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Jegyzıkönyv 

 

, amely készült a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 

 (továbbiakban: Nftv.) szerinti Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Alakuló Küldöttgyőlésén, 2012. decembere 19-én 

 

 

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem 

      (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a) 

 

Idıpont: 2012. december 19. 16:45. 

 

Bojárszky András (DOSz Egyesület elnöke) felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottságba Nagy 

Zoltánt (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Csont Istvánt (Debreceni Egyetem) és dr. 

Zámbó Balázst (Pécsi Tudományegyetem). Mindhárom jelölt elfogadja a felkérést. 

 

Ezután megkezdıdik a mandátumvizsgálat. 

 

17:45-kor Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ismerteti a mandátumvizsgálat 

eredményét.    

Érvényes mandátummal rendelkezı intézményeket, melyek a következık: 

1. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

2. Debreceni Egyetem 

3. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

4. Miskolci Egyetem 

5. Nyugat Magyarországi Egyetem 

6. Óbudai Egyetem 

7. Országos Rabbiképzı – Zsidó Egyetem 

8. Pázmány Páter Katolikus Egyetem 

9. Pécsi Tudományegyetem 

10. Semmelweis Egyetem 

11. Szent István Egyetem 
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Bojárszky András (DOSz Egyesület elnöke) felkéri az ülés levezetı elnökének Nagy Zoltánt 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem). Egyéb javaslat nem érkezik a levezetı elnöki posztra. 

 

Bojárszky András (DOSz Egyesület elnöke) szavazásra bocsátja a levezetı elnök személyét. 

 

1/2012 határozat (2012.12.19.) 

A Küldöttgy őlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja Nagy 

Zoltánt levezetı elnöknek. 

 

Bojárszky András (DOSz Egyesület elnöke) felkéri jegyzıkönyvvezetınek Timár Noémit 

(DOSz irodavezetı). Egyéb javaslat a jegyzıkönyvvezetı személyére nem érkezik. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ismerteti a napirendet (1. számú melléklet). 

 

1. Levezetı elnök megválasztása 

2. Az Nftv. szerinti DOSz megalakulása 

3. Alapszabály elfogadása 

4. A tisztségviselık megválasztása (elnök, elnökhelyettesek, elnökségi tagok, 

felügyelıbizottság) 

5. Egyebek 

 

Egyéb napirendi javaslat nem érkezik, így a levezetı elnök szavazásra bocsátja korábban 

ismertetett napirendet. 

 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) felkéri dr. Maruzsa Zoltánt felsıoktatásért 

és tudománypolitikáért felelıs helyettes államtitkár urat, hogy néhány szóban köszöntse a 

küldöttgyőlés résztvevıit. 

 

dr. Maruzsa Zoltán köszönti a jelenlévıket és kifejezi jókívánságait a megalakulandó 

Doktorandusz Önkormányzatok kapcsán. 

 

A levezetı elnök megköszöni helyettes államtitkár úrnak a köszöntést, jókívánságokat. 
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2. Az Nftv. szerinti DOSz megalakulása 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ismerteti a Nftv 63. §  2. bekezdését, 

miszerint  

A felsıoktatási intézmények doktori képzésben részt vevı hallgatóinak országos képviseletét 

a Doktoranduszok Országos Szövetsége látja el. A Doktoranduszok Országos Szövetsége a 

doktorandusz önkormányzatok képviselıibıl álló testület által elfogadott alapszabállyal 

rendelkezı jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A 

Doktoranduszok Országos Szövetsége jogosult Magyarország címerének használatára. A 

Doktoranduszok Országos Szövetségét az oktatási hivatal veszi nyilvántartásba. 

 

Ezután szavazásra bocsátja a Doktoranduszok Országos Szövetségének megalakulását. 

 

2/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan kimondja a 

Doktoranduszok Országos Szövetségének megalakulását 2012. december 19-ei hatállyal. 

 

3. Alapszabály elfogadása 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a szervezet 

mőködéséhez elengedhetetlen, hogy alapszabállyal rendelkezzen, majd felkéri dr. Fülöp Pétert 

(Pécsi Tudományegyetem), hogy ismertesse az alapszabályt (2. számú melléklet). 

 

dr. Fülöp Péter (Pécsi Tudományegyetem) elmondja, hogy az alapszabály megírásakor arra 

törekedtek, hogy az ne legyen túlszabályozott. Ezután ismerteti a fıbb pontokat: 

- általános rendelkezések 

- nemzeti elkötelezıdéső, pártpolitikailag semleges 

- tagság, tagok jogai és kötelezettségei 

- pártoló tagság 

- szervezeti felépítés 

- elnökség feladatai 

- felügyelı bizottság 

- titkárság 

- tudományos osztályok 
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- bizottságok 

- gazdálkodás (tagdíjfizetés rendjét legkésıbb 2013. június 30-ig tisztázni) 

- összeférhetetlenség 

- átmeneti és hatályba léptetı rendelkezések 

 

Gunszt Dóra (Pécsi Tudományegyetem) az összeférhetetlenség kapcsán szeretné pontosan 

tudni, hogy kik azok a személyek, akik nem tölthetnek be tisztséget a szervezetben. 

