
Jegyzőkönyv, 

 

amely készült 2013. november 8-án 16 órakor a Doktoranduszok Országos Szövetsége 
Tisztújító Küldöttgyűlésén. 

 

Helyszín: Károlyi - Csekonics Rezidencia, Csekonics Terem (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) 

 

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

 

Csiszár Imre köszönti a jelenlévőket. 

 Illés Balázs, a Felügyelő Bizottság elnöke megállapítja, hogy 15 mandátummal 
határozatképes a küldöttgyűlés. 

Csiszár Imre jegyzőkönyvvezetőnek Timár Noémit, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gunszt Dórát 
(PTE) és Ferdinandy Bencét (ELTE) jelöli. 

 

A küldöttgyűlés a mindhárom jelölést egyhangúan elfogadja. 

 

Csiszár Imre ismerteti a küldöttgyűlés napirendjét. (1. számú melléklet) 

1. Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltel időszakról. (előterjesztő: Csiszár Imre) 
2. Elnökhelyettesi és elnökségi tagi beszámolók a legutóbbi küldöttgyűlés óta letelt 

időszakról. 
A napirendi pontnál Csiszár Imre jelzi a küldöttgyűlésnek, hogy dr. Fülöp Péter, dr. 
Gaál Márton és Joó Balázs munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a 
küldöttgyűlésen. 

3. Felügyelő Bizottság tájékoztatója. (előterjesztő: Illés Balázs) 
4. A 2013. december 13-15 osztályvezetői hétvége programjának ismertetése. 

(előterjesztő: Szávay László) 
5. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2014. január 1-től hivatalba lépő elnökének, 

általános elnökhelyettesének, stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak és 
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. 

6. Egyebek, különfélék. 

A napirendhez módosítási javaslat nem érkezik.  

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendet. 



1. Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltel időszakról (előterjesztő: Csiszár Imre) 
Csiszár Imre ismerteti a szervezet megalakulását 2012. december 19-től a szervezet 
életében történt legfontosabb tevékenységeket. Az elmúlt évben a szervezetet sikerült 
újrapozícionálni, ezáltal a felsőoktatáshoz szorosan kapcsolódó szervezetekkel, 
intézményekkel, területekkel való szorosabb kapcsolat alakult ki. Az év során fontos 
célkitűzés volt a Tudományos osztályok újragondolása, megszervezése, mely területen 
a szervezet igen nagy eredményeket ért el, hiszen 18 osztály jött létre, több mint 400 
taggal. Sikerült biztos anyagi hátteret teremteni, hiszen a szervezet a 2013-as évben 42 
millió Ft-ból tudott gazdálkodni. Mindezek mellet, a szervezet új irodába költözött, új 
arculatot kapott és sikerült új informatikai eszközöket beszereznie. 
 
 

2. Elnökhelyettesi és elnökségi tagi beszámolók a legutóbbi küldöttgyűlés óta letelt 
időszakról 
Keresztes Gábor elmondja, hogy a legutóbbi küldöttgyűlés óta megalkotásra került a 
szervezet stratégiája, mely 2020-ra datálja a stratégiai program végkifejletét. 2014-es 
évre taktikai célok is megfogalmazásra kerültek, melynek keretében év végére 
monitoring rendszer kerül kialakításra. A szerezet minőségbiztosítási rendszere is 
fejlesztésre került, hiszen a Tavaszi Szél Konferencia és a Nyári Tábor kapcsán már 
kiküldésre kerültek a minőségbiztosítási kérdőívek. Elmondja, hogy november hónap 
folyamán elkészül a Tavaszi Szél Konferenciakötet.  
Szávay László elmondja, hogy az osztályok részére kiírt belső pályázat során több mint 
6 millió Ft került szétosztásra 16 pályázó osztály között, a pályázatok nagy része 
osztályonként egy tudományos konferencia támogatására szolgál. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az előre meghirdetett osztályelnöki mandátumok kitolásra kerülnek 
a következő szemeszter végéig, melyhez a következő küldöttgyűlésen alapszabály 
módosítás szükséges. 
Csapó László elmondja, hogy az elmúlt időszakban lebonyolította az informatikai 
eszközök beszerzését, részt vett a tudományos osztályok pályázati anyagainak 
elbírálásban, illetve elkészítette a 2013-as év végleges költségvetési tervét. 
dr. Póczi Dorottya tájékoztatja a küldötteket, hogy a beszámolójában leírt Acta 
Doctorandorum kiadása a következő két hétben elkészül. 
A napirendhez kérdés nem érkezik. 
 

