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Jegyzőkönyv, 

amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén. 

 

Időpont: 2016. április 29. 13 óra 

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (1092 Budapest, Ráday u. 28. Kis 

Díszterem). 

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

 

Keresztes Gábor köszönti a jelenlévőket, majd felkéri a Felügyelő Bizottságot a 

mandátumellenőrzésre. 

Dr. Lovassy Ádám (FB) megállapítja, hogy a küldöttgyűlés összehívása szabályszerűen történt, 18 

mandátumból 14 jelen van, így a küldöttgyűlés határozatképes. 

 

Keresztes Gábor ezután jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Timár Noémi, jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Cseporán Zsoltot (PTE DOK) és Cseh Dávidot (ME DOK) jelöli. 

Valamennyi jelölt elfogadja a jelölést. 

 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja mindhárom jelöltet. 

 

Keresztes Gábor ezután ismerteti a napirendet, egyben módosítási javaslattal él. Negyedik napirendi 

pontnak javasolja a MAB Plénum delegálást. 

 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a módosított napirendet. 

 

1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Keresztes Gábor) 

2. Az Elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós, Csapó László, dr. 

Fazekas Kornél, Buda Lorina, Gáspár Marcell, Szabó Katalin, Asztalos Kata, Nemes László, 

Kohus Zsolt) 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Körösparti Péter, FB elnök) 

4. MAB Plénum delegálás  

5. A DOSz 2015. évi gazdasági és szakmai beszámolója, zárszámadás (előterjesztő: Csapó 

László) 

6. Gazdasági társaság létrehozása (előterjesztő: Csapó László) 

7. A DOSz 2016. évi eredeti költségvetése (előterjesztő: Csapó László) 

8. Könyvvizsgálói jelentés 2013-2014 (előterjesztő: Csapó László) 

9. Szabályzatok (előterjesztő: Keresztes Gábor) 

10. A doktori képzés átalakításával kapcsolatos állásfoglalás (előterjesztő:Asztalos Kata) 

11. A Doktorandusz Önkormányzatok finanszírozása (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter 

Miklós) 
12. Jogsegély-szolgálat beszámolója (előterjesztő: dr. Fazekas Kornél) 

13. Eurodoc (előterjesztő: Gáspár Marcell) 

14. Egyebek 

Keresztes Gábor felkéri Prof. Dr. Szabó Gábort (MRK alelnök), hogy tartson egy rövid köszöntőt. 
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Prof. Dr. Szabó Gábor néhány mondatban köszönti a jelenlévőket, egyben köszönti a DOSz munkáját, 

melyet a képzés átalakítás kapcsán végzett. 

 

1. Elnöki beszámoló (2. számú melléklet) 

Keresztes Gábor néhány mondatban összefoglalja a 2015. évi legfontosabb feladatokat, majd 

ismerteti a 2016. év főbb feladatait: 

- szociokulturális felmérés készítése  

- doktorandusz önkormányzatok finanszírozási kérdése 

- doktori képzés átalakítása (jelenleg is zajlik) 

- Tavaszi Szél Konferencia szervezése, köszöni a szervezést az Óbudai Egyetemnek 

- Jogsegély-szolgálat fejlesztése 

- Tudományos osztályok munkájának segítése, továbberősítése 

- Eurodoc Konferencián való részvétel: DOSz delegáltjai Dr. Kövér László, Dr. Kőmíves Péter 

Miklós 

- Nyári Tábor előkészítése 

Kérdés nem érkezik a beszámolóhoz 

Keresztes Gábor végezetül megköszöni a Károli Gáspár Református Egyetemnek a helyszín 

biztosítását a küldöttgyűlésre. 

 

1/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Keresztes Gábor 

beszámolóját. 

 

2. Az Elnökség tagjainak beszámolója (3. számú melléklet) 

Dr. Kőmíves Péter Miklós nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Dr. Kőmíves Péter Miklóshoz. 

Csapó László nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Csapó Lászlóhoz. 

Dr. Fazekas Kornél nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Dr. Fazekas Kornélhoz. 

Buda Lorina nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Buda Lorinához. 

