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Iktatószám: 406/2015 

 

Jegyzőkönyv, 

amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén. 

 

Időpont: 2015.09.30. 13:30 

Helyszín: Új Nemzedék Ház (1062 Budapest, Bajza u. 32.) 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív 

 

Keresztes Gábor (DOSZ elnök) köszönti a jelenlévőket, egyúttal köszöni Prof. Dr. Rácz 

Károly úrnak, hogy az ODT képviseletében jelen van a küldöttgyűlésen. 

 

Dr. Szűcs Henriett Diána (FB) megállapítja, hogy a jelenleg megalakult 20 intézményi 

doktorandusz önkormányzatból 15 érvényes mandátummal rendelkező képviselő jelen van az 

ülésen, így a küldöttgyűlés határozatképes. 

 

Keresztes Gábor ismerteti a küldöttgyűlés tervezett napirendjét, egyúttal napirendi módosítást 

javasol, 7. napirendi pontnak javasolja az ICORSA szervezethez történő tagfelvételi kérelem 

tárgyalását. 

Dolnegó Bálint (TF) javasolja, hogy az ICORSA szervezethez történő tagfelvétel az Egyebek 

napirendi pontban kerüljön tárgyalásra. Keresztes Gábor elfogadja a javaslatot. 

 

A küldöttgyűlés napirendje: 

1. Elnöki beszámoló  

2. Az Elnökség tagjainak beszámolója  

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

4. A DOSz Alapszabályának módosítása 

5. A doktori képzés (PhD/DLA) átalakításával kapcsolatos tájékoztatás 

6. A Jogsegély-szolgálat tájékoztatója  
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7. Egyebek 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

Keresztes Gábor jegyzőkönyv-vezetőnek Timár Noémit (DOSZ titkárság), jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Zila Gábort (KGRE) és Dolnegó Bálintot kéri fel. A jelöltek elfogadják a 

jelölést. 

 

A küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a jegyzőkönyv-vezetőt és 

hitelesítőket. 

 

1. Elnöki beszámoló  

Keresztes Gábor összefoglalja az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb 

tevékenységeit, melyet korábban írásban kiküldött a küldöttgyűlés tagjainak. 

A beszámolóhoz nem érkezik kérdés. 

 

1/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Keresztes Gábor 

beszámolóját 

 

2. Az Elnökség tagjainak beszámolója  

Dr. Kőmíves Péter Miklós két pontban egészíti ki beszámolóját. A DOSz mellett működő 

alapítványi és egyesületi háttér fellendítése, életre keltése a nyár folyamán elkezdődött. Részt 

vett az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságán tartott egyeztetésen, ahol bemutatásra 

került az a már kodifikáltnak tekinthető, doktori képzés átalakítására vonatkozó javaslat, 

amelyet az EMMI közigazgatási és társadalmi egyeztetésre is kiküldött. 

A beszámolóhoz nem érkezik kérdés. 

Csapó László elmondja, hogy a DOSz pénzügyi működése stabil, kiegyensúlyozott, törekedni 

fog rá, hogy a szervezetnek a jövőben is minél több pályázati forrást sikerüljön bevonnia, 

elsősorban a tudományos osztályok működésének finanszírozására. 

A beszámolóhoz nem érkezik kérdés. 
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Bokor András elmondja, hogy a DOSz a külső kommunikáció kapcsán a jövőben szeretne 

egyfajta brand-et teremteni, a doktori képzést egyfajta jól hangzó brandként eladni. A 

megszületett együttműködési megállapodások is ennek érdekében kerültek megkötésre. 

A beszámolóhoz nem érkezik kérdés. 

Gáspár Marcell elmondja, hogy a EUODOC elnökségi tagjaként sikerült egy átfogó felmérést 

elvégezni, amely felhasználásra került az EMMI-hez eljuttatott munkaanyagban. Ez az anyag 

tartalmazza a különböző európai országokban a doktorandusz ösztöndíjak mértékét, a képzés 

időtartalmát stb. 

A beszámolóhoz nem érkezik kérdés. 

 

Keresztes Gábor tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy Dr. Fazekas Kornél, Szabó Katalin és 

Nemes László kimentését kérte, természetesen mindhárom kolléga írásban elküldte 

beszámolóját. 