1/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csiszár 

Imre beszámolóját. 
 

2/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja dr. Fülöp 

Péter beszámolóját. 
 
 
 



3/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Keresztes 

Gábor beszámolóját. 
 

4/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja dr. Póczi 

Dorottya beszámolóját. 
 

5/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Szávay 

László beszámolóját. 
 

6/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csapó 

László beszámolóját. 
 

7/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja dr. Gaál 

Márton beszámolóját. 
 

8/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Joó Balázs 

beszámolóját. 
 

3.  Felügyelő Bizottság tájékoztatója 
Illés Balázs köszönti a jelenlévőket, illetve köszöni a Felügyelő Bizottság tagjainak 
munkáját, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségének és 
irodavezetőjének munkáját és segítségét. A szeptember 20-án tartott küldöttgyűlésen a 
Felügyelő Bizottság tájékoztatta a küldötteket az általános ellenőrzése során talált 
hiányosságokról, melyeknek egy része mostanra pótolva lett. 

 
4. A 2013. december 13-15 osztályvezetői hétvége programjának ismertetése 

Szávay László tájékoztatja a küldötteket, hogy meghirdetésre került a DOSz 
Tudományos Osztályok Vezetőinek I. Konferenciája.  A hétvége létrehozásának célja 
egyrészt a hagyományteremtés, az egész éves lezáró, kiértékelő rendezvénye az 
osztályelnököknek és az intézményi önkormányzatok elnökeinek. Ismerteti a hétvége 
programját. 
 

5. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2014. január 1-től hivatalba lépő elnökének, 
általános elnökhelyettesének, stratégiai elnökhelyettesének, elnökségi tagjainak és 
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 
Csiszár Imre levezető elnöknek javasolja dr. Kőmíves Péter Miklóst (DE), egyéb 
jelölés nem érkezik. 
 



 
9/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztja dr. 
Kőmíves Péter Miklóst levelező elnöknek. 

 
dr. Kőmíves Péter Miklós köszönti a küldötteket és köszöni a küldöttgyűlés bizalmát, 
majd  ismerteti a választás menetét, mely 3 fordulóból áll: első körben az elnököt, 
általános elnökhelyettest és stratégiai elnökhelyettest kell megválasztani, második 
körben az elnökség tagjait kell megválasztani, harmadik körben a felügyelő bizottság 
tagjait kell megválasztani. 
dr. Kőmíves Péter Miklós szavazatszámláló bizottságba elnöknek jelöli dr. Póczi 
Dorottyát, tagoknak Gér Andrást és Varga Andrást jelöli.  
Szavazatszámláló bizottságba egyéb jelölés nem érkezik. 
 

10/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztja dr. Póczi 

Dorottyát, Gér Andrást és Varga András szavazatszámláló bizottságba. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós tájékoztatja a küldötteket, hogy a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége elnöki tisztségére érvényes leadott pályázatot Csiszár Imre (DE) nyújtott 
be. Felkéri a jelöltet, hogy 10 percben ismertesse programját. 
 
