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Iktatószám:234/2015 

 

Jegyzőkönyv, 

amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén. 

 

Időpont: 2015. április 22. 13:30 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív (1. számú melléklet) 

Helyszín: Új Nemzedék Ház (1062 Budapest, Bajza u. 32.) 

 

Keresztes Gábor elnök köszönti a jelenlévőket, majd mandátumellenőrzésre átadja a szót 

Körösparti Péter, FB elnöknek. 

Körösparti Péter tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes (18/12). 

 

Keresztes Gábor jegyzőkönyvvezetőnek Timár Noémit jelöli. 

 

A Küldöttgy űlés egyhangúan elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Timár Noémit. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítésre Keresztes Gábor felkéri Cseh Dávidot (ME) és Szabó Piroskát 

(NyME). Mindkét jelölt elfogadja felkérést. 

 

A Küldöttgy űlés 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja mindkét hitelesítő 

személyét. 

 

Keresztes Gábor ezután ismerteti a Küldöttgyűlés napirendjét, majd módosítási javaslatot tesz 

a napirendre. A korábbi 8. napirendet javasolja 1-es napirendnek, illetve új napirendi pontként 

kéri felvenni a DOSz – Belügyminisztérium-ODT Együttműködési megállapodást. 

Egyéb módosítási javaslat nem érkezik a napirendhez. 

 

A Küldöttgy űlés a napirendre tett módosítási javaslatokat és a napirendet egyhangúan 

elfogadja. 
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Napirend: 

1. A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával kapcsolatos 

állásfoglalás (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós) 

2. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Keresztes Gábor) 

3. Az Elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós, Csapó 

László, dr. Fazekas Kornél, Bokor András, Gáspár Marcell, Szőts Zoltán Oszkár, 

Szabó Katalin, Nemes László) 

4. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Körösparti Péter, FB elnök) 

5. A (tudományos osztályokért felelős) elnökségi tagi vezető tisztségviselő 

megválasztása (Választási Bizottság) 

6. A DOSz Alapszabályának módosítása (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós) 

7. A DOSz 2014. évi gazdasági és szakmai beszámolója, zárszámadás (előterjesztő: 

Csapó László) 

8. A DOSz 2015. évi eredeti költségvetése (előterjesztő: Csapó László) 

9. A DOSz Felsőoktatási Tervezési Testületi tagság kérelme (előterjesztő: dr. Kőmíves 

Péter Miklós) 

10. A Jogsegély-szolgálat tájékoztatója (előterjesztő: dr. Fazekas Kornél) 

11. EURODOC aktualitások (előterjesztő: Gáspár Marcell) 

12.  DOSz- Belügyminisztérium együttműködési megállapodás 

13. Egyebek (DOSz együttműködési megállapodás, stb.) 

 

1. A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával kapcsolatos 

állásfoglalás 

Dr. Kőmíves Péter Miklós tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Felsőoktatásért Felelős 

Államtitkárság egy átfogó jogszabály módosításba kezdett, melynek kardinális pontja a 

Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása, mely komolyan érinti a doktori képzés 

rendszerét is.  Ezzel kapcsolatban kiküldésre került a Küldöttgyűlés számára a DOSz 

elnöksége által előzetesen kidolgozott állásfoglalás az Nftv. módosításával kapcsolatosan. A 

tervezett módosítás, mely a doktori képzést is érinti két fő területre bontható.  

Az egyik a képzési szerkezet átalakítása, miszerint a jelenlegi 3+2 éves (3 éves doktoranduszi 
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időszak+2 éves doktorjelölti időszak) képzési rendszerből szeretne az Államtitkárság egy 2+2 

éves (2 éves doktoranduszi időszak+2 éves doktorjelölti időszak) képzési rendszert 

kialakítani. Dr. Kőmíves Péter elmondja, hogy az Államtitkárság céljai között szerepel 

továbbá a doktori ösztöndíjak emelése, miszerint a doktoranduszoknak nyújtandó normatíva 

nem lehet kevesebb mint 1,2  M Ft egy évre lebontva, azonban a 2. év végén azon 

doktoranduszoknak akiknek nem sikerül teljesíteniük a „rostavizsgát” vissza kell fizetniük a 2 

év doktori ösztöndíját. A második két év teljesítésének feltétele egy formai követelményeknek 

megfelelő doktori értekezés benyújtása, aki ennek nem tud eleget tenni az a második két év 

ösztöndíját lenne köteles visszafizetni. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy a 4 éves doktori képzés ötlete a DOSz-tól 

származik, azonban a 3+1-es képzési rendszerben visszafizetési kötelezettség nélkül. Az 

elnökség álláspontja, hogy a visszafizetési kötelezettséget kategorikusan vissza kell utasítani, 

valamint a tervezett módosítás rendszerének pontos kidolgozás szükséges.  

