. napirendi pont – Tájékoztató a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról 

 

Szilágyi Árpád ismerteti az SDK-val kapcsolatos teendőit/terveit. 
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Két állomás valósult meg eddig a hat állomásból. Egy állomás szervezése van még hátra, 

amelyre a Tavaszi Szél Konferencián kerül sor a Junior Príma díjas hallgatók meghívásval 

egy kerekasztal megbeszélésre. 

Az idei évre új pályázat került benyújtásra, hogy folytatódni tudjon ez a kurzus sorozat, a 

tematikája nem változott az előző évihez képest, csak a helyszínek sorrendje került 

módosításra. Jelenleg ez a pályázat bírálat alatt van. Új helyszínek, amelyek bekerültek 

Veszprém és Győr. 

Kérdés: nincs 

 

11. napirendi pont – A Tempus Közalapítvánnyal történő együttműködési megállapodás 

szövegének elfogadása 

 

Szabó Péter ismerteti a Tempus Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás 

tárgykörét. 

27/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják Doktoranduszok Országos Szövetségének a Tempus 

Közalapítvánnyal történő együttműködését. 

 

12. napirendi pont – Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) 
 

Szabó Péter ismerteti a DOSz nemzetközi ügyeit. Szabó Noémi, Szikszai Németh Ketrin, 

Orovecz Adrienn és Kövér László munkáját szeretné kiemelten megköszönni. Tájékoztatja a 

küldötteket, hogy Hamsovszki Júlia, fog tevékenykedni az Erasmus+ programmal 

kapcsolatban, és a DOSz elnöksége támogatja Hamsovszki Júlia delegálását a EURODOC-

elnökségébe. 

 

Állatorvostudományi egyetem leadja a mandátumát 

15 mandátum van jelen a teremben 16:10 

 

28/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják Hamsovszki Júlia tevékenységét az Erasmus + projekttel 

kapcsolatban. 

 

29/2018 (III.23.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják Hamsovszki Júlia delegálását a EURODOC elnökségébe. 

 

 

13. napirendi pont – Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről 

 

Dr. Cseporán Zsolt röviden tájékoztatja a küldöttgyűlést a Doktorandusz Önkormányzatokkal 

kapcsolatos irányvonalakról, melyet a feltöltött beszámoló tartalmaz és amely beszámoló 

jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Mindenkit szorgalmaz arra, hogy javaslataikkal 

keressék a Doktorandusz Önkormányzatok Fejlesztési Bizottságát. 

Kérdés: nincs 

 

 

14. napirendi pont – Tájékoztató a Tavaszi Szél Konferenciáról 
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Szabó Péter tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az idei évi Tavaszi Szél Konferenciára 500 fő 

regisztrált, majd megkéri dr. Hancz Patrikot, hogy tájékoztassa a küldöttgyűlést a szervezés 

jelenlegi állásáról. 

Dr Hancz Patrik tájékoztatja a küldötteket, hogy a Konferenciára a protokoll meghívók 

kiküldésre kerültek, valamint a szekcióvezetők listája is összeállításra került. A Széchenyi 

István Egyetem részéről nagyon nagy a támogatottsága a rendezvénynek. Tájékoztatja 

továbbá a küldötteket, hogy a Konferenciának lesz egy 0. napja, 2018. május 03. napján, 

amire a doktorandusz önkormányzatok, a tudományos osztályok, az elnökség és a HÖOK 

tisztségviselői lesznek meghívva. 

  

Kaposvári Egyetem leadja a mandátumát 14 mandátum van jelen a teremben 16:29 

Károli Gáspár Egyetem leadja a mandátumát 13 mandátum van jelen a teremben 16:30 

 

Kérdés: Dr. Csapó László Attila kérdezi, hogy kiküldésre került az Audi Hungaria Zrt.-nek a 

támogatói felkérő levél. 

Dr Hancz Patrik igennel reagál a kérdésre. 

Szabó Péter köszöni a szervezésbe fektetett munkát. 

 

15. napirendi pont – Egyebek 

 

Nemes László kéri a küldötteket, hogy az Első éves kérdőívek kitöltését szorgalmazzák. 

Valamint tájékoztatja a küldötteket, hogy 2018. április 3.-ig lehet aláírni a Minority Safe 

Pack-et, kéri a küldötteket, hogy aki még nem írta alá az tegye meg a gyűlést követően. 

 

Dr. Cseporán Zsolt tájékoztatja a Küldöttgyűlést arról, hogy lemond az elnökségi tagi 

pozíciójáról. Kifejti döntésének okait: Három és fél éve közreműködik a Doktoranduszok 

Országos Szövetségének munkájában építő jelleggel. Úgy gondolja, hogy ideje átadni a helyet 

a fiatalabb nemzedéknek. Kérése az, hogy ugyanannyi bizalommal forduljanak Pónusz 

Róberthez, mint hozzá. Sok sikert kíván a Doktoranduszok Országos Szövetségének további 

munkájához. A jogsegély szolgálat működtetését továbbra is vállalta, addig amig valaki át 

tudja venni tőle. 

Szabó Péter kösznetét fejezi, ki dr. Cseporán Zsolt eddigi munkájáért. 

 

Szabó Péter megköszönni a részvételt, közreműködést a küldötteknek és 16:43 perckor a 

2018. évi első küldöttgyűlést bezárja.  

 

kmf. 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

 Papp Orsolya Tamás Alexandra 

 Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 ……………………………………….. ………………………………………. 

 Szabó Péter Németh Katalin 

 elnök Jegyzőkönyv vezető 

 

 