 

dr. Fülöp Péter (Pécsi Tudományegyetem) a kérdésre reagálva elmondja, hogy a HÖOK 

elnöke, illetve 9 elnökségi tagja nem tölthet be tisztséget a Doktoranduszok Országos 

Szövetségében. 

 

Gunszt Dóra (Pécsi Tudományegyetem) nem tartja szerencsésnek ezt a megoldást, 

szélesebben kellene meghatározni az összeférhetetlenségi szabályokat. 

 

Szávay László (Eötvös Loránd Tudományegyetem) szeretné megtudni, hogy az alapszabály 

mikorra kapj meg végleges formáját. 

 

dr. Fülöp Péter (Pécsi Tudományegyetem) elmondja, hogy az alapszabály jelenlegi formája 

véglegesnek tekinthetı, technikai módosítások várhatóak csak. 

 

További kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem érkezik a napirendhez. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) szavazásra bocsátja elıterjesztett formában 

az alapszabályt. 

 

3/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja az alapszabályt. 

 

4. A tisztségviselık megválasztása (elnök, elnökhelyettesek, elnökségi tagok, 

felügyelıbizottság tagjai) 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) elmondja, hogy elızetesen ez elnöki posztra 

egy pályázat érkezett Csiszár Imrétıl. 
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További jelölés az elnöki posztra a jelenlévıktıl nem érkezik. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) felkéri Csiszár Imrét (Debreceni Egyetem), 

hogy 5 percben ismertessen pályázatát (3. számú melléklet). 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) pályázatából kiemeli: 

- 2013-as év célja a tagönkormányzatok létrejötte 

- elnökségben gördülékenyebb munkavégzés, melyhez feladatkör szerinti leosztásban 

képzeli el: elnök, általános elnökhelyettes, stratégiai elnökhelyettes, tudományos 

osztályokért felelıs, gazdasági, külügyi, szervezet, rendezvényekért felelıs 

- köszöni a program megírásában közremőködök segítségét 

 

Ezután levezetı elnök úr megkéri, Csiszár Imrét (Debreceni Egyetem) nevezze meg 

elnökhelyetteseit. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) általános elnökhelyettesnek dr. Fülöp Pétert (Pécsi 

Tudományegyetem) javasolja, stratégiai elnökhelyettesnek Nemes Lászlót (Eötvös Loránd 

Tudományegyetem) javasolja. 

 

Románné Bolba Márta (Evangélikus Hittudományi Egyetem) kérdése, hogy a stratégiai 

elnökhelyettes tisztség pontosan mit takar. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) elmondja, hogy elsıdleges feladata a DOK-ok szabályos 

megalakulásának elısegítése, valamint a késıbbiekben a kapcsolattartás velük. 

 

Románné Bolba Márta (Evangélikus Hittudományi Egyetem) kérdése mennyi elfoglaltságot 

jelent hetente az elnökségi tagoknak a feladatuk ellátása, illetve ehhez mekkora díjazás járul 

hozzá. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) elmondja, hogy pontosan számszerően nem lehet 

meghatározni, ez havonta változó, az adott idıszakra vonatkozó feladatoktól függıen, a 

díjazással kapcsolatban pedig jelenleg még nem tud információt adni. 

 

Egyéb jelölés nem érkezik az elnökhelyettesi pozíciókra. 
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Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) felkéri a két jelöltet, hogy mutatkozzanak 

be pár mondatban. 

 

dr. Fülöp Péter (Pécsi Tudományegyetem) bemutatkozik, köszönettel elfogadja a jelölést, 

személyt illetı összeférhetetlenségrıl nincs tudomása. 

Nemes László (Eötvös Loránd Tudományegyetem) bemutatkozik, köszönettel elfogadja a 

jelölést, személyt illetı összeférhetetlenségrıl nincs tudomása. 

 

dr. Kımíves Péter Miklós a Debreceni Egyetem  nevében mindhárom jelöltet támogatja. 

 

Gunszt Dóra a Pécsi Tudományegyetem nevében mindhárom jelöltet támogatja. 

 

Bojárszky András (DOSz Egyesület elnöke) javasolja, hogy a szavazatszámláló bizottság a 

már korábban megválasztott mandátumvizsgáló bizottság legyen: Nagy Zoltán (Eötvös 

Loránd Tudományegyetem), Csont István (Debreceni Egyetem), Zámbó Balázs (Pécsi 

Tudományegyetem) személyében 

 

 

4/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak Nagy Zoltánt, Csont Istvánt és Zámbó Balázst. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) elmondja, hogy 11 érvényes szavazat került 

leadásra, majd ismerteti a szavazás eredményét. 

 

5/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Csiszár 

Imrét a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökévé. 