 

2/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Dr. Kőmíves Péter 

Miklós beszámolóját. 

 

3/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Csapó László 

beszámolóját. 

 

4/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Dr. Fazekas Kornél 

beszámolóját. 

 

5/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Bokor András 

beszámolóját. 
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6/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Gáspár Marcell 

beszámolóját. 

 

7/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Szabó Katalin 

beszámolóját. 

 

8/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta Nemes László 

beszámolóját. 

 

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

Keresztes Gábor átadja a szót Körösparti Péter FB elnöknek. Körösparti Péter elmondja, hogy 

a DOSz szabályszerűen működött az elmúlt időszakban, a felügyelő bizottság részéről Dr. 

Szűcs Henriett Diána betekintett a jegyzőkönyvekbe, az irattárba, szabálytalanságot nem 

talált. 

 

4. A DOSz Alapszabályának módosítása 

Keresztes Gábor átadja a szót dr. Kőmíves Péter Miklósnak (DOSZ ált. elnökh.). Dr. Kőmíves 

Péter Miklós ismerteti a módosítandó részeit az alapszabálynak. 

Módosításra javasolja a szervezet angol elnevezését, melyet az 1. § (4) bekezdése tartalmazza. 

A szervezet neve angolul Association of Hungarian PhD and DLA Students-ről Candidates-re 

módosulna. 

Módosításra javasolja a választott tisztségviselők (elnökség+FB) mandátumának egy évről két 

évre történő módosítását, azzal a kitétellel, hogy az 2016. január 1. után lépne hatályba. Ezek 

alapján módosulna az alapszabály 19. § (3) bekezdés a) pontja, 26. § (2) bekezdése, 26. § (4) 

bekezdése, 26. § (7) bekezdése, 32. § (6) bekezdése, 33. §. paragrafusa. 
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9/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta a szervezet angol 

elnevezésének Association of Hungarian PhD and DLA Candidates-re módosítását. 

 

10/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta a 2 éves 

tisztségviselői ciklust. 

 

11/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta a 2 éves 

tisztségviselői ciklus 2016. janiár 1 után történő hatályba léptetését. 

 

Keresztes Gábor a következő napirend előtt újabb mandátumellenőrzést kér a felügyelő 

bizottságtól, érkező küldött miatt. 

Dr. Szűcs Henriett Diána megállapítja, hogy a jelenlévő küldöttek száma 16 fő, a 

küldöttgyűlés határozatképes. 

 

5. A doktori képzés (PhD/DLA) átalakításával kapcsolatos tájékoztatás 

Dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja, hogy 2015 tavaszán módosult a Nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.). Eredetileg a doktori képzések reformját is ez a 

módosítás tartalmazta volna. A DOSZ Küldöttgyűlése elutasította az akkor beterjesztett, 

kodifikált minisztériumi javaslatot. A megfogalmazott szakmai érvek hatására az EMMI 

elhalasztotta a doktori reformot és folytatta az egyeztetést az érintett szervezetekkel (MRK, 

ODT, OTDT, HÖOK, MAB, MTA, NKFIH, DOSZ). Az egyeztetés eredményeként 

előremutató, szakmai egyetértésen alapuló háttéranyag készült, amelyből az alábbi kodifikált 

javaslatot készítette az EMMI. 

A DOSZ által fontosnak tartott, azonban jelen kodifikált változatban nem érintett kérdéskörök 

az alábbiak: a sikeres fokozatszerzés esetén nemcsak a doktorandusz, hanem a témavezető 
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megjutalmazása is indokolt. A képzési idő előtt végzett ösztöndíjas doktoranduszok számára a 

fennmaradó ösztöndíj kifizetése egy összegben. A bérfeszültség mellett ösztöndíjfeszültség is 

keletkezhet a rendszerben „bent lévő” doktoranduszok és az új képzés szerinti 

doktoranduszok között, ezért javasolt a „bent lévők” számára is ösztöndíjfejlesztést 

végrehajtani, nemcsak felmenő rendszerben. A nyugdíjjogosultság biztosítása az új képzésben 

és visszamenőleges hatállyal valamennyi korábbi doktoranduszra. Doktorandusz 

önkormányzatok finanszírozási helyzetének törvényi vagy rendeleti szintű szabályozása. 