Gáspár Marcell nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Gáspár Marcellhez. 

Szabó Katalin nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Szabó Katalinhoz. 

Asztalos Kata nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Asztalos Katához. 

Nemes László nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Nemes Lászlóhoz. 

Kohus Zsolt nem kívánja kiegészíteni írásos beszámolóját. 

Kérdés nem érkezik Kohus Zsolthoz. 
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2/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Dr. Kőmíves Péter 

Miklós beszámolóját. 

 

3/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csapó László 

beszámolóját. 

 

4/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan Dr. Fazekas Kornél beszámolóját. 

 

5/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Buda Lorina 

beszámolóját. 

 

6/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Gáspár Marcell 

beszámolóját. 

 

7/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Szabó Katalin 

beszámolóját. 

 

8/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan Asztalos Kata beszámolóját. 

 

9/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Nemes László 

beszámolóját. 

 

10/1/2016 (IV.29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Kohus Zsolt 

beszámolóját. 

 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

Dr. Lovassy Ádám köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság törekedett rá, 

hogy valamennyi elnökségi ülésen részt vegyen. 

A Felügyelőbizottság kérése, hogy az elnökség elektronikus szavazásakor megkapják a 

szavazólapokat. 
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A küldöttgyűlés anyagát átnézték, kérdéseiket az elnökség felé feltették, melyekre minden esetben 

kielégítő választ kapta. 

 

4. MAB Plénum delegálás  

Dr. Fazekas Kornél tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a MAB-tól megkeresés érkezett a DOSz 

Plénum delegált kapcsán. A szervezet jelenlegi delegáltja Csiszár Imre, akinek mandátuma lejár, 

ezért új személy delegálása szükséges. Az elnökség Keresztes Gábor javasolja a DOSz MAB 

Plénum delegáltjának 2016. szeptember 1.-2018. február 28. közötti időszakra.  

Más jelölt nem érkezik.  

Dr. Fazekas Kornél tájékoztatja a jelenlévőket, hogy személyi kérdés miatt titkos szavazás 

következik. 

Keresztes Gábor 5 perc szavazási szünetet rendel el. 

Körösparti Péter (FB) tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a küldöttgyűlésen 15 mandátum szerepel, 

melyből 14 leadott szavazat érkezett. 

 

11/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással megválasztja Keresztes Gábort a DOSZ MAB 

Plénum delegáltjának a 2016. szeptember 1.-2018. február 28. közötti időszakra. 

 

5. A DOSz 2015. évi gazdasági és szakmai beszámolója, zárszámadás (4. számú melléklet) 

Csapó László a DOSz 2015. évi szakmai beszámolóját ismerteti. Elmondja, hogy a könyvelés 

elkészítette a 2015. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést, mérleget és eredmény kimutatását a 

DOSz-nak. 

A gazdasági beszámolóban ismerteti a bevételi oldalt, majd a kiadási oldalnál elmondja, hogy egy 

helyen változott az utazási költségtérítéseknél. A Felügyelő Bizottság korábban írásban érkezett 

kérdésére válaszolva elmondja, hogy a dologi kiadások közé tartozik többek  között a 

könyvvizsgálati jelentés (2013-2014. évekre), eszközbérlések… stb. Ezután ismerteti a 

Tudományos Osztályok által elnyert összegeket.  

 

12/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége 2015. évi szakmai beszámolóját. 

 

13/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége 2015. évi gazdasági beszámolóját és zárszámadását. 

 

14/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége 2015. évi mérlegét. 
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15/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége 2015. évi eredmény kimutatását. 

 

16/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége 2015. évi közhasznúsági jelentését. 

 

6. Gazdasági társaság létrehozása (5. számú melléklet) 

Keresztes Gábor elmondja, hogy a DOSz által létrehozandó gazdasági társaság neve és címe a 

későbbiekben még módosulhat. 

