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Jegyzőkönyv, 

 

amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén 

 

Időpont: 2014. november 22. 17 óra 

 

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Halasy-Nagy József Aula 

termében (7600 Pécs, 48-as tér 1.) 

 

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

 

Csiszár Imre köszönti a jelenlévőket, kéri a felügyelőbizottságtól a mandátum megállapítást. 

dr. Tollas Orsolya megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 17 mandátummal határozatképes. 

 

Csiszár Imre ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre. Jegyzőkönyvvezetőnek Timár Noémit javasolja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss 

Dávidot (NKE) és Dolnegó Bálintot (TE) javasolja 

 

A küldöttgyűlés 17 igen,  0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv 

vezetőnek Timár Noémit. 

 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Kiss Dávidot. 

 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Dolnegó Bálintot. 
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Csiszár Imre ezután ismerteti a napirendet (2. számú melléklet) 

1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Csiszár Imre) 

2. Az elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: Székely Tünde, Keresztes Gábor, 

Szávay László, Csapó László, Budai Csaba, dr. Fazekas Kornél, Rámháp Szabolcs, 

Nemes László, Gáspár Marcell) 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: dr. Tollas Orsolya, FB elnök) 

4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (előterjesztő: 

dr. Fazekas Kornél) 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi eredeti költségvetésének 

módosítása (előterjesztő: Csapó László) 

6. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015. január 1-től hivatalba lépő elnökének, 

általános elnökhelyettesének, stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak és a 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. (Választási Bizottság) 

7. Egyebek 

 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellet változtatás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

1. Elnöki beszámoló (3. számú melléklet) 

Csiszár Imre néhány mondatban kiemeli az elmúlt két év legfontosabb eredményeit. 

Elmondja, hogy a szervezet gazdasági stabilitása az elmúlt évekhez képest nagymértékben 

növekedett. A jövő évi tervek között szerepel a jelenlegi költségvetés megduplázása. 

A tudományos osztályok taglétszáma az  elmúlt két évben folyamatosan növekedett. Jelenleg 

közel 500 főt számolnak a tudományos osztályok, 20 tudományos osztályban, 30 

tudományágban. A Tavaszi Szél Konferencia részvételi létszáma a 2014-es évben közel 1000 

fő volt, ezúton köszöni a támogatást a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. A 

Nyári Tábor létszámában nem történt jelentős változás az elmúlt évekhez képest.  Az elmúlt 

két évben sikerült számos felsőoktatással foglalkozó szervezettel szorosabb kapcsolatot 

kiépíteni, úgy mint az EMMI, NTP, ODT, OTDT, HÖOK. 
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Csiszár Imre ezután néhány pontját kiemeli a Fokozatváltás a felsőoktatásban anyagnak, 

melyet a Doktoranduszok Országos Szövetsége javasolt. 

Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 2015-ös Tavaszi szél Konferencia pályázatai beérkeztek, 

a nyertes intézmény és a konferencia felhívása hamarosan kiküldésre kerül.   

Elmondja, hogy a Magyar Doktorandusz Közösség új koordinátora Kohus Zsolt lett. 

Köszönetét fejezi ki szíjártó Györgynek, a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz 

Önkormányzat elnökének a hétvégéért. 

 

A napirendhez kérdés nem érkezik. 

 

1/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csiszár Imre 

beszámolóját. 

 

2. Az elnökség tagjainak beszámolója (4. számú melléklet) 

Székely Tünde köszöni az elmúl egy évet, amit az elnökségben eltölthetett, kiemeli, hogy első 

ízben volt rá példa, hogy határon túli elnökségi tagja volt a szervezetnek.  Elmondja, hogy a 

jövőben is minden támogatás megadnak majd a tudományos osztályok és a DOSZ 

rendezvényeinek támogatásához. 

Keresztes Gábor írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Szávay László köszönti a jelenlévőket.  Írásos beszámolójából kiemeli, hogy az elmúlt 2 

évben 20 tudományos osztály alakult meg, közel 500 fős tagsággal, mindezek mellett jövőben 

tervként szerepel egy alumni osztály létrehozása. Az osztályok az elmúlt 2 évben számos 

rendezvényt bonyolítottak le, többek között konferenciákat, kirándulásokat, workshopokat 

szerveztek, számos konferenciakötet került kiadásra. 

