DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY
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A Doktoranduszok Országos Szövetsége – a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. § (2) bekezdése értelmében – a felsıoktatási intézmények
doktori képzésben részt vevı hallgatóinak országos képviseletét látja el. A Doktoranduszok
Országos Szövetsége a doktorandusz önkormányzatok képviselıibıl álló, alapszabállyal
rendelkezı jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A
Doktoranduszok Országos Szövetsége jogosult Magyarország címerének használatára. A
Doktoranduszok Országos Szövetsége a doktoranduszok jogszabály által biztosított
hatékony érdekvédelme céljából az alábbiak szerint alkotja meg a Doktoranduszok Országos
Szövetsége alapszabályát.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A szervezet neve: Doktoranduszok Országos Szövetsége.
(2) A szervezet neve röviden: DOSz (a továbbiakban: DOSz).
(3) A szervezet székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 9. III/1.
(4) A szervezet neve angolul: Association of Hungarian PhD and DLA Students

II. fejezet
A DOSz célkitőzései és tevékenysége
2.§ (1) A DOSz a magyarországi felsıoktatási intézmények által szervezett doktori
képzésben részt vevı doktoranduszok, a doktori abszolutóriummal rendelkezık, illetve a
doktorjelöltek (továbbiakban: doktoranduszok) a demokratizmus, a pluralizmus, a hozzáértés
és a nyíltság elvei szerint felépülı és mőködı érdekképviseleti szervezete, továbbá olyan
szervezet, amely révén a doktoranduszok támogatják tehetséggondozás fejlesztését,
valamint a tudományos utánpótlás nevelését.
(2) A DOSz a világ magyarságának nemzeti összetartozásából kiindulva és szem elıtt tartva
Magyarország, illetve a magyar nemzet érdekeit, hitet tesz a kárpát-medencei magyar
közösségek iránti felelısség elvének maradéktalan érvényesülése mellett. Kiemelt
feladatként kezeli a kárpát-medencei magyar kapcsolatok fejlesztését, illetve szorgalmaz
minden olyan tevékenységet, amely a kapcsolatok elmélyítésére irányul a magyar
doktoranduszokkal, doktorandusz szervezetekkel és intézményekkel.
(3) A DOSz világnézetileg semleges, de nemzeti elkötelezettségő és a társadalmi és
tudományos haladásért munkálkodó szervezet.
3.§ (1) A DOSz, mint a doktori képzést folytató magyarországi felsıoktatási intézmények
doktorandusz önkormányzatainak demokratikus alapon szervezıdı és mőködı országos
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érdekképviseleti szervezete, a magyar felsıoktatás és a doktori képzés fejlesztése
érdekében Magyarország egész területén a következı tevékenységeket fejti ki:
a

b

c

d
e

f

g

érdekképviselet és érdekérvényesítés, ezen belül a tudományos fokozat értékének
megóvása, a doktori képzésben részt vevık, valamint a doktorjelölteknek képviselete.
Szoros
és
rendszeres
együttmőködés
az
intézményi
doktorandusz
önkormányzatokkal, véleménynyilvánítás a doktoranduszok sajátos helyzetét érintı
kérdésekben, illetve a javaslattételi jog gyakorlása a felsıoktatást irányító
közigazgatási és egyéb szervek részére, részvétel a felsıoktatás politikai, fejlesztési,
tudománypolitikai,
valamint
ifjúságpolitikai
döntések
meghozatalában;
doktoranduszokat, ifjúsági célokat támogató pályázatok kiírása, a doktoranduszok
számára folyamatos jogsegélyszolgálat mőködtetése;
tudományos tevékenység, kutatás, ezen belül: a doktoranduszok felsıoktatásbeli
helyzetének empirikus vizsgálata, a doktori fokozattal rendelkezık munkaerı-piaci
helyzetének, a doktori fokozat munkaerı-piaci értékének empirikus vizsgálata, a
doktoranduszok kutatási és tudományos tevékenysége feltételeinek javítása, a
doktori képzést folytató felsıoktatási intézmények gyakorlatának elemzése, a kutatási
tevékenység mőködési feltételeinek elısegítése pályázatok útján és egyéb módon;
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül: szakmai tudományos
fórumok, illetve tudományos közélet szervezése; szakmai kiadványok
megjelentetése, a doktoranduszok oktatási tevékenységének megfelelı szintő
elismertség biztosítása, információk terjesztése, PR-tevékenység ellátása;
kulturális tevékenység, ezen belül: a doktoranduszoknak a mővelıdést célzó
tevékenységeinek és lehetıségeinek bıvítése;
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése,
ezen belül: a hátrányos helyzető doktoranduszok társadalmi esélyegyenlıségének
elısegítése érdekében pályázat útján való anyagi és szakmai jellegő támogatása;
a kárpát-medencei magyarsággal való együttmőködés, ezen belül: a kárpátmedencei magyar doktoranduszokkal és doktorandusz szervezetekkel való
kapcsolattartás erısítése a Magyar Doktorandusz Közösség hálózatán keresztül;
az európai és Európán kívüli társszervezeteivel való együttmőködés, ezen belül:
A DOSz nemzetközi partnerszervezetein keresztül elısegíti a hazai kutatás-fejlesztés
eredményeinek terjesztését, valamint elısegíti a hazai fiatal kutatók nemzetközi
mobilitását;