 Dr. Kőmíves Péter elmondja, hogy jelenleg a küldöttgyűlésnek három lehetősége van a 

törvénytervezet kapcsán:  

- a küldöttgyűlés elfogadja az Államtitkárság által előterjesztett módosítást, 

- a küldöttgyűlés nem fogadja el a doktori képzésre vonatkozó módosításokat és amennyiben 

ezt jelzi a DOSz az Államtitkárság felé, akkor a doktorképzés kikerül a törvényjavaslatból és 

további egyeztetéseket követően az őszi időszakban viszik be a doktori képzésre vonatkozó 

törvényjavaslatot, 

 

A küldöttgyűlés a módosítás főbb irányvonalait elfogadja és kisebb technikai módosításokat 

kezdeményez, azonban Helyettes Államtitkár Úr már korábban felhívta a DOSz 

vezetőségének figyelmét, hogy a visszafizetésre vonatkozó bárminemű módosítást sajnos nem 

lehet technikai módosításnak tekinteni. Dr. Kőmíves Péter Miklós ismerteti a DOSz 

törvénytervezet módosítási javaslatait (lásd 2. számú melléklet).  

Keresztes Gábor köszöni a javaslatok ismertetését. Összegezve elmondja, hogy az átalakítás 

tervezet a jelenlegi 3+2+2 évről 2+2 évre módosulna, a 4-5. év végén el kell készülni a  

doktori disszertációnak ellenkező esetben visszafizetési kötelezettsége van a 

doktorandusznak. A DOSz elnöksége az átalakítás ilyen fajta módját semmiféle módon nem 
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tudja támogatni. A DOSz első számú javaslata a törvénytervezet kapcsán, hogy a 4 éves 

képzést támogatja visszafizetési és a képzés átalakításának módosítása nélkül.  

 

1/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a doktori képzés 36 hónapról 48 hónapra való 

bővítését. 

 

Keresztes Gábor elmondja, hogy a második számú javaslata a DOSz-nak a jelenlegi 3 éves 

doktoranduszi jogviszony megemelése 4 évre, mely után 1 év időtartam rendelkezik a 

doktorandusznak a fokozatszerzési eljárás elindítására, majd ezt követi 2 év doktorjelölti 

jogviszony.  

A visszafizetési kötelezettséget a délelőtti workshop-on résztvevők egyértelműen 

elutasítottak. 

Lendvai László (BME) szeretné tudni, hogy a visszafizetés esetén képzési díjat vagy az 

ösztöndíj díját kell e visszafizetnie a doktorandusznak a törvénytervezet szerint? 

Keresztes Gábor elmondja, hogy az ösztöndíjra vonatkozna a visszafizetési kötelezettség. 

 

2/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elutasítja a doktoranduszokra vonatkozó visszafizetési 

kötelezettség tervezetét. 

 

Dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy a délelőtt folyamán az időközbeni „rostavizsgák” 

kapcsán felmerült egy konstruktív javaslat, miszerint ezen vizsgák kidolgozását az ODT, a 

DOSz és az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság közösen dolgozzon ki egy 

követelmény rendszert. 

 

3/1/2015 (04.22) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a 2 éves „rostavizsga” szabályozása az ODT,a  

DOSz és az illetékes szervezetek és az adott Doktori Iskola kompetenciája legyen. 
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Keresztes Gábor elmondja, hogy az EMMI részéről szóbeli ígéret érkezett, hogy amennyiben 

a DOSz úgy ítéli meg, hogy a tervezet továbbgondolást igényel, akkor a jelenlegi 

törvénytervezetből kikerülnek a doktori képzés módosítására vonatkozó javaslatok és ősszel 

újratárgyalásra kerülhetnek. A DOSz elnökségének határozott álláspontja, hogy a 

törvénymódosítás azon passzusai mely a doktori képzésre vonatkoznak kerüljenek kivételre. 

 

4/1/2015 (04.22) számú küldöttgyűlési határozat) 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a törvénymódosítás azon részeinek kivételét, mely a 

doktori képzésre vonatkoznak. 

 

Dr. Kőmíves Péter ismerteti a DOSz 1. sz. javaslatcsomagjának főbb elemeit. 

 

5/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja az a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény tervezett módosításához kapcsolódó 1. számú DOSz javaslatcsomagot. 

