
Jegyzıkönyv 

,amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyőlésén 

 

A küldöttgyőlés idıpontja: 2013. szeptember 1. 10:00 

A küldöttgyőlés helyszíne: Szent István Egyetem Kollégium B épület 7-es elıadótermében (2100 

Gödöllı, Páter Károly u. 1) 

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

 

A Illés Balázs a Felügyelı Bizottság elnöke megállapítja, hogy 8 mandátummal a küldöttgyőlés 

határozatképtelen, így 10:30-tól megismételt küldöttgyőlést hív össze Csiszár Imre elnök. 

 

A megismételt küldöttgyőlés idıpontja: 2013. szeptember 1. 10:30 

A megismételt küldöttgyőlés helyszíne: Szent István Egyetem Kollégium B épület 7-es 

elıadótermében (2100 Gödöllı, Páter Károly u. 1). 

Jelen vannak: lásd jelenéti ív (3. számú melléklet) 

 

Illés Balázs megállapítja, hogy a megismételt küldöttgyőlés jelenlévı mandátummal határozatképes 

 

Csiszár Imre ismerteti a napirendet. 

1. Beszámoló a DOSz elızı küldöttgyőlés óta eltelt tevékenységérıl  

2.  Elnökhelyettesi, elnökségi tagok beszámolója az elmúlt idıszakról 

3. Tájékoztató a DOSz aktuális pályázatairól  

4. Tájékoztató a tudományos osztályok 2013-as programjairól, konferenciáiról  

5. A DOSz új honlapjának bemutatása  

6. Young Researchers adatbázis ismertetése  

7. 2013 World Science Forum Rio de Janeiro PI-NET részvétel  

8. Tájékoztató a DOSz 2013-as programjairól  

9. Egyebek 

 

A küldöttgyőlés egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

Csiszár Imre jegyzıkönyvvezetınek Timár Noémit, jegyzıkönyv hitelesítınek Kollányi Irént OR-

ZSE) és Vajkai Edinát (NKE) kéri fel. 

 

A küldöttgyőlés a jelöléseket egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Beszámoló a DOSz elızı küldöttgyőlés óta eltelt tevékenységérıl 



Csiszár Imre elmondja, hogy részt vett a Felsıoktatási Kerekasztal megbeszélésen. 

A nyár nagy részében a Nyári Tábor szervezési feladatait látta el. Sikerült a táborra pályázati 

forrásokat bevonni, melynek eredményeképpen sikerült kedvezı részvételi díjak kialakítani. 

Megköszöni a Szent István Egyetem munkatársainak a munkát a szervezésben és a lebonyolításában 

közremőködtek. 

 

2. Elnökhelyettesi, elnökségi tagok beszámolója az elmúlt idıszakról 

dr. Fülöp Péter nem kívánja kiegészíteni az írásos beszámolóját. 

Nemes László elmondja, hogy a nyár folyamán, Magyarországon járt egy brüsszeli Látogató 

Bizottság, melynek feladata volt, hogy az Európai Doktorandusz Képzési Térség kialakítása készítse 

elı, ehhez kérte fel doktorandusz hallgatókat különbözı területekrıl beszámoljanak. Ez ügyben 

sikerült megállapodnia a Nemzeti Bologna Bizottság elnökével, hogy a DOSz összeállíthat egy 

anyagot egy látogatóbizottság, a DOSz a tudományos osztályok segítségével összeállított egy anyagot 

ennek kapcsán. 

Tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy az ısz folyamán az elsı éves doktoranduszoknak megjelenik az 

Acta Különszáma. 

DOSz Minıségbiztosítási Project létrehozásával kapcsolatban mondja el a szervezet terveit. 

Tájékoztatja a küldötteket, hogy 2013.szeptember 5-én benyújtja lemondását, mivel az év további 

részében külföldön fog tartózkodni. 

dr. Gaál Márton tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy a DOSz Gazdálkodási és pénzkezelési szabályzata 

valamint az Elnökség ügyrendje elkészült.  

Keresztes Gábor tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy megérkezett a mőködési támogatás az elsı 8 

hónapra, így a tartozások rendezésre kerültek. 

Póczi Dorottya nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 

Szávay László elmondja, hogy 12 tudományos osztály megalakult és várhatóan még 5 osztály fog 

megalakulni a közeljövıben.  

Elmondja, hogy a DOSz elnökségének is javasolta, hogy alkosson média és kommunikációs stratégiát. 

Megbeszélést folytatott Collegium Talentum, felajánlotta a Collegium Talentum egy együttmőködési 

megállapodást a tudományos osztályokkal, melynek kapcsán a jövıben határon túli konferenciákra 

ingyen utazhatnak az osztályok tagjai. 

Csiszár Imre jelzi, hogy Joó Balázs családi okok miatt nem tud részt venni a küldöttgyőlésen. 

 

Kollányi Irén kéri, hogy a jövıben a beszámolókban kerüljön szöveges tartalom ismertetése az 

eseményekhez. 

