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Jegyzıkönyv 

,amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyőlésén 

 

A küldöttgyőlés idıpontja: 2013. április 27. 14:00 

A küldöttgyőlés helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Fıépület B328-as terem (1093 

Budapest, Fıvám tér 8.) 

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

 

Csiszár Imre (DOSz elnök) köszönti a jelenlévıket. 

Illés Balázs (DOSz FB elnök) megállapítja, hogy 10 mandátummal határozatképes a 

küldöttgyőlés. 

Csiszár Imre (DOSz) jegyzıkönyvvezetésre felkéri Timár Noémit (DOSz irodavezetı), 

jegyzıkönyv hitelesítésre felkéri Illés Balázs (DOSz) és Buzna Viktort (DOSz). 

Csiszár Imre (DOSz) ismerteti a napirendet. (1. számú melléklet) 

1. Elnöki beszámoló (elıterjesztı: Csiszár Imre) 

2. Az elnökség tagjainak beszámolója (elıterjesztı: dr. Póczi Dorottya, dr. Fülöp Péter, 

Nemes László, Keresztes Gábor, dr. Gaál Márton, Joó Balázs, Szávay László) 

3. A Felügyelı Bizottság beszámoló (elıterjesztı: Illés Balázs, FB elnök) 

4. Alapszabály módosítása (elıterjesztı: Csiszár Imre) 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi költségvetése (elıterjesztı: 

Keresztes Gábor) 

6. Tájékoztató a Tudományos Osztályok mőködésérıl (elıterjesztı: Szávay László) 

7. Tájékoztató az EURODOC aktualitásairól (elıterjesztı: dr. Póczi Dorottya) 

8. Tájékoztató a Tavaszi Szél Konferenciáról (elıterjesztı: Keresztes Gábor) 

9. A Π-NET és a Magyar Doktorandusz Közösség aktualitásai (elıterjesztı: Dr. Czene 

Gréta és Séra Magdolna) 
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10.  Információáramlás a szervezeten belül 

11. Egyebek 

A napirendhez módosítási javaslat nem érkezik. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

1. Elnöki beszámoló ( 3.  számú melléklet) 

Csiszár Imre (DOSz) a beszámoló az elızetesen kiküldött beszámoló óta eltelt idıszakról.  

Tárgyalásokat folytatott az OTDT elnökével dr. Szendrı Péterrel, a közeljövıben aláírásra 

kerül egy együttmőködési megállapodás az OTDT és a DOSz között, melyben szerepelni 

fog hogy az adott OTDK-s szekcióba a DOSz delegál egy tagot. 

Nemzeti Kiválóság Program irodájában folytatott megbeszélést, melyen elhangzott egy 

Nemzeti Kiválóság Program – DOSz együttmőködési megállapodás kötése, ennek elsı 

lépéseként a Tavaszi Szél Konferenciára a program nyertesei díjmentesen vehetnek részt. 

Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Bölcsész Szakbizottság ülésén való 

részvétel. 

Oktatási Tudományos és Kulturális Bizottság ülésen részvétel. 

Több intézményi képviselıvel való találkozó. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

A küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja Csiszár Imre beszámolóját. 

Az Felügyelı Bizottság megállapítja, hogy 11 mandátum van jelen. 

 

2. Elnökség tagjainak beszámolója (3. számú melléklet) 

dr. Póczi Dorottya (DOSz) nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

dr. Fülöp Péter (DOSz) nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

Nemes László (DOSz) az alábbiakkal egészíti ki írásos beszámolóját: 
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Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Látogató Bizottság tagjaként Veszprémbe 

látogatott, a VE DOK képviselıivel találkozott ez alkalommal. 

Tájékoztatja a küldötteket februárban az ATV-ben kirobban botrány kapcsán, megindult és 

az eljárás lezárult az egyetemi vizsgálat. Az egyetemen belüli vizsgálatok megállapították, 

hogy ilyen listák nem készültek. 

Jelzi, hogy a Tavaszi Szél Konferencián családi okok miatt nem tud részt venni. 

 

Keresztes Gábor (DOSz) nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

dr. Gaál Márton (DOSz) azzal egészíti ki beszámolóját, hogy várhatóan a következı 

küldöttgyőlésen elıterjesztésre kerül a DOSz gazdasági szabályzata, melyet Keresztes 

Gáborral készítenek el. 

 

Joó Balázs (DOSz) nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

Szávay László (DOSz) nem kíván szóbeli kiegészítést tenni a beszámolójához. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja dr. Póczi Dorottya 

beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja dr. Fülöp Péter beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja Nemes László beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja Keresztes Gábor 

beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja dr. Gaál Márton 

beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja Joó Balázs beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja Szávay László beszámolóját. 
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3. A Felügyelı Bizottság beszámolója 

Illés Balázs (DOSz) tájékoztatja küldöttgyőlést, hogy az Felügyelı Bizottság részt vett 

miden elnökségi ülésen.  

2012. december 19-i megalakulás óta a  DOSz betartva a rá vonatkozó jogszabályokat 

illetve alapszabályát szabályszerően mőködött. 

 Az FB és a DOSz kapcsolata harmonikus. 

Az FB javaslatait a DOSz elnöksége pozitívan fogadta. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

4. Alapszabály módosítása (4. számú melléklet) 

 

4/A  Csiszár Imre (DOSz) javasolja az alapszabály székhelyre vonatkozó módosítást, 

annak okán, hogy az iroda új helyre, a 6. került Bajza utca 32. szám alá költözött. 

 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 

székhelyhasználatra vonatkozó módosítást. 

 

4/B Csiszár Imre (DOSz) javasolja, hogy a IV. fejezet 11.§ 2. a) bekezdésben az 

elnökhelyettes elnökhelyettesekre módosuljon. 

 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja az 

alapszabály IV. fejezet 11.§  2. a) pont vonatkozó módosítást. 

 

4/C Csiszár Imre (DOSz) javasolja, hogy az alapszabály IV. fejezet 11. paragrafus 2. c) 

bekezdésében a doktorandusz önkormányzat elnökei helyett a doktorandusz önkormányzat 

legye képviselve 

Illés Balázs (DOSz FB) jelzi, hogy jelenlegi küldöttgyőlésen 6 fı van jelen, aki az 

alapszabály ezen korlátozása miatt csak tanácskozási joggal vehet részt az ülésen. 

Csiszár Imre (DOSz) ismerteti a két elızetesen kiküldésre került módosítási javaslatot. 

Kollányi Irén (OR-ZSE) javasolja, hogy az elnök dönthessen, arról ki helyettesíti a 

küldöttgyőlésen. 
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dr. Fülöp Péter (DOSz) véleménye, hogy a DOSz alapszabálya egy megengedı formulát 

kell hogy szabályozzon, minden egyéb dolgot az intézményi szabályzat foglaljon magában. 

dr. Gaál Márton (DOSz) szakmai véleményét tolmácsolva elmondja, hogy az elsı javaslat 

nem szabályos, így a másodikat javasolja. 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) elfogadja, hogy az intézményi szerv delegálja a képviselıt 

a küldöttgyőlésbe. Javasolja, hogy az egyszerőség kedvéért csak annyi kerüljön be az 

alapszabályba, hogy az intézményi doktorandusz önkormányzat egy szavazati jogú 

képviselıje. Javasolja, hogy ne csak ad hoc legyen helyettesíthetı az intézményi 

doktorandusz önkormányzat elnöke 

Nemes László (DOSz) javasolja, hogy mandátumigazolás bemutatásával lehet a 

küldöttgyőlésen felvenni a mandátumot, melynek tartalmaznia kell, hogy milyen 

felhatalmazás alapján kapja a személy a mandátumát.  

dr. Fülöp Péter véleménye szerint a jelenlegi küldöttgyőlés arról kell, hogy döntsön 

módosításra kerüljön az alapszabályban, hogy az intézményi doktorandusz önkormányzat 

elnöke helyettesíthetı legyen vagy sem. Az egyéb felmerülı kérdésekre a májusi 

küldöttgyőlésen térjenek vissza. Intézményi hatáskör legyen az elnök helyettesítése. 

Nemes László (DOSz) javasolja hogy a következı küldöttgyőlésen legyen szavazati joga a 

helyetteseknek. 

Illés Balázs (DOSz FB) kérése, hogy a legközelebbi küldöttgyőlésre egységes 

dokumentumot kér ami alapján képviselheti a, alapszabály és határozat beküldése. 

Nemes László (DOSz) kéri a doktorandusz önkormányzatok képviselıit, hogy elektronikus 

formában küldjék el a hatályos alapszabályukat a szenátusi elfogadó határozattal együtt, 

illetve a megválasztásáról szóló jegyzıkönyvet a dosz@dosz.hu ímél címre. 