Csapó László írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Budai Csaba írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

dr. Fazekas Kornél írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 
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Rámháp Szabolcs írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. Megköszöni, hogy 

az elmúlt egy évben a küldöttgyűlés bizalmat szavazott neki és köszöni az elnökség 

segítségét. 

Nemes László írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Gáspár Marcell írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

2/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Székely Tünde 

beszámolóját. 

 

3/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Keresztes Gábor 

beszámolóját. 

 

4/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Szávay László 

beszámolóját. 

 

5/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Csapó László 

beszámolóját. 

 

6/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Budai Csaba 

beszámolóját. 
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7/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Fazekas Kornél 

beszámolóját. 

 

8/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Rámháp 

Szabolcs beszámolóját. 

 

9/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta Nemes László beszámolóját. 

 

10/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Gáspár Marcell 

beszámolóját. 

 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (5. számú melléklet) 

dr. Tollas Orsolya a korábban írásban kiküldött tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (6. számú 

melléklet) 

dr. Fazekas Kornél tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az alapszabály módosításai 2 részre 

különülnek el. Egy részük formai, más részük tartalmi módosítások. Fazekas Kornél javasolja, 

hogy a szavazás fejezetenként történjen. 

 

1. oldal formai módosítás: logó, évszám, helyszín, fejléc és lábjegyzet beillesztése 

2. oldal tartalomjegyzék beillesztése 

3. oldal preambulum kifejezés beillesztése. 
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11/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a formai módosításokat 17 igen, 0 nem, 0 tartózódás mellet egyhangúan 

elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti I. fejezet módosítási javaslatait. 

Az I. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

12/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály I. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti II. fejezet módosítási javaslatait. 

Az II. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

13/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály II. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti III. fejezet módosítási javaslatait. 

Az III. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

14/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály III. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti IV. fejezet módosítási javaslatait. 
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Ferdinandy Bence (ELTE) az alapszabály IV. Fejezet 15.§ (2) bekezdését kiegészítésre 

javasolja az alábbiak szerint: 

A határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon tagokat, melyek 

nem rendelkeznek az intézmény szenátusa által elfogadott, hatályban lévő alapszabállyal vagy 

választott tisztségviselőkkel, vagy működésük átmenetileg felfüggesztésre került. Ezen 

tagokról a felügyelő bizottság folyamatos nyilvántartást vezet és a küldöttgyűlést megelőző 

mandátumvizsgálat után tájékoztatja erről a küldöttgyűlés tagjait. 

Nemes László (ELTE) tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az ELTE az eredeti módosítási 

javaslatot támogatja. 

Fügedi Gergely (SE) nem támogatja a két egymást követő küldöttgyűlésen nem részt vevő 

tagok kizárását. 

Zila Gábor (KGRE) az eredeti javaslatot támogatja. 

 

15/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 1 igen, 15 nem, 1 tartózkodással nem támogatja a 15.§ (2) pontjából az 

alábbi rész törlését: 

Figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azt a tagot is, aki a küldöttgyűlésen, és az azt 

megelőző küldöttgyűlésen képviselő útján nem vesz részt. 

 

16/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja a 15.§ (2) pontját az alábbiak 

szerint: 

A határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon tagokat, 

melyek nem rendelkeznek az intézmény szenátusa által elfogadott, hatályban lévő 

alapszabállyal vagy választott tisztségviselőkkel, vagy működésük átmenetileg 

felfüggesztésre került. Figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azt a tagot is, aki a 

küldöttgyűlésen, és az azt megelőző küldöttgyűlésen képviselő útján nem vesz részt. 

Ezen tagokról a felügyelő bizottság folyamatos nyilvántartást vezet és a küldöttgyűlést 

megelőző mandátumvizsgálat után tájékoztatja erről a küldöttgyűlés tagjait. 
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Ferdinandy Bence az Alapszabály 17. § -ban az elektronikus szavazás időtartamára 3 napot 

javasol. 

Fehér Sándor (OR-ZSE) javasolja, hogy időintervallum kerüljön meghatározásra. 