 

Dr. Kőmíves Péter ismerteti a 2. számú javaslatcsomagot a felsőoktatási jogszabályalkotás 

további tárgyköreit illetően. (lásd 3. számú melléklet). 

 

6/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a felsőoktatási jogszabályalkotás további 

tárgyköreit tartalmazó DOSz javaslatcsomagot. 

 

Dr. Kőmíves Péter Miklós ismerteti az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának írt 

közleményt. (lásd 4. számú melléklet). 

A közleményhez módosító javaslatot tesz: Nemes László (DOSz), Cseh Dávid (ME), Kiss 

Dávid (NKE), Dolnegó Bálint (TE), Zila Gábor (KGRE), Lendvai László (BME). 
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7/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a módosítási javaslatokkal a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége Küldöttgyűlésének közleményét. 

 

2. Elnöki beszámoló (lásd 5. számú melléklet) 

Keresztes Gábor tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az elnökség tagjai a 2015. január 1 – 

április 22. között végzett tevékenységükről az írásos beszámolóját elkészítették. 

Elmondja, hogy januári hónap főként az átadás-átvétellel, az előző év áttekintésével és az idei 

év terveinek, feladatainak megvitatásával telt. Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az idei 

évben már számos pályázatot adott be a szervezet. Egyeztetéseket folytatott az EMMI-vel a 

doktori képzés átalakítása kapcsán. Egyeztetéseket folytatott Prof. Dr. Szendrő Péterrel az 

OTDT és a DOSz együttműködésének fejlesztéséről. Egyeztetés történt Prof. Dr. Csernoch 

Lászlóval az ODT elnökével a doktori képzés átalakítása kapcsán, valamint egy országos 

doktorandusz adatbázis kidolgozása kapcsán. Előkészítésre került a DOSz - 

Belügyminisztérium – ODT együttműködési megállapodása. Egyeztetést folytatott a 

Nemzetgazdasági Minisztériummal a doktoranduszokat érintő nyugdíj témájában. Egyeztetett 

Prof. Dr. Pálinkás Józseffel a NKFIH elnökével, mely egyeztetésen a DOSZ és a tudományos 

osztályok finanszírozási lehetőségeiről esett szó, továbbá a Nemzeti Kiválóság Program 

folytatásáról. Az elnökség látogatást tett Prof. Dr. Lovász Lászlónál, az MTA elnökénél.  

 

Az elmúlt időszak legfontosabb tevékenységei közé sorolja a Tavaszi Szél konferencia 

előkészítését és lebonyolítását, ezúton is köszöni Gál Máté (EKF) valamint az Eszterházy 

Károly Főiskola munkáját; az elnökségnek a Küldöttgyűlés előkészítését illetve az Nftv. 

módosítási javaslatainak kidolgozását. Keresztes Gábor elmondja, hogy Szőts Zoltán Oszkár 

március hónapban benyújtotta lemondását, így helyette elnöki megbízottként április hónapban 

Szabó Katalint nevezte ki a feladatok ellátására. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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Keresztes Gábor megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés ülésére a 12 szavazati jogú tag mellé 

időközben további 3 szavazati jogú tag érkezett, így 15 mandátum van jelen az ülésen. 

 

8/2/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Keresztes Gábor 

beszámolóját. 

 

3. Az Elnökség tagjainak beszámolója (lásd 6. számú melléklet) 

Dr. Kőmíves Péter Miklós beszámolóját kiegészíti, miszerint április 21-én részt vett a 

Felsőoktatási Kerekasztal ülésén. 

Dr. Fazekas Kornél nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Csapó László Attila nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Gáspár Marcell nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Keresztes Gábor elmondja, hogy Bokor András munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tud részt 

venni a küldöttgyűlésen, de írásban természetesen elküldte beszámolóját. 

Keresztes Gábor tájékoztatja küldöttgyűlést, hogy Szőts Zoltán Oszkár lemondásáig tartó 

időszakra vonatkozóan elküldte írásos beszámolóját. 

Szabó Katalin nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Nemes László egy ponttal egészíti ki beszámolóját, hogy a Hazatérő Tudás projekt 

előreláthatólag elindul. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

9/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja dr. Kőmíves Péter 

Miklós beszámolóját. 

 

10/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja dr. Fazekas Kornél 

beszámolóját. 
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11/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csapó László Attila 

beszámolóját. 

 

12/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Bokor András 

beszámolóját. 

 

13/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Gáspár Marcell 

beszámolóját. 

 

14/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogada Szőts Zoltán Oszkár 

beszámolóját. 

