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Jegyzıkönyv 

,amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyőlésén 

 

 

A küldöttgyőlés idıpontja: 2013. június 1. 14:00 

 

A küldöttgyőlés helyszíne: Nyugat- magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi kar 

Nagytanács terem (9400 Sopron, Erzsébet u. 9.) 

 

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

 

Csiszár Imre (DOSz elnök) köszönti a jelenlévıket, majd felkéri Illés Balázst (DOSZ FB 

elnök), hogy állapítsa meg a küldöttgyőlés határozatképességét 

Illés Balázs (DOSz FB elnök) megállapítja, hogy 9 mandátummal a küldöttgyőlés nem 

határozatképes. 

 

Csiszár Imre az elhangzottak alapján a DOSz Alapszabályának 15. § 3-as pontja értelmében 

megismételt küldöttgyőlést hív össze 14:30-as kezdettel, melyen az eredetileg kiküldésre 

került napirend kerül megtárgyalásra. 

 

A megismételt küldöttgyőlés idıpontja: 2013. június 1. 14:30 

 

A megismételt küldöttgyőlés helyszíne: Nyugat- magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi kar Nagytanács terem (9400 Sopron, Erzsébet u. 9.) 

 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív (3 számú melléklet) 

 

Csiszár Imre (DOSz elnök) ismét köszönti a jelenlévıket, majd felkéri Illés Balázst (DOSZ 

FB elnök), hogy állapítsa meg a küldöttgyőlés határozatképességét. 

Illés Balázs (DOSz FB elnök) megállapítja, hogy 8 mandátummal a megismételt 

küldöttgyőlés határozatképes. 

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

jegyzıkönyv hitelesítésre felkéri Illés Balázst (DOSz FB) és Csapó László Attilát (DOSz FB). 
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Csiszár Imre (DOSz) ismerteti a napirendet. (1. számú melléklet) 

1. Beszámoló a DOSz elızı küldöttgyőlés óta eltelt tevékenységérıl (elıterjesztı: 

Csiszár Imre) 

2. Alapszabály módosítása (elıterjesztı: dr. Fülöp Péter) 

3. Tájékoztató a tudományos osztályokról (elıterjesztı: Szávay László) 

4. Tisztségviselık költségtérítései (elıterjesztı: Keresztes Gábor) 

5. Nyári Tábor (elıterjesztı: Csiszár Imre)  

6. Egyebek 

7.  

A napirendhez módosítási javaslat nem érkezik. 

 

A küldöttgyőlés  8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

1. Beszámoló a DOSz elızı küldöttgyőlés óta eltelt tevékenységérıl ( 4.  számú melléklet) 

Csiszár Imre tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy elızetesen kiküldésre került az elnökség 

beszámolója, egyúttal kéri a tisztelt kollégákat, amennyiben személyi változás történik egy 

adott intézményben, azt jelezzék a szervezet felé. 

Gunszt Dóra (PTE) szeretné tudni, hogy mielıtt a levelezılistára felkerül egy anyag azt a 

DOSz elnökségének jóvá kell e hagynia. 

Csiszár Imre nem tartja szükségesnek az elızetes tájékoztatást. 

Csiszár Imre néhány mondatban kiegészíti, illetve kiemeli fıbb pontjait beszámolójának: 

A szervezet együttmőködése a Nemzeti Kiválóság Programmal, melynek eredményeként 

az ısz folyamán megrendezésre kerülı konferenciákon (tudományos osztályok 

konferenciái) megjelenne a Nemzeti Kiválóság Program, mint elıadó, illetve mint 

támogató. 

Magyar Tudományos Akadémiával való szoros együttmőködés, melynek egyik pontja, 

hogy a 2013- as World Science Forum-on megjelenési lehetıséget kapott a ∏–Net és a 

DOSz is (finanszírozása pályázati forrásból történne). Másik együttmőködés június 3-án 10 

órakor kezdıdik egy mőhelykonferenciával, melynek célja  a végzett már fokozatot 

szerzett doktoranduszoktól egyfajta pályakövetı felmérés, melyben a DOSz is 

meghatározó szerepet kap. 

Meghívást kapott a IX. Magyar Kutatók Konferenciájára, Beregszászra, ahol a megnyitón 

tartott beszédet, illetve szekcióvezetésre is felkérést kapott. 
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Elnök úr tájékoztatja küldöttgyőlést, hogy a szervezet sajnálatos módon nem kapta meg a 

2013-as költségvetését a minisztériumtól. 

 

A beszámolóhoz kérdés nem érkezik. 