4.§ (1) A DOSz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól
független, tılük sem közvetve, sem közvetlenül anyagi támogatásban nem részesülhet. A
DOSz politikai pártokat sem közvetlenül, sem közvetve támogatásban nem részesít.
Országgyőlési és önkormányzati képviselıválasztáson jelöltet nem állít, tevékenységét,
megválasztását nem támogatja.
5.§ A DOSz mőködése során keletkezett iratok nyilvánosak, az elnökkel elızetesen
egyeztetett idıpontban azokba bárki betekinthet.

III. fejezet
A DOSz tagsága
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6.§ (1) A DOSz tagjai a magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori
képzést folytató felsıoktatási intézményekben mőködı intézményi doktorandusz
önkormányzatok.
(2) A DOSz tagjainak név szerinti felsorolását a tagnyilvántartás tartalmazza, amely az
alapszabály 2. számú mellékletét képezi.
A tagok jogai és kötelezettségei
7.§ (1) A tagok jogai különösen:
a a küldöttgyőlésbe szavazati jogú valamint tanácskozási joggal rendelkezı képviselıt
delegálni,
b javaslatokat és indítványokat tenni,
c képviselı(k) útján részt venni a DOSz tevékenységében,
d a tagok képviselıi írásban és szóban kérdést intézhetnek a DOSz küldöttgyőléséhez,
elnökségéhez,
felügyelı
bizottságához,
valamint
a
DOSz
bármely
tisztségviselıjéhez, amely a kérdést, ha az testületi szervhez szól, az soron
következı ülésén köteles megtárgyalni és a választ 5 napon belül írásban megadni;
ha valamely tisztségviselıhöz szól, köteles 15 napon belül érdemben megválaszolni.
(2) A tagok kötelezettségei különösen:
a köteles jelen alapszabály rendelkezéseit betartani,
b képviselıt (képviselıket) delegálni a küldöttgyőlésbe, valamint végrehajtani az
elfogadott határozatokat,
c közremőködni a DOSz célkitőzéseinek megvalósításában,
d befizetni a küldöttgyőlés által megállapított éves tagdíjat,
e információt szolgáltatni a DOSz elnöksége számára a tag tisztújításáról, az errıl
szóló jegyzıkönyv 15 napon belüli megküldésével.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett tagdíjfizetés rendjérıl az alapszabály 3. számú
melléklete rendelkezik. Amennyiben a tag a 3. számú mellékletben említett határidıig nem
tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a felügyelı bizottság 3 munkanapon belül
írásban felszólítja a tagot a tagdíj befizetésére. Amennyiben a tag a felügyelı bizottság
felszólítását további 30 napon belül sem teljesíti az alapszabály 7.§ (2) bekezdésben
felsorolt jogait a felügyelı bizottság mindaddig felfüggeszti, amíg a tag a tartozását nem
rendezi. A felfüggesztésrıl a tagot a felügyelı bizottság írásban tájékoztatja.
A tagság keletkezése és megszőnése
8.§ (1) Amennyiben valamely magyarországi állami és az állam által elismert nem állami
felsıoktatási intézményben doktori képzés indul, ott az Nftv. 63. § (1) bekezdése értelmében
– amely szerint a doktori képzésben részt vevık intézményi képviseletét a felsıoktatási
intézmény részeként mőködı doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia – intézményi
doktorandusz önkormányzatot kell alakítani. A megalakult doktorandusz önkormányzat a
megalakulás tényérıl köteles 15 napon belül a DOSz elnökségét tájékoztatni. Az új tag taggá
válását a DOSz elnöke a soron következı küldöttgyőlésen bejelenti.
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(2) Amennyiben a magyarországi állami és az állam által elismert nem állami felsıoktatási
intézményben valamely okból megszőnik a doktori képzés a tag automatikusan elveszíti
DOSz-tagságát. Az érintett intézményi doktorandusz önkormányzat köteles a DOSz
elnökségét errıl tájékoztatni. A DOSz elnöke a soron következı küldöttgyőlésen tájékoztatja
a küldötteket.
(3) Amennyiben valamely magyarországi állami és az állam által elismert nem állami
felsıoktatási intézmény ahol doktori képzés folyik, nem vesz részt az alakuló ülésen, DOSz
tagságát kérelmeznie kell az intézményi doktorandusz önkormányzat megalakulását
követıen. A tag felvételérıl a DOSz küldöttgyőlése egyszerő szótöbbséggel határoz és errıl
az érintetteket tájékoztatja.
9.§ (1) A DOSz pártoló tagja az a hazai, határon túli vagy külföldi természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet lehet, akit vagy amit
tevékenysége alapján, az elnökség felkérésére adott elızetes elfogadó nyilatkozatának
ismeretében, a küldöttgyőlés pártoló taggá nyilvánít.
(2) A DOSz küldöttgyőlése a korábbi DOSz Egyesület elnökeinek tiszteletbeli elnöki címet
adományozhat.
(3) A DOSz pártoló tagjait és tiszteletbeli elnökeit tanácskozási jog illeti meg a DOSz
küldöttgyőlésén.