Csiszár Imre összefoglalja elnöki programját (3. számú melléklet), majd ismerteti a 
2014-es elnökség tagjait: 
általános elnökhelyettes – Keresztes Gábor (NyME) 
stratégiai elnökhelyettes – Szávay László (ELTE) 
gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag-  Csapó László (SZIE) 
Kárpát - medencei doktorandusz szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős 
elnökségi tag- Székely Tünde (BCE) 
Külkapcsolatokért- és kommunikációért felelős elnökségi tag – Rámháp Szabolcs 
(SZE) 
Ifjúságpolitikáért felelős elnökségi tag- dr. Fazekas Kornél (PTE) 
Pályázatokért felelős elnökségi tag- Budai Csaba (BME) 
 
dr. Kőmíves Péter kéri az elnök és elnökhelyettes jelölteket, hogy az 
összeférhetetlenségről nyilatkozzanak. 
Csiszár Imre nem tud összeférhetetlenségről. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Keresztes Gábor általános elnökhelyettes jelöltet, 
hogy néhány mondatban mutatkozzon be. 
Keresztes Gábor ismerteti jövőbeni terveit. (4. számú melléklet). Keresztes Gábornak 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 



dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Szávay László stratégiai elnökhelyettes jelöltet, hogy 
néhány mondatban mutatkozzon be. 
Szávay László ismerteti jövőbeni terveit. (5. számú melléklet). Szávay Lászlónak 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós javasolja, hogy az elnökség és a felügyelő bizottság tagjait 
egyszerre kerüljenek megválasztásra.  
 

11/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazza, hogy az elnökség és a felügyelő bizottság 

tagjai egy aktusban kerüljenek megválasztásra. 
 
dr. Kőmíves Péter kéri az elnökségi tagjelölteket, hogy az összeférhetetlenségről 
nyilatkozzanak. Csiszár Imre nem tud összeférhetetlenségről. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Budai Csabát, hogy néhány mondatban mutatkozzon 
be. 
Budai Csaba ismerteti jövőbeni terveit. (6. számú melléklet). Budai Csabának 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Csapó Lászlót, hogy néhány mondatban 
mutatkozzon be. 
Csapó László ismerteti jövőbeni terveit. (7. számú melléklet). Csapó Lászlónak 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri dr. Fazekas Kornélt, hogy néhány mondatban 
mutatkozzon be. 
dr. Fazekas Kornél ismerteti jövőbeni terveit. (8. számú melléklet). dr. Fazekas Kornél 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Rámháp Szabolcsot, hogy néhány mondatban 
mutatkozzon be. 
Rámháp Szabolcs ismerteti jövőbeni terveit. (9. számú melléklet). Rámháp 
Szabolcsnak összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Székely Tündét, hogy néhány mondatban 
mutatkozzon be. 
Székely Tünde ismerteti jövőbeni terveit. (10. számú melléklet) Székely Tündének 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter kéri az felügyelő bizottság  jelölteket, hogy az 
összeférhetetlenségről nyilatkozzanak. Csiszár Imre nem tud összeférhetetlenségről. 
 



dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri Illés Balázst, hogy néhány mondatban mutatkozzon 
be. 
Illés Balázs ismerteti jövőbeni terveit. (11. számú melléklet). Illés Balázsnak 
összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós felkéri dr. Tollas Orsolyát, hogy néhány mondatban 
mutatkozzon be. dr. Tollas Orsolya ismerteti jövőbeni terveit. (12. számú melléklet). 
dr. Tollas Orsolya összeférhetetlenségről nincs tudomása. Kérdés nem érkezik. 
 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy felügyelő bizottsági posztra pályázott dr. 
Szűcs Henriett Diána a Szegedi Tudományegyetem doktorandusza. Felkéri Illés 
Balázst, hogy összeférhetetlenségéről nyilatkozzon. Illés Balázs tájékoztatja a 
küldötteket, hogy Szűcs Henriett Diána jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
Doktorandusz önkormányzatának elnöke, mely tisztségéről 2014. január 1-től lemond, 
így összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy felügyelő bizottsági posztra pályázott 
Vajkai Edina a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza. Felkéri Illés Balázst, 
hogy összeférhetetlenségéről nyilatkozzon. Illés Balázs elmondja, hogy Vajkai Edina 
személyében nem áll fenn összeférhetetlenség. 
 
dr. Póczi Dorottya ismerteti a szavazás eredményét. 
 
Csiszár Imre elnökjelöltre 17 leadott szavazatból, 16 érvényes szavazat érkezett. 

 
12/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 1 nem, 0 tartózkodással Csiszár Imrét választja a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökének 2014. január 1- december 31. 

közötti időszakra. 
 
Keresztes Gábor általános elnökhelyettes jelöltre 17 leadott szavazatból, 16 érvényes 
szavazat érkezett. 
 

13/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Keresztes Gábort választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége általános elnökhelyettesének 2014. január 1- 
december 31. közötti időszakra. 

 
Szávay László stratégiai elnökhelyettes jelöltre 17 leadott szavazatból, 16 érvényes 
szavazat érkezett. 
 
 
 



14/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással Szávay Lászlót választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége stratégiai elnökhelyettesének 2014. január 1- 
december 31. közötti időszakra 

 
Budai Csaba elnökségi tagjelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes szavazat 
érkezett. 
 

15/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Budai Csabát választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2014. január 1- december 
31. közötti időszakra 

 
Csapó László Attila általános elnökhelyettes jelöltre 16 leadott szavazatból, 15 
érvényes szavazat érkezett. 
 

16/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Csapó László Attilát választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2014. január 1- december 
31. közötti időszakra. 

 
 
dr. Fazekas Kornél elnökségi tagjelöltre 15 leadott szavazatból, 14 érvényes szavazat 
érkezett. 
 

17/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Fazekas Kornélt választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2014. január 1- december 
31. közötti időszakra 

 
Rámháp Szabolcs elnökségi tagjelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes szavazat 
érkezett. 
 

18/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Rámháp Szabolcsol választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2014. január 1- december 
31. közötti időszakra 

 
Székely Tünde elnökségi tagjelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes szavazat 
érkezett. 
 

19/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 



A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással Székely Tündét választja a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2014. január 1- december 

31. közötti időszakra. 
 
Illás Balázs felügyelő bizottsági jelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes szavazat 
érkezett. 
 

20/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Illés Balázst választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyelő bizottsági tagjának 2014. január 1- 
december 31. közötti időszakra 

 
Szalam Adránt felügyelő bizottsági jelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes 
szavazat érkezett. 
 
 

21/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Szlama Adriánt választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyelő bizottsági tagjának 2014. január 1- 
december 31. közötti időszakra 

 
dr. Szücs Henriett Diána felügyelő bizottsági jelöltre 16 leadott szavazatból, 15 
érvényes szavazat érkezett. 
 

22/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Szűcs Henriett Diánát választja 
a Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyelő bizottsági tagjának 2014. január 

1- december 31. közötti időszakra 
 
Vajkai Edina felügyelő bizottsági jelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes szavazat 
érkezett. 
 

23/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Vajkai Edinát választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyelő bizottsági tagjának 2014. január 1- 
december 31. közötti időszakra 

 
dr. Tollas Orsolya felügyelő bizottsági jelöltre 16 leadott szavazatból, 15 érvényes 
szavazat érkezett. 

24/6/2013 számú küldöttgyűlési határozat 
A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással dr. Tollas Orsolyát választja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége felügyelő bizottsági tagjának 2014. január 1- 
december 31. közötti időszakra. 

 



dr. Kőmíves Péter Miklós megállapítja, hogy valamennyi pályázatra érvényes, 
eredményes választás zajlott le, valamennyi tisztség betöltésre került, megválasztásra 
került a DOSz elnöksége és Felügyelő Bizottsága a 2014-es évre. dr. Kőmíves Péter 
Miklós gratulál az elnökségnek. 
 
Csiszár Imre köszöni dr. Kőmíves Péter Miklósnak a levezető elnökséget, illetve a 
küldötteknek a jelenlétet. Köszöni a jelenlegi elnökség illetve Felügyelő Bizottság 
munkáját. 
 

6. Egyebek, különfélék 
A napirendhez nem érkezik hozzászólás 
 
 

k.m.f. 
 

 

  ……………………………              ………………………………… 

                jegyzőkönyv hitelesítő                       jegyzőkönyv hitelesítő 

  Gunszt Dóra                Ferdinandy Bence 

 

 

………………………… 

jegyzőkönyvvezető 

Timár Noémi 

 
 
 
 
 
 
 

 


