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Jegyzőkönyv 

 

, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén 2014. március 22-én 

14 órakor. 

 

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

 

Helyszín: Debreceni Egyetem Főépület 10-es terem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

 

Illés Balázs a Felügyelő Bizottság részérő tájékoztatja a küldötteket, hogy a 14 órára 

összehívott küldöttgyűlés határozatképtelen. Alapszabály szerint 14:30-ra megismételt 

küldöttgyűlést tartanak, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes, azonban az 

Alapszabály 16. § (4) bekezdése értelmében az alapszabály, a költségvetés és a zárszámadás 

elfogadására nem jogosult a küldöttgyűlés. 

 

14:45-kor Csiszár Imre megnyitja a megismételt küldöttgyűlést (jelen vannak: lásd jelenléti 

ív, 3. sz. melléklet), megállapítja, hogy a küldöttgyűlés 11 mandátummal határozatképes. 

Tájékoztatja a küldötteket, hogy az előzetesen kiküldésre került napirendek közül a 4., 5. 7.  

esetében a küldöttgyűlés nem tud határozatot hozni. 

 

Jegyzőkönyvvezetőnek Timár Noémit, jegyzőkönyv hitelesítésre Varju Józsefet (NyME) és 

Kiss Dávidot (NKE) kéri fel.  

 

A küldöttgyűlés mindhárom jelölést egyhangúan elfogadja. 

 

Csiszár Imre ezután ismerteti a napirendet. (1. sz. 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 Szövetségének 2013. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolója (előterjesztő: Csapó László) 
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5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi költségvetése (előterjesztő: 

Csapó László) 

6. Tájékoztató a tudományos osztályok működéséről (előterjesztő: Szávay László) 

7. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (előterjesztő: 

dr. Fazekas Kornél) 

8. Tájékoztató a Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi programjairól 

(előterjesztő: Csiszár Imre, Keresztes Gábor) 

9. Egyebek 

 

Csiszár Imre az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja. 

A szervezet új csatlakozásai 

Memorandum 

 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja az új napirendet. 

 

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 Szövetségének 2013. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolója (előterjesztő: Csapó László) 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi költségvetése (előterjesztő: 

Csapó László) 

6. Tájékoztató a tudományos osztályok működéséről (előterjesztő: Szávay László) 

7. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (előterjesztő: 

dr. Fazekas Kornél) 

8. Tájékoztató a Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi programjairól 

(előterjesztő: Csiszár Imre, Keresztes Gábor) 

9. A szervezet új csatlakozásai:Nemzeti Ifjúsági Tanács, Eurodoc (előterjesztő: Nemes 

László) 

10. Memorandum (előterjesztő: Nemes László) 

11. Egyebek 
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Csiszár Imre kéri a küldöttgyűlést az utólagosan kiküldésre került küldöttgyűlési anyagokat 

elfogadását. 

 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadj a küldöttgyűlés írásos anyagait. 

 

1.  Elnöki beszámoló (4. sz. melléklet) 

Csiszár Imre tájékoztatja  a küldötteket, hogy az elmúl időszak nagy részében a Tavaszi Szél 

Konferencia megszervezésével, pályázati források bevonásával foglalkozott. Az idei 

konferencián 700 résztvevő, ebből 400 előad és közel 60 oktató vesz részt. 

 

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

Székely Tünde elmondja, hogy a HTDK és az OTDK közös rendezvénye a Tavaszi Szél 

Konferencia keretében zajlott le Debrecenben. 

Keresztes Gábor nem kívánja írásos beszámolóját kiegészíteni. 

Szávay László nem kívánja írásos beszámolóját kiegészíteni. 

Csapó László nem kívánja írásos beszámolóját kiegészíteni. 

Budai Csaba nem kívánja írásos beszámolóját kiegészíteni. 

Fazekas Kornél nem kívánja írásos beszámolóját kiegészíteni. 

Rámháp Szabolcs tájékoztatja  küldötteket, hogy a tegnapi naptól elindult a DOSz Twitter 

oldala is, kéri a jelenlévők csatlakozását az oldalhoz. 

Nemes László nem kívánja írásos beszámolóját kiegészíteni. 

 

1/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Csiszár Imre beszámolóját. 

2/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Székely Tünde beszámolóját. 

3/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Keresztes Gábor beszámolóját. 

4/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Csapó László beszámolóját. 

5/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Budai Csaba beszámolóját. 

6/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Fazekas Kornél beszámolóját. 
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7/1/2014 (III.23) 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja Rámháp Szabolcs beszámolóját. 

 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója  

Tollas Orsolya tájékoztatja küldötteket, hogy a Felügyelő Bizottság 2014-es munkaterve 

elkészült, elfogadásra kerül. 

A felügyelő Bizottság tervei között szerepel egy etikai kódex létrehozása, illetve a jövőben 

javaslataival szeretne az szervezet alapszabályának módosításához hozzájárulni. 

A napirendi ponthoz nem érkezik kérdés. 

 

4. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolója (5. sz. melléklet) 

Csapó László elnézést kér a pénzügyi beszámolókésői kiküldése miatt. Tájékoztatja a 

küldötteket, hogy a Szervezet 2013-as évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától 25 M 

Ft támogatást kapott. E mellett a Szervezet igyekezet pályzati forrásokat is bevonni, melynek 

következtében a Nemzeti Tehetség Program keretében a 2013-as Tavaszi Szél Konferenciára 

15 M Ft-ot nyert a Szervezet, illetve a saját bevételekből befolyó összegek képezték a 2013-as 

bevételeket. 2013-as év végére sikerült 1,5 M Ft-os tartalékot képezni. 

 

Ferdinandy Bence (ELTE) kérdése, hogy a jogsegély szolgálat és a jogi tanácsadás ugyanazt 

foglalja magában, illetve hogy a 2,5 M Ft-os támogatás mi volt. 

Csapó László válaszolva a kérdésre lemondja, hogy a két megnevezés ugyan azt foglalja 

magában. Az elnökség tiszteletdíjának egy része ösztöndíjban került kifizetésre, melyet a 

HÖOK Alapítványa biztosított, az ehhez szükséges forrást a szervezettámogatás jogcímen 

folyósította az Alapítványnak. 

 

5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi költségvetése (6. sz. melléklet) 

Csapó László elmondja, hogy az idei év legfontosabb célkitűzése, hogy a Szervezet elegendő 

tartalékkal rendelkezzen év végére, hiszen a működési támogatás az előző évek tapasztalatai 

alapján minden év június-július hónapjában érkezik csak meg. Jelenleg a következő 

bevételekkel számol a Szervezet: 22 M Ft + 7 M Ft működési támogatás az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától, pályázaton nyert 6 M Ft, benyújtott de el nem bírált pályázaton 

további 7 M Ft. Csapó László elmondja, hogy  a 2014-es évben a Szervezte tervei szerint a 
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EMMI-től kapott működési támogatást csak a szervezet működésére kívánják felhasználni, 

minden egyéb felmerülő költség pályázati forrásból kerülne finanszírozásra. 

 

Takács Gábor (SZE) szeretné tudni, hogy mi az oka a nagymértékű eltérésnek a 2013-as és 

2014-es költségvetésben a munkavállalók bérköltségénél, az irodai szolgáltatásnál. 

Csapó László elmondja, hogy a tavalyi évben a szervezet a működési támogatását 

augusztusban kapta meg, addig a Doktoranduszok Országos Egyesülete vállalta, hogy 

finanszírozza  Szervezet költségeit, melyeket irodai szolgáltatás jogcímen az állami támogatás 

megérkezése után a Szervezet kiegyenlített. A végleges 2013-as pénzügyi beszámolóban ezért 

kevesebbek az egyes sorokon szereplő összegek.  

 

Ferdinándy Bence (ELTE) jelzi, hogy a tiszteletdíjaknál sem egyezik az összeg. 

Csapó László elmondja, hogy a tiszteletdíjak mértéke változott, hiszen az elnökség száma is 

változott év közben, valamint a korábban már jelzett ösztöndíjban való kifizetés miatt vannak 

az eltérések. 

 

Ferdinánndy Bence (ELTE) szeretné tudni, hogy a Tudományos osztályokra fordított 

összegekről pontosabb információt kaphatna e a küldöttgyűlés, illetve kéri, hogy a soron 

következő küldöttgyűlés alkalmával kerüljön kiküldésre a küldöttek számára egy részletes 

ismertető. 

Szávay László elmondja, hogy az osztályokra vonatkozó keretösszeget a küldöttgyűlés 

elfogadta, annak felosztása pedig az elnökség hatáskörébe tartozik. 