IV. fejezet
A DOSz szervezete
10.§ (1) A DOSz döntéshozó szervei:
a küldöttgyőlés;
b elnökség.
(2) A DOSz vezetı tisztségviselıi:
a elnök,
b elnökhelyettesek,
c elnökségi tagok,
d a Felügyelı Bizottság tagjai.
(3) A DOSz egyéb szervei:
a titkárság,
b tudományos osztályok,
c bizottságok.
A küldöttgyőlés
11.§ (1) A DOSz legfıbb döntéshozó szerve a küldöttgyőlés, amely dönthet minden más
szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is.
(2) A küldöttgyőlés szavazati jogú tagjai:
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a az elnök és az általános elnökhelyettes,
b az elnökség tagjai,
c az intézményi doktorandusz önkormányzatok elnökei.
(3) A küldöttgyőlés tanácskozási jogú, állandó meghívottjai:
a a felügyelı Bizottság tagjai,
b a Magyar Rektori Konferencia elnöke,
c a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke,
d az Országos Doktori Tanács elnöke,
e a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke,
f a Magyar Doktorandusz Közösség elnöke.
12.§ (1) A küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörei:
a az alapszabály elfogadása és módosítása,
b a költségvetés megállapítása és módosítása, az elızı évi költségvetési beszámoló
elfogadása,
c az elnök és az elnökhelyettesek, az elnökségi tagok valamint a felügyelı bizottsági
tagok megválasztása és visszahívása,
d az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
e állandó és eseti bizottság(ok) létrehozása,
f a tisztségviselık díjazásának megállapítása,
g dönt jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben.
13.§ (1) A küldöttgyőlés elnöke a DOSz elnöke. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést az
általános elnökhelyettes vezeti.
(2) A küldöttgyőlés félévente legalább egy alkalommal ülésezik.
(3) A küldöttgyőlést az elnök hívja össze a helyszín és az idıpont meghatározásával.
(4) A félévenkénti rendes ülésen kívül eseti jelleggel rendkívüli ülés is összehívható.
(5) Az elnök köteles összehívni a küldöttgyőlést:
a a küldöttgyőlés szavazati jogú tagjai 50 %-ának írásbeli kérelmére;
b minden olyan esetben, amelyben az elnökség ezt szükségesnek tartja.
(6) Az elnök a küldöttgyőlés meghívóját, a tervezett napirendet és a napirendi pontokhoz
kapcsolódó írásos elıterjesztéseket legalább 15 nappal a küldöttgyőlés tervezett idıpontja
elıtt írásban, vagy elektronikus úton (ímél) juttatja el a küldöttgyőlés tagjaihoz.
(7) A napirendre javaslatot tehet a Küldöttgyőlés bármely tagja. Amennyiben a javaslattal a
jelenlévı szavazati jogú küldöttgyőlési tagok legalább fele egyetért, úgy azt napirendre kell
tőzni.
(8) A napirendet a küldöttgyőlés az ülés kezdetén nyílt szavazással fogadja el.
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(9) Amennyiben az elnök a küldöttgyőlés valamely napirendi pontjához kapcsolódó anyagot
a fenti határidıkig a képviselıkhöz nem juttatja el, úgy az adott napirendi pont csak
küldöttgyőlés egyszerő többségének jóváhagyásával tárgyalható.
(10) Rendkívüli ülés esetén a küldöttgyőlés 3 munkanappal az ülés elıtt elektronikus úton
hívható össze. A rendkívüli küldöttgyőlésre egyebekben a rendes küldöttgyőlésre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
14. § (1) A küldöttgyőlés ülései nyilvánosak.
(2) Zárt ülést kell elrendelni, ha
a egy szavazati joggal rendelkezı tag indítványozza és a küldöttgyőlés jelenlévı
tagjainak több mint fele támogatja az indítványt;
b a nyilvános ülés személyiségi jogokat sértene;
c a nyilvános ülés üzleti titkot sértene.
(3) Zárt ülésen csak a szavazati jogú tagok, az állandó meghívottak és szükség esetén a
tárgyalásban érintettek vehetnek részt.
15. § (1) A küldöttgyőlés határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak legalább fele + 1 fı
jelen van.
(2) A határozatképességet a küldöttgyőlés kezdetén valamint az ülés alatt a felügyelı
bizottság ellenırzi.
(3) Határozatképtelenség esetén legkésıbb 8 napon belül azonos napirenddel újabb
küldöttgyőlést kell összehívni, amely a jelenlevık számától függetlenül határozatképes.
(4) A (3) bekezdés szerint újonnan összehívott Küldöttgyőlés nem jogosult vezetı
tisztségviselı megválasztására vagy visszahívására.
16. § (1) A küldöttgyőlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerő többséggel hozza (jelenlevık
szavazatainak legalább fele +1 fı).
(2) A küldöttgyőlés minden szavazati jogú tagja 1 szavazattal rendelkezik. Bármely rendes
tag kérheti titkos szavazás elrendelését, melyrıl a küldöttgyőlés azonnal, vita nélkül dönt.
(3) Személyi ügyekben titkos szavazást kell tartani. Titkos szavazás esetén a küldöttgyőlés
az elnök javaslata alapján, tagjai közül legalább 3 fıs szavazatszámláló bizottságot választ.
(4) A küldöttgyőlés minısített többséggel (a jelenlévık 2/3-a + 1 fı) dönt az alapszabály, a
költségvetés és a zárszámadás elfogadásáról.
17. § (1) A küldöttgyőlés üléseirıl jegyzıkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a
küldöttgyőlésen elhangzottakat, a megjelentek nevét, aláírását és a küldöttgyőlés
határozatait a szavazati arányokkal.
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(2) A jegyzıkönyvet az elnök és a küldöttgyőlés elején választott egy jegyzıkönyvvezetı,
valamint egy jegyzıkönyv hitelesítı hitelesíti.
(3) A részletes jegyzıkönyvet a DOSz irattárban kell ırizni legalább 5 éven keresztül.
(4) Zárt ülés esetén a jegyzıkönyv személyiségi jogokat érintı részét a küldöttgyőlés
legfeljebb 5 évre titkosíthatja.
Az elnökség
18.§ (1) Az elnökség a DOSz végrehajtó szerve, amely az elnök irányítása alatt mőködik.
Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely a folyamatos mőködés biztosításához
szükséges.
(2) Az elnökség feladatai különösen:
a folyamatos mőködésének biztosítása érdekében meghozza az ennek során
szükséges döntéseket,
b elıkészíti a küldöttgyőléseket,
c munkájáról köteles félévente beszámolni a küldöttgyőlésnek,
d javaslatot tesz a költségvetésre, elkészíti az elızı évi zárszámadást,
e koordinálja a tudományos osztályok munkáját,
f jóváhagyja a DOSz szerzıdéseinek megkötését,
g megalkotja ügyrendjét.

