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Jegyzőkönyv, 

Amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlés ülésén 

 

Időpont: 2018.10.26 14:00 

Helyszín: KAPOSVÁRI EGYETEM REKTORI TANÁCSTERME (ÚJ TANÜGYI ÉPÜLET, I. 

EMELET, 7400 KAPOSVÁR, GUBA SÁNDOR U. 40.) 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, Szabó Péter 14:06 perckor megnyitja a szervezet 

2018. évi III. Rendes Küldöttgyűlését. Megköszöni a szervező intézménynek a Kaposvári Egyetem 

Doktorandusz Önkormányzatának a lehetőséget, és a szervező munkát. 

Szabó Péter kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy ellenőrizze a mandátumszámokat. A Felügyelő 

Bizottság eleget tesz a kérésnek. Szabó Linda Zsófia tájékoztatja Szabó Pétert, hogy jelenleg 14 

mandátum van jelen a teremben. 

Szabó Péter felkéri Németh Katalint a jegyzőkönyv vezetésére és két hitelesítőt kér a küldöttek közül. 

 

Hitelesítőnek jelentkezik: 

 Tamás Alexandra BME  

 dr. Bihari Erika DE 

Szabó Péter szavazásra szólítja fel a küldötteket: 

 

56/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják 

jegyzőkönyvvezetőnek Németh Katalint  

 

57/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Tamás Alexandrát.  

 

58/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják jegyzőkönyv 

hitelesítőnek dr. Bihari Erikát. 

 

Szabó Péter érintettsége okán a Küldöttgyűlés levezetésére felkéri dr. Szabó Katalint, aki 2017. évben 

a Felügyelő Bizottság elnöke volt és jelenleg a Tanácsadói Testület tagja. 

 

Szabó Péter szavazásra szólítja fel a küldötteket: 

 

59/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják levezetőnek dr. 

Szabó Katalint. 

 

Szabó Katalin megköszöni a megtisztelő feladatot, köszönti a Küldöttgyűlés résztvevőit, különös 

tekintettel Gál András Leventét a Doktoranduszok Országos Szövetségének alapító elnökét, valamint 

Hegedűs Zoltánt a Nemzeti Ifjúsági Tanács jelenlegi elnökét. 

Felkéri Gál András Leventét, hogy tartsa meg köszöntőbeszédét. 
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Gál András Levente köszönti a jelenlévőket, majd megtartja köszöntőbeszédét, melyben az alábbi 3 fő 

kérdésről beszél 

 virtuális DÖK irodák kérdésköre 

 Fiatal Szakértői Program kérdésköre 

 nemzetközi kapcsolatrendszer PINET felélesztésének kérdésköre 

Beszéde végén jó munkát és sok sikert kíván a Doktoranduszok Országos Szövetségének. 

Szabó Katalin felkéri Hegedűs Zoltánt, tartsa meg köszöntőbeszédét. 

Hegedűs Zoltán köszönti a jelenlévőket, rövid bemutatkozás után megtartja köszöntő beszédét. 

Köszöntő beszéde az elkövetkező közös együttműködés reményének jegyében szól. 

Köszöntő beszéde végén gratulál az elnökség és az elnök munkájához, sok sikert kíván azoknak, akik 

nem maradnak és kitartást azoknak, akik megválasztásra kerülnek. 

Szabó Linda Zsófia tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a SOE küldötte megérkezett. 15 mandátum 

van jelen a teremben. 

 

Szabó Katalin ismerteti a Küldöttgyűlés napirendi pontjait, és érdeklődik, hogy van-e módosító 

javaslat. 

Napirend 

 

1. napirendi pont: Elnökének beszámolója 

2. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolója 

3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

4. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő 

elnökének megválasztása 

5. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő 

elnökségi tagjainak megválasztása 

6. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő 

Felügyelő Bizottsági tagi tisztségviselőinek megválasztása 

7. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Etikai Bizottsági tagi 

tisztségeinek megválasztása 

8. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi költségvetés 

módosítása 

9. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi könyvvizsgálói 

jelentése 

10. napirendi pont: Tájékoztató a Fiatal Szakértői Programról 

11. napirendi pont: Gazdasági társaság létrehozása 

12. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetség Alapszabályának módosítása 

13. napirendi pont: Tájékoztató a komplex vizsgák helyzetéről 

14. napirendi pont: Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről 

15. napirendi pont: Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) 

16. napirendi pont: Tájékoztató a Jogsegély-szolgálat működésével kapcsolatban 

17. napirendi pont: Tájékoztató a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról 

18. napirendi pont: Egyebek 

 

Módosító javaslat nem érkezik, így Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket: 
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60/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

 

1. napirendi pont: Elnöki beszámoló 

 

Szabó Péter megtartja elnöki beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv melléklete 

Kérdés: nincs 

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket. 