 

Csiszár Imre (DOSz) tájékoztatja az elnökséget, hogy Nemes László stratégiai 

elnökhelyettes írásban elküldte beszámolóját, jelenleg nincs jelen a küldöttgyőlésen, hiszen 

elızı nap született meg kisfia, melyhez ezúton szívbıl gratulál. 

 

dr. Fülöp Péter (DOSz) nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

 

dr. Póczi Dorottya (DOSz) tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy egy apróbb félreértés miatt 

nem került kiküldésre írásos beszámolója, melyet szóban pótol, elmondja, hogy elıkészítı 

feladatokat végzett 2014-es Eurodoc konferenciával kapcsolatban. Több alkalommal 

megbeszélésen volt a KIM-ben egy jövıbeni DOSz-KIM közös projekt kapcsán. 

 

Joó Balázs (DOSz) nem kívánja kiegészíteni beszámolóját. 

 

Szávay László (DOSz) nem kívánja kiegészíteni beszámolóját. 

 

dr. Gaál Márton (DOSz) megtartja szóban beszámolóját. Elmondja, hogy az elmúlt 

idıszakban a DOSz pénzkezelési és gazdálkodási szabályzatának elıkészítését és 

kidolgozását végezte. 

 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) Joó Balázst kéri, hogy tartsa meg beszámolóját, hiszen azt 

sem írásban, sem szóban nem tette meg. 

 

Joó Balázs elmondja a küldöttgyőlésnek, hogy az elmúlt idıszakban az Acta 

Doctorandorum elıkészítését végezte, mely során a tartalmi elıkészítés megtörtén, 

sajnálatos módon anyagi problémák miatt nem került  még kiadásra a, a tervek szerint 

szeptemberre elkészül az anyag. 

 

Csiszár Imre tájékoztatja jelenlévıket, hogy Keresztes Gábor beszámolója írásban 

kiküldésre került, jelenleg a Tavaszi Szél Konferencia szervezési feladatait végzi. 
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A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja Csiszár Imre beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja Keresztes Gábor beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja dr. Fülöp Péter beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja dr. Póczi Dorottya 

beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 6 igen, 0 nem,2 tartózkodással elfogadja Joó Balázs beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja Szávay László beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja Nemes László beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja dr. Gaál Márton beszámolóját. 

 

2. Alapszabály módosítása (5. számú melléklet) 

Csiszár Imre (DOSz) felkéri dr. Fülöp Pétert (DOSz), hogy az Alapszabály tervezett 

módosításait ismertesse a küldöttgyőléssel. 

dr. Fülöp Péter ismerteti a módosítani kívánt javaslatokat. 

2/A 

11.§ 2. a és b pontja, mely a küldöttgyőlés szavazati jogú tagjait  szabályozza. Tájékoztatja 

a küldöttgyőlést, hogy a DOSz elnöksége a májusi elnökségi ülésén döntött arról, hogy az 

elnök, az elnökhelyettesek és az elnökségi tagok nem vesznek rész szavazati jogú tagként a 

küldöttgyőlésen, ennek értelmében az a és b pontok törlésre kerültek.  

2/B 

13.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosulna: az elnök a küldöttgyőlés meghívóját, a 

tervezett napirendet legalább 15 nappal és a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos 

elıterjesztéseket 5 nappal a küldöttgyőlés tervezett idıpontja elıtt írásban, vagy 

elektronikus úton (ímél) juttatja el a küldöttgyőlés tagjaihoz. 

2/C 

26.§ (4) bekezdésben törlésre kerülne a felügyelıbizottsági tagok részvétele a DOSz 

elnökségének ülésein, ezáltal az elnökség akkor is hozhat határozatokat, ha a Felügyelı 

Bizottság nincs jelen. 

2/D 

Az elnökség döntése értelmében törlésre kerül az alapszabály VII. Fejezet 34.§ 3-as 

bekezdés azon rendelkezései, amelyek a tagdíjfizetést szabályozzák és mindaddig, amíg 
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nem rendezettek a tagönkormányzatok költségvetései. A tisztségviselık megválasztásának 

szabályai és a szavazati arányok meghatározása változatlan formában maradna. 

2/E 

Az 1 számú melléklet tudományos osztályok felsorolásával kapcsolatban a jelenleg is 

folyamatosan megalakuló tudományos osztályok végleges megalakulásuk után fog az 

alapszabály módosításra kerülni. 

 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) a Felügyelı Bizottság tagjaihoz intéz kérdést, miszerint a 

Felügyelı Bizottság kötelezı részvételének törlése az alapszabályból a FB kérésére történt 

e. 