(3) Az elnökség létszáma nyolc fı, tagjai: az elnök, az elnökhelyettesek és további öt
elnökségi tag. Az elnökség az egyes elnökségi tagok számára célfeladatokat állapíthat meg.
Elnöknek, elnökhelyetteseknek és elnökségi tagnak választható bármely, magyarországi
állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató felsıoktatási
intézményben jogviszonnyal rendelkezı doktorandusz vagy doktorjelölt.
(4) Az elnökség üléseit az elnök az elnökhelyettesekkel egyetértésben szükség szerint, de
legalább havonta egyszer hívja össze, a tervezett napirend közlésével egyidejőleg, az ülés
elıtt legalább hét nappal. Különösen indokolt esetben az elnök legalább 24 órával a tervezett
idıpont elıtt, az ülés helyszínének, idıpontjának és tervezett napirendjének közlésével
egyidejőleg rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze. Az elnökség határozatképes, ha az
ülésen tagjainak legalább fele részt vesz. Az elnökség ülései nyilvánosak, döntéseit –
személyi döntések kivételével – nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Az
elnökség üléseirıl emlékeztetı készül, amely tartalmazza az ülés lefolyásának lényegesebb
mozzanatait, az elnökség döntéseit azok idıpontjának, hatályának és – amennyiben
lehetséges – az azt támogatók és ellenzık feltüntetésével. Az elnökség döntéseinek
közzététele a DOSz honlapján történik.
(5) Határozatképtelenség esetén legkésıbb nyolc napon belül az elnökséget ismételten
össze kell hívni. A határozatlanképtelenség miatt ismételten összehívott ülés a jelenlévık
számától függetlenül határozatképes, de személyi kérdésekben nem hozhat döntést.
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(6) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
a kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy,
b bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minısül elınynek a DOSz cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a DOSz által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott megfelelı cél szerinti juttatás.
(7) Az elnökség ügyrendjét az elnök állapítja meg, ennek hiányában a küldöttgyőlés
mőködésére vonatkozó szabályok megfelelıen irányadók. Az elnökség a két küldöttgyőlés
közötti idıszakban végzett tevékenységérıl a küldöttgyőlés elıtt beszámol.