Csapó László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elnökség részéről korábban már igény merült fel 

egy Nonprofit Kft. létrehozására, melynek létrejötte után számos új pályázati lehetőség nyílik 

meg. A gazdasági társaság törzstőkéjét (6 millió forint) a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

adja. Főbb tevékenységei közül a teljesség igénye nélkül felsorol néhányat (oktatási tevékenység, 

képzési tevékenység, rendezvényszervezés … stb.) elmondja, hogy a társaság székhelye a 

mindenkori DOSz székhely. 

Kovács Zalán (LFZE) kérdést tesz fel a napirend kapcsán:  Az intézményi doktorandusz 

önkormámnyzatok, valamint a DOSz tudományos osztályai pályázhatnak e a Kft-n keresztül. 

Csapó László válaszolva a kérdésre elmondja, hogy igen lehetséges a későbbiekben a pályázás. 

Bálint Csaba (SZIE) kérdést tesz fel a napirend kapcsán: vállalkozási tevékenységek közé a 

későbbiekben bekerülhet e az oktatás, tanácsadás. 

Csapó László válaszolva a kérdésre, hogy hosszabb távon igen, amennyiben igény lesz rá. 

 

Keresztes Gábor ismerteti a 1. számú határozati javaslatot. 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése megbízza a DOSz elnökségét, 

hogy kizárólagos felsőoktatási szervezeti tulajdonú, nonprofit gazdasági társaságot 

alapítson az alábbi tartalommal:  

a) A társaság cégneve: Tézis Szolgáltató Nonprofit Kft.  

b) A társaság székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 32.  

c) A társaság alapítója: Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése  

d) A társaság fő tevékenysége:  

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
e) A társaság egyéb tevékenységi köre:  

1811 Napilapnyomás  

1812 Nyomás (kivéve: napilap)  

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység  

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  

1820 Egyéb sokszorosítás  
4761 Könyv-kiskereskedelem  

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  
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5210 Raktározás, tárolás  

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás  

5621 Rendezvényi étkeztetés  

5629 Egyéb vendéglátás  

5630 Italszolgáltatás  

5811 Könyvkiadás  

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  

5813 Napilapkiadás  

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

5819 Egyéb kiadói tevékenység  

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás  

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése  

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása  

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás  

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  

6910 Jogi tevékenység  

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  

7010 Üzletvezetés  

7021 PR, kommunikáció  

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés  

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

7311 Reklámügynöki tevékenység  

7312 Médiareklám  

7320 Piac-, közvélemény-kutatás  

7430 Fordítás, tolmácsolás  

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  

7740 Immateriális javak kölcsönzése  

7810 Munkaközvetítés  

7820 Munkaerőkölcsönzés  

7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  

7911 Utazásközvetítés  

7912 Utazásszervezés  

7990 Egyéb foglalás  

8110 Építményüzemeltetés  

8121 Általános épülettakarítás  

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás  

8129 Egyéb takarítás  
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8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  

8292 Csomagolás  

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  

8532 Szakmai középfokú oktatás  

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás  

8542 Felsőfokú oktatás  

8551 Sport, szabadidős képzés  

8552 Kulturális képzés  

8559 M.n.s. egyéb oktatás  

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység  

9001 Előadó-művészet  

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  

9003 Alkotóművészet  

9319 Egyéb sporttevékenység  

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  

 
Keresztes Gábor ismerteti a 2. számú határozati javaslatot. 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése megbízza a DOSz elnökségét, hogy 

ügyvédi iroda bevonásával intézkedjen az alapító okirat elkészíttetéséről és Cégbírósághoz 

történő benyújtásáról, továbbá az alapítás közben felmerülő teendők és a hatáskörébe utalt 

feladatok elvégzéséről. 

 

Cseporán Zsolt (PTE) az első számú határozati javaslat kapcsán javasolja, hogy a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöksége helyet a Doktoranduszok Országos 

Szövetségének Küldöttgyűlése alapítsa meg a gazdasági társaságot. 

 

Körösparti Péter mandátumellenőrzést tart a szavazás előtt, mely kapcsán megállapítja, hogy a 

14 érvényes mandátum van jelen. 