Nemes László (ELTE) javasolja, hogy kerüljön bele, hogy szöveges üzenetben emlékeztető 

kiküldése az elektronikus szavazásról. 

Szíjártó György (PTE) javasolja, hogy egyéb telekommunikációs eszköz  

Keresztes Gábor javasolja az egyéb csatorna 

Szijártó György (PTE) javasolja egyéb kommunikációs eszközön 

 

17/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 17. § (5) 

bekezdését az alábbiak szerint: 

Két küldöttgyűlés közötti időszakban küldöttgyűlési döntést igénylő, sürgős  

megítélésű – titkos szavazást nem igénylő – kérdésekben, kivéve Alapszabály 

módosítása, az elnök kezdeményezésére elektronikus úton is születhet döntés a 

következők szerint. A szavazás módja: az elnöki elrendelést megelőzően az előterjesztő 

(a küldöttgyűlés vagy a tisztségviselő) köteles elektronikus úton megküldeni az írásos 

előterjesztést, és - amennyiben releváns - a hozzá kapcsolódó anyagot az elnöknek, aki 

gondoskodik arról, hogy az előterjesztés 24 órán belül eljusson a szavazati jogú 

tagokhoz. Szavazni az elnök által megjelölt időpontig lehet, a szavazás időtartama 

legalább 48 óra. A szavazásról egyéb kommunikációs csatornán értesíteni kell a 

küldötteket. A szavazás érvényes, ha a megadott határidőre a szavazati jogú tagok ötven 

százaléka + 1 tag leadta szavazatát a megadott e-mail címre, az elektronikus szavazás 

elrendelésével egyidejűleg mellékelten megküldött és szabályszerűen kitöltött szavazólap 

megküldésével. A küldöttgyűlés tagjai számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a 

többi tagnak az eldöntendő kérdésre vonatkozó hozzászólásait megismerhessék. 
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18/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály IV. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti VI. fejezet módosítási javaslatait. 

Az VI. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

19/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály VI. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 
 

dr. Fazekas Kornél ismerteti VII. fejezet módosítási javaslatait. 

Az VII. fejezethez egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

20/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály VII. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti az Alapszabály mellékleteinek módosítási javaslatait. 

Keresztes Gábor a 6. számú melléklet 1. a pontjában javasolja, hogy a választási bizottság 3 

fő legyen. 

 

21/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a 6. számú melléklet 1. a pontjának módosítását 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint: 

a) a Választási Bizottság 3 főből álló testület, amelynek tagjai megegyeznek a DOSz 

Felügyelő Bizottság tagjaival, illetve további a Küldöttgyűlés által delegált tagokkal. 

Amennyiben a Felügyelő Bizottság valamely tagja nincs jelen, úgy a Küldöttgyűlés  

valamely tagja helyettesíti. 
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22/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály mellékletének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

23/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta az Alapszabály 

módosításait. 

 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi eredeti költségvetésének módosítása 

(7. számú melléklet) 

Csapó László ismerteti a költségvetés módosított sorait. Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 

módosításra azért van szükség, mert év elejéhez képest módosultak a szervezet bevételei az 

állami támogatás, a céges támogatások bevonása, pályázati források bevonása és intézményi 

támogatások révén. 

Kiadási oldal módosult többek között gyakornok alkalmazása okán, dologi kiadások 

növekedése, webportál szolgáltatás díjának növekedése, könyvelési díj növekedése, 

postaköltség növekedés, szállásköltség megjelenése révén, rendezvényköltségek növekedése 

és nyomdai szolgáltatások tekintetében. 

Előreláthatóan a szervezet év végén 1,7 M Ft saját bevétellel fog rendelkezni. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás 

 

24/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta a 

Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi eredeti költségvetésének módosítási 

javaslatait. 
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6. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015. január 1-től hivatalba lépő elnökének, 

általános elnökhelyettesének, stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak és a 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. (8. számú melléklet) 

Csiszár Imre a választási bizottság tagjainak javasolja a DOSz felügyelőbizottságának tagjait. 

Nemes László (ELTE) jelzi, hogy személyi érintettség áll fenn a felügyelő bizottság egy 

tagjánál.  

Nemes László a választási bizottságba Ferdinandy Bencét és Dr. Szabó Csabát jelöli. 