 

61/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

beszámolóját. 
 

   

2. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolója 

 

Szabó Katalin tájékoztatja a küldötteket, hogy az elnökségi tagokat egyenként fogja szólítani. 

 

Elnökhelyettes: 

Molnár Dániel: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként hozzáteszi, hogy ő is 2017. 

november 25. napján került megválasztásra, tevékenységi területe a tehetséggondozás és a 

kommunikáció, valamint a Nyári Tábor 2018 megszervezése köré csoportosult. Kéri a Küldöttgyűlést 

beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs 

 

Elnökségi tagok: 

Cseh Dávid: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként hozzáteszi, hogy 2017.január 1. 

napjától tölti be jelenlegi tisztségét Tevékenységi köre a Tavaszi Szél Konferencia 2017 

megszervezése, a szociális programok és ösztöndíj lehetőségek nyomon követése volt. Kéri a 

Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs  

Pónusz Róbert: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként hozzáteszi, hogy 2018. március 

23. napjától tölti be jelenlegi tisztségét. A Doktorandusz Önkormányzatok megerősítése láthatóvá 

tétele volt a fő feladata. Kéri a Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs  

Szilágyi Árpád: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként hozzáteszi, hogy 2017. 

november 25. napján került megválasztásra. Tevékenysége a rendezvények szervezésének 

koordinálása, a Sikeres Doktori Életpályamodell, a Külhoni szervezetekkel való kapcsolattartás és a 

komplex vizsgák témakörének elemzése köré csoportosult. 

Kéri a Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs 

Tokody Dániel: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként, hozzáteszi, hogy az elnökségen 

belül az ipari kapcsolatokért volt felelős, bízik benne, hogy aki átveszi ezt a feladatot az ugyanilyen 

sikeres lesz ebben.  

Kéri a Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs  
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Elnöki megbízottak:  

Dolnegó Bálint: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként hozzáteszi, hogy 2017.12.11. 

napján kérte fel őt Szabó Péter elnöki megbízottnak a sportkapcsolatok kiszélesítésének 

előmozdítására, de részt vett a rendezvények sportos lebonyolításában is. 

Kéri a Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs  

Hamsovszki Júlia: Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy Hamsovszki Júlia kimentését kérte a 

mai Küldöttgyűlés alól, de beszámolóját határidőben feltöltötte, és kiegészítésként hozzáteszi, hogy 

Júlia a Eurodoc-on belül a Mobility Working Group vezetéséért felel, a DOSz-ban pedig a nemzetközi 

ügyekért volt felelős. 

Kéri a Küldöttgyűlést Júlia beszámolójának elfogadására.  

Kérdés: nincs  

Nemes László: Beszámolóját határidőben feltöltötte, kiegészítésként hozzáteszi, hogy az elsőéves 

kérdőívek kitöltésével jelenleg 190-200 darabnál tartanak, szeretné, ha ezt a számot 250 –re fel lehetne 

tornászni. Az MTMT II-re való átállással kapcsolatban, ami november 2.-tól indul kéri a türelmet és az 

észrevételeket. 

Kéri a Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs  

Dr. Szabó Csaba: Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy Szabó Csaba kimentését kérte a mai 

Küldöttgyűlés alól, de beszámolóját határidőben feltöltötte kiegészítésként hozzáteszi, hogy Csaba a 

Tudományos Osztályok koordinálásáért volt felelős.  

Kéri a Küldöttgyűlést Csaba beszámolójának elfogadására. 

Kérdés: nincs  

Dr. Szabó Imre Szilárd: Beszámolóját határidőben feltöltötte kiegészítéséként hozzáteszi hogy 2018 

nyár óta tölti be elnöki megbízotti tisztségét, karitatív formában. Eddig a doktoranduszok 

munkavállalásával kapcsolatos kérdések tisztázásával foglalkozott. 