 

15/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Szabó Katalin 

beszámolóját. 

 

16/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadtója Nemes László 

beszámolóját. 

 

4. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

Keresztes Gábor átadja a szót Körösparti Péter, FB elnöknek.  Körösparti Péter tájékoztatja a 

Küldöttgyűlést, hogy 2014. november 22-én megalakult a Felügyelő Bizottság, 2015. január 

1-én hivatalba lépett mind az elnökség, mind a Felügyelő Bizottság. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy mind az elnökség, mind a titkárság az alapszabály szerint végzik 

munkájukat. 
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

5. A (tudományos osztályokért felelős) elnökségi tagi vezető tisztségviselő megválasztása 

(lásd 7. számú melléklet) 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a beérkezett pályázat mind formailag, mind 

taralmilag megfelelt a pályázati kiírásnak. 

Keresztes Gábor elmondja, hogy egyedül Szabó Katalin adta be pályázatát, majd kéri Szabó 

Katalint pár szóban mutatkozzon be és ismertesse pályázatát. 

Szabó Katalin köszöni a szót, néhány mondatban bemutatkozik és elmondja a tudományos 

osztályokra vonatkozó terveit, céljait. 

A napirendhez nem érkezik kérdés. 

 

Keresztes Gábor 10 perc választási szünetet rendel el, az Alapszabály értelmében a Választási 

Bizottság tagjai a DOSz Felügyelő Bizottságának tagjai.     

 

Körösparti Péter tájékoztatja küldöttgyűlést, hogy a 15 mandátumból 14 fő vett fel 

szavazólapot. Megállapítja, hogy 14 érvényes szavazat került leadásra, majd ismerteti a 

választás eredményét. 

 

17/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztja Szabó Katalin 

elnökségi tagnak. 

 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy 1 szavazati jogú tag távozott, így 14 mandátum van 

jelen a továbbiakban a Küldöttgyűlésen. 

 

6. A DOSz Alapszabályának módosítása (lásd 8. számú melléklet) 

Dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy az Alapszabály módosításában dr. Bodó László és 

dr. Szabó Csaba is részt vett. Az Alapszabály új részként bekerült a DOSz Alumni 
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Osztályának ügyrendje, többek között ennek okán szükséges az Alapszabály módosítása. 

Ismerteti az Alapszabályra vonatkozó módosítási javaslatokat. 

 

Zila Gábor (KGRE) információt szeretne kapni a Nyelvtudományi Osztály jelenlegi állásáról. 

Keresztes Gábor elmondja, hogy az elnök lemondása után pályázat került kiírása az osztály 

elnöki tisztségre, azonban nem érkezett pályázat, így jelenleg az osztály „alvó” státuszban 

van. Természetesen az elnökség célja, hogy mihamarabb elnök kerüljön a Nyelvtudományi 

Osztály élére. 

 

18/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megszavazza az Alapszabály 

egyben történő szavazását. 

 

19/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a módosított DOSz 

Alapszabályt. 

 

7. A DOSz 2014. évi gazdasági és szakmai beszámolója, zárszámadás (lásd 9. számú 

melléklet) 

Csapó László röviden összefoglalja a 2014-es évi költségvetést. Elmondja, hogy az EMMI-től 

26 M Ft működési támogatást kapott a DOSz a 2014-es évre, összbevétele 49 M Ft volt, a 

2014. évi maradványa 2.250 M Ft, így a szervezet összmaradványa 4,4 M Ft. 2014-ben az  

 

osztályok rendezvényeire 2 alkalommal került belső pályázat kiírásra, melyen 5,3 M Ft és 3 

M Ft került kiosztásra. A 2014-es évben közel 110 rendezvény került lebonyolításra. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

20/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz 2014. évi 

pénzügyi költségvetési beszámolóját. 
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21/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz 2014. évi 

szakmai beszámolóját. 

 

22/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz 2014. évi 

mérleg beszámolóját. 

 

23/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz 2014. évi 

eredménykimutatását. 

 

24/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz 2014. évi 

közhasznúsági jelentését. 

 

8. A DOSz 2015. évi eredeti költségvetése (lásd 10. számú melléklet) 

Csapó László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy működésre a szervezet a 2015-ös évre 

előreláthatólag 27 M Ft-ot kap az EMMI-től. Biztos pályázati bevétel 23 M Ft, mely a Tavaszi 

Szél Konferenciára, az osztályok első féléves működésére, a 2014-es Tavaszi Szél Kötet 

kiadására és a Fiatal tudósok estje támogatására lesz fordítva. Ismerteti asz osztályok belső  

pályázaton elnyert támogatásokat (osztályonként közel 300 e Ft). 2015-ös évben 5,2 M Ft 

saját bevétel van tervezve. Szponzorációs bevétel 2015 április hónapig 1,580 M Ft. Várható 

forrás a 2015-ös évre 60,8 M Ft. 