A DOSz elnöke
19.§ (1) Az elnök a DOSz vezetı tisztségviselıje. Az elnök beszámolással tartozik a
küldöttgyőlésnek és a felügyelı bizottságnak. Az elnököt általános jogkörben az általános
elnökhelyettes helyettesíti.
(2) Az elnök feladatai különösen:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

szervezi és irányítja a DOSz tevékenységét, összehangolja a DOSz szerveinek
mőködését, vezeti az elnökséget és irányítja a titkárságot;
képviseli a DOSz-t, nyilatkozatot tehet;
levezeti a Küldöttgyőlés és az elnökség üléseit;
gyakorolja a DOSz-t megilletı tulajdonosi és munkáltatói jogokat;
az elnökségi tagok tekintetében utasítási joggal rendelkezik;
irányítja a DOSz gazdálkodását;
javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen
bizottság megszüntetésére;
meghatározott feladatok ellátására az elnökséggel egyetértésben elnöki
megbízottakat nevezhet ki;
irányítja a jogsegély-szolgálat munkáját;
a DOSz kiadványainak felelıs kiadója.

(3) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a küldöttgyőlés egy aktusban egyszerő többséggel
(a jelenlévık több mint fele), titkos szavazással választja meg egy évre. Az elnök és az
általános elnökhelyettes egy alkalommal újraválasztható.
(4) Az elnök megbízatása megszőnik:
a a mandátum egy éves idıtartamának lejártával;
b a küldöttgyőléshez, illetve a felügyelı bizottsághoz benyújtott írásbeli lemondással a
benyújtás napján;
c összeférhetetlenség okán;
d cselekvıképessége megszőnésével;
e elhalálozással;
f a küldöttgyőlés általi visszahívással;
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g ha a magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést
folytató felsıoktatási intézményben létesített doktorandusz vagy doktorjelölti
jogviszonya több mint egy tanév óta szünetel, illetve több mint hat hónapja megszőnt.

20.§ (1) Az elnök visszahívását a küldöttgyőlés tagjainak 1/3-a, vagy a 25.§ (3)
bekezdésében meghatározott esetekben a felügyelı bizottság írásban kezdeményezheti.
(2) Az elnök visszahívásáról a küldöttgyőlés jelenlévık több mint felének titkos szavazatával,
soron kívül dönt.
(3) Az elnök mandátumának megszőnése esetén feladatait az általános elnökhelyettes látja
el és 30 napon belül gondoskodik az új választás lebonyolításáról.
A DOSz általános elnökhelyettese
22.§ (1) Az általános elnökhelyettes az elnök általános helyettese; az elnökkel történt
elızetes egyeztetés mellett valamennyi elnöki hatáskörben jogosult eljárni.
(2) Az általános elnökhelyettes feladatai különösen:
a a DOSZ szervezeti rendjének biztosítása;
b a központi állami szervekkel és a szakmai társszervekkel való eseti kapcsolattartás
koordinálása;
c a 2010. évi CXXXI. törvény szerinti stratégiai partneri megállapodásokba foglalt
egyeztetési kötelezettségek eseti ellátása;
d a titkárság és a DOSZ igazgatási tevékenységének irányítása;
e a jogsegély-szolgálat szakmai felügyelete.
(3) Az általános elnökhelyettes megbízatásának megszőnésére a 19.§ (3) rendelkezései
irányadók.
A DOSz stratégiai elnökhelyettese
23.§ (1) A stratégiai elnökhelyettes feladatai különösen:
a a szervezet stratégiájának elıkészítése az elnökség, illetve a küldöttgyőlés irányába;
b az elfogadott stratégia végrehajtása érdekében együttmőködik az illetékes elnökségi
taggal, illetve végrehajtja az abban megfogalmazottakat;
c tagintézmények munkájának segítése, szervezet fejlesztés támogatása;
d a doktori képzés minıségbiztosításának országos szintő felmérése, az eredmények
prezentálása, a szervezet képviselete e kérdéskörben.
(2) Az stratégiai elnökhelyettes megbízatásának megszőnésére a 19.§ (3) rendelkezései
irányadók.
A felügyelı bizottság
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24.§ (1) A felügyelı bizottság a DOSz
gazdálkodásának ellenırzését végzı szerv.