 

17/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 1. számú határozati javaslatát Cseporán Zsolt 

javaslatával, miszerint a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése megbízza 

a DOSz elnökségét, hogy kizárólagos felsőoktatási szervezeti tulajdonú, nonprofit 

gazdasági társaságot alapítson. 
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18/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 2. számú határozati 

javaslatot, miszerint a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése megbízza a 

DOSz elnökségét, hogy ügyvédi iroda bevonásával intézkedjen az alapító okirat 

elkészíttetéséről és Cégbírósághoz történő benyújtásáról, továbbá az alapítás közben 

felmerülő teendők és a hatáskörébe utalt feladatok elvégzéséről. 

 

7. A DOSz 2016. évi eredeti költségvetése (6. számú melléklet) 

Csapó László először a 2016. évi tiszteletdíjak mértékét ismerteti, elmondja, hogy a 2015. évhez 

képest a bruttó összegek nem változtak. 

 

19/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségének 2016. évi tiszteletdíjainak mértékét. 

 

Csapó László ismerteti a 2016. évi költségvetés tervezetet, elmondja, hogy a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2016. évre 28 millió forint 

támogatásban részesül, melyet a szervezet működésére lehet fordítani. A pályázati bevételek soron 

azon tételek vannak feltűntetve, ahonnan jelenleg aláírt szerződéssel rendelkezik a szervezet. 

Ezután ismerteti a várható főbb bevételeit  a szervezetnek, egyben felsorolja az eddigi 

szponzorációs támogatásokat. Ezután ismerteti a kiadási sorokat. Az év végére várhatóan 5-5,5 

millió forint tartaléka keletkezik a szervezetnek. 

 

20/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Doktoranduszok 

Országos Szövetsége a 2016. évi költségvetését. 

 

8. Könyvvizsgálói jelentés 2013-2014 (7. számú melléklet) 

Csapó László néhány mondatban ismerteti a 2013-2014-es évről elkészített könyvvizsgálói 

jelentést. Tájékoztatja a küldötteket, hogy a 2015. évre vonatkozóan is készülni fog 

könyvvizsgálói jelentés. 

 

21/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 2013. évi 

könyvvizsgálói jelentést. 

 

22/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 2014. évi 

könyvvizsgálói jelentést. 
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9. Szabályzatok (8-16. számú melléklet) 

Keresztes Gábor elmondja, hogy valamennyi szabályzat könyvelő iroda valamint ügyvédi iroda 

bevonásával készült. Ezután felsorolja a szabályzatokat. 

 

23/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Számviteli 

Politikáját. 

 

24/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Eszközök és 

Források értékelési szabályzatát. 

 

25/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Leltározási 

szabályzatát. 

 

26/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Selejtezési 

szabályzatát. 

 

27/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Jogsegély-

szolgálat szolgáltatási szabályzatát. 

 

28/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Munka-, 

baleset- és tűzvédelmi szabályzatát. 

 

29/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Számlatükrét. 

 

30/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Pénzkezelési 

szabályzatát. 

 

31/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a DOSz Iratkezelési 

szabályzatát. 
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10. A doktori képzés átalakításával kapcsolatos állásfoglalás (17. számú melléklet) 

Asztalos Kata elmondja, hogy koordinálta és elindított a doktori képzés átalakítása kapcsán a 

DOSz, DOK-ok és tanulmányi osztályok közötti párbeszédet. Javaslatcsomag készült az 

elnökséggel és a DOK-kal történt egyeztetésen elhangzott témában. Ezúton köszöni az MRK 

észrevételeit a témával kapcsolatban. 

Kovács Zalán (LFZE) elmondja, hogy az anyag elsősorban PhD hallgatókkal foglalkozik, a DLA 

hallgatókkal nem, így azt nem tudja jelenlegi formájában elfogadni. 

Cseporán Zsolt (PTE) véleménye szerint formai hiba, hogy a DLA hallgatók nem kerültek bele az 

anyagba. A PTE véleménye kiküldésre került, mely megoldási javaslatot fogalmaz meg az EMMI 

felé.  Javasolja, hogy a küldöttgyűlés hatalmazza fel a DOSz elnökségét ezen kérdések 

képviseletére. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós megköszöni mind az LFZE, mind a PTE képviselőjének hozzászólását 

az anyaghoz. A PTE DOK javaslata kapcsán elmondja, hogy a DOSz kommunikálta az EMMI 

felé. Azonban vannak olyan jogszabály módosítások, amik túlmutatnak az ODT és a DOSz 

keretein. A DLA hallgatók kapcsán elmondja, hogy a DOSz fokozottan próbál odafigyelni a DLA 

hallgatókra. A PhD anyag mellékleteként a DLA anyag az elnökség által elfogadásra került. 