Dr. Kőmíves Péter részletesen ismerteti a DOSz javaslatait: 

16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését 

követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább 

kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő nyolc félév. A doktori képzés 

negyvennyolc hónapos képzési időből áll, amely felosztható beszámoltatási időszakokra. 

Az előterjesztéshez hozzászól: Dolnegó Bálint (TE), Lendvai László (BME), Oláh Ildikó 

(SZTE), Bálint Csaba (SZIE), Keresztes Gábor (DOSz), Kovács Zalán (LFZE). 

Az előterjesztéshez szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez 

igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási 

tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett. A doktori képzés 

során, a negyedik félév végén, a képzés tanulmányi szakaszának lezárásaként és a képzés 

folytatásának a feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a 

tanulmányi, kutatási előmenetelt.  

A előterjesztéshez hozzászól: Poreisz Veronika (SZE), Bálint Csaba (SZIE), Dolnegó Bálint 

(TE), Cseporán Zsolt (PTE). 

Az előterjesztéshez szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

53. § (2) A doktori képzés során a komplex vizsgát fokozatszerzési eljárás követi, amelynek 

célja a doktori fokozat megszerzése. A komplex vizsga sikeres teljesítésével doktorjelölti 

jogviszony is létrejön. 

Az előterjesztéshez hozzászól: Kovács Zalán (LFZE), Cseporán Zsolt (PTE), Bálint Csaba 

(SZIE), Gáspár Marcell (DOSz), Zila Gábor (KRE), Dr. Rácz Károly (ODT), Keresztes Gábor 

(DOSz), Oláh Ildikó (SZTE), Filep Ádám (ME), Dolnegó Bálint (TE). 
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Dolnegó Bálint javasolja az is szó kivételét a bekezdésből. 

53. § (3) Doktorjelölt lehet az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy 

mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés követelményeit. A doktorjelölti 

jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára jelentkezéssel, komplex vizsga sikeres 

teljesítésével és a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak 

elfogadásával jön létre.  

(3a) A doktorjelölti jogviszony keretében kell teljesíteni az (5) bekezdésben meghatározott 

követelményeket. 

Az előterjesztéshez hozzászólás, szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

53. § (4) A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve 

akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított három éven belül nem 

nyújtotta be a doktori értekezését, mely a doktorjelölt saját kutatásain alapul és megfelel a 

tudományetikai elvárásoknak. A doktori értekezés benyújtását a doktorjelölt témavezetőjének 

és a doktori program vezetőjének jóvá kell hagynia. Ez a határidő különös méltányolást 

érdemlő esetben legfeljebb egy évvel a Doktori Szabályzatban meghatározottak szerint 

meghosszabbítható, amely idővel a doktorjelölti jogviszony is meghosszabbodik. A 

doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 

egyebekben a hallgatói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

Az előterjesztéshez hozzászól: Cseporán Zsolt (PTE) 

Az előterjesztéshez szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

53. § (5) a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése; 

Az előterjesztéshez hozzászólás és szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

59. § (1) 

 j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve 

a beszámoló sikertelenségének megállapítása napján, 

k) ha az 53. § (2) bekezdése alapján létesített doktorjelölti jogviszony megszűnik, 

l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett. 

Az előterjesztéshez hozzászól: Cseporán Zsolt (PTE) 
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Cseporán Zsolt (PTE) a j pont esetében felhívja a figyelmet a jogorvoslattal való jogára a 

doktoranduszoknak, így javasolja a megállapítása napján helyett, a jogerőre emelkedése 

napján átvezetését. 

72. § (5) Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből 

álló testület, amely állást foglal a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben, 

valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségével egyetértésben meghatározza a komplex 

vizsga szervezésének elveit. Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre 

biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási 

intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának elveit. 

Az előterjesztéshez hozzászólás, szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

84/A. § A felsőoktatási intézménynek folyósított, a (2) bekezdés szerinti képzési támogatás 

összege a fokozatszerzési eljárás idejére nyújtott képzési támogatás összegének felével 

csökkenthető, ha a felsőoktatási intézmény doktorjelöltje nem szerez fokozatot. 

