Jegyzőkönyv
DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály ülése
2015. 01. 31. 13.00, Gödöllő Szent István Egyetem

Az osztályülés kezdetén Novák Ádám elnöki köszöntőjét követően a jelenlevők létszáma
alapján határozatképtelennek nyilvánította az ülést. [1. melléklet jelenléti ív, 11 rendes tag a
43-ból, továbbá tagjelöltként Gál Máté EKF, Kiss Csaba EKF, Sós János ELTE, Teleki
András János ELTE, Varga Péter ANNYE].
Elnök úr az ülést elhalasztotta a meghívóban közölt megismételt közgyűlés időpontjára
(2015. 01. 31. 13.30). A megismételt ülésre a fentebbi időpontban sor került, mely a
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes volt.
Elnök úr jegyzőkönyv-vezetőnek Schrek Katalin titkárt kérte fel, az osztály ügyrendjének
megfelelően. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat.

1. Elnöki megnyitó és köszöntő
2. A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása
3. Tisztújítás: a beérkezett alelnöki pályázatok elbírálása – szavazás
4. Tájékoztatás a II. Mérföldkő konferenciáról
5. Tájékoztatás a DOSz Tudományos Osztályok 2015. január 17-én tartott Workshopjáról
6. DOSz Tavaszi Szél 2015 előkészületeinek megbeszélése, feladatok kiosztása
7. OTDT-delegálás ügyében történt fejlemények megbeszélése
8. A 2015-re tervezett események egyeztetése, benne:
DOSz Café-k
OTDK megjelenés
A 2015-ös DOSz TePo vándorrendezvény sorsa
9. A tagok javaslatainak tárgyalása
10. Egyebek
Az osztály tagjai kézfeltartással egyhangúlag elfogadták a napirendet.
1. Elnöki megnyitó és köszöntő
Novák Ádám elnök úr röviden köszöntötte a megjelent tagokat és tagjelölteket. Ezt követően
a második napirendi pontra áttérve megkérte a tagjelölteket, hogy mutatkozzanak be a
megjelenteknek.
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2. A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása
Gál Máté: Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Bölcsészettudományi Kar,
Történelemtudományi Doktori Iskola. Kutatási téma: A katolikus egyház és az állam viszonya
Brezanóczy Pál egyházkormányzatának ideje alatt (1956–1972). Témavezető: Dr. Rainer M.
János.
Kiss Csaba: Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Bölcsészettudományi Kar,
Történelemtudományi Doktori Iskola. Kutatási téma: Eger város Rákóczi-szabadságharc
korabeli története. Témavezető: Dr. Gebei Sándor.
Sós
János:
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
Kar
Történelemtudományok Doktori Iskola. Kutatási téma: A függetlenségi ellenzék története
1861–1884. Témavezető: Dr. Erdődy Gábor.
Teleki János: Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Történelemtudományok Doktori Iskola. Kutatási téma: Teleki Sándor (1821–1892) élete és
pályafutása. Témavezető: Ifj. Dr. Bertényi Iván.
Vágó Péter: Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Interdiszciplináris Doktori
Iskola. Kutatási téma: Német-francia és német-lengyel kapcsolatok, magyar
szomszédságpolitika. Témavezető: Dr. Kiss J. László
A tagjelöltek bemutatkozását követően a jelenlevő tagok titkos szavazáson döntöttek a
felvételről. A jelenlévő 11 osztálytag szavazott, a szavazatok az alábbiak szerint oszlottak
meg.
Név
Gál Máté
Kiss Csaba
Sós János
Teleki János András
Vágó Péter

