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Jegyzőkönyv, 

Amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlés ülésén 

 

Időpont: 2017. november 25. 14:00  

Helyszín: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Székházában (8200 Veszprém, Vár utca 

37.) 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, Tokody Dániel az FB 

mandátumvizsgálatát követően 14:00 perckor megnyitja a szervezet 2017. évi II. Rendes 

Küldöttgyűlését.  

 

 

Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Németh Katalint, hitelesítésre pedig Lucski Mártát és Papp 

Richárd Zoltánt. 

 

Tokody Dániel megkérdezi hány mandátum van a teremben  

Zila Gábor válaszol: „21 mandátum van jelen a teremben 14:03 perckor” 

 

 

24/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

jegyzőkönyvvezetőnek Németh Katalint és jegyzőkönyv hitelesítőnek Lucski Mártát és 

Papp Richárd Zoltánt. 

 

 Szabó Péter kiegészítést kíván tenni, arról, hogy az elnöki pályázata elektronikusan 

határidőben került benyújtásra, de fizikálisan 40 percet késett a leadással. Kéri, a 

küldöttgyűlést, hogy ennek ellenére fogadják be a pályázatát. 

 

 Pónusz Róbert a kérelemmel kapcsolatban nem tartja szabályszerűnek, hogy a kérelem 

elkésett és ezért kéri a küldöttgyűlést, hogy eszerint szavazzon. 

 

 Szabó Péter reflektálva arról szól, hogy a küldöttgyűlésnek joga van véleményt 

nyilvánítani. 

 

 Szilágyi Árpád kéri, hogy a jövőben a pályázatokat elektronikusan lehessen 

benyújtani. 

 

 Tokody Dániel szavazásra szólítja fel a Küldöttgyűlést. 

 

25/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják, hogy a 1. napirendi 

pontban tárgyalja a küldöttgyűlés a Szabó Pétertől és Szilágyi Árpádtól beérkezett 

kérelmek elbírálását. 

 

 Mandátumszám 1-el nőtt 22 mandátum van jelen 14:13 perckor. 

 Tokody Dániel szavazásra bocsájtja az új, módosított napirendet. 
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26/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják a módosított napirendi 

pontokat. 

 

 

 

1. napirendi pont: Beérkezett Kérelmek elbírálása 

 

 

 Szabó Péternek nincs hozzáfűznivalója 

 Cseh Dávid hozzáteszi, hogy mindkét késő jelen volt azon az elnökségi ülésen, ahol 

megszavazták a pályázati leadási határidőt, ezzel tisztában voltak, és nem feltétlenül 

tartja, jónak, hogy utolsó napon teljesítették a pályázat benyújtását. 

 Szabó Péter már azon a megbeszélésen sem támogatta, hogy postai úton is adják le 

pályázatot. 

 Pónusz Róbert véleménye, hogy nem szabályszerű az eljárás, ha későn beküldött 

pályázatot támogat a szervezet. 

 Kovács Tamás véleménye szerint komolytalanná teszi az eljárást, ha későn érkező 

pályázattal kapcsolatban. 

 Kőrösparti Péter véleménye, hogy nem azt kell nézni feltétlenül, hogy késve érkeztek 

a pályázatok, hanem azt hogy komoly szándék vezérli a pályázókat, ezért kéri a 

küldöttgyűlést, hogy érdemben vizsgálják a pályázatokat. 

 Kovács Zalán véleménye szerint arra kell szavazni, ami szabályos. 

 Szabó P. Katalin véleménye szerint nagyon fontos, hogy olyan pályázatot bíráljon el, 

ami a pályázati kiírásnak megfelelően lett benyújtva. 

 Tokody Dániel szavazásra bocsátja Szabó Péter kérelmét. 

 

27/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják Szabó Péter kérelmét.  

 

 Dr. Cseporán Zsolt érvek elhangzottak, de határozott álláspontja, hogy a jogszerűség 

mindenek felett. 

 Dr. Cseporán Zsolt jegyzőkönyvbe kéri rögzíteni, hogy visszalép az elnöki pályázattól, 

méltatlannak tartja egy országos szervezethez. 

 Pónusz Róbert megköszöni a lehetőséget, nem kíván részt venni a szavazásban és a 

többieket is kéri, arra hogy ne vegyenek részt a szavazásban. 

 6 mandátumot visszaadtak a 22-ből, maradt 16 mandátum a teremben 14:25 

 Tokody Dániel szavazásra bocsátja Szilágyi Árpád kérelmét. 

 

28/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják Szilágyi Árpád kérelmét.  