 

A jelölést mindkét jelölt elfogadja. 

 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megszavazza Ferdinandy 

Bencét a választási bizottságba. 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megszavazza Dr. Szabó 

Csabát a választási bizottságba. 

 

Csiszár Imre megállapítja, hogy a választási bizottság tagjai dr. Tollas Orsolya, Ferdinandy 

Bence és Dr. Szabó Csaba. 

 

dr. Tollas Orsolya ezután ismerteti a választás menetét. 

 

Csiszár Imre felkéri Keresztes Gábor elnökjelöltet, hogy ismertesse programját és 

elnökségének tagjait. 

 

Keresztes Gábor bemutatkozása után elmondja a szervezetben eddig végzett munkáját, 

valamint programjának főbb pontjait ismerteti e küldöttekkel.  

Ezután bemutatja elnökségének tagjait, akik néhány mondatban bemutatkoznak: általános 

elnökhelyettes - dr. Kőmives Péter Miklós, stratégiai elnökhelyettes - Csapó László Attila, 

elnökségi tagok: dr. Fazekas Kornél, Gáspár Marcell, Szőts Zoltán Oszkár, Bokor András. 
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Valamennyi jelölt szóban nyilatkozik, hogy személyével kapcsolatban összeférhetetlenség 

nem áll fenn. 

Szőts Zoltán Oszkár tájékoztatja a küldötteket, hogy megválasztása esetén lemond a 

Történelem- és Politikatudományi Osztály elnöki tisztségéről. 

 

Csiszár Imre felkéri a felügyelő bizottság jelöltjeit mutatkozzanak be a küldöttgyűlésnek. 

Ezután a jelöltek bemutatkoznak: dr. Szűcs Diána, Körösparti Péter, Nagy Dávid. 

 

Csiszár Imre a szavazás idejére és a szavazatszámlálásra  15 perc szünetet rendel el. 

 

Dr. Tollas Orsolya ismerteti a szavazás eredményét. 

 

25/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Keresztes Gábor a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökének választotta 2015. január 1 – december 31. időszakra. 

 

26/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással dr. Kőmíves Péter Miklós a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége általános elnökhelyettesének választotta 2015. 

január 1 – december 31. időszakra. 

 

27/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Csapó László Attilát a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége stratégiai elnökhelyettesének választotta 2015. január 1 – december 

31. időszakra. 
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28/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Gáspár Marcellt a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – december 31. 

időszakra. 

 

29/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Fazekas Kornélt a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – december 31. 

időszakra. 

 

30/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Bokor Andrást a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – december 31. 

időszakra. 

 

31/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Szőts Zoltán Oszkárt a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – 

december 31. időszakra. 

 

32/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Szűcs Henriett Diánát a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyeli bizottsági tagjává választotta 2015. 

január 1 – december 31. időszakra. 

 

33/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Körösparti Pétert a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége felügyeli bizottsági tagjává választotta 2015. január 1 – december 

31. időszakra. 
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34/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Nagy Dávidot a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége felügyeli bizottsági tagjává választotta 2015. január 1 – december 

31. időszakra. 

 

Dr. Tollas Orsolya megállapítja, hogy a választás eredményesen lezajlott. 

 

Csiszár Imre gratulál a megválasztott elnökségnek. 

Keresztes Gábor megköszöni a bizalmat, valamint köszöni a szervezők munkáját. 

Megköszöni Csiszár Imre a szervezetben végzett munkáját, valamint bejelenti, hogy a 

küldöttgyűlés titkos szavazás keretében a Doktoranduszok Országos Szövetsége tiszteletbeli 

elnöki címet adományozta részére. 

Keresztes Gábor ezután megköszöni Szávay László a szervezetben végzett munkáját. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

7. Egyebek 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

k.m.f. 

 

 

_________________________ 

Kiss Dávid 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

_________________________ 

Dolnegó Bálint 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

_________________________ 

Timár Noémi 
jegyzőkönyvvezető 
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Jegyzőkönyv, 

 

amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén 

 

Időpont: 2014. november 22. 17 óra 

 

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Halasy-Nagy József Aula 

termében (7600 Pécs, 48-as tér 1.) 

 

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

 

Csiszár Imre köszönti a jelenlévőket, kéri a felügyelőbizottságtól a mandátum megállapítást. 

dr. Tollas Orsolya megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 17 mandátummal határozatképes. 

 

Csiszár Imre ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre. Jegyzőkönyvvezetőnek Timár Noémit javasolja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss 

Dávidot (NKE) és Dolnegó Bálintot (TE) javasolja 

 

A küldöttgyűlés 17 igen,  0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv 

vezetőnek Timár Noémit. 

 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Kiss Dávidot. 

 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Dolnegó Bálintot. 
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Csiszár Imre ezután ismerteti a napirendet (2. számú melléklet) 

1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Csiszár Imre) 

2. Az elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: Székely Tünde, Keresztes Gábor, 

Szávay László, Csapó László, Budai Csaba, dr. Fazekas Kornél, Rámháp Szabolcs, 

Nemes László, Gáspár Marcell) 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: dr. Tollas Orsolya, FB elnök) 

4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (előterjesztő: 

dr. Fazekas Kornél) 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi eredeti költségvetésének 

módosítása (előterjesztő: Csapó László) 

6. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015. január 1-től hivatalba lépő elnökének, 

általános elnökhelyettesének, stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak és a 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. (Választási Bizottság) 

7. Egyebek 

 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellet változtatás nélkül elfogadja a 

napirendet. 

 

1. Elnöki beszámoló (3. számú melléklet) 

Csiszár Imre néhány mondatban kiemeli az elmúlt két év legfontosabb eredményeit. 

Elmondja, hogy a szervezet gazdasági stabilitása az elmúlt évekhez képest nagymértékben 

növekedett. A jövő évi tervek között szerepel a jelenlegi költségvetés megduplázása. 

A tudományos osztályok taglétszáma az  elmúlt két évben folyamatosan növekedett. Jelenleg 

közel 500 főt számolnak a tudományos osztályok, 20 tudományos osztályban, 30 

tudományágban. A Tavaszi Szél Konferencia részvételi létszáma a 2014-es évben közel 1000 

fő volt, ezúton köszöni a támogatást a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. A 

Nyári Tábor létszámában nem történt jelentős változás az elmúlt évekhez képest.  Az elmúlt 

két évben sikerült számos felsőoktatással foglalkozó szervezettel szorosabb kapcsolatot 

kiépíteni, úgy mint az EMMI, NTP, ODT, OTDT, HÖOK. 
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Csiszár Imre ezután néhány pontját kiemeli a Fokozatváltás a felsőoktatásban anyagnak, 

melyet a Doktoranduszok Országos Szövetsége javasolt. 

Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 2015-ös Tavaszi szél Konferencia pályázatai beérkeztek, 

a nyertes intézmény és a konferencia felhívása hamarosan kiküldésre kerül.   

Elmondja, hogy a Magyar Doktorandusz Közösség új koordinátora Kohus Zsolt lett. 

Köszönetét fejezi ki szíjártó Györgynek, a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz 

Önkormányzat elnökének a hétvégéért. 

 

A napirendhez kérdés nem érkezik. 

 

1/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csiszár Imre 

beszámolóját. 

 

2. Az elnökség tagjainak beszámolója (4. számú melléklet) 

Székely Tünde köszöni az elmúl egy évet, amit az elnökségben eltölthetett, kiemeli, hogy első 

ízben volt rá példa, hogy határon túli elnökségi tagja volt a szervezetnek.  Elmondja, hogy a 

jövőben is minden támogatás megadnak majd a tudományos osztályok és a DOSZ 

rendezvényeinek támogatásához. 

Keresztes Gábor írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Szávay László köszönti a jelenlévőket.  Írásos beszámolójából kiemeli, hogy az elmúlt 2 

évben 20 tudományos osztály alakult meg, közel 500 fős tagsággal, mindezek mellett jövőben 

tervként szerepel egy alumni osztály létrehozása. Az osztályok az elmúlt 2 évben számos 

rendezvényt bonyolítottak le, többek között konferenciákat, kirándulásokat, workshopokat 

szerveztek, számos konferenciakötet került kiadásra. 

Csapó László írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Budai Csaba írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

dr. Fazekas Kornél írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 
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Rámháp Szabolcs írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. Megköszöni, hogy 

az elmúlt egy évben a küldöttgyűlés bizalmat szavazott neki és köszöni az elnökség 

segítségét. 

Nemes László írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

Gáspár Marcell írásban kiküldött beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

2/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Székely Tünde 

beszámolóját. 

 

3/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Keresztes Gábor 

beszámolóját. 

 

4/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Szávay László 

beszámolóját. 

 

5/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Csapó László 

beszámolóját. 

 

6/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Budai Csaba 

beszámolóját. 
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7/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Fazekas Kornél 

beszámolóját. 

 

8/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Rámháp 

Szabolcs beszámolóját. 

 

9/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadta Nemes László beszámolóját. 

 

10/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Gáspár Marcell 

beszámolóját. 

 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (5. számú melléklet) 

dr. Tollas Orsolya a korábban írásban kiküldött tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (6. számú 

melléklet) 

dr. Fazekas Kornél tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az alapszabály módosításai 2 részre 

különülnek el. Egy részük formai, más részük tartalmi módosítások. Fazekas Kornél javasolja, 

hogy a szavazás fejezetenként történjen. 

 

1. oldal formai módosítás: logó, évszám, helyszín, fejléc és lábjegyzet beillesztése 

2. oldal tartalomjegyzék beillesztése 

3. oldal preambulum kifejezés beillesztése. 
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11/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a formai módosításokat 17 igen, 0 nem, 0 tartózódás mellet egyhangúan 

elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti I. fejezet módosítási javaslatait. 

Az I. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

12/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály I. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti II. fejezet módosítási javaslatait. 

Az II. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

13/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály II. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti III. fejezet módosítási javaslatait. 

Az III. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

14/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály III. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti IV. fejezet módosítási javaslatait. 
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Ferdinandy Bence (ELTE) az alapszabály IV. Fejezet 15.§ (2) bekezdését kiegészítésre 

javasolja az alábbiak szerint: 

A határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon tagokat, melyek 

nem rendelkeznek az intézmény szenátusa által elfogadott, hatályban lévő alapszabállyal vagy 

választott tisztségviselőkkel, vagy működésük átmenetileg felfüggesztésre került. Ezen 

tagokról a felügyelő bizottság folyamatos nyilvántartást vezet és a küldöttgyűlést megelőző 

mandátumvizsgálat után tájékoztatja erről a küldöttgyűlés tagjait. 

Nemes László (ELTE) tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az ELTE az eredeti módosítási 

javaslatot támogatja. 

Fügedi Gergely (SE) nem támogatja a két egymást követő küldöttgyűlésen nem részt vevő 

tagok kizárását. 

Zila Gábor (KGRE) az eredeti javaslatot támogatja. 

 

15/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 1 igen, 15 nem, 1 tartózkodással nem támogatja a 15.§ (2) pontjából az 

alábbi rész törlését: 

Figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azt a tagot is, aki a küldöttgyűlésen, és az azt 

megelőző küldöttgyűlésen képviselő útján nem vesz részt. 

 

16/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja a 15.§ (2) pontját az alábbiak 

szerint: 

A határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon tagokat, 

melyek nem rendelkeznek az intézmény szenátusa által elfogadott, hatályban lévő 

alapszabállyal vagy választott tisztségviselőkkel, vagy működésük átmenetileg 

felfüggesztésre került. Figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azt a tagot is, aki a 

küldöttgyűlésen, és az azt megelőző küldöttgyűlésen képviselő útján nem vesz részt. 

Ezen tagokról a felügyelő bizottság folyamatos nyilvántartást vezet és a küldöttgyűlést 

megelőző mandátumvizsgálat után tájékoztatja erről a küldöttgyűlés tagjait. 
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Ferdinandy Bence az Alapszabály 17. § -ban az elektronikus szavazás időtartamára 3 napot 

javasol. 

Fehér Sándor (OR-ZSE) javasolja, hogy időintervallum kerüljön meghatározásra. 

Nemes László (ELTE) javasolja, hogy kerüljön bele, hogy szöveges üzenetben emlékeztető 

kiküldése az elektronikus szavazásról. 

