
Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának véleménye  

a testület 2015. évi tevékenységéről 

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

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

A 2015. évi testületi tevékenységről készített, Dr. Csernoch László elnök által jegyzett beszámo-
ló jól áttekinthető módon összefoglalja a testület 2015. évi tevékenységének főbb elemeit és 
eredményeit, megfelel a korrekt tájékoztatás követelményeinek. 

Az elmúlt évben az ODT egyik kiemelt feladata volt a doktori iskolák MAB által 2014-15. év-
ben lefolytatott akkreditációjának értékelése, valamint a habilitáció helyzetének áttekintése, a 
tudományági habilitációs követelményekre megfogalmazott javaslat kidolgozása. 

A MAB és az ODT együttműködésének továbbra is fontos eleme az Országos Doktori Adatbá-
zis, ennek fejlesztése a 2015. év egyik kiemelt feladat volt (doktoranduszok és doktorjelöltek 
saját adatlapja, az értekezések MTMT-be való áttölthetősége, a honosított fokozatok nyilvántar-
tása). Az adatbázis fejlesztése illetve karbantartása egyben az ODT éves költségvetésének ki-
emelten legnagyobb tétele is. 

Az ODT kiadásai a megelőző év kiadásainak több, mint másfélszeresére növekedtek (3,6 m Ft-
tal, 56%-kal). Ezen belül a személyi kiadásokra fordított összeg 376 e Ft-tal (21 %-kal) nőtt, a 
kiadások növekedés meghatározó tényezője az adatbázis programozása költségeinek 3,3 m Ft-tal 
(75%-kal) történt növekedése volt. 

Eme költségnövekedés fedezeteként, a befizetett tagdíjakon felül, az ODT örvendetes módon 
támaszkodhatott a megnövekedett külső támogatásokra is: a tárgyévi támogatások összege 3,1 m 
Ft-tal haladta meg az előző éves támogatást. Az EMMI-től és a DOSZ-tól kapott többlettámoga-
tás lényegében fedezte az adatbázis fejlesztésének és működtetésének többletköltségét. 

A megnövekedett pénzforgalom miatt nőttek a banki költségek, ugyanakkor az egyéb költségek 
csökkentek, nagyrészt annak is köszönhetően, hogy a postaköltségek egy jelentős részét a Deb-
receni Egyetem, a testület üléseinek a finanszírozását pedig a vendéglátó Semmelweis Egyetem 
vállalta magára. 

A 2015. évi gazdálkodást az ODT – jórészt 1,465 m Ft-nyi tagdíjak 2014-re előrehozott befize-
tésének köszönhetően – 2,3 m Ft nyitó egyenleggel indította. Az felmerülő – egyébként indokolt 
– többletköltségek miatt az éves gazdálkodást 1,5 m Ft egyenleggel zárta a tárgyévet, ez a tarta-
lék képzés az új gazdálkodási esztendő indításához és viteléhez biztonságos (a tárgyév összes 
költésének 15%-át meghaladó) alapot teremt. 

Összefoglalóan: mind a beszámoló, mind tevékenységének folyamatos nyomon követése alapján 
megállapíthatjuk, hogy az ODT a közhasznú működésre előírt szabályokat betartva végezte 
munkáját a 2015-as évben is. 

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

Budapest, 2015. április 8. 
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