 

6/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta dr. Fülöp 

Péter a Doktoranduszok Országos Szövetsége általános elnökhelyettesévé. 
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7/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Nemes 

Lászlót a Doktoranduszok Országos Szövetsége stratégiai elnökhelyettesévé. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) felkéri Csiszár Imrét (Debreceni Egyetem), 

hogy mutassa be elnökségi tagjelöltjeit. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) felsorolja a jelölteket. 

- Póczi Dorottya (Semmelweis Egyetem) 

- dr. Gaál Márton (Pécsi Tudományegyetem) 

- Joó Balázs (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 

- Keresztes Gábor (Nyugat-magyarországi Egyetem) 

- Szávay László (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 

 

Néhány mondatban bemutatkoznak a küldöttgyőlésnek a jelöltek. 

 

Egyéb jelölés nem érkezik az elnökségi tagságra. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ismerteti a elnökségi tagokra leadott 

szavazás eredményét, elmondja, hogy 11 szavazat érkezett, melybıl 1 érvénytelen volt. 

 

8/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta dr. Gaál 

Mártont a Doktoranduszok Országos Szövetségre elnökségi tagjának. 

 

9/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Joó Balázst 

a Doktoranduszok Országos Szövetségre elnökségi tagjának. 

 

10/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodással megválasztotta Keresztes Gábort a 

Doktoranduszok Országos Szövetségre elnökségi tagjának. 

 

11/2012 határozat (2012.12.19.) 
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A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Póczi 

Dorottyát a Doktoranduszok Országos Szövetségre elnökségi tagjának. 

 

12/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Szávay 

Lászlót a Doktoranduszok Országos Szövetségre elnökségi tagjának. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) felkéri a Felügyelı Bizottság tagjait, hogy 

mutatkozzanak be a jelenlévıknek. 

 

A Felügyelı Bizottsági tagjelöltek bemutatkoznak: Bárczi Miklós (Kaposvári Egyetem), 

Buzna Viktor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Illés Balázs (Miskolci Egyetem), Csapó 

László Attila (Szent István Egyetem). 

 

Egyéb jelölés nem érkezik a Felügyelı Bizottsági tagságra. 

 

Nagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ismerteti a Felügyelı Bizottsági tagokra 

leadott szavazás eredményét, elmondja, hogy 11 szavazat érkezett, melybıl 1 érvénytelen 

volt. 

 

13/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Bárczi 

Miklóst a Doktoranduszok Országos Szövetségre Felügyelı Bizottsági tagjának. 

 

14/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Csapó 

Lászlót a Doktoranduszok Országos Szövetségre Felügyelı Bizottsági tagjának. 

 

15/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Illés 

Balázst a Doktoranduszok Országos Szövetségre Felügyelı Bizottsági tagjának. 
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16/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan megválasztotta Buzna 

Viktort a Doktoranduszok Országos Szövetségre Felügyelı Bizottsági tagjának. 

 

5. Egyebek 

Rámháp Szabolcs (Széchenyi István Egyetem) gratulál a megválasztott tisztségviselıknek, 

valamint felkéri Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) elnök urat, hogy vegyen részt a 2013 

júniusában megrendezésre kerülı Magyar Mőszaki Értelmiség Napja szervezı bizottságban. 

 

dr. Babos Tibor (KIM) gratulál minden megválasztott tisztségviselınek. Javasolja, hogy a 

korábbi KIM-DOSz stratégiai együttmőködési megállapodást az újonnan felálló szervezettel 

is kössék meg a közeljövıben. 

 

Szávay László (Eötvös Loránd Tudományegyetem) kéri a jelenlévıket, hogy hirdessék 

intézményükben a tudományos osztályok megalakulásának lehetıségét. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) köszöni a Széchenyi István Egyetem felkérését, melyet 

természetesen elfogad. dr. Babos Tibornak köszöni a bizalmat, biztosítja, hogy a DOSz 

továbbra is partnere kíván lenni a KIM-nek. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) kéri a küldöttgyőlést, hogy szimpátiaszavazással 

tiszteletbeli elnöknek szavazzák meg dr. Gál András Leventét a DOSz Egyesület alapító 

elnökét, illetve Bojárszky Andrást Dosz Egyesület elnökét. 

 

17/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan dr. Gál András Leventét 

DOSz tiszteletbeli elnökévé választja. 

 

18/2012 határozat (2012.12.19.) 

A küldöttgyőlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan Bojárszky Andrást DOSz 

tiszteletbeli elnökökévé választja. 

 

Bojárszky András (DOSz Egyesület elnöke) reagál, megköszöni a tiszteletbeli elnöki posztot. 
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További hozzászólás nem érkezik a napirendhez. 

 

Csiszár Imre (Debreceni Egyetem) 19:30-kor bezárja a küldöttgyőlést. 

 

K.m.f. 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

         Csiszár Imre             Nagy Zoltán 

                         elnök      mandátumszámláló bizottsági tag 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

       Csont István              Zámbó Balázs      

  mandátumvizsgáló bizottsági tag      mandátumszámláló bizottsági tag 

 

 

_____________________________ 

                  Timár Noémi 

              jegyzıkönyvvezetı 