Kéri a Küldöttgyűlést beszámolója elfogadására. 

Kérdés: nincs  

 

Szabó Katalin szavazásra bocsátja az elnökségi tagok beszámolóit. 

 

62/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

beszámolóját. 

 

63/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

beszámolóját. 

 

64/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

beszámolóját. 

 

65/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Szilágyi Árpád beszámolóját. 

 

http://www.dosz.hu/


 
 

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 1. 

iroda@dosz.hu 

www.dosz.hu 

 

5 

66/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Tokody Dániel beszámolóját. 

 

67/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Dolnegó Bálint beszámolóját. 

 

68/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

beszámolóját. 

 

69/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

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

beszámolóját. 

 

70/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják dr. Szabó Csaba 

beszámolóját. 

 

71/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják dr. Szabó Imre 

Szilárd beszámolóját. 

 

3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója 

 

Szabó Katalin tájékoztatja a küldötteket, hogy Zila Gábor Felügyelő Bizottsági elnök kimentését kérte 

a mai Küldöttgyűlésről. Ezért megkéri Szabó Linda Zsófiát a tájékoztató megtartására. 

Szabó Linda Zsófia megköszöni a szót és tájékoztatja a küldötteket, hogy 2018. május 3.-a óta 

folyamatosan biztosítják az elnökség munkáját, részt vesznek az elnökség ülésein. Az utóbbi időben a 

tudományos osztályok elnöki pályázatainak vizsgálatával, a Tavaszi Szél Konferencia 2018 szervezési 

anomáliáival, a jelen tisztújításra beérkezett pályázatok ellenőrzésével és a Küldöttgyűlésre való 

felkészüléssel foglalkoztak. DOSZ gazdálkodása a kiváló kollégák munkájának köszönhetően a 

törvényi előírásoknak és belső szabályzatoknak megfelelően működik. 

 

Az alábbi pályázatok érkeztek be a mai ülés 4. 5. 6.7. napirendi pontjaihoz. 

 1 db elnöki pályázat 

 8 db elnökségi tagi pályázat, amelyből 1 db érvénytelen 

 3 db etikai bizottsági tagi pályázat 

 3 db felügyelő bizottsági tagi pályázat 

 

  

4. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő 

elnökének megválasztása 

 

Szabó Linda Zsófia tájékoztatja a küldötteket hogy 1 db elnöki pályázat érkezett be Szabó Péter 

részéről, ami formai értelemben megfelelő volt.  

8 db érkezett elnökségi tagi tisztség betöltésére, de ebből csak 7 db pályázat volt érvényes, mert 

Mattyasovszki-Philipp Dóra által postai úton benyújtott pályázat nem érkezett be elektronikusan. 
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Etikai Bizottsági tagi pályázat  3 db érkezett be Kacsala Lászlótól, dr. Horváth Orsolyától és Juhász 

Jánostól. 

 

Szabó Katalin javasolja, hogy az elnöki pozícióra, elnökségi tagi tisztségre benyújtott pályázatokról és 

az etikai bizottsági tagi tisztségre benyújtott pályázatokról egy szavazási aktusban döntsenek a 

küldöttek. 

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket: 

 

72/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatják, hogy egy szavazási 

aktus legyen a 3 típusról beérkezett pályázatokról 

 

Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnöki, Elnökségi tagi és Etikai Bizottsági tagok 

megválasztására a Felügyelő Bizottság két jelenlévő tagja mellett egy főt kell választani a 

Küldöttgyűlés szavazati jogú tagjai közül. A feladatra Keszte Szilvia (SZIE) jelentkezik.  

Szabó Katalin felteszi szavazásra a Szavazatszedő és Számláló Bizottságot: 

 dr. Szabó Linda Zsófia 

 Berki Gábor 

 Keszte Szilvia SZIE 

 

73/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztják dr. Szabó Linda Zsófiát, 

Berki Gábort és Keszte Szilviát Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnöki, Elnökségi tagi és 

Etikai Bizottsági tagok megválasztásához tagjainak. 

 

Szabó Katalin felkéri Szabó Pétert, hogy tartsa meg elnöki programjának bemutatását. 