Köszöni Kovács Zalán segítségét, melyet a DLA képviselők összefogása kapcsán mutatott. 

Kovács Zalán a jelenlegi anyagot köszöni, de véleménye szerint még mindig van mit változtatni 

rajta. 

Bezsenyi Tamás (ELTE) kérdése, hogy a 2. két évben a költségtérítéses doktoranduszoknak mivel 

lesz indokolható a költségtérítésük, illetve pontosan mire kell fizetniük majd. 

Keresztes Gábor elmondja, hogy a 4 éves képzés az államilag finanszírozottaknak előnyös, az 

önköltségesek számára hátrányos lehet. Az államtitkárság véleménye szerint nem feltétlenül kell a 

4 évet kitölteni, a krediteket előre fel lehet venni és teljesíteni. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós felajánlja segítségét a DLA képzés átalakítása kapcsán. Elmondja, hogy 

az egyéni felkészülők körében is sok kérdés merül még fel, így erre a későbbiekben mindenképpen 

oda kell figyelni. 

Asztalos Kata véleménye szerint a külföldi doktoranduszokra is mindenképpen oda kell majd 

figyelni. 

Keresztes Gábor szavazásra bocsátja a doktori képzés átalakításával kapcsolatos javaslatcsomagot. 

 

32/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja a doktori képzés átalakításával 

kapcsolatos javaslatcsomagot annak mellékleteivel együtt. 

 

33/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan felhatalmazza a Doktoranduszok 

Országos Szövetsége elnökségét egyeztetések lefolytatását az EMMI-vel és társszervezeteivel. 
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11. A Doktorandusz Önkormányzatok finanszírozása (18. számú melléklet) 

Dr. Kőmíves Péter Miklós köszöni Gáspár Marcell segítségét az anyag elkészítése kapcsán, amit a 

finanszírozási modell kapcsán valamint a február workshop résztvevőinek kiemelten Menyes 

Rolandnak és Cseporán Zsoltnak. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy a doktorandusz önkormányzatok megalakulásakor nem 

rendeződött a finanszírozásuk szabályozása. 

Elmondja, hogy az egyes modelleket az alábbiak szem előtt tartásával alakították ki: 

érdekképviselet, fókusztevékenység. Hatalmas különbség van a doktoranduszok számába az 

intézmények között, illetve a doktorandusz önkormányzat szerkezetében. A DOSz egységes 

javaslatot nem kíván tenni. A szervezet szerint az alábbi kiadásokra biztosan kell egy 

doktorandusz önkormányzatnak számolnia: iroda, titkársági munkatárs, tisztségviselői 

tiszteletdíjak, utazási költségtérítés, ösztöndíjak folyósítása, egyéb kiadások. 

Elmondja, hogy 4 modell került, valamennyi modell 220 -280 millió forintos összköltségekkel 

számol. A DOSz véleménye, hogy ezen összegekből biztosított volna a DOK-ok működése.  

Az EMMI Oktatási Államtitkársága a 2. és 3. számú modellt tartotta bevezethetőnek. A DOSz egy 

felülről nyitott, alulról fix rendszert képzel el, így lehetőség volna többletforrás biztosítására. 

Kiss Dávid (NKE) véleménye szerint a februárban készített anyagból több ponton nem kerültek 

átvezetésre részek. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós kéri, hogy szövegszerűen fogalmazza meg módosítási javaslatait. Kiss 

Dávid elmondja, hogy írásban már korábban elküldte javaslatait, így azokat szóban nem szeretné 

megismételni. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós elnézést kér és biztosítja, hogy utána jár a problémának. 