munkájának

törvényességi

felügyeletét,

(2) Az felügyelı bizottság legalább négy, de legfeljebb hat fıbıl álló testület.
(3) A felügyelı bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak betekinteni a DOSz
valamennyi iratába, továbbá az ügyek menetérıl felvilágosítást kérni az elnökségtıl, a DOSz
tisztségviselıitıl és dolgozóitól. A felügyelı bizottság munkájáról évente köteles beszámolni
a küldöttgyőlésnek.
25.§ (1) felügyelı bizottság tagja büntetlen elıélető magyar állampolgár lehet.
(2) A felügyelı bizottság tagjait a küldöttgyőlés abszolút többséggel, titkos szavazással egy
évre választja. Az felügyelı bizottság tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.
26.§ (1) A felügyelı bizottság legkésıbb a megválasztást követı 8 napon belül megtartja
alakuló ülését, amelyen saját tagjai közül elnököt választ.
(2) A felügyelı bizottság szükség szerint, de legalább kéthavonta egy alkalommal ülésezik.
(3) Az felügyelı bizottság javaslatot tesz a tisztségviselı visszahívására, ha a tisztségviselı
a 90 napja nem vesz részt a DOSz munkájában;
b tevékenységével összefüggésben kárt okoz;
c tevékenysége során, azzal összefüggésben jogszabálysértést követ el.
(4) Az felügyelı bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a küldöttgyőlés és az
elnökség ülésein. A küldöttgyőlés és az elnökség ülése nem hozhat határozatot, amennyiben
az ülésen a felügyelı bizottság legalább egy tagja nincsen jelen.
(5) A felügyelı bizottság tagjai megbízatásának megszőnésére a 19.§ (4) rendelkezései, a
felügyelı bizottság tagjainak visszahívására a 20.§ (1)-(2) bekezdések rendelkezései
irányadók, azzal, hogy a visszahívást az elnökség kezdeményezheti. Az felügyelı bizottság
tagjának visszahívásáról a küldöttgyőlés minısített többséggel, titkos szavazással, soron
kívül dönt.
Titkárság
27.§ (1) A DOSz szervezı, ügyviteli és adminisztratív munkáját a titkárság látja el. A
titkárság ügyviteli rendjét az általános elnökhelyettes az elnökkel egyetértésben hagyja jóvá.
A titkárságvezetı által vezetett titkárság munkáját az általános elnökhelyettes irányítja. A
titkárságvezetıt az elnökséggel egyetértésben az elnök nevezi ki.
(2) A titkárság – az általános elnökhelyettes felügyelete alatt – gondoskodik többek között:
a az irattárazás végzésérıl,
b a DOSz honlapjának (www.dosz.hu) üzemeltetésérıl,
c gondoskodik a DOSz bármely szervezeti egységének ülésén a jegyzıkönyvek,
emlékeztetık, illetve feljegyzések készítésérıl, hitelesítésérıl és azoknak a DOSz
honlapján történı közzétételérıl, s a DOSz bármely szerve által hozott döntésnek az
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érintettekkel való bizonyítható közlésérıl, s a DOSz honlapján történı nyilvánosságra
hozatalról.
(3) A küldöttgyőlés és az elnökség határozatairól évenkénti bontásban a titkárság
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a döntések tartalmát, idıpontját, hatályát, a döntést
támogatók és azt ellenzık számarányát, valamint a döntés végrehajtójának személyét és a
végrehajtásra szabott határidıt tartalmazza.
A tudományos osztályok
28.§ (1) A DOSz tudományos osztályok felügyeletéért felelıs elnökségi tagja az 1. számú
mellékletben felsorolt tudományterületek szerint, illetve az elnökség külön beleegyezése
szerinti néven tudományos osztályokat szervezhet.
(2) A tudományos osztály tagjai a DOSz adott tudományterületet mővelı tagjai. Egy tag több
tudományos osztálynak is lehet tagja, de több tudományos osztályban vezetıi vagy vezetı
tisztségviselıi megbízatást nem vállalhat. A tudományos osztályba az adott tudományos
osztály elnökénél lehet jelentkezni. A tudományos osztály tagjával vagy tudományos
osztályba jelentkezı felvételével szemben kifogás emelhetı, amennyiben az érintett a
tudományos osztály vezetıjének felhívására nem tudja alátámasztani, hogy az adott
tudományterületet mőveli. A kifogás alaposságáról az elnökség bármelyik fél megkeresésétıl
számított 15 napon belül dönt.
(3) Az egyes tudományos osztályok elnöki teendıinek ellátására a DOSz elnöksége minden
év február 15-ig nyilvános pályázatot ír ki. A tudományos osztály elnöki mandátuma a
következı elnök megválasztásáig tart. A tudományos osztály elnökének feladatai különösen:
a felügyeli a tudományos osztály szabályos mőködését, kapcsolatot tart a DOSz
elnökségével, összehívja a tudományos osztály üléseit,
b szervezi és irányítja a tudományos osztály éves tevékenységét,
c félévente a DOSz elnöksége felé írásban számol be a tudományos osztály
tevékenységérıl és terveirıl.
(4) A tudományos osztályok mőködési rendjére a DOSz elnöksége ügyrendi mintát biztosít,
ezen túl a tudományos osztály maga alakítja ki mőködésének részletes szabályait, amely a
tudományos osztály alakuló ülését követı ülésen kerül elfogadásra, változtatásához a
tudományos osztályokat felügyelı elnökségi tag jóváhagyása szükséges.
(5) A tudományos osztályok feladatai különösen:
a véleményt nyilváníthat a DOSz testületei által hozott tudományos tartalmú
döntésekben,
b minden tudományszervezéshez, tudományos tevékenységhez kapcsolódó szervezı
tevékenység az adott tudományterületet jellemzı igények, illetve az
interdiszciplinaritáson alapuló együttmőködés jegyében.
Bizottságok
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29.§ (1) Azoknak a feladatok ellátására, amelyek speciális szakértelmet igényelnek, vagy
amelyek rendkívüli jellegüknél további szervezeti formát is szükségessé tesznek, az
elnökség állandó vagy eseti bizottságot hozhat létre.
(2) A bizottság megbízása határozott vagy határozatlan idıre, illetve adott feladat
elvégzésére szólhat. A bizottságok kizárólag tanácsadó, elıkészítı jogkörrel rendelkeznek,
önálló döntési jogkörrel nem ruházhatók fel.
(3) A bizottságok feladatuk és mőködésük meghatározására ügyrend-tervezetet dolgoznak
ki, amelyet az elnökség hagy jóvá.