 

 

2. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolói 

 

Tokody Dániel: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a küldöttgyűlést, 

hogy fogadják el. 
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Kérdés: nincs 

 

Dr. Asztalos Kata: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem szeretné. Szeretne köszönetet 

mondani mindenkinek az elmúlt 4 év DOSz-ban eltöltött közös munkáért, mert a mandátuma 

hivatalosan véget ért. 

Kérdés: Nincs 

Tokody Dániel megköszöni Asztalos Kata eddigi munkáját. 

 

Kohus Zsolt: Beszámolóját feltöltötte. Kiegészítés: 2017. szeptember 30-ig tevékenykedett 

elnökségi tagként. Lemondott. Nincs jelen. 

Kérdés: Nincs 

 

Cseh Dávid: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja.  

Kérdés: nincs 

 

dr. Cseporán Zsolt: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. 

Az MTA és a PTA konferencia lezajlott sikeresen. A további jogsegély megkereséssel 

kapcsolatban a jogsegélynél szeretne beszélni. Kéri a küldöttgyűlést, hogy beszámolóját 

fogadják el. 

Kérdés: nincs 

 

Szabó Péter: Beszámolóját feltöltötte, a nemzetközi ügyek külön napirendi pont, így nem 

egészíti ki. 

Kéri a küldöttgyűlést, hogy beszámolóját fogadják el. 

Kérdés. Nincs 

 

Nemes László: Beszámolóját feltöltötte; nem egészíti ki.  

A mai napi kiegészítése: Köszöni annak, aki részt vett a workshopon, nagyon jó 

tapasztalatokkal zárta, és köszöni a közös munkát. Az első éves doktoranduszokat, szeretné 

kérni, kérdőívek kitöltésére a gyűlés után. Kéri a küldöttgyűlést, hogy beszámolójá fogadják 

el. 

Kérdés: nincs 

 

Kovács Tamás: Beszámolóját feltöltötte, kiegészítés nincs. 

Kérdés: nincs 

A beszámolókról egyesével szavaznak a küldöttek. 

 

Dr. Szabó Csaba: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. 

2017. okt. 1-től látja el a tudományos osztályokkal közös munkát, szeretné megköszönni a 

Tudományos Osztályok mai munkáját, nagyon hatékonynak tartotta a mai napot. Sok sikert 

kíván mindenkinek, és örül, hogy velük dolgozhat. 

Kérdés: nincs 

 

Dr. Kőmíves Péter Miklós: Lemondó levelén túl kiegészíteni nem kívánja beszámolóját. 

 

29/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Tokody 

Dániel beszámolóját. 

 

30/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 
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A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Dr. Asztalos 

Kata beszámolóját. 

 

31/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Kohus Zsolt 

beszámolóját. 

 

32/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Cseh Dávid 

beszámolóját. 

 

 

33/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Dr. 

Cseporán Zsolt beszámolóját. 

 

 

34/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Szabó Péter 

beszámolóját. 

 

 

35/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Nemes 

László beszámolóját. 

 

36/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják Kovács 

Tamás beszámolóját. 

 

37/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Dr. Szabó 

Csaba beszámolóját. 

 

38/2017 (XI.25) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 5 igen, 3 nem és 8 tartózkodás mellett nem fogadják el Dr. Kőmíves Péter 

beszámolóját. 

 

14:41 új mandátum lép be a terembe összesen 17 mandátum van a teremben. 

 

 

3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

 

 Zila Gábor, elnézést kér Szabó Kata távolmaradása miatt, beszámolójukat 

feltöltötték, több szempontból kritikusan nyilatkoztak meg. Több személy kért 

felügyelő Bizottsági felülvizsgálatot, amelyet ők el is végeztek. Akik kérték 

megköszönték, fellebbezni nem fellebbeztek.  

 Részt vettek az elmúlt időszakban az elnökségi ülésein.  

 Október 16-a óta az elnökség határozatképtelen, fontosnak tartja ennek orvoslását. 

 Tokody Dániel köszöni szépen a Felügyelő Bizottság eddigi munkáját. 



5 

 

 

  

4. napirendi pont: a Doktoranduszok Országos Szövetsége azonnali hatállyal hivatalba 

lépő elnökének, elnökségi tagjainak megválasztása 

 

 Visszavonásra került egy pályázat Dr. Cseporán Zsolté, az ő pályázatáról nem 

szavaznak. 

 Zila Gábor, ismerteti a szavazás menetét, valamint a szavazási szabályokat, az alábbi 

pontokat emeli ki. 

Javaslata a szavazásra vonatkozóan: 

 FB átalakul választási bizottsággá, 

 titkos szavazásra lezárt urnát használnak, 

 egy szavazási aktus lesz az elnökre és az elnökségi tagi tisztségekre,  

 javasolja, hogy a jelölt 10 perc alatt beszéljen egy kérdést lehet intézni hozzá, 1 perc 

áll rendelkezése, 

 Elnökségi tagoknak meg kell szereznie a teremben lévő mandátumoknak az 50% +1-et 

 

Mandátum ellenőrzés 15:00: 17 mandátum van a teremben,  

 vagyis 9 támogató szavazat kell a megválasztáshoz.  

 Az elnökségi tagok jelölteknek 5-5 perc van a bemutatkozásra. 1 kérdést lehet intézni 

hozzá 1 percben. 

 A 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt lehet elnökségi tag, de csak akkor, ha minimum 9-

et kapnak. 

 Szavazó lapokat formailag le lehet ellenőrizni, Tartalmaznia kell: 

 Igen vagy nem szavazatot lehet leadni, a megfelelő négyzetbe x-et vagy plusz kell 

tenni, érvénytelen, ha mindkettőt megjelöli. 

 A felvett, de nem leadott szavazólapok érvénytelen szavazatnak minősülnek. 

 Kéri a küldöttgyűlést, hogy szavazza meg a választási bizottságot. 

 Berki Gábor tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy Dr. Cseporán Zsolt neve kihúzásra 

kerül szavazólapról. 

 

 

  

 39/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat  

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják a felkért 

Szavazatszámlálási Bizottság tagjait (Pleva Dániel, Zila Gábor, Berki Gábor) és a 

bizottság felállását. 

 

Tokody Dániel kéri Szavazatszámlálási Bizottság tagjait, hogy válasszanak maguk közül 

Elnököt.  

 

Szavazatszámlálási Bizottság tagjai Zila Gábort választják meg elnöknek.  

 

Szabó Péter sajnálja, hogy nem versenyben prezentálhatja a pályázatát. Pár szóban 

bemutatkozik, ismerteti eddigi munkáját, majd ismerteti a pályázatát. 
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40/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett, elfogadják Szabó Péter elnöki 

pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöki tisztségére. 

 

 

Szilágyi Árpád röviden ismerteti a pályázatát. 

 

41/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 14 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják Szilágyi Árpád elnökségi 

tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

 

Dr. Hancz Patrik bemutatja programját és motivációját az elnökségi tagi tisztségre. 

 

42/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják Dr. Hancz Patrik 

elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi 

tisztségére. 

 

Kiss Dávid, szeretne visszalépni a pályázattól, mert őt személy szerint Dr. Cseporán Zsolt 

megkeresésére végzi a munkáját, arra készült, hogy Dr. Cseporán Zsoltot segíti majd a DOSz 

visszamondta a pályázatát. 

 

Kovács Tamást mindkét elnök jelölt támogatta, az indulását, de a mai döntések miatt, szeretné 

visszavonni a pályázatát. Nem tud azonosulni a jogi szabályszerűtlenséggel, ami ma történt. 

 

Molnár Dániel ismerteti a pályázatát. 

 

43/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadják Molnár Dániel elnökségi 

tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

Tóth Zoltán Balázs nem jelent meg, így nem ismerteti a pályázatát 

 

44/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 2 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett, nem fogadják el Tóth Zoltán Balázs 

elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi 

tisztségére. 

 

 Tokody Dániel 20 perc szavazási szünetet rendelt el (15:25 perckor) a szavazás 

lebonyolítására. 

 Berki Gábor tájékoztat mindenkit, hogy a visszalépett jelöltek kihúzásra kerültek a 

szavazólapokról. 

 A szavazólapok kiosztásra kerülnek. 

 20 perc elteltével Tokody Dániel felszólítja a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fáradjanak 

vissza a terembe, a folytatás miatt.  

 Zila Gábor bejelenti, hogy a Szavazatszámláló Bizottság lezárja a szavazást illetve az 

urnát, és megkezdi a szavazatok összegzését (15:45). 
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 15:47-től 15 db mandátum van jelen a teremben. 

 

 

 

5. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2016. évi könyvvizsgálói 

jelentése  

 

Csapó László ismerteti a beszámolóját. Javasolja, hogy a könyvelés helyszínét, tegyék át egy 

budapesti székhelyű céghez. Kérdés nincs Csapó Lászlóhoz. 

 

45/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják az 

előterjesztéseknek megfelelően az a könyvvizsgálói jelentést. 

 

 

6. napirendi pont: Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi eredeti 

költségvetésének módosítása  

 

Csapó László ismerteti a 2017. évi költségterv módosításának tervezetét. Szeretne 

köszönetet mondani az eddigi támogatóknak. Újabb szponzorok MNB, Exim Bank, Idom 

szoftver, Magyar Hírközlési Hatóság. Véleménye szerint pozitívan alakultak a pénzügyi 

költségek. 

 

46/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi eredeti költségvetésének 

módosítását. 

 

 

7. napirendi pont: Jogsegély szolgálat tájékoztatója 

 

Dr. Cseporán Zsolt ismerteti a Jogsegély szolgálat tevékenységéről. Tájékoztat, hogy 

megemelkedett a jogi problémák és segítségkérések 

A feltöltés óta 4 ügy került be a Jogsegély szolgálathoz.  

Az összegzésből kitűnik, hogy a legkritikusabb pont a munkavállalás és az ösztöndíj 

visszafizetés. Továbbra is legjobb tudása szerint, jár el a Szolgálatban végzett munkája során. 

 

47/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

Doktoranduszok Országos Szövetségének Jogsegély szolgálat tájékoztatóját. 

 

 

8. napirendi pont: Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozat 

 

Dr. Asztalos Kata ismerteti a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozattal kapcsolatos 

munkáját. Javaslatai a jövőre vonatkozóan: a nagy érdeklődésre való tekintettel reméli, hogy 

hagyományőrző lesz és bízik benne, hogy 2018 -ban is fog pályázni a DOSz erre a pályázatra. 

 

16:07 16 mandátum van a teremben. 
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Asztalos Kata továbbra is támogatja a szervezetet, vagy azt az embert, aki átveszi a 

pályázattal kapcsolatos ügyeket. 

 

48/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

Doktoranduszok Országos Szövetségének Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozat 

ismertetését. 
 

 

9. napirendi pont: Együttműködési megállapodás a HÖOK Tehetségmentor Program 

egyes részleteiről 

 

Tokody Dániel felkéri Csont Istvánt, hogy ismertesse a programot. Csont István ismerteti a 

programot. A megállapodás lényege, hogy legyenek doktorandusz mentorok. 

 

49/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

Doktoranduszok Országos Szövetségének Együttműködési megállapodás a HÖOK 

Tehetségmentor Program egyes részleteiről 
 

 

10. napirendi pont – Tájékoztató nemzetközi ügyekről 

 

 Szabó Péter beszámol a DOSz nemzetközi ügyeiről. Eurodoc-ban végzett munkáját 

ismerteti. Az elmúlt években számos helyen képviselte a DOSz-t és a Eurodoc-ot 

rendezvényeken, konferenciákon, ahol nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítani a 

társszervezetekkel. 

 Sikeresen szervezték meg Azerbajdzsánnal közösen egy rendezvényt. 

 Ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban is egyeztetések folynak az ukrán társszervezettel. 

 Eurodoc számos nagy nemzetközi programban részt vesz. 

 Elkészült a Eurodoc új honlapja www.eurodoc.hu a honlap címe, a következő 

Eurodoc-os KGy Finnországban lesz, valamint Franciaországban lesz egy jubileumi 

rendezvény. Több munkacsoport várja a tagokat az Eurodoc-ban. 

 Szeretné megköszönni Asztalos Katának és Kövér Lászlónak a munkáját. 

 

50/2017 (V.26.) számú küldöttgyűlés határozat 

A küldöttek 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

Doktoranduszok Országos Szövetségének Tájékoztató nemzetközi ügyekről. 
 

Időközben a Szavazatszámláló Bizottság befejezte a szavazatok összesítését. Zila Gábor 

ismerteti a szavazás eredményét. 

 

A küldöttgyűlés új elnökének választotta Szabó Pétert az elnökség tagjaivá pedig Dr. 

Hancz Patrikot és Molnár Dánielt, és Szilágyi Árpádot. 

 

Szabó Péter szeretné megköszöni az KGY eddigi munkáját, és számít mindenki munkájára, 

többek között Dr. Cseporán Zsolt és Kovács Tamás munkájára is. 

 

 

Tokody Dániel kéri a jegyzőkönyv hitelesítőket, hogy várják meg a jegyzőkönyv elkészültét.  

http://www.eurodoc.hu/
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Köszöni szépen a mai munkát 

 

Nemes László szeretne hozzászólni: A digitális tankönyvtárral kapcsolatban kéri, hogy 

küldjék el az anyagokat. 

 

 

A 2017. évi első küldöttgyűlést Tokody Dániel 16:25 perckor bezárja.  

 

 

kmf. 

 

 

____________________________ 

 Lucski Márta 

   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

____________________________ 

 Papp Richárd Zoltán 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

____________________________ 

Németh Katalin 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 