 

6. Tájékoztató a tudományos osztályok működéséről 

Szávay László tájékoztatja a küldötteket, hogy a közeljövőben 3 új osztálya alakul a 

Szervezetnek (Orvos- és egészségtudományi osztály, Kommunikáció- és médiatudományi 

osztály, Földtudományi osztály). Egy osztályelnöki ciklus szeptembertől következő év 

augusztus 31-ig tart majd (az újonnan megalakuló osztályok esetében májustól következő év 

augusztus 31-ig). A jelenlegi osztályelnöki pályázatok leadása jelenleg is zajlik, a végső 

leadási határidő április 30. (az átadás-átvételre a nyár folyamán kerül sor). A jelenlegi 

osztályelnökök közül 10 indul újra. Több osztály jelenleg is a nyári nagy rendezvényére 

készül. 
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7.  A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (7. sz. 

melléklet) 

Fazekas Kornél az Alapszabály módosítása kapcsán javasolja a 30.2. pontnál a dátum 

kivételét, avagy annak egy későbbi időpontra történő módosítását. 

Ferdinandy Bence (ELTE) javasolja, hogy az előző évi beszámoló és az aktuális évi tervezet 

elfogadása egy időpontra essen, minden év január 31-ét javasolja. 

Csapó László járhatóbbnak és praktikusabbnak tartja, ha az első félév során kerül a 

költségvetés elfogadására. 

Fehér Sándor (OR-ZSE) szerencsésebbnek tarja a konkrét dátum megadását ebben az 

esetben. 

 

8. Tájékoztató a Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi programjairól 

Csiszár Imre elmondja, hogy az osztályok programjai folyamatosan megrendezésre kerülnek 

az elkövetkező hónapokban. Az idei Nyári Tábor 2014. augusztus 28-31. között kerül 

megrendezésre a Miskolci Egyetemen. A tervek között szerepel egy rendhagyó 0. nap 

megszervezése, mely az osztályok közötti sportnapot foglalna magában. A részletes 

programról Illés Balázs fog a későbbiekben tájékoztatást adni.  

Kőmíves Péter Miklós (DE) javasolja, hogy a 0. napon kerüljön megrendezésre bográcsfőző 

verseny is, azok kedvéért, akik nem szeretnének részt venni a sportversenyekben. 

Csiszár Imre elmondja, hogy az idei Mérföldkő Konferenciát a Pécsi Tudományegyetem 

rendezi. 

 

9. A szervezet új csatlakozásai: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Eurodoc 

Fazekas Kornél tájékoztatja a küldötteket, hogy a DOSz elnöksége egyhangúlag támogatja a 

Szervezet belépését a Nemzeti Ifjúsági Tanácsba, azonban ehhez küldöttgyűlés határozata 

szükséges. 

 

8/1/2014 (III. 22.) 

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a Doktoranduszok Országos Szövetsége belépését a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács tagjai közé. 

 

Fazekas Kornél elmondja, hogy a Eurodoc nem más mint az európai doktorandusz 

szervezeteket tömörítő ernyőszervezet, melynek a Doktoranduszok Országos Egyesülete 
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jelenleg is a tagja, azonban a DOSz szeretné tagfelvételét kérvényezni a Eurodoc-ba, melyhez 

szintén elengedhetetlen a küldöttgyűlés támogatása 

 

9/1/2014 (III. 22.) 

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a Doktoranduszok Országos Szövetsége belépését a 

Eurodoc  tagjai közé. 

 

10. Memorandum 

Nemes László javasolja, hogy kerüljön kiküldésre egy anyag a szervezetről az országos 

listavezető pártoknak, melynek írásos előterjesztését valamennyi küldött írásban megkapta. 

 

10/1/2014 (III. 22.) 

A küldöttgyűlés egyhangúan támogatja a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Memorandumának megfogalmazását és elküldését. 

 

 

11. Egyebek 

Nemes László kéri a küldöttek segítségét az idei első éves doktorandusz kérdőív kitöltése 

kapcsán. 

Kósa Balázs (PTE) és Ferdinandy Bence (ELTE) ezúton köszöni a meghívást és gratulál a 

remek szervezéshez.  

Kőmíves Péter Miklós köszöni a maga és a szervezőcsapat nevében az elismerést. 

 

Az ülés 16:32-kor kerül bezárásra. 

 

k.m.f. 

P.H. 

 

_______________________   _________________________ 

Varjú József     Kiss Dávid 

    Jegyzőkönyv hitelesítő         Jegyzőkönyv hitelesítő 

______________________ 

Timár Noémi 

jegyzőkönyvvezető 


