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Jelentkezési lap 

Tájékoztató melléklet 

(Történelem- és Politikatudományi Osztály) 

1. A CSATLAKOZÁS FOLYAMATA 

A JELENTKEZÉSI LAPot kinyomtatás után töltsd ki, majd aláírva és keltezve vagy személyesen 

juttasd el az Osztály valamely tisztségviselőjének, vagy szkennelt formában küldd el az Osztály 

hivatalos e-mail címére: dosz.tepo@gmail.com. A jelentkezési lapod eredeti példányát ebben az 

esetben a soron következő osztályülésre hozd magaddal és add le az Osztály valamely 

tisztségviselőjének. 

Ahhoz, hogy az Osztály tagjává válj, a jelentkezési lapod leadását, illetve elküldését követő első 

osztályülés egyszerű többséggel hozott támogató határozata szükséges. A soron következő 

osztályülés helyszínéről és időpontjáról e-mailben küldött meghívó formájában értesítünk. A 

tagságról határozó osztályülésen való részvétel nem kötelező, de tekintettel arra, hogy ekkor van 

lehetőséged személyesen is bemutatkozni az Osztály tagjai számára, így ajánlott, különösen akkor, 

ha rendes tagként kívánsz csatlakozni. 

2. A CSATLAKOZÁS FELTÉTELE 

A DOSZ tudományos osztályai rendes és pártoló tagokból állnak. 

A Történelem- és Politikatudományi Osztály rendes tagja lehet bármely magyarországi – 

állami, vagy az állam által elismert nem állami – felsőoktatási intézmény doktori képzésében 

jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, akinek kutatása 

meghatározó részben történelem- és/vagy politikatudományi területen valósul 

meg. Rendes tag lehet továbbá minden olyan volt doktorandusz, akinek hallgatói 

jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és doktori disszertációját még nem védte 

meg, továbbá a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza. 

A rendes osztálytagokat illeti meg kizárólagosan szavazati jog a határozathozatalt igénylő 

kérdésekben (például új tagok felvétele vagy tisztségviselő megválasztása esetén), továbbá 

Osztályon belüli tisztséget is kizárólag rendes osztálytag láthat el. Fontos, hogy az Osztály 

életében való fokozott jelenlét elismeréseként a rendes osztálytag különböző előnyöket 

élvezhet mind a Történelem- és Politikatudományi Osztály, mind a DOSZ gondozásában 
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lebonyolított tudományos és közösségteremtő rendezvények alkalmával (ez például 

regisztrációs díj esetén csökkentett összeg ellenében vagy ingyenesen történő részvételt 

jelenthet). 

Az Osztály pártoló tagja lehet bármely, 18. életévét betöltött természetes vagy jogi személy, 

aki/amely részt kíván venni az Osztály munkájában. Így például az egyetemi alap-, mester- 

és osztatlan képzés azon hallgatója is pártoló tagunkká válhat, akinek szakdolgozati, 

tudományos diákköri vagy egyéb kutatási tevékenysége történelem- és/vagy 

politikatudományi területen valósul meg. A pártoló osztálytagok szavazati jog nélkül, de 

részt vehetnek az osztályüléseken, és a rendes tagokhoz hasonlóan az Osztály hatáskörébe 

tartozó bármely ügyben intézkedést kezdeményezhetnek, kérdéseket intézhetnek az Osztály 

vezetőihez az osztály működésével vagy munkájával kapcsolatban, és részt vehetnek a 

szervezet nyitott rendezvényein, programjain. (Azonban a pártoló tagokat az Osztály vagy 

a DOSZ rendezvényeire való esetleges kedvezmény nem illeti meg.) 

Jelen tájékoztatás kizárólag a lényeges információkat tartalmazza, így nem teljeskörű. A tagsággal 

összefüggésben részletes tájékoztatást elsősorban a DOSZ ALAPSZABÁLY tanulmányozásával 

kaphatsz. 

A DOSZ tudományos osztályaiba történő jelentkezés, illetve a tagság adatkezelési vonatkozású 

információt a DOSZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓjában érheted el. 

3. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Amennyiben a jelentkezéssel vagy az Osztály működésével kapcsolatban további információkra 

van szükséged, úgy e-mailben (dosz.tepo@gmail.com), valamint az Osztály Facebook-oldalán és a 

DOSZ honlapján tudsz tájékozódni. 
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