
 

Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának (FB) véleménye  

a testület 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóiról 

Az Országos Doktori Tanács alapszabálya szerint az FB ellenőrzi az ODT jogszabá-

lyoknak megfelelő működését, az alapszabály betartását, valamint az ODT gazdálkodását.  

A 2012. évi testületi tevékenységről készített, Mihály György elnök által jegyzett 

beszámoló összefoglalja a testület 2012. évi szakmai tevékenységének fontosabb céljait, 

elemeit és eredményeit.  

Az ODT az év folyamán, az alapszabálynak megfelelően 2012-ben 3 tanácsülést tartott. 

Az üléseken 10 határozat született. Az ODT fő feladata ebben az évben is a www.doktori.hu 

doktori adatbázis működtetése és folyamatos fejlesztése volt. Az adatbázisban szereplő 

oktatói-témavezetői kör adatai folyamatos frissítésre kerültek, ami hozzájárult a honlap 

dinamikussá tételéhez. 

Az ODT költségvetési beszámolója tartalmi szempontból tükrözi a végzett szakmai tevé-

kenységet. Az ODT a lehetőségekhez képest takarékosan látta el feladatát. Az előző években 

változatlan szintű, 2008-ban megállapított intézményi tagdíjakat hozzáigazította a fogyasztói 

árindex bekövetkezett növekedéshez, s ezzel jelentősen megemelte az éves tagdíj szintjét 

(5,115 mill. Ft). A kiadások ugyanakkor mintegy 600 eFt-tal csökkentek. A kiadások döntő 

részét ebben az évben is a személyi költségek (titkár és adatbázis koordinátor díjazása, az 

ezek után fizetendő járulékok, 2,7 mill. FT) és szoftverfejlesztések tették ki (1,6 mill. FT). 

Ezek a költségek indokoltak és visszafogottak.  

A megnövekedett tagdíjak és a takarékos gazdálkodás következtében az ODT gazdálko-

dása pozitív pénzügyi egyenleggel zárult. A folyó bevétel és kiadás egyenlege meghaladja a 2 

mill. FT-ot. Ha ebből levonjuk a következő évre előre befizetett 1,72 mill. FT-ot, még akkor 

is 300 eFt-ot meghaladó pozitívum adódik. Ha az éves tagdíjakkal (5,115 mill. Ft) állítjuk 

szembe a kiadásokat, akkor közel 800 eFt többlet adódik. 

Mind a Közhasznúsági jelentés, mind az Elnöki beszámoló kielégíti a korrekt tájékoztatás 

követelményeit. Két dologra azonban fel szeretnénk hívni az elnökség figyelmét.  

a) Úgy látszik, hogy a Közhasznúsági jelentés a bevételek között két olyan intézmény100 

eFt-nyi tagdíját is számításba veszi, amelyek az Elnöki beszámolóban be nem fizetett tételként 

szerepel. Kérjük annak ellenőrzését, nem tévedés-e ezek bevételként való beszámítása.  

b) az Elnöki beszámoló az a Közhasznúsági jelentésben szereplőtől eltérő rendezésben és 

csak a 2012-es évre vonatkozó gazdálkodási adatokat közli. Javasoljuk ezek összehangolását 

és kiegészítését az előző évi adatokkal. Ez átláthatóbbá teszi a gazdálkodási adatokat és 

jobban elősegíti azok értékelését a tagság által. Mellékelünk egy ilyen szemléletben össze-

állított kimutatást, amit az elnökség figyelmébe ajánlunk. 



Összefoglalóan: mind a beszámoló, mind tevékenységének folyamatos nyomon követése 

alapján megállapíthatjuk, hogy az ODT olajozottan és korrekten, a közhasznú működésre 

előírt szabályokat betartva végezte munkáját a 2012-es évben is. 

A Felügyelő Bizottság mindkét beszámoló elfogadását javasolja a testületnek. 

Budapest, 2013. február 6. 

 

 

 

Dr. Galántai Aurél Dr. Kóczy T. László  Dr. Zalai Ernő s.k. 

      FB tag FB tag FB elnök 

 

Melléklet: minta a pénzügyi beszámolóra 

Adatok az ODT 2012. évi pénzügyi beszámolójához (Ft) 

 

Megnevezés 2011 2012 2011 2012 

induló egyenleg 315 140 1 049 760 -- -- 

  Bevétel Kiadás 

adott évi tagdíj  4 055 000 3 590 000 -- -- 

kamat 1 982 1 561 -- -- 

előrehozott következő évi tagdíj 1 425 000 1 720 000 -- -- 

személyi kiadások -- -- 3 011 194 2 664 936 

titkár -- -- 1 314 923 903 204 

adatbázis koordinátor -- -- 525 271 504 732 

járulékok -- -- 1 171 000 1 257 000 

működési költségek -- -- 1 916 168 1 664 987 

programozás -- -- 1 559 333 1 501 495 

könyvelés -- -- 100 000 100 000 

banki költségek -- -- 17 315 24 367 

székhelyhasználat 180 000 -- 175 000 -- 

egyéb (posta, bélyegző, ülések, stb.) -- -- 64 520 39 125 

összesen 5 661 982 5 311 561 4 927 362 4 329 923 

záró egyenleg  1 049 760 2 031 398   

adott évi összes tagdíj   5 115 000   

 ebből hátralék   100 000   

 