Szíjártó György (PTE) javasolja, hogy egyéb telekommunikációs eszköz  

Keresztes Gábor javasolja az egyéb csatorna 

Szijártó György (PTE) javasolja egyéb kommunikációs eszközön 

 

17/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 17. § (5) 

bekezdését az alábbiak szerint: 

Két küldöttgyűlés közötti időszakban küldöttgyűlési döntést igénylő, sürgős  

megítélésű – titkos szavazást nem igénylő – kérdésekben, kivéve Alapszabály 

módosítása, az elnök kezdeményezésére elektronikus úton is születhet döntés a 

következők szerint. A szavazás módja: az elnöki elrendelést megelőzően az előterjesztő 

(a küldöttgyűlés vagy a tisztségviselő) köteles elektronikus úton megküldeni az írásos 

előterjesztést, és - amennyiben releváns - a hozzá kapcsolódó anyagot az elnöknek, aki 

gondoskodik arról, hogy az előterjesztés 24 órán belül eljusson a szavazati jogú 

tagokhoz. Szavazni az elnök által megjelölt időpontig lehet, a szavazás időtartama 

legalább 48 óra. A szavazásról egyéb kommunikációs csatornán értesíteni kell a 

küldötteket. A szavazás érvényes, ha a megadott határidőre a szavazati jogú tagok ötven 

százaléka + 1 tag leadta szavazatát a megadott e-mail címre, az elektronikus szavazás 

elrendelésével egyidejűleg mellékelten megküldött és szabályszerűen kitöltött szavazólap 

megküldésével. A küldöttgyűlés tagjai számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a 

többi tagnak az eldöntendő kérdésre vonatkozó hozzászólásait megismerhessék. 
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18/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály IV. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti VI. fejezet módosítási javaslatait. 

Az VI. fejezethet egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

19/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály VI. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 
 

dr. Fazekas Kornél ismerteti VII. fejezet módosítási javaslatait. 

Az VII. fejezethez egyéb módosító javaslat nem érkezik. 

 

20/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály VII. Fejezetének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

dr. Fazekas Kornél ismerteti az Alapszabály mellékleteinek módosítási javaslatait. 

Keresztes Gábor a 6. számú melléklet 1. a pontjában javasolja, hogy a választási bizottság 3 

fő legyen. 

 

21/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés a 6. számú melléklet 1. a pontjának módosítását 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint: 

a) a Választási Bizottság 3 főből álló testület, amelynek tagjai megegyeznek a DOSz 

Felügyelő Bizottság tagjaival, illetve további a Küldöttgyűlés által delegált tagokkal. 

Amennyiben a Felügyelő Bizottság valamely tagja nincs jelen, úgy a Küldöttgyűlés  

valamely tagja helyettesíti. 
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22/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés az Alapszabály mellékletének módosításait 17 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással egyhangúan elfogadta. 

 

23/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta az Alapszabály 

módosításait. 

 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi eredeti költségvetésének módosítása 

(7. számú melléklet) 

Csapó László ismerteti a költségvetés módosított sorait. Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 

módosításra azért van szükség, mert év elejéhez képest módosultak a szervezet bevételei az 

állami támogatás, a céges támogatások bevonása, pályázati források bevonása és intézményi 

támogatások révén. 

Kiadási oldal módosult többek között gyakornok alkalmazása okán, dologi kiadások 

növekedése, webportál szolgáltatás díjának növekedése, könyvelési díj növekedése, 

postaköltség növekedés, szállásköltség megjelenése révén, rendezvényköltségek növekedése 

és nyomdai szolgáltatások tekintetében. 

Előreláthatóan a szervezet év végén 1,7 M Ft saját bevétellel fog rendelkezni. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás 

 

24/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta a 

Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi eredeti költségvetésének módosítási 

javaslatait. 
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6. A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015. január 1-től hivatalba lépő elnökének, 

általános elnökhelyettesének, stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak és a 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. (8. számú melléklet) 

Csiszár Imre a választási bizottság tagjainak javasolja a DOSz felügyelőbizottságának tagjait. 

Nemes László (ELTE) jelzi, hogy személyi érintettség áll fenn a felügyelő bizottság egy 

tagjánál.  

Nemes László a választási bizottságba Ferdinandy Bencét és Dr. Szabó Csabát jelöli. 