Az előterjesztéshez hozzászól: Zila Gábor (KRE), Dr. Rácz Károly (ODT). 

Az előterjesztéshez szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

114. § (2) E törvénynek – a …..  törvénnyel megállapított – 16. § (1) bekezdését, 47. § (2) 

bekezdését, 53. § (1)–(5) bekezdését, 59. § (1) bekezdését, 114/D. § (1) bekezdés b) pontját 

először a 2016/2017. tanév első félévében doktorandusz jogviszonyt létesítő hallgatókra kell 

alkalmazni. 

Az előterjesztéshez hozzászólás, szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

114/D. § (1) b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása 

ba) a képzés első négy félévében 1 800 000 Ft/év, 

bb) a fokozatszerzési eljárás támogatott ideje alatt 2 400 000 Ft/év, 

bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 600 000 Ft, 

bd) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés eseten egyszeri ……. Ft a témavezető 

számára.” 

Az előterjesztéshez hozzászól: Bálint Csaba (SZIE), Dolnegó Bálint (TE), Keresztes Gábor 

(DOSz) 

Az előterjesztéshez szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

47. § (2) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg lép.  
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Az előterjesztéshez hozzászólás, szövegszerű módosítási javaslat nem érkezik. 

 

Dr. Kőmíves Péter Miklós összegzésként elmondja, hogy az EMMI által kodifikált 

szövegváltozat megfelel a nyáron kidolgozott elveknek. Bizonyos pontok egyelőre nem 

jelennek meg a tervezetben. Ennek elsődlegesen financiális okai vannak. A DOSZ 

Küldöttgyűlése dönthet a DOSZ Elnöksége által kidolgozott válaszlevél elfogadásáról és 

eljuttatásáról az EMMI részére. A DOSZ Küldöttgyűlése felhatalmazhatja az Elnökséget 

további tárgyalások folytatására is. 

 

Keresztes Gábor újabb mandátumellenőrzést kér a felügyelő bizottságtól. 

Dr. Szűcs Henriett Diána megállapítja, hogy a jelenlévő küldöttek száma 13 fő, a 

küldöttgyűlés határozatképes. 

 

12/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megszavazza, hogy a 

módosítási javaslatok egy szavazáson belül kerüljenek megszavazásra. 

 

13/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja, az elhangzott 

módosításokat és azok továbbítását az államtitkárság felé. 

 

14/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan felhatalmazza a DOSz 

elnökségét, hogy a küldöttgyűlés nevében az államtitkárság felé teljes jogkörrel járjon el a 

képzés átalakítását illetően a továbbiakban. 

 

6. A Jogsegély-szolgálat tájékoztatója  

Keresztes Gábor tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a Jogsegély-szolgálattal kapcsolatos 

írásos tájékoztató kiküldésre került. 
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Dr. Kőmíves Péter Miklós elmondja a küldöttgyűlésnek, hogy egyeztetésen vett részt dr. 

Fazekas Kornéllal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, ahol dr. Fazekas Kornél 

felvetette, hogy a jövőben a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó megkeresések kapcsán 

szeretne a hivataltól szakmai támogatást kapni. A Hivatal nyitott a további egyeztetésekre. 

 

15/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadta a Jogsegély-

szolgálat beszámolóját. 

 

7. Egyebek 

Dr. Kőmíves Péter Miklós tájékoztatja a küldötteket, hogy egy felkérés fogalmazódott meg a 

DOSz irányába az ICORSA szervezettől. E szerint szeretnék, ha a DOSz a jövőben tagja 

lenne a szervezetnek, Közép-Kelet-Európából elsőként. Ezután néhány mondatban ismerteti 

az ICORSA célkitűzéseit. Elmondja, hogy a belépés tagsági díjjal nem jár a szervezetnek. 

 

16/2/2015 (IX.30.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan támogatja a DOSz belépést 

ICORSA szervezetbe. 
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Keresztes Gábor tájékoztatja a küldötteket, hogy előreláthatólag a soron következő 

küldöttgyűlésre november utolsó hétvégéjén kerül sor, majd 16:12 perckor bezárja az ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

___________________________ 

Zila Gábor 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

___________________________ 

Dolnegó Bálint 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

___________________________ 

Timár Noémi 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