Illés Balázs (DOSZ FB elnök) válaszol a kérdésre, miszerint nem a FB kérésére került 

törlésre a módosítás, azonban támogatják a javaslatot, annak érdekében, hogy az elnökség 

az FB nélkül is határozatképes lehessen. Biztosítja a küldötteket, hogy ennek ellenére a 

felügyelı bizottság a jövıben is részt vesz az elnökség ülésein. 

 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) imerteti elızetesen a DOSz elnökének elküldött módosítási 

javaslatait: 

12.§ (1) c pontjához, miszerint a küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörei: az elnök és az 

elnökhelyettesek, az elnökségi tagok valamint a felügyelı bizottsági tagok megválasztása 

és visszahívása, melyre javasolt, hogy minden 2. év szeptembere és novembere között, 

melynek értelmében a jelenlegi elnökség mandátuma egy évesrıl két évesre nyúlna. 

12.§ (1) d pontjához, miszerint a küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörei: az elnökség éves 

beszámolójának elfogadása, kapcsán javasolja hogy minden küldöttgyőlésen kötelezı 

legyen az elnökség írásbeli beszámolója. 

 

dr. Fülöp Péter (DOSz) a dr. Kımíves Péter Miklós (DE) 12.§ (1) d ponthoz kapcsolódó 

módosítási javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy az alapszabály tartalmazza, hogy 

elnökség minden küldöttgyőlésen beszámol a két küldöttgyőlés óta eltelt idıszakról, így 

nem tartja indokoltnak ennek túlszabályozását. Tájékoztatja küldöttgyőlést, hogy a DOSZ 

elnöksége úgy határozott, hogy a 12.§ (1) c és d pontokat nem módosítja. 

 

Csiszár Imre (DOSz) az elnök mandátumának idıtartama kapcsán az elnökségnek 

mindkét verzióhoz voltak érvei és ellenérvei, azonban az elnökség az 1 éves mandátum 

maradjon az elnökségnek. 
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Gáspár Marcell (ME) a 2 éves ciklust tartja  szerencsének, természetesen ha az elnökség 

ezt nem tartja indokoltnak elfogadja, egy késıbbi alapszabály módosításnál pedig 

szerencsének tartja visszatérni a kérdésre. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezik az alapszabályhoz. 

 

A  küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy az 

alapszabály 11.§ 2. a és b pontja törlésre kerüljön. 

 

A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellet egyhangúlag elfogadja, hogy a 12.§  

c és d pontok az elızetesen kiküldésre került anyaghoz képest az elnökségi döntés 

értelmében ne változzanak. 

 

Kırösparti Péter (DE) a szavazás menetéhez hozzászól, véleménye minden felvetésrıl 

külön szükséges szavazni. 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) megismétli az általa javasolt módosítási javaslatokat. 

dr. Fülöp Péter kifejti azon véleményét, hogy a DOSz elnöksége tesz javaslatot az 

alapszabály módosítására, az elnökség pedig úgy döntött, hogy változtatás nélkül azt 

javasolja a küldöttgyőlésnek, hogy a szóban forgó pontot ne módosítsa. 

Kırösparti Péter véleménye szerint egy demokratikus szervezetben a küldöttnek lehet 

módosítási javaslata. 

Ezután dr. Fülöp Péter (DOSz) szavazásra bocsátja dr. Kımíves Péter Miklós (DE) 

módosítási javaslatait 

 

A küldöttgyőlés 2 igen, 0 nem, 7 tartózkodással nem támogatja dr. Kımíves Péter Miklós 

javaslatát, miszerint a 12.§ c pontjában a DOSz elnökségének mandátuma 2 évre 

módosuljon. 

 

A küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem , 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a 13.§ (6) 

módosítását arra vonatkozóan, hogy a küldöttgyőlés meghívóját a küldöttgyőlést 

megelızıen 15 nappal, míg a napirendhez tartozó írásos anyagokat 5 nappal korábban 

köteles írásban kiküldeni a küldötteknek. 
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A küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy a 26.§ (4)  

bekezdésben törlésre kerüljön az elnökségi ülésen való kötelezı részvétel. 

 

A küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy az átmeneti 

rendelkezések 34.§ 3-as bekezdése a szavazati arányok és a tisztségviselık megválasztása 

változatlan formában marad, míg a tagdíjfizetés törlésre kerül. 

1/2/2013 (VI.1.) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadj a módosításokkal 

az alapszabály módosítását. 

 

3. Tájékoztató a tudományos osztályokról 

Csiszár Imre (DOSz) felkéri Szávay László (DOSz) a napirend ismertetésére. 