V. fejezet
A DOSz gazdálkodása
30.§ (1) A DOSz vagyona költségvetési támogatásból, valamint a tagok által fizetett díjakból,
jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve célja
megvalósítása érdekében – gazdálkodó szervezeti egységeiben – folytatott vállalkozási
tevékenységbıl áll.
(2) A DOSz költségvetését az elnökség elıterjesztése alapján az év elsı rendes
küldöttgyőlésének alkalmával, de legkésıbb minden év március 15-éig köteles megállapítani.
(3) A DOSz költségvetésének végrehajtásáról a DOSz elnöke, és amennyiben van ilyen, az
elnökség gazdálkodásáért felelıs elnökségi tagja közösen kötelesek gondoskodni.
(4) A felügyelı bizottság folyamatosan köteles ellenırizni a DOSz költségvetés
végrehajtásának szabályszerőségét.
(5) A költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolót adott költségvetési évet követıen,
az év elsı rendes küldöttgyőlésének alkalmával, de legkésıbb március 15-ig az elnökség
terjeszti a küldöttgyőlés elé. A küldöttgyőlés köteles a beszámolót megtárgyalni, arról
egyszerő többségi szavazással dönteni.
(6) A DOSz tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a
DOSz tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VI. fejezet
Összeférhetetlenség
31.§ (1) A vezetı tisztségviselıi megbízatás összeférhetetlen bármely politikai pártban viselt
tisztséggel.

(2) A vezetı tisztségviselı nem lehet:
a magyarországi állami és az állam által elismert nem állami felsıoktatási intézmény
hallgatói önkormányzatának elnöke,
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b
c

a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökségének tisztségviselıje,
magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató
felsıoktatási intézmény fıállású adjunktus, fıiskolai docens, egyetemi docens,
fıiskolai tanár, egyetemi tanár beosztású közalkalmazottja.