Körösparti Péter elmondja, hogy a 2015-ös költségvetésben ne legyen feltűntetve a 2013-as 

maradvány, hiszen azt a 2014-es maradvány tartalmazza már. 

Csapó László ezután ismerteti a költségvetés főbb sorait és a tisztségviselők tiszteletdíjainak 

tervezett mértékét. 

A tervek szerint a 2015-ös év tartaléka 6,5 M Ft. 
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Keresztes Gábor módosító javaslatot tesz a 2015-ös költségvetésében, hogy a bevételeknél 

kerüljön áthúzásra a 2013-as dátum, csak a 2014 maradjon. 

 

25/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a módosítási 

javaslatot. 

 

26/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 2015. évi 

tiszteletdíjak mértékét. 

 

27/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSZ 2015. évi 

költségvetését. 

 

9. A DOSz Felsőoktatási Tervezési Testületi tagság kérelme 

Dr. Kőmíves Péter Miklós tájékoztatja a Küldöttgyűlést az FTT-ről és a tagság lehetőségeiről. 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy 1 szavazati jogú tag távozott, így 13 mandátum van 

jelen a továbbiakban a Küldöttgyűlésen. 

 

28/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan támogatja a DOSz FTT 

tagságát. 

 

10. A Jogsegély-szolgálat tájékoztatója  

Dr. Fazekas Kornél néhány mondatban elmondja a Jogsegély-szolgálat céljait, tevékenységét. 

Ezután tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 2015. február 1-én vette át a Jogsegély-szolgálat 

működtetését. Ez idő alatt 22 megkeresés érkezett, ezen megkeresések nagyon széles 
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spektrumon mozognak. Rövidtávú céljai között szerepel a DOSz honlapján egy a jogsegély és 

aktualitásaival foglalkozó anyag kidolgozása. 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

29/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Jogsegély-  

szolgálat tájékoztatóját. 

 

11. EURODOC aktualitások  

Gáspár Marcell tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 2015. évi EURODOC konferencia és 

küldöttgyűlés április utolsó hetében kerül megrendezésre Kolozsvárott. A DOSz célja a 

EURODOC tagság, mivel jelenleg a Doktoranduszok Országos Egyesülete a tagja a 

szervezetnek. Elmondja, hogy a DOSz-t felkérték egy előadást megtartására a hazai 

doktorandusz érdekképviseletről.  

 

Keresztes Gábor elmondja, hogy a szervezet távlati célja, hogy a EURODOC elnökségébe 

delegáljon egy tagot. 

Egyéb hozzászólás nem érkezik a napirendhez. 

 

12. DOSz- Belügyminisztérium - ODT együttműködési megállapodás (lásd 11. számú 

melléklet) 

Keresztes Gábor tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a Belügyminisztérium a jövőben szeretné 

a doktorandusz, kutatói, szakértői gyakornoki rendszerét fejleszteni. A tervhez a BM a DOSz 

és az ODT együttműködését kérte.  A gyakornoki program természetesen feltételekkel, 

követelményekkel és díjazással jár. Az ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodás 

megkötésének támogatását kéri a Küldöttgyűléstől. 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 
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30/1/2015 (04.22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan támogatja a DOSz- 

Belügyminisztérium - ODT együttműködési megállapodás megkötését. 

 

13. Egyebek  

Bezsenyi Tamás (ELTE) kéri, hogy az emlékeztetők kerüljenek fel a szervezet honlapjára, 

valamint gratulál a Tavaszi Szél megszervezéséhez. 

Keresztes Gábor köszöni a bíztató szavakat, valamint tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a 

Küldöttgyűlés jegyzőkönyvek megtalálhatóak a szervezet honlapján. 

Körösparti Péter tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a közeljövőben felkerülnek a Felügyelő 

Bizottsági ülések jegyzőkönyvei is, illetve pótolja önéletrajzát is. 

Egyéb hozzászólás nem érkezik a napirendhez. 

 

Keresztes Gábor megköszöni a Küldöttgyűlésnek a munkát és a részvételt és 16:50-kor 

bezárja az ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

___________________________ 

Szabó Piroska 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

___________________________ 

Cseh Dávid 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

___________________________ 

Timár Noémi 

jegyzőkönyvvezető 

 