Szabó Katalin (SZIE) jelzi, hogy a következı küldöttgyőlésig az intézményi szenátus már 

nem fogja elfogadni a módosítást. 

Csiszár Imre (DOSz) javasolja, hogy a májusi küldöttgyőlésre az elnök akadályoztatása 

esetén intézményi küldöttgyőlési határozat bemutatásával helyettesíthetı legyen.. 

dr. Fülöp Péter (DOSz) tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy a következı küldöttgyőléstıl 

kezdıdıen, amíg ez a kérdés nem tisztázódik, tartózkodással szavaz minden kérdésben és 

javasolja a DOSz elnökség tagjainak is. 

Csiszár Imre felolvassa a szövegszerő módosítási javaslatot az alapszabály IV. fejezet 11.§ 

2. c) bekezdésére vonatkozóan: 

az intézményi doktorandusz önkormányzatok akik, akadályoztatásuk esetén, amennyiben 

az intézményi alapszabály rendelkezik róla helyettesíthetıek   
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A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja az 

alapszabály IV. fejezet 11.§  2. c) pont  módosítását. 

 

dr. Fülöp Péter ismerteti a IV. fejezet 11.§  2. c) pont kiegészítését, mely az alapszabály 

átmeneti rendelkezésekbe kerül be: 

2013 június 30-ai idıpontig küldöttgyőlés Doktoranduszok Országos Szövetsége 

alapszabály IV. fejezet 11 szakasz 2. bekezdés c pont –ban szabályozottakat azzal a 

kiegészítéssel alkalmazza, hogy az intézményi Doktorandusz Önkormányzat elnökének 

helyettesítése esetén az intézményi küldöttgyőlés határozata szerint jár el, azzal, hogy az 

intézményi alapszabály szenátus általi jóváhagyásától eltekint. 

 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja az 

alapszabály IV. fejezet 11.§  2. c) pont kiegészítését. 

 

4/D Csiszár Imre (DOSz) elmondja, hogy elírás történ a VI. fejezet 31.§ 3-as pontjában 

szövegszerő javaslat: 

A felügyelı bizottsági tagság mindenfajta DOSz-on belüli megbízatással, tisztséggel 

összeférhetetlen továbbá alkalmazandó a 31.§ (2) bekezdés. A felügyelı bizottság tagjai 

nem vállalhatják operatív feladatok elvégzését 

 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja az 

alapszabály VI. fejezet 31.§  3.  bekezdés módosítását. 

 

1/1/2013 (IV.27.) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja az 

alapszabály módosításait. 

 

Az elhangzottak alapján Illés Balázs (DOSz FB) kéri az intézményi képviselıket, hogy a 

következı küldöttgyőlésre helyettesítés esetén hozzák magukkal az alapszabályukat, mely 

tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó szabályozást. 

 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi költségvetése (5. számú melléklet) 
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Keresztes Gábor (DOSz) elmondja, hogy folyamatos egyeztetést folytat a szervezet az 

Emberi Erıforrások Minisztériumával a költségvetésrıl.  

A minisztérium 25 millió forintot bocsát rendelkezésre a DOSz-nak a 2013-as évre. 

Az elızetesen kiküldésre került költségvetést a DOSz elnöksége megtárgyalta, jóváhagyta. 

Jelzi, hogy a költségvetés módosítható az év során. 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) kiadási oldalon szerepel EURODOC tagdíj, szeretné tudni, 

hogy melyik szervezet a tagja az egyesület vagy a köztestület. 

dr Póczi Dorottya (DOSz) elmondja, hogy jelenleg nem lett pontosítva, de természetesen 

hamarosan tisztázásra került. 

Keresztes Gábor elmondja, hogy a DOSz szeretne a EURODOC tagja lenni, ezért lett 

betervezve a költségvetésbe. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

2/1/2013 (IV.27.) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz 

2013-as évi költségvetését. 

 

6. Tájékoztató a tudományos osztályok mőködésérıl 

Szávay László tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy ez idáig 17 tudományos osztály  jött 

létre. A mai napon megtörtén az elsı egyeztetés megtörtént a tudományos osztályok 

elnökeivel, 14 osztály jött létre 3 megalakulás folyamatban van. 

Elmondja, hogy jelenleg 60 taggal alakulnak meg az osztályok, de reméli, hogy az 

elkövetkezı évben ez a szám 150 fıre növekszik. 