 

Szabó Péter ismerteti elnöki programját, amely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

Kérdés: nincs 

 

Szabó Katalin tájékoztatja a küldötteket, hogy először az elnökségi tagi jelölteket majd az etikai 

bizottsági tagi jelölteket fogja szólítani, hogy bemutassák programjukat. 

 

Szabó Katalin Csonka Diánát kéri, hogy mutatkozzon be. 

Csonka Diána megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin Liska Fannyt kéri meg a bemutatkozásra. 

Liska Fanny megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin Pató Viktória Lillát kéri meg a bemutatkozásra. 

Pató Viktória Lilla megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin Pónusz Róbertet kéri meg a bemutatkozásra. 

Pónusz Róbert megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin Szabó Imre Szilárdot kéri meg a bemutatkozásra. 
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Szabó Imre Szilárd megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin Molnár Dánielt kéri meg a bemutatkozásra. 

Molnár Dániel megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin az Etikai Bizottsági tag-jelölteket szólítja: 

 

dr. Horváth Orsolya megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

Juhász János megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

Kacsala László megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin ismerteti a szavazás menetét: 

 

A jelöltek meghallgatását követően a Szavazatszedő és számláló bizottság kiosztja a szavazólapokat, 

majd elrendeli a szavazást. 

A szavazólapnak tartalmaznia kell 

a) a szavazólap feliratot; 

b) a szavazó lap tárgyát; 

c) jelöltek nevét és a betölteni kívánt tisztséget; 

d) jelölt neve melletti üres négyzet; 

e) a DOSZ hivatalos pecsétjének lenyomatát; 

f) a szavazóknak szóló, az érvényes szavazat kritériumaira vonatkozó felhívást. 

A szavazást követően az FB összegyűjti a szavazólapokat és összesíti az eredményt. A 

szavazatszámlálásról írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni 

 

Szabó Katalin 16:40-ig szavazási szünetet rendel el. 

 

Szabó Linda Zsófia ismerteti a szavazás eredményét. 

 

74/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan elfogadják Szabó Péter 

elnöki pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöki tisztségére. 

  

 

5. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő 

elnökségi tagjainak megválasztása  

 

75/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Csonka Diána elnökségi 

tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

76/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan elfogadják Molnár 

Dániel elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi 

tisztségére. 
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77/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan elfogadják Liska 

Fanny elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi 

tisztségére. 

 

78/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Pató Viktória Lilla 

elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

79/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 14 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Pónusz Róbert elnökségi 

tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

80/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan elfogadják dr. Szabó 

Imre Szilárd elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi 

tisztségére. 

 

81/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan elfogadják Tóth Zoltán 

elnökségi tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagi tisztségére. 

 

 

7.napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége Etikai Bizottsági tagi tisztségeinek 

megválasztása 

 

82/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 14 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadják dr. Horváth Orsolya 

Etikai bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Etikai Bizottsági tagi 

tisztségére. 

 

83/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 14 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Juhász János Etikai 

bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Etikai Bizottsági tagi 

tisztségére. 

 

84/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 15 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan elfogadják Kacsala 

László Etikai bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Etikai 

Bizottsági tagi tisztségére. 
 

Szabó Katalin kéri az FB-t a mandátumellenőrzésre. 

Szabó Linda Zsófia tájékoztatja a küldötteket, hogy 1 mandátum leadásra került ezért 14 mandátum 

van jelen a teremben a szünetet követően. 
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6. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő 

Felügyelő Bizottsági tagi tisztségviselőinek megválasztása 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2019. január 1-én hivatalba lépő Felügyelő Bizottsági tagi 

tisztségviselőinek megválasztása 

Szabó Katalin tájékoztatja a küldötteket, hogy a Felügyelő Bizottsági tagi tisztségre beérkezett 

pályázatok formai ellenőrzését az elnökség megbízásából egy ad-hoc bizottság végezte el, amely a 

pályázatokat formailag rendben találta, az erről szóló feljegyzés jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin 3 küldöttet kér, akik a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásához megalkotják a 

Szavazatszedő és számláló bizottságot. 