Szávay László (DOSz) tájékoztatja küldötteket, hogy május 24-én megalakult az 

Irodalomtudományi Osztály, május 25-én a Történelem- és Politikatudományi Osztály. 

Június 7-én tarja alakuló ülést a Filozófiatudományi Osztály, június 12-én Hadtudományi 

Osztály, június 14-én Matematika- és Informatikai Osztály, Jog- és Társadalomtudományi 

Osztály, június 15-én Biológia és kémia Tudományi Osztály, július 22-én Fizikatudományi 

osztály.  

Szávay László (DOSz) elmondja, hogy felvette a kapcsolatot az OTDT-vel, melynek 

eredményeképpen a jövıben a DOSz delegálhat az osztályok részérıl 1 fıt az OTDT 

szakbizottságaiba. 

Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy szeptembertıl több osztály is szervez konferenciát, az 

osztályok éves programtáblája megtekinthetı lesz a késıbbiekben a www.dosz.hu 

honlapon. 

dr. Fügedi Gergely (SE) mikorra várható az orvostudományi osztály megalakulása, illetve 

a tagok bevonása. 

Szávay László (DOSz) a kérdésre reagál, és elmondja, hogy az Orvostudományi Osztály 

megalakulása megtörténik június 20-ig. 

 

4. Tisztségviselık költségtérítései 

Csiszár Imre(DOSz) átadja a szót Keresztes Gábornak (DOSz).  

Keresztes Gábor (DOSz) tájékoztatja küldöttgyőlést, hogy az EMMI-t érintı zárolás 

következtében valamennyi háttérintézmény költségvetése zárolásra került, így a DOSZ-é 

is. Kéri az a küldöttgyőlést, hogy az elızı küldöttgyőlésen elfogadott költségvetés fısorait 
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szem elıtt tartva a tisztségviselık tiszteletdíját, illetve a költségtérítések mértékét az 

elnökség hatáskörébe utalja, hiszen a költségvetést illetve annak egyes fısorait a 

küldöttgyőlés elfogadta, ezzel a döntéssel annak belsı felosztását bízná meg az elnökségre. 

dr. Fügedi Gergely (SE) kérdése a felvetés kapcsán, hogy ez az elnökségi határozat milyen 

idıszakra vonatkozik. 

Csiszár Imre (DOSz) reagálva a kérdésre elmondja, hogy ez a 2013-as évre vonatkozna, 

annak az összegnek az erejéig,a mit a küldöttgyőlés az elızı küldöttgyőlésen elfogadott. 

 

2/2/2013 (VI.1.) számú küldöttgyőlési határozat 

A küldöttgyőlés 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy a 

tisztségviselık tiszteledíjára vonatkozó költségvetési sor belsı felosztását az elnökség 

hatáskörébe utalja a küldöttgyőlés. 

 

5. Nyári Tábor 

Csiszár Imre  (DOSz) a napirendi pont kapcsán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy jelenleg 

nincsen még biztos helyszíne a DOSz Nyári Táborának. A végleges helyszínt június 10-ig 

meghatározásra kerül. 

Elızetesen elmondja, hogy a tábor tervezett létszáma 250-300 fı, melyre mindenkit 

szeretettel vár a jelenlévık közül. 

Gunszt Dóra (PTE) felajánlja, hogy a PTE DOK anyai támogatását a Táborhoz. Javasolja  

Nyári Tábor nemzetközivé tételét. 

Ines Gruber (AUB) felajánlja segítségét, amennyiben nemzetközi kapcsolatokra lenne 

szükség a táborszervezésben a szervezetnek. 

Csiszár Imre (DOSz) köszöni a felajánlást és a felvetést, melyet az elnökség a 

késıbbiekben megvitat. 

 

6. Egyebek 

dr. Kımíves Péter Miklós (DE) tájékoztatja küldöttgyőlést, hogy részt vett a MAB 

nemzetközi akkreditációjának látogató bizottságában. 

Szeretettel meghívja a jelenlévıket a 2013. június 14-én 15 órakor Debrecenben tartandó 

Jog- és Társadalomtudományi Osztály alakuló ülésére. 

Keresztes Gábor ismerteti a Tavaszi Szél további programját. 
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Csiszár Imre 15:34-kor bezárja a küldöttgyőlést. 

 

Sopron, 2013. június 1. 

 

 

          Illés Balázs       Csapó László Attila 

  jegyzıkönyv hitelesítı   jegyzıkönyv hitelesítı 

 

 

 

             Timár Noémi 

jegyzıkönyvvezetı 

 

p.h. 

 

 

 

 