Tudományos osztályok feladatai körés sorolja: tudományterületenként a magyarországi 

doktorandusz a  tudományos  élet szervezése. 

A megbeszélésen részt vettek a Magyar Doktorandusz Közösség képviselıi, valamint 

elfogadásra került a tudományos osztályok ügyrendje. 

A jövıben szeretné a DOSz honlapon való megjelenés, illetve saját honlap elkészítése. 

A Tudományos Osztályok éves munkaterve megtekinthetı lesz a DOSz honlapján. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

7. Tájékoztató az EURODOC aktualitásairól  
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dr. Póczi Dorottya (DOSz) elmondja, hogy a EURODOC 2002-ben alakult meg, 2005-ben 

lett bejegyezve Belgiumban. 34 ország a tagja.  

2014-es évre a DOSz megpályázta az éves AGM Konferenciát és tisztújítást, mely március 

végére várható.   

A konferencia címére várja az ötleteket a küldöttgyőlés tagjaitól. Pálinkás elnök úr 

elfogadta a fıvédnökséget. 

 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) kérdése, hogy Póczi Dorottya jelenleg elnökégi tag e a 

EURODOCBAN, illetve mikor, milyen fórumon lehet esetlegesen kérni a DOSz felvételit 

a EURODOC-ba. 

 

dr. Póczi Dorottya (DOSz) elmondja, hogy jelenleg nem tagja az elnökségnek, 

természetesen nincsen akadálya,hogy 2014-ben magyar elnökségi tagja is legyen a 

EURODOC-nak. Tagfelvételt a EURODOC-nak elnökségének kell jelezni,amit az éves 

AGM-en szavazznak meg. 

 

8. Tájékoztató a Tavaszi Szél Konferenciáról 

Keresztes Gábor (DOSz) tájékoztatja a küldöttgyőlés tagjait, hogy az idei évben a NyME 

ad otthont a konferenciának Sopronban május 31- június 2. között, eddig 250 elıadó 

jelentkezett, a szekcióbeosztás felkerült a DOSz honlapjára. 

Röviden ismerteti a konferencia programját. 

Berki Gábor (NKE) javasolja, hogy a DOSz honlapra kerüljön fel egy térkép a helyszín 

megközelítésérıl. 

Keresztes Gábor (DOSz) a segítségét kéri a jelenlévıknek a Hit- és Vallástudományi 

szekcióvezetı megkeresésében, illetve a Rendészeti szekcióvezetı megkeresésében. 

 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

9. A Π-NET és a Magyar Doktorandusz Közösség aktualitásai 

Séra Magdolna (MDK) beszámol azokról az aktualitásokról, melyek a Magyar 

Doktorandusz Közösséget érintik: PI-Net konferencián való részvétel, Kárpát-medencei 

doktorandusz kutatás elkészítése, Balassi Intézettel közösen Kárpát-medencei 

Doktorandusz Konferencia szervezése Debrecenben. 
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A nyár folyamán részt szeretnének venni Kárpát-medencei Nyári Egyetemen és az 

EFOTT-on.  

Csiszár Imre (DOSz) szeretné kérni az MDK segítségét kéri egy a magyar 

doktoranduszokra vonatkozó kutatás elkészítésében. 

10. Információáramlás a szervezeten belül 

Nemes László (DOSz) elmondja, hogy a megalakulás révén intézményi tagsággal 

rendelkezik a szervezet. Várhatóan az elkövetkezı egy-két héten belül elkészül egy 

levelezı lista melyben szerepelni fognak a doktorandusz önkormányzatok elnökei, a DOSz 

elnöksége az MDK tagjai vannak rajta, mely a hivatalos kommunikáció formája. 

Fontosnak tartja, hogy a DOSz-t minél több doktorandusz megismerje, melynek 

elısegítésére szeptemberre elkészül egy tájékoztató kiadvány a DOSz-ról, melybe 

lehetıséget kapnak az intézményi önkormányzatok is a megjelenésre. 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem érkezik. 

 

11. Egyebek 

Csiszár Imre  (DOSz) köszönti a jelenlévıknek, hogy megjelentek.  

Néhány mondatban összegzi a DOSz megalakulása óta történt fıbb eseményeket, 

intézkedéseket, jövıbeni terveit. 

 

Budapest, 2013. május 6. 

 

 

 

jegyzıkönyv hitelesítı    jegyzıkönyv hitelesítı 

 

 

   

jegyzıkönyvvezetı 

 

P.H. 

 