Kovács Zalán (LFZE) elmondja, hogy a HÖK-ök és DOK-ok költségvetés közötti 

arányszámkülönbség mutatkozik, javasolja az anyag alátámasztását. 

Dr. Kőmíves Péter Miklós véleménye szerint a DOK-ok költségvetése egy arányosított szám 

legyen a jövőben is. Belső feszültséget okozhat a HÖK és DOSz finanszírozásának közötti 

különbség. 

Bálint Csaba (SZIE) felajánlja segítségét egy általános preambulum kialakításában. 

Dr. Szabó Gábor (MRK társelnök) az alábbi javaslatokat teszi az anyaggal kapcsolatban: 

- doktori képzés tehetség gondozásának kiemelése 

- a graduális képzés ne kerüljön bele az anyagba 

- költségek kifizetésének tisztázása 

- a DOK feladatainak átgondolása, javasolja az MRK megkeresését 

- pontos feladatok, funkciók megfogalmazását 

Cseporán Zsolt (PTE) tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelenlegi anyag mindegyik modellje a 

PTE DOK számára kedvezőtlenül fog hatni a finanszírozásra. Az anyag leadásának dátumáról 

szeretne pontos információt kapni. 

Dr. Kőmíves Péter elmondja, hogy a nyár folyamán kívánják a reformot hallgatói szinten 

végrehajtani, így véleménye szerint május második feléig van idő az anyag újragondolására. 

Elmondja, hogy Államtitkár Úr jelezte, hogy a finanszírozás a 2017-es tanévtől kezdődően válik 

esedékessé. 

Cseporán Zsolt javasolja az anyag elektronikus szavazásra bocsátását. 
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Keresztes Gábor munkacsoport felállítását javasolja mielőtt az anyagot elektronikus szavazásra 

bocsátanák.  

A munkacsoport tagjai: Kiss Dávid (NKE), Zila Gábor (KRE), Kovács Zalán (LFZE), Bálint 

Csaba (SZIE), Szabó Péter (PE), Cseporán Zsolt (PTE), Dr. Kőmíves Péter Miklós (DOSz), 

Gáspár Marcell (DOSz) 

 

34/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a munkacsoportot. 

 

Keresztes Gábor elmondja, hogy az anyag elkészülte után természetesen véleményezés céljából 

kiküldésre kerül a küldöttgyűlés tagjai számára, melyet követően elektronikus szavazást rendel el. 

 

12. Jogsegély-szolgálat beszámolója (19. számú melléklet) 

Dr. Fazekas Kornél elmondja, hogy január elejétől közel 30 megkeresés érkezett a legkülönbözőbb 

témákban. A megkeresések túlnyomó többsége a képzés átalakítása kapcsán érkezett.  

Elmondja, hogy a tavalyi év végén elkészült a gyakori kérdések felület, mely megtalálható. 

 

35/1/2016 (IV. 29.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja a Jogsegély-szolgálat 

beszámolóját. 

 

13. Eurodoc  

Gáspár Marcell tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt héten 5 fős delegáció vett részt a 

Eurodoc Konferenciáján és Közgyűlésén. A konferencia témája a doktori képzés átalakítása volt. 

A konferenciát követő küldöttgyűlésen prezentálta a Eurodoc éves felmérését, mely többek között 

a doktoranduszok élethelyzetének feltérképezésével foglalkozott. Az elkészítette felmérést a 

Eurodoc közgyűlése elfogadta, javasolja a DOSz Nyári Táborában vagy a Mérföldkő 

Konferencián prezentálná a felmérés eredményeit. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésen 2 elnökségi tagot delegált dr. Kőmíves Péter 

Miklós (kincstárnok) és Kövér László (általános elnökhelyettes) személyében. Mandátumuk 2016 

május végétől 1 éves időtartamra szól. 
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14. Egyebek 

Kovács Zalán felajánlja, hogy a soron következő küldöttgyűlésnek szívesen lenne a házigazdája 

Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem. 

 

Keresztes Gábor 16:20 perckor bezárja az ülést. 

 

k.m.f. 

 

  

Cseporán Zsolt Cseh Dávid 

Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

  

  

Timár Noémi 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


