
A Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak ügyrendje 
 
 
 
1.§ Az Ügyrend határozza meg a DOSz tudományos osztályainak felépítését, 
működésének valamint eljárásának rendjét. 
 
 

A tudományos osztály feladatai 
 
2.§ (1) A DOSz tudományos osztályának feladata: 

a) Az osztály tudományterületén/tudományterületein tevékenykedő 
doktoranduszok számára tudományos, szakmai érdekképviseleti, közösségi 
rendezvények szervezése, 

b) tudományos és szakmai kiadványok szerkesztése és publikálása, 
c) kapcsolattartás és szakmai együttműködés a Kárpát-medencei magyar 

doktorandusz szervezetekkel, 
d) kapcsolattartás és szakmai együttműködés kialakításai a hazai 

képzőhelyekkel, 
(2) Az tudományos osztályok kötelesek évente legalább kétszer ülésezni. A 
tudományos osztályok kötelesek munkatervet készíteni, amelyben kijelölik az 
adott évre tervezett munka irányát, főbb pontjait. Ezt a munkatervet a 
tudományos osztályoknak az év első osztályülésén kell elfogadnia. A munkaterv 
elfogadásához legalább a tudományos osztály jelenlévő tagjai által leadott 
szavazatok többsége szükséges. Amennyiben a többség szavazatával nem járul 
hozzá a munkaterv elfogadásához, úgy 15 napon belül meg kell tenni a 
szükséges módosításokat, és megismételni a szavazást. A tudományos osztály 
az elfogadott munkatervet 15 napon belül köteles megküldeni a Doktoranduszok 
Országos Szövetség Elnökségének (a továbbiakban: DOSz Elnökség). 
(3) A tudományos osztályok a munkatervben elfogadott feladatokról, azok 
végrehajtásának módjáról kötelesek beszámolót készíteni. A beszámolót a 
tudományos osztály jelenlévő tagjainak többségével fogadja el. A beszámolót az 
elfogadástól számított 15 napon belül, legkésőbb minden év június 30-ig 
kötelesek megküldeni a DOSz Elnökségének. 

 
 

A tudományos osztály szervezete 
 
3.§  (1) A tudományos osztály alapításához és működéséhez legalább három fő 
részvétele szükséges. 
 
(2) Új tudományos osztály létrehozása a DOSz elnökségének jóváhagyásával 
lehetséges. 
 
3. A DOSz elnöke minden év február 15-ig kiírja a tudományos osztályok vezetésére 
vonatkozó pályázatot. A győztes pályázó a kiértesítést követő 21 napon belül köteles 
összehívni a tudományos osztály ülését. 
 
(4) A szabályszerűen megalakult tudományos osztály csak a DOSz Elnökségének 
döntése értelmében szűnhet meg. A DOSz Elnöksége döntését indokolni köteles. 



 
(5) A tudományos osztály tevékenységét nem megfelelő működés esetén a DOSz 
elnöksége felfüggesztheti, és pályázatot írhat ki az elnöki tisztség betöltésére. 
  
(6) A tudományos osztály vezető tisztségviselőit saját hatáskörében választja meg 
(alelnök, titkár, pénztáros, külügyi referens, stb.) tagjai közül, titkos szavazással, a 
tudományos osztály tagjai szavazatának többségével. 
 
(7) A tisztségviselők kötelességeit a tudományos osztályok az ügyrend függelékében 
határozzák meg. Tisztségeket megszüntetni és/vagy újakat létrehozni a tudományos 
osztály elnökének kinevezését követő első ülésen lehet a jelenlévők legalább 
kétharmadának egyetértésével. 
 
4.§ (1) tagok joga és kötelezettsége a tudományos osztály eredményes 
működésének elősegítése. 
 
(2) A tag jogosult és köteles: 

a) a tudományos osztály ülésein szavazati joggal részt venni, 
b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek, vagy más vezető 

tisztségviselőnek bejelenteni, 
c) tevékenysége során a jogszabályokat és a DOSz Elnöksége, valamint a 

tudományos osztály által hozott határozatokat betartani, 
d) a tudományos osztály hatáskörébe tartozó bármely ügyben a tudományos 

osztály ülésén kérdéseket feltenni, intézkedést kezdeményezni, 
e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely a tudományos osztályi 

tagságából eredő feladatai ellátásához szükséges, 
f) minden olyan ügyben, amely a tudományos osztály és más szervezet közötti 

együttműködést rögzít, előzetesen tájékoztatni a DOSz Elnökségét, ill. kikérni 
véleményét. 

 
(3) A tudományos osztály elnökének feladatai: 

a) Koordinálja a tudományos osztály működését, 
b) összehívja a tudományos osztály ülését, a tagokat értesíti a tervezett ülés 

idejéről, pontos helyszínéről legalább az ülést megelőző 10 nappal, 
c) kapcsolatot tart a DOSz Elnökségével és DOSz egyéb tudományos 

osztályaival, 
d) biztosítja a döntésekhez szükséges dokumentumokat az osztályi tagjai 

számára, 
e) megküldi az osztály éves munkatervét az éves első ülést követő 15 napon 

belül a DOSz illetékes elnökségi tagjának, 
f) az osztály éves beszámolóját folyó év június 30-áig megküldi a DOSz illetékes 

elnökségi tagjának, 
g) naprakészen vezeti a tudományos osztály tagnyilvántartását. 
 

(4) A tudományos osztály elnökét a DOSz Elnöksége tisztségéből azonnali hatállyal 
visszahívhatja. A DOSz Elnöksége döntését indokolni köteles, és az erről szóló 
határozatot 8 napon belül a tisztségéből felmentett tudományos osztály elnökének 
átadja. 
 