 

A jelölést mindkét jelölt elfogadja. 

 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megszavazza Ferdinandy 

Bencét a választási bizottságba. 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megszavazza Dr. Szabó 

Csabát a választási bizottságba. 

 

Csiszár Imre megállapítja, hogy a választási bizottság tagjai dr. Tollas Orsolya, Ferdinandy 

Bence és Dr. Szabó Csaba. 

 

dr. Tollas Orsolya ezután ismerteti a választás menetét. 

 

Csiszár Imre felkéri Keresztes Gábor elnökjelöltet, hogy ismertesse programját és 

elnökségének tagjait. 

 

Keresztes Gábor bemutatkozása után elmondja a szervezetben eddig végzett munkáját, 

valamint programjának főbb pontjait ismerteti e küldöttekkel.  

Ezután bemutatja elnökségének tagjait, akik néhány mondatban bemutatkoznak: általános 

elnökhelyettes - dr. Kőmives Péter Miklós, stratégiai elnökhelyettes - Csapó László Attila, 

elnökségi tagok: dr. Fazekas Kornél, Gáspár Marcell, Szőts Zoltán Oszkár, Bokor András. 
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Valamennyi jelölt szóban nyilatkozik, hogy személyével kapcsolatban összeférhetetlenség 

nem áll fenn. 

Szőts Zoltán Oszkár tájékoztatja a küldötteket, hogy megválasztása esetén lemond a 

Történelem- és Politikatudományi Osztály elnöki tisztségéről. 

 

Csiszár Imre felkéri a felügyelő bizottság jelöltjeit mutatkozzanak be a küldöttgyűlésnek. 

Ezután a jelöltek bemutatkoznak: dr. Szűcs Diána, Körösparti Péter, Nagy Dávid. 

 

Csiszár Imre a szavazás idejére és a szavazatszámlálásra  15 perc szünetet rendel el. 

 

Dr. Tollas Orsolya ismerteti a szavazás eredményét. 

 

25/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Keresztes Gábor a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökének választotta 2015. január 1 – december 31. időszakra. 

 

26/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással dr. Kőmíves Péter Miklós a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége általános elnökhelyettesének választotta 2015. 

január 1 – december 31. időszakra. 

 

27/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Csapó László Attilát a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége stratégiai elnökhelyettesének választotta 2015. január 1 – december 

31. időszakra. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1062 Budapest, Bajza u. 32 

Tel : 1-222-1819 

dosz@dosz.hu 

www.dosz.hu 

13 

 

28/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Gáspár Marcellt a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – december 31. 

időszakra. 

 

29/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Fazekas Kornélt a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – december 31. 

időszakra. 

 

30/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Bokor Andrást a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – december 31. 

időszakra. 

 

31/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Szőts Zoltán Oszkárt a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjává választotta 2015. január 1 – 

december 31. időszakra. 

 

32/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Szűcs Henriett Diánát a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyeli bizottsági tagjává választotta 2015. 

január 1 – december 31. időszakra. 

 

33/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Körösparti Pétert a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége felügyeli bizottsági tagjává választotta 2015. január 1 – december 

31. időszakra. 
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34/3/2014 (XI. 22.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Nagy Dávidot a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége felügyeli bizottsági tagjává választotta 2015. január 1 – december 

31. időszakra. 

 

Dr. Tollas Orsolya megállapítja, hogy a választás eredményesen lezajlott. 

 

Csiszár Imre gratulál a megválasztott elnökségnek. 

Keresztes Gábor megköszöni a bizalmat, valamint köszöni a szervezők munkáját. 

Megköszöni Csiszár Imre a szervezetben végzett munkáját, valamint bejelenti, hogy a 

küldöttgyűlés titkos szavazás keretében a Doktoranduszok Országos Szövetsége tiszteletbeli 

elnöki címet adományozta részére. 

Keresztes Gábor ezután megköszöni Szávay László a szervezetben végzett munkáját. 

 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

7. Egyebek 

A napirendhez nem érkezik hozzászólás. 

 

k.m.f. 

 

 

_________________________ 

Kiss Dávid 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

_________________________ 

Dolnegó Bálint 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

_________________________ 

Timár Noémi 
jegyzőkönyvvezető 

 