(3) A felügyelı bizottsági tagság mindenfajta DOSz-on belüli megbízatással, tisztséggel
összeférhetetlen továbbá alkalmazandó a 30.§ (2) bekezdés. A felügyelı bizottság tagjai
nem vállalhatják operatív feladatok elvégzését.
32.§ (1) Összeférhetetlenség fennállása esetén a tisztségviselı a tisztségébıl eredı jogait
nem gyakorolhatja.
(2) A tisztségviselı a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okokat a megválasztástól,
illetve az összeférhetetlenség megállapításától számított 30 napon belül köteles
megszüntetni.
(3) Amennyiben a tisztségviselı az összeférhetetlenségi okot a (2) bekezdés szerinti
határidın belül nem szünteti meg, mandátuma a határidı lejártát követı napon megszőnik.
(4) A tisztségviselık megválasztása esetén az összeférhetetlenséget az felügyelı bizottság
hivatalból vizsgálja.
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VII. fejezet
Átmeneti és hatályba léptetı rendelkezések
33.§ (1) Jelen alapszabályt az Nftv. 63.§ (2) bekezdése értelmében megalakuló DOSz
küldöttgyőlése 2012. december 19-i ülésén fogadta el.
(2) Jelen alapszabály elfogadása napján lép hatályba.
34.§ (1) Jelen alapszabály hatályba lépését megelızıen megválasztott tisztségviselık
mandátuma 2013. december 31-ig tart.
(2) Jelen alapszabály összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit az alapszabály
hatályba lépése elıtt megválasztott tisztségviselıkre is alkalmazni kell.
(3) A tisztségviselık megválasztásának szabályait, a szavazati arányokat, a tagdíj fizetés
mértékét a DOSz küldöttgyőlése az elnök és az általános elnökhelyettes együttes javaslata
alapján 2013. június 30-áig újraszabályozza, azzal, hogy azokat a következı rendes
tisztújításkor kell elıször alkalmazni.
(4) A tudományos osztályok felsorolását a DOSz elnöksége 2013. június 30-áig felülvizsgálja
és a küldöttgyőlés elé terjeszti.

Budapest, 2012. december 19.

elnök

felügyelı bizottság tagja
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1. számú melléklet

A DOSz elnöksége az alább felsorolt tudományterületek szerint tudományos osztályokat
szervezhet. A tudományos osztályokon belül albizottságok alakíthatók.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s

Agrártudomány
Biológia
Anyag-, gépész-, kohó-, közlekedés-, villamosmérnök
Építés- és építészettudomány
Filozófia
Fizika
Földrajz, földtudomány
Hadtudomány
Irodalomtudomány
Jog- és államtudomány
Kémiatudomány és vegyészmérnök
Közgazdaságtudomány
Matematika, számítástechnika, informatika
Mővészetek
Nyelvtudomány
Orvostudomány
Társadalomtudomány
Teológia
Történettudomány

16

2. számú melléklet
A DOSz tagnyilvántartása doktori képzést folytató intézmények szerint
1. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=1
2. Budapesti Corvinus Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=2
3. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=3
4. Debreceni Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=4
5. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=5
6. Eötvös Loránd Tudományegyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=6
7. Eszterházy Károly Fıiskola http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=27
8. Evangélikus Hittudományi Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=7
9. Kaposvári Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=8
10. Károli Gáspár Református Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=9
11. Közép-európai Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=10
12. Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=11
13. Magyar Képzımővészeti Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=12
14. Miskolci Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=13
15. Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=14
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16. Nemzeti Közszolgálati Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=28
17. Nyugat-magyarországi Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=15
18. Óbudai Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=26
19. Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=16
20. Pannon Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=17
21. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=18
22. Pécsi Tudományegyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=19
23. Semmelweis Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=20
24. Széchenyi István Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=21
25. Szegedi Tudományegyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=22
26. Szent István Egyetem http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=23
27. Színház- és Filmmővészeti Egyetem
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=190&i_ID=24
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3. számú melléklet
A tagdíjfizetés rendjérıl

1.§ A DOSz tagjai évente tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértéke xxxxxxxx.- Ft.
2.§ A felügyelı bizottság december 31-ig tájékoztatja a tagokat következı éves tagdíjuk
mértékérıl, amelyet a tagoknak tárgyév március 31-ig kell befizetniük.
3.§ (1) A befizetés módjai:
a átutalással a DOSz számlaszámára,
b elızetes egyeztetés alapján készpénzzel.
A tagdíjról a DOSz számlát bocsát ki.
4.§ Minden küldöttgyőlés elıtt annak helyszínén a tagok számára lehetıséget kell biztosítani
a tagdíj készpénzben történı befizetésére, illetıleg tagdíjtartozásaik rendezésére.
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