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Jegyzőkönyv 

 
amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén, 2014. április 25-

én 15 órakor 
 
 
Jelen vannak: lásd jelenléti ív (2. számú melléklet) 
 
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari 
Tanácsterem (1088 Budapest Múzeum körút 4/A) 
 
Dr. Tollas Orsolya a DOSz FB elnöke megállapítja, hogy 14 mandátummal a küldöttgyűlés 
határozatképes. 
Csiszár Imre javaslatára a jegyzőkönyvet Rónay Péter vezeti. 
 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csiszár Imre 

javaslatát. 
 

Csiszár Imre javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőire: Takács Gábor (SzE-Győr) és 
Gáspár Gergely (NyME-Sopron) személyében. 
 
A küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadja Csiszár Imre javaslatát. 

 
Csiszár Imre ismerteti a napirendet. 
 
1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Csiszár Imre) 
2. Az elnökség tagjai és az elnöki megbízottak beszámolója (előterjesztő: Keresztes 
Gábor és Szávay László elnökhelyettesek; Székely Tünde, Csapó László, Budai Csaba, dr. 
Fazekas Kornél és Rámháp Szabolcs elnökségi tagok; Nemes László és Gáspár Marcell 
elnöki megbízottak)  
3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: dr. Tollas Orsolya, FB elnök)  
4. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi szakmai beszámolója 
(előterjesztő: Csapó László)  
5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi pénzügyi beszámolója 
(előterjesztő: Csapó László)  
6. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi költségvetése (előterjesztő: 
Csapó László)  
7. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása (előterjesztő: dr. 
Fazekas Kornél)  
8. Tájékoztató a tudományos osztályok működéséről (előterjesztő: Szávay László)  
9. A Kárpát-medencei felsőoktatási térség minőségbiztosítási rendszerének kialakítása.  
(előterjesztő: Nemes László)  
10. Beszámoló a DOSz Nyári Tábor 2014 szervezési munkálatairól (előterjesztő: Illés 
Balázs, a Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat képviselője)  
11. Egyebek  
 
 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csiszár Imre 

javaslatát. 
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Szávay László módosító indítvánnyal él és kéri, hogy a beszámolóját, a tudományos 
osztályok helyzetjelentését (8. napirendi pont) és a Nyári Tábor ügyét (10. napirendi 
pont) egyszerre tárhassa a küldöttgyűlés elé.  
 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Szávay 
László javaslatát. 

 
 
1. Elnöki beszámoló 
Csiszár Imre ismerteti a Tavaszi Szél eredményeit. Több mint 700 előadó, 1000 fő feletti 
részvétel, 20 tudományágban. A konferencia összköltsége megközelíti a 21 millió 
forintot, ebből 7 millió forint támogatást az Nemzeti Tehetség Program pályázatán nyert 
a DOSZ, 13 millió forintot pedig a Debreceni Egyetem, a Debreceni Egyetem Hallgatói 
Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzata állt, míg a fent 
maradó 1 millió forintot pedig a versenyszféra cégei folyósítottak. 
Csiszár Imre ezután ismertette a DOE helyzetét, hogy végre letisztult a helyzet és egy év 
alatt sikerült minden hivatali ügy végére járni. 
Csiszár Imre jelezte, hogy folynak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémiával, 
hogy a Tavaszi Szél legjobbjai az adott tudományos osztályon prezentálhassák 
előadásukat. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2014-es évre tervezett 100 millió forintos bevétel nem 
tűnik elérhetetlennek. A szervezet eddig megnyert pályázatai révén már biztosan 
rendelkezik 46,5 millió forinttal, de aktív pályázati tevékenységének köszönhetően 
további pályázatok is beadásra kerültek, amelyekről még nem született döntés, de 
nyertes pályázatok esetén már 67,5 millió forint áll majd rendelkezésre, és még csak 
április végét írunk. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy új doktorandusz önkormányzat nem alakult, de több 
élén is tisztújítás történt és május végéig minden korábban megalakult intézményben 
ígéretet tettek arra, hogy meglesznek a mandátumok, illetve további két-három 
intézményben várható, hogy hamarosan megalakulnak a doktorandusz hallgatói 
önkormányzatok. 
Köszönti a HÖOK jelenlévő elnökét és kifejezi örömét, amiért a két szervezet 
együttműködése tovább erősödött. 
 

1/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Csiszár 

Imre elnöki beszámolóját. 
 
2. Az elnökség tagjai és az elnöki megbízottak beszámolója  
Csiszár Imre jelzi, hogy Székely Tünde, Nemes László, Gáspár Marcell igazoltan vannak 
távol. 
 