(5) A tudományos osztály titkára (amennyiben az osztály létrehozza a tiszséget) 
ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az elnök bízza meg, ezen felül vezeti a 
tudományos osztály üléseinek jegyzőkönyveit, részt vesz az ülések előkészítésében, 
nyilvántartja a tudományos osztály határozatait, jegyzőkönyveit, egyéb iratait.  
 

Tagság 
 

5. § (1) A tudományos osztály teljes jogú tagja lehet a DOSz adott tudományterületet 
művelő, doktori fokozat megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkező tagja, vagy 
a Magyar Doktorandusz Közösség tagszervezeteinek doktori fokozat megszerzésére 
irányuló jogviszonnyal rendelkező, adott tudományterületet művelő tagja. 
 
(2) Egy tag több tudományos osztálynak is tagja lehet, de több tudományos 
osztályban vezető vagy vezető tisztségviselői megbízatást nem vállalhat. 
 
(3) Az osztályba történő felvételt az osztály titkáránál, ennek hiányában az elnöknél 
lehet kezdeményezni. A felvételről az osztály tagsága egyszerű többséggel szavaz. 
 
(4) A tagság megszűnik 
 

a. Kilépéssel, 
b. kizárással (az adott osztály tagjainak legalább kétharmada döntése 

alapján), 
c. doktori fokozat megszerzésére irányuló jogviszony megszűnését követő 

hat hónap leteltével, 
d. elhalálozással. 

 
(5) Csak a tudományos osztály tagja jogosult az évenkénti tisztújítás alkalmával a 
tudományos osztály tisztségeiének valamelyikéért indulni. 
 
 

A tudományos osztály ülésrendje 
 
6.§  (1) A tudományos osztály feladatát és hatáskörét ülésein gyakorolja. 
 
(2) Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a határozatképességet. Az ülés 
akkor határozatképes, ha az osztály tagjainak több mint a fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az elnök, amennyiben ezt jelezte a meghívóban, az 
ülést 8 napon belül újra meghirdetheti, az új ülés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképesnek számít. 
 
(2) Az üléseken részt vehet bármely DÖK-elnök, a DOSz elnökségi tagjai, a DOSz 
FB tagjai, vagy a tudományos osztály döntésében érintett személy. 
 
(3) Az osztály ülésén érintettség okán részt vevő személyeknek tartózkodniuk kell a 
az ülés bárminemű megzavarásától, ellenkező esetben az osztály elnöke jogosult 
zárt ülés elrendelésére. 
 
(4) A tudományos osztály ülésein tanácskozási joggal részt vehet a DOSz elnöke és 
a tudományos osztályokkal történő kapcsolattartással megbízott elnökségi tag, ők 



állandó meghívottjai az osztály üléseinek. Akadályoztatásuk esetén maguk helyett 
delegáltat küldhetnek. 
  
(5) Az ülést a tudományos osztály elnöke vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a 
jelenlévő tagok maguk közül egyszerű többséggel levezető elnököt választhatnak. 
 
(6) A tudományos osztály tagjai az ülésen nem helyettesíthetőek, szavazati joguk át 
nem ruházható.  
 
 
(7) A tudományos osztály elnöke köteles a osztály ülését összehívni a DOSz 
elnökének, vagy a tagok 1/3-ának írásbeli indítványára. 
 

A tudományos osztály üléseinek előkészítése 
 

7.§ (1) A tudományos osztály üléseit az elnök készíti elő szükség esetén a titkár, 
vagy az osztály valamely tagjának közreműködésével.  
 
(2) A tudományos osztály üléseire szóló meghívót és az előterjesztéseket az osztály 
tagjai és meghívottai számára ímélben legkésőbb 10 nappal az ülés előtt ki kell 
küldeni. 
 

Határozathozatal 
 
8.§ (1) A tudományos osztály határozatait a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű 
többségével, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell tartani személyi 
ügyekben, illetve abban az esetben, ha a jelenlevő tagok többsége azzal egyetért. 
 
(2) A szavazás „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazattal történik. Személyi 
kérdésben, titkos szavazás esetén tartózkodni nem lehet („igen”, „nem”, érvénytelen 
szavazat). Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt 
egyenlőség esetén nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt. Titkos szavazásnál a 
tudományos osztály következő ülésén a határozati javaslatot ismételten elő kell 
terjeszteni. 
 
(3) A tudományos osztály elnöke azokban az ügyekben, amelyek halaszthatatlanok, 
illetve természetüknél fogva nem igényelnek személyes jelenlétet, év közben 
távközlő eszközökkel tartott konferencia-ülés tart, vagy íméles szavazásra kiküldi a 
döntést igénylő kérdést. 
 
(4) Amennyiben ímélen keresztül történik a szavazatok leadása, a határozatot 
elfogadottnak kell tekinteni, ha a tudományos osztály tagjainak többsége 
szavazatával hozzájárul a döntéshez. A szavazatok leadására 8 napja van a 
tagoknak. Rendkívüli esetben a szavazásra nyitva álló idő 3 nap. A leadott 
szavazatokat a tudományos osztály elnöke a titkárral összesíti, majd a szavazás 
eredményéről értesíti a tagokat. 
 
 

Jegyzőkönyv 
 



9.§ (1) A tudományos osztály üléseiről a titkár, vagy az ülés kezdetén az elnök 
javaslatára egyszerű többséggel, nyílt szavazással megválasztott jegyzőkönyv-
vezető jegyzőkönyvet készít. 
 
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjeit, a jelenlévők 
névsorát, az ülésen elhangzottak lényegi összefoglalóját. 
 
(3) A határozatokat oktatási évenként kezdődő folyamatos sorszámozással kell 
ellátni és jelölni kell az ülés időpontját is. 
 
(4) A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
 
 

 
Függelék 