 

Szilágyi Árpád távozik az ülésről, mandátumcserével 

 

Szavazatszedő és Számláló Bizottság Felügyelő Bizottsági tagok megválasztására jelentkeztek: 

 Bihari Erika DE elnök 

 Pankotay Fruzsina Magda; SOE-DÖK elnök 

 Papp Richárd Zoltán; ME-DÖK elnök 

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket. 

 

85/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett egyhangúan megválasztják dr. Bihari 

Erikát, Pankotay Fruzsina Magdát és Papp Richárd Zoltánt Szavazatszedő és Számláló 

Bizottság Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásához tagjainak. 

 

Szabó Katalin felkéri Berki Gábort bemutatkozásra. 

Berki Gábor megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin felkéri Körösparti Pétert bemutatkozásra. 

Körösparti Péter megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin tájékoztatja a küldötteket, hogy Szabó Zsolt Mihály nem jelent meg ezért őt nem tudja 

felkérni bemutatkozásra. 

 

Szabó Katalin felkéri Szabó Linda Zsófiát bemutatkozásra. 

Szabó Linda Zsófia megtartja bemutatkozását, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Szavazás 

 

86/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 12 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Berki Gábor Felügyelő 

bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Felügyelő Bizottsági tagi 

tisztségére. 
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87/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 11 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Szabó Linda Zsófia 

Felügyelő bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Felügyelő 

Bizottsági tagi tisztségére. 
 

88/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 8 igen, 3 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett elfogadják Körösparti Péter 

Felügyelő bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Felügyelő 

Bizottsági tagi tisztségére. 

 

89/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 3 igen, 4 nem és 7 érvénytelen szavazat mellett nem fogadják el Szabó Zsolt Mihály 

Felügyelő bizottsági tagi pályázatát Doktoranduszok Országos Szövetségének Felügyelő 

Bizottsági tagi tisztségére. 

 

Szabó Katalin gratulál mindenkinek 

 

 

8. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi költségvetés 

módosítása 

 

Szabó Péter felkéri Csapó László Attilát, hogy tartsa meg helyette ezen napirendi pont ismertetését. 

Csapó László Attila tájékoztatja a küldötteket, a 2018-as év gazdasági eredményeiről és előterjeszti a 

költségvetés módosítását is. 

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket. 

 

 

90/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi költségvetésének 

módosítását. 
 

 

9. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi könyvvizsgálói 

jelentése 

 

Szabó Péter felkéri Csapó László Attilát, hogy tartsa meg helyette ezen napirendi pont ismertetését. 

Csapó László Attila tájékoztatja a küldötteket, a 2017-es év könyvvizsgálói jelentésének tartalmáról, 

mely jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket. 

 

91/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan elfogadják Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi könyvvizsgálói 

jelentését. 

http://www.dosz.hu/


 
 

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 1. 

iroda@dosz.hu 

www.dosz.hu 

 

11 

 

10. napirendi pont: Tájékoztató a Fiatal Szakértői Programról 

 

Szabó Linda Zsófia tájékoztatja a küldötteket, hogy 1 mandátum elhagyta a termet 13 mandátum van 

jelenleg a teremben. 

 

Nemes László tájékoztatja a küldötteket a program jelenlegi állásáról, az erről szóló beszámoló jelen 

jegyzőkönyv melléklete. 

  

11. napirendi pont: Gazdasági társaság létrehozása  

 

Nemes László ismerteti a koncepciót, amely jelen jegyzőkönyv melléklete.  

Csapó László Attila javasolja, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegáljon Felügyelő 

Bizottsági tagot. 

Nemes László tájékoztatja, hogy ez már benne van a koncepcióban. 

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket. 

 

92/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják a gazdasági társaság létrehozását 
 

12. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetség Alapszabályának módosítása 
 

Szabó Imre Szilárd elnöki megbízott előterjeszti az Alapszabály módosítást: 

 

 Tájékoztatja a küldötteket, hogy az elnökség nem javasolja a Szociológiatudományi Osztály 

alapítását, ezen javaslatát, a mai elnökségi ülésen hozott határozatával visszavonja. 

 Felügyelő bizottsági tagi összeférhetetlenséget érintő módosítás  

 

93/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják Doktoranduszok Országos Szövetségének Alapszabály 27.§ (3) 

szakaszának előterjesztés szerinti módosítását. 