 

Kımíves Péter Miklós köszöni az EFOTT-on való segítséget Soha Ferencnek és az MDK 

képviselıinek. 

 

A küldöttgyőlés 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja Csiszár Imre beszámolóját. 



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

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

A küldöttgyőlés 8  igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja dr. Gaál Márton beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadja Keresztes Gábor beszámolóját. 

A küldöttgyőlés 3 igen, 0 nem, 5 tartózkodással elfogadja dr. Póczi Dorottya beszámolóját. 

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

A küldöttgyőlés 2 igen, 5 nem,1 tartózkodással nem elfogadja el Joó Balázs beszámolóját. 

 

3. Tájékoztató a DOSz aktuális pályázatairól 

Keresztes Gábor elmondja, hogy a szervezet a Nemzeti Tehetség Program keretében adott be 

pályázatot, melyen 15 Millió Ft értékben. Ebben a pályázatból a Tavaszi Szél Konferenciát, a Nyári 

Tábort illetve a tudományos osztályok némi nemő támogatását tervezi megvalósítani a DOSz. 

Csiszár Imre lemondja, hogy a Nemzeti Kulturális alapprogram miniszteri tartalék keretre nyújt be a 

szervezet támogatási kérelmet a tudományos osztályok mőködésére. 

 

4. Tájékoztató a tudományos osztályok 2013-as programjairól, konferenciáiról 

Szávay László tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy 13 tudományos osztály alakult meg. Az ısz 

folyamán további 5 pályázat kerül kiírása, az Orvostudományi Osztály szeptemberben alakul meg. 

A Collegium Talentummal való egyeztetés következtében a jövıben az 5 legjobban teljesítı osztály 

tagjainak határon túli konferenciákra ingyenes utazást biztosít. 

 

5-6. A DOSz új honlapjának bemutatása , Young Researchers adatbázis ismertetése 

dr. Fülöp Péter tájékoztatja küldöttgyőlést, hogy szervezet honlapja megújult, kéri a küldötteket, hogy 

a doktoranduszok körében terjesszék. Természetesen a véleményeket, kritikai hozzászólásokat 

szívesen várja a honlappal kapcsolatban.  

Kialakításra került egy adatbázis a www.doktoranduszok.hu. Az adatbázis elsıdleges célja, hogy 

transzparensen bemutassa a doktoranduszok teljesítményét. Kéri a jelenlévıket, hogy az 

intézményükben továbbítsák a doktoranduszok között az oldal létrejöttét. 

 

7. 2013 World Science Forum Rio de Janeiro PI-NET részvétel   

Csiszár Imre tájékoztatja küldötteket, hogy az idei évi World Science Forum-ról Czene Gréta írásos 

tájékoztatója a levelezılistán kiküldésre kerül a közeljövıben. Elmondja, hogy a rendezvény az MTA 

kezdeményezésére jött létre, melyet két évente rendeznek meg. Az idei World Science Forum 2013 

novemberében Rio de Janeiro-ban kerül megrendezésre, melyre az MTA jóvoltából szerveztünk is 

képviselteti magát. 

 

8. Tájékoztató a DOSz 2013-as programjairól 

Csiszár Imre elmondja, hogy az idei évben a tudományos osztályok konferenciái kerülnek 

megrendezésre. 



Kéri, hogy a DOK elnököket, hogy  intézményükben hirdessék a jövıben az osztályok programjait.  

Tájékoztatja a küldötteket, hogy a Kutatók Éjszakáján is szeretne megjelenni a szervezet. 

 

9. Egyebek 

Nemes László megköszöni a Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának és a Debreceni 

Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának, hogy az elsı éves felmérésben részt vesznek.  

Tájékoztatja a küldöttgyőlést, hogy a HÖOK-nál személyi változás történt, az ügyvivı elnök 

Körösparti Péter lett. 

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

szeptember 20. 16 óra, helyszíne Bajza u. 32. szám, melyen tisztújítás kerül sor. A tisztújítással 

kapcsolatos pályázati kiírás a következı héten fog megtörténni. 

A tisztújítás kiírásához küldöttgyőlési határozat szükséges. 

 

1/3/2013 (IX.1.) 

A küldöttgyőlés 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy a szervezet elnöke 

pályázatot írjon ki  elnökhelyettesi poszta, elnökségi tagi posztra és felügyelı bizottsági tag posztra. 

 

Illés Balázs tájékoztatja a küldötteket, hogy a Felügyelı Bizottság szeptember 20-án tartja elsı éves 

nagy ellenırzését, melyrıl a küldöttgyőlésen beszámolnak. 

 

11:30-kor Csiszár Imre bezárja z ülést. 

 

k.mf. 

 

 

P.H 

 

 

____________________________    ____________________________ 

                 Kollányi Irén              Vajkai Edina 

         jegyzıkönyv hitelesítı                            jegyzıkönyv hitelesítı 
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Timár Noémi 

jegyzıkönyvvezetı 

 