Keresztes Gábor nem egészíti ki szóban a korábban kiküldött írásos beszámolóját! 
 

2/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Keresztes 

Gábor beszámolóját. 
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Szávay László kiegészíti a beszámolóját. Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy három új 
osztállyal bővült a Szövetség. Pál Krisztián vezetésével május 2-án alakul meg az Orvosi-
Egészségügyi Tudományos Osztály, Nagy Györgyi (Corvinus) vezetésével a 
Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály, Kiss Annamária vezetésével a 
Földtudományi Osztály.  
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a BéKTO május 2-án és 3-án tartja a következő 
konferenciáját.  
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy április 30-ával lezárul a tudományos osztályok 
elnökségi pályázata, és az a Tavaszi Szél sikerének tudható be, hogy külsős pályázatok is 
érkeztek idén.  
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a belső pályázatokon elnyert pénzek felhasználási 
ideje hamarosan lejár és új belső pályázatokat fog a Szövetség kiírni. 
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a Tavaszi Szél konferencián több osztálytag is 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott, illetve a korábban tervbe vett MTA Mentor-program 
megvalósíthatónak látszik, azaz a közeljövőben, ha a tárgyalások sikeresek lesznek az 
Akadémiával, minden tudományos osztály mellé egy-egy akadémikus csatlakozik 
mentorként. 
Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy megindult a 2014-es Mérföldkő Konferencia 
szervezése, illetve a Nyári Táboré is. Ez utóbbinál jelenlegi tervek szerint bevezetésre 
kerül egy nulladik nap is, amely a sportról illetve főzőversenyről szól majd. Hamarosan 
értesítőt kapnak az új doktoranduszok is, a szervezés zajlik, már 2 millió forintot sikerült 
elkülöníteni a Táborra, illetve rendelkezésre áll a szükséges szállásmennyiség és 
infrastruktúra is. 

 
3/2/2014 (IV.25.) 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Szávay 

László  
beszámolóját. 

 
4/2/2014 (IV.25.) 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Székely 
Tünde beszámolóját. 

 
Csapó László nem egészíti ki szóban a korábban kiküldött írásos beszámolóját! 
 

5/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csapó 

László beszámolóját. 
 

Budai Csaba nem egészíti ki szóban a korábban kiküldött írásos beszámolóját! 
 

6/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Budai 

Csaba beszámolóját. 
 
Dr. Fazekas Kornél nem egészíti ki szóban a korábban kiküldött írásos beszámolóját! 
 

7/2/2014 (IV.25.) 
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A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Dr. Fazekas 

Kornél beszámolóját. 
 
Rámháp Szabolcs nem egészíti ki szóban a korábban kiküldött írásos beszámolóját! 
 

8/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Rámháp 

Szabolcs beszámolóját. 
 

Nemes László nem egészíti ki szóban a korábban kiküldött írásos beszámolóját! 
9/2/2014 (IV.25.) 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Nemes 
László beszámolóját. 

 

10/2/2014 (IV.25.) 
 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Gáspár 
Marcel beszámolóját. 

 
 
3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója  
Dr. Tollas Orsolya köszönetet mond, amiért az SzMSz-re vonatkozó módosító 
indítványok elfogadásra kerültek, illetve jelzi, hogy megoldást kell találni azon 
intézmények esetében, ahol hosszú ideje húzódik a küldöttválasztási ügy. 
 
4. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi szakmai beszámolója  

Csapó László a 2013-as évi írásos beszámolót kiegészítette azzal, hogy kiemelte a három 
nagy rendezvény sikerét, illetve a jogsegély szolgálat teljesítményét is méltatta.  
Csiszár Imre szót kért és jelezte, hogy Dr. Kőmíves Péter Miklós óriási segítséget 
nyújtott, és mindezt ráadásul külön díjazás nélkül tette. 
 

11/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Csapó 

László 2013. évi szakmai beszámolóját. 
 
5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2013. évi pénzügyi beszámolója  
Csapó László röviden összefoglalja a Debrecenben már elhangzottakat: 25 millió Ft volt 
az állami támogatás mértéke, 44 millió Ft az összbevétel a támogatások révén. Ezek az 
alábbiakból tevődtek össze: tiszteletdíjak, költségtérítések, bérköltségi adójárulékok, 
illetve a kiadások többsége dologi kiadás volt (irodaszer, posta-, bank- és telefon költség, 
stb.), illetve a nyertes pályázatok miatt alacsonyabb részvételi díjak kerültek beszedésre, 
amelyek nem álltak arányban az emelkedő költségekkel, így a rendezvényekre fordított 
összeg is emelkedett. Az összkiadás mértéke elérte a 42,3 millió Ft-ot. A saját bevételek 
terhére valamivel több, mint 1,7 millió forint tartalékot képzett, amely a 2014. évi 
likviditást biztosítja a szervezet számára. A 2014-ben esedékes támogatás 
beérkezésének ideje nem ismert.  