Igen
11
11
11
11
11

Nem
0
0
0
0
0

A tagfelvételi kérelmek mindegyikét támogatta az osztályülés. Elnök úr az osztály nevében
gratulált az új tagoknak.
3. Tisztújítás: a beérkezett alelnöki pályázatok elbírálása – szavazás
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A Történelem- és Politikatudományi osztály elnökségének összetételében történt változások
eredményeként az alelnöki tisztség 2015. január 1. óta nem került betöltésre. A megüresedett
és meghirdetett feladatkör vállalására az osztályülést megelőző napig nem érkezett be
hivatalos pályázat. A jelöltek hiányában pedig az alelnöki tisztség betöltésének kérdésében
nem történt előrelépés.
4. Tájékoztatás a II. Mérföldkő konferenciáról
A II. Mérföldkő Konferenciára 2014. november 21–23 között került sor a Pécsi
Tudományegyetemen. A konferencián szó esett a felsőoktatás tervezett átalakításával
kapcsolatos elképzelésekről, a doktori képzés jövőjével kapcsolatos perspektívákról és a
DOSz szervezetének következő évi feladatairól. Tovább szintén ugyanezen alkalommal került
sor a DOSz új elnökségének felállítására.
5. Tájékoztatás a DOSz Tudományos Osztályok 2015. január 17-én tartott Workshopjáról
Az ELTE BTK-ra összehívott megbeszélésnek két kiemelt témája volt. Az egyik a Tavaszi
Szél Konferencia előkészületeinek egyeztetése, míg a másik a DOSz ügyrendjének
módosítása a DOSz tagság kezelésének vonatkozásában.
 A Tavaszi Szél tekintetében kijelölték a legfontosabb határidőket és a jelentkezési eljárás
menetét, követelményeit. Újításként került bevezetésre az absztraktbírálat módszere, valamint
az az eljárás miszerint kötelező a konferencia kötetbe szánt tanulmányok esetében két
szakmai lektor véleményének csatolása, amelynek beszerzése a szerző kötelessége. Mindkét
eljárás célja a prezentálására és publikálásra kerülő anyagok szakmai minőségének biztosítása
és a Tavaszi Szél konferencia színvonalának növelése.
 A létszámok tekintetében a DOSz osztályonkénti keretszámokat határoz meg a
jelentkezés lezárta után és értesíti arról az illetékes osztályokat.
 Jelentkezés feltétele a www.dosz.hu-ról elérhető online regisztrációs felületen való
regisztráció, amelyre 2015. február 26-ig van lehetőség. A jelentkező adatai
mellett egy kibővített absztrakt felöltése szükséges, amelynek terjedelme 2500 –
4000 karakter. Az absztrakt nyelve az előadás nyelve, amely angol és magyar
egyaránt lehet. A beérkezett absztraktokat az osztályok bírálják el és rangsorolják.
Amennyiben a beérkezett jelentkezők száma az adott osztályban meghaladja a
DOSz elnöksége által meghatározott keretszámot, úgy a jelentkezés sorrendje
alapján kerülnek be a konferenciára.
 Szekciónként két szekcióvezető lesz. Az ő személyüket illetően először az EKF
szervezőbizottsága ajánl személyeket, második körben pedig a fennmaradó üres
helyekre az adott tudományos osztály szervez szekcióvezetőt. Egyetlen kritérium,
hogy a felkért szekció elnöknek tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
-3-

Jegyzőkönyv
DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály ülése
2015. 01. 31. 13.00, Gödöllő Szent István Egyetem

 A tanulmány egységes formai követelményei letölthetőek a DOSz honlapról. A
tanulmányok megjelenéséhez 2 bírálói vélemény szükséges, melyet az író maga
szerez be. A bírálói szempontsort és a szerző nyilatkozatát a DOSz elérhetővé teszi
a honlapon. A kötetben az adott cikk mellett meg fog jelenni a két bíráló neve. A
kötet online formában kerül kiadásra.
 A tudományos osztályok ügyrendjének változásai
Az ügyrendet és annak módosítási javaslatait a megbeszélésen Bodó László, a jogtudományi
osztály elnöke ismertette. A DOSz tagság státuszát illetően két megkülönböztető kategória
kerülne bevezetésre: az aktív és a pártoló tag. Az aktív tag szervesen részt a saját tudományos
osztályának életében, célkitűzéseinek és feladatinak megvalósításában. Míg a pártoló tagok
alapvetően passzívan viszonyulnak az osztállyal kapcsolatos munkakörök ellátásához. Ezen
felül az ügyrend módosítási javaslat bemutatáskor külön szó esett az egyes tudományos
osztályok tagságából – jogviszony megszűnés vagy fokozatszerzés eredményeképpen – kivált
és alumni státuszba lépett tagok részére létrejövő külön álló alumni osztály felállításáról,
amely tudományterületre való tekintet nélkül – mintegy interdiszciplináris módon – tartaná
össