
Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának véleménye  

a testület 2014. évi tevékenységéről 

Az Országos Doktori Tanács alapszabálya szerint az FB a jogszabályoknak megfelelően az 
elmúlt évben is folyamatosan ellenőrizte az ODT működését, az alapszabály betartását, 
valamint gazdálkodását.  

A 2014. évi testületi tevékenységről készített, Dr. Csernoch László elnök által jegyzett 
beszámoló jól áttekinthető módon összefoglalja a testület 2014. évi tevékenységének főbb 
elemeit és eredményeit, kielégíti a korrekt tájékoztatás követelményeit.  

2014-ben új elnökség átvette a feladatokat, rendben megtörtént a személyi és székhely 
változásokkal kapcsolatos hivatalos ügyintézés, a változások bejelentése. 

Az ODT egyik fő feladata az elmúlt évben a MAB által ellenőrzött országos akkreditációs 
eljárás segítése volt. A MAB és az ODT együttműködésének fontos eleme, hogy az ODT 
adatbázisa biztosítja azt az adatszolgáltatási felületet, ami alapján a doktori iskolák működése 
nyomon követhető. Az ODT kiemelt feladat volt 2014-ben a www.doktori.hu programjainak 
az akkreditációs folyamat segítését szolgáló továbbfejlesztése, illetve az adatok frissítése.  Az 
ODT sikeresen birkózott meg a nehéz feladattal, ami jelentős többletköltséggel járt. Ehhez 
elengedhetetlen volt az EMMI segítsége. 

Az ODT végleges költségvetési beszámolójából látható, hogy az ODT az idén is takarékosan, 
1,5 millió Ft körüli jövőbeli tartalék képzésével látta el feladatát. A bevételi oldalon – mint 
látható – jelentős erősítést jelentett az EMMI egyszeri kiegészítő pénzügyi támogatása. A 
kiadási oldalon szereplő személyi és dologi kiadások indokoltak, mértéktartóak voltak. Az 
adatbázis fejlesztésével kapcsolatos, 4 millió Ft értéket meghaladó programozási költségek a 
fentebb jelzett fejlesztési feladatok ellátáshoz szintén indokoltak voltak.  

Feltűnő, és ezért magyarázatra szorul az egyéb költségek több mint 60%-os növekedése. 
Ennek oka az Országos Doktori és Habilitációs Tanács megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából, az MTA székházában 2014. április 22-én tartott ünnepi ülés, amely részletes 
áttekintést adott magyarországi doktori képzésről és a fokozatszerzésekről. Ennek az ünnepi 
ülésnek a terembérlete az MTA székházában 114300 Ft volt. Ha ezt figyelembe vesszük, ettől 
a tételtől eltekintünk, akkor kiderül, hogy a szokásos egyéb költségek valójában jelentősen 
csökkentek, köszönhetően annak, hogy a Debreceni Egyetem a postaköltségek egy jelentős 
részét magára vállalta, illetve a Semmelweis Egyetem vendéglátóként biztosítja az üléseken 
az "ellátást". 

Összefoglalóan: mind a beszámoló, mind tevékenységének folyamatos nyomon követése 
alapján megállapíthatjuk, hogy az ODT a közhasznú működésre előírt szabályokat betartva 
végezte munkáját a 2014-as évben is. 

A Felügyelő Bizottság mindezek alapján a beszámoló elfogadását javasolja a testületnek. 

Budapest, 2015. május 7. 
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