12/2/2014 (IV.25.) 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Csapó 
László pénzügyi beszámolóját. 
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Csapó László kiegészíti a napirendi pontot a 2013-as közhasznúsági jelentéssel, amely 
szintén kiküldésre került és összhangban van a pénzügyi tervben ismertetett 
tényadatokkal, így azt szóban továbbá nem kívánja kifejteni. 
 

13/2/2014 (IV.25.) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Csapó 

László által felterjesztett közhasznúsági jelentést. 
 
 
6. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2014. évi költségvetése 
Csapó László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a nyertes pályázatok mellett 2014-ben 
jóval több bevétel várható, de eddig 46,5 millió Ft-ra van tervezve a költségvetés, hiszen 
ekkora összegről van eddig írásos értesítés. A 2013-as évhez hasonlóan 2014-ben is a 
tiszteletdíjak és járulékai mellett a legnagyobb kiadást a dologi kiadások jelentik, ezen 
belöl is legnagyobb tétel a rendezvény költség ( A Tavaszi Szél Konferencia során a 
Debreceni Egyetem, a DE DÖK, és a DE HÖK jelentős segítséget nyújtott, köszönetet 
mond nekik ezért). Összesen 44,5 milliósra tervezett kiadás mellett 2 millió további 
tartalékképzést tervez, amellyel összesen 3,7 millió Ft-ra nőne a korábban felhalmozott 
1,7 millió forint, amely biztosítani tudná a szervezet jövő évi működését a támogatás 
megérkezéséig.  
Takács Gábor kérdéssel fordul Csapó Lászlóhoz: változott-e a bevétel mértéke a 
Debreceni beszámolóhoz képest. A válasz: igen, mert írásos tájékoztatás érkezett az NTP 
által kiírt pályázattal kapcsolatban, amely alapján 7 millió Ft-ot nyert a szervezet, így a 
bevételek 7 millió forinttal nőttek, amit a pályázati kiírásnak megfelelően a TSZ 
konferenciára fordít a szervezet, így ezen sor értéke is 7 millió forinttal nőt. 
 

14/2/2014 (IV.25) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csapó 

László 2014. évi költségvetési tervezetét. 

 
Csapó László tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a 2014-es tiszteletdíjak előterjesztése 
kiküldésre került, kéri annak elfogadását is. 
 

15/2/2014 (IV.25) 

A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúan elfogadja Csapó 
László által előterjesztett 2014. évi tiszteletdíjak mértékét. 

 
7. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Alapszabályának módosítása  

Dr. Fazekas Kornél két fő csoportra bontotta az Alapszabály módosításait. Az I. 
csoportba a nyelvtani és stilisztikai változtatási javaslatok kerültek, a II. csoportba a 
tartalmi változtatások. 
 

16/2//2014 (IV.25) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja az I. 

csoportba tartozó módosítási javaslatokat. 
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Dr. Fazekas Kornél ezután bemutatta a többi módosítási javaslatot, amelyek részben 
számszaki okokból, részben az új Polgári Törvénykönyv miatt, részben pedig a 
Szövetség működési hatékonyságának javításából fakadtak. 
Dr. Kőmíves Péter Miklós (DE) jelezte, hogy kimaradt a 24-es paragrafus módosításának 
felvetése, dr. Fazekas Kornél visszatért rá később.  
Szávay László megjegyezte a költségvetés elfogadása időpontja kitolásának kapcsán, 
hogy ha a küldöttgyűlés már Debrecenben határozatképes, akkor már jóval korábban 
elfogadhatták volna a költségvetést. 
Dr. Fazekas Kornél végül megköszöni dr. Tollas Orsolyának a javaslatokat. 
 

17/2/2014 (IV.25) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a II. 

csoportba tartozó  módosítási javaslatokat. 
 

 
8. Tájékoztató a tudományos osztályok működéséről  
A tájékoztató és az küldöttgyűlés elfogadása - a módosítási javaslat elfogadását követően 
- már korábban megtörtént. 
 
9. A Kárpát-medencei felsőoktatási térség minőségbiztosítási rendszerének 
kialakítása.  
Nemes László távollétében Csapó László terjeszti elő. A Kárpát-medencei felsőoktatási 
térség minőségbiztosítási rendszerének kialakítása című projekt EU-s forrásból 
valósulhat meg, 2-3 éves pályázattal, amely keretében évente maximum 150.000 Euró 
pályázható. 3 ország konzorciuma szükséges a pályázat benyújtásához. A pályázó és a 
konzorcium vezetője nyertes pályázat esetén a DOSZ lesz, amelyhez nemzetközi 
partnerként csatlakozik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia) és a 
Nyitrai Egyetem (Szlovákia), valamint hazai partnerek: Győr, Debrecen, Miskolc, ELTE. 
Csapó László bemutatja a pályázatot. A projekt irányító munkacsoportba minden 
intézmény egy-egy tagot delegál, míg a DOSz részéről a szakmai vezető Nemes László, 
míg a pénzügyi vezető Csapó László lesz. 
Csapó László elmondta, hogy a pályázatot a három éves intervallumra kívánják 
benyújtani, de a jelenlegi megbízatásuk 2014. december 31.-ig szól, viszont egy ilyen 
léptékű projekt esetén az nem kivitelezhető, hogy évente változzon a vezetők személye, 
ezért kéri a küldöttgyűlést, hogy szavazza meg őket a projekt időtartamára (2014.09.01.-
2017.08.31.) a DOSz delegáltjának.  
Csiszár Imre felhívta a küldöttgyűlés figyelmét a pályázat volumenére, és kérte a 
küldöttgyűlést a felhatalmazása. 
 

18/2/2014 (IV.25) 
A küldöttgyűlés 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Csapó 

László előterjesztését. 
 

 
10. Beszámoló a DOSz Nyári Tábor 2014 szervezési munkálatairól  
A tájékoztató és az küldöttgyűlés elfogadása - a módosítási javaslat elfogadását követően 
- már korábban megtörtént. 
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11. Egyebek  

 
Elsőként Takács Gábor (SZE-Győr) kér szót: dr. Cséffai Attila Csabával kérték, hogy a 
Szövetség járjon utána a Kúriával kötött egyezménynek. Nehezményezte, hogy az 
Index.hu-ról tudták meg, hogy a doktori iskolájuk megállapodást kötött a kúriával, nem 
kaptak más doktori iskolából se visszajelzést, hogy mit is tartalmaz a megállapodás, és 
kik kötötték meg. Nem ismert, hányan jelentkeztek a kúria gyakorlatára (doktorandusz 
egy sem, mint kiderült), viszont két tanársegéd igen. A doktori iskola titkára elküldte a 
kúrián készült jegyzőkönyvet: doktoranduszok ingyen gyakornoki munkát végeznek. 
Észrevételezésre körbeküldték a levelet. Doktori Tanács és Rektori részről nincs 
vélemény. Rossznak tartják a kúria gyakorlatát. Kutatói életpálya modellt forszírozni a 
szakértői rendszer alkalmazására: ezek alapján válasszák ki a doktoranduszokat, a 
doktori iskolák meg osszák le a feladatokat. Két gond is adódik szerinte: nem volt 
tárgyalás. Továbbá nincs megoldva se utazás, se szállás, se étkezés stb. 
Ferdinándy Bence (ELTE): nem látják tragikusnak a helyzetet. Kísérleti lehetőség. 
Körülbelül tizenhárman vesznek részt benne.  
dr. Cséffai Attila Csaba: a probléma, hogy kutatást kell végezni. Nem gyakornoki 
program, hanem a tudományt akarták bekapcsolni a kúriába: jogi szakértői vélemény 
kiadása adott témában.  
Szávay László (alelnök): jogász csapat vitassa meg, megoldási javaslatot nyújtsanak be. A 
DOSz foglalkozni fog a problémával.  
Csiszár Imre: köszöni a felvetést. Levélből és sajtóból tájékozódott, Győrön kívül más 
nem kereste meg, javasolja a jogsegélyszolgálat aktiválását, plusz tájékozódást a többi 
doktori iskolánál.  
 
Csiszár Imre végül mindenkit meghívott a Nyári Táborba, és nagyobb aktivitásra 
buzdította a küldötteket a levelezőlistán. 
A Hittudományi Osztály felvetette azt a problémát, hogy nem volt pontozás a 
szekciójukban a Tavaszi Szél konferencia során, és az Akadémián sincs ilyen osztály. Mi 
lesz velük?  
Szávay László: megoldásra fog kerülni, és az előadások szerint illetékes osztályoknál lesz 
előadás.  
Csiszár Imre: a lektorok, szakértők fogják megállapítani az előadások sorrendjét. 
 
16:00-kor Csiszár Imre bezárja az ülést. 

 
k.mf. 

 
P.H. 
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