 

 Elektronikus szavazás idejének rövidítése, amelyet az Alapszabály 8.§ (12) bekezdés b) pontja 

tartalmazza. 

 

94/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják Doktoranduszok Országos Szövetségének Alapszabály 8.§ (12) 11.§ (12) 

és a 16.§ (16) bekezdés b) pontjának előterjesztés szerinti módosítását. 

 

 A Doktoranduszok Országos Szövetségének székhely változása, melyet az Alapszabály 2.§ (2) 

bekezdés c) pontja tartalmazza.  
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95/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják Doktoranduszok Országos Szövetségének Alapszabály 2.§ (2) bekezdés 

c) pontjának előterjesztés szerinti módosítását. 

 

 

13. napirendi pont: Tájékoztató a komplex vizsgák helyzetéről 
 

Szilágyi Árpád távozása miatt, Molnár Dániel tartja meg ennek a napirendi pontnak az ismertetését, az 

erről szóló beszámoló jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

14. napirendi pont – Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről 

 

Pónusz Róbert tartja meg ennek a napirendi pontnak az ismertetését, az erről szóló beszámoló jelen 

jegyzőkönyv melléklete. 

 

15. napirendi pont: Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) 
Szabó Péter tartja meg ennek a napirendi pontnak az ismertetését, az erről szóló beszámoló jelen 

jegyzőkönyv melléklete. 

 

16. napirendi pont: Tájékoztató a Jogsegély-szolgálat működésével kapcsolatban 

 

Szabó Imre Szilárd tartja meg ennek a napirendi pontnak az ismertetését, az erről szóló beszámoló 

jelen jegyzőkönyv melléklete. 

 

17. napirendi pont: Tájékoztató a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról 

 

Szabó Péter tartja meg ennek a napirendi pontnak az ismertetését, az erről szóló beszámoló jelen 

jegyzőkönyv melléklete. 

Liska Fanny kéri, hogy a társ önkormányzatokat, hogy lehetőségeikhez mérten promotálják a 

Veszprémi SDK rendezvényt, amely 2018.11.05. napján lesz. 

 

 

Szabó Katalin javasolja, hogy az együttműködési megállapodások elfogadása kerüljön fel külön 

napirendi pontként.  

 

Szabó Katalin szavazásra szólítja fel a küldötteket: 

 

96/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják 18. napirendi pontként az Együttműködési megállapodások elfogadását. 

 

 

18. napirendi pont – Együttműködési megállapodások elfogadása 
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Nemes László ismereti a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Magyar Regionális Tudományi 

Társaság együttműködési megállapodásának tervezetét, mely főként a Közgazdaságtudományi 

Osztályt érintené, a megállapodást a Téli Konferencia keretében írnák alá. 

 

97/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan támogatják a DOSz és az MRTT között tervezett együttműködést. 
 

Szabó Péter ismerteti a Doktoranduszok Országos Szövetségének és a Magyar Professzorok 

Nemzetközi Szövetsége között létrejövő megállapodást, mely jelen jegyzőkönyv melléklete.  

 

98/2018 (X.26.) számú küldöttgyűlési határozat  

A küldöttek 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett  

egyhangúan támogatják a DOSz és az MPNSZ között létrejövő együttműködést. 

 

19. napirendi pont: Egyebek 

 

Szabó Katalin érdeklődik, hogy van-e valakinek egyebek napirendi pontban tárgyalandó témája. 

Javaslat nem érkezik. 

Szabó Katalin megkéri Gulyás Tibort a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

elnökét egy rövid köszöntő beszéd megtartására. 

Gulyás Tibor, köszönt mindenkit, és megköszöni a megértést, hogy nem tudott az ülés elejére érkezni. 

Megtartja köszöntő beszédét, majd gratulál a leköszönő elnökségnek és gratulál a megválasztott 

elnökségnek. 

 

Szabó Katalin megköszönni a részvételt, közreműködést a küldötteknek és 18:16 perckor a 2018. évi 

harmadik küldöttgyűlést bezárja.  

 

kmf. 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

 Tamási Alexandra Bihari Erika 

 Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 ……………………………………….. ………………………………………. 

 Szabó Péter Németh Katalin 

 elnök Jegyzőkönyv vezető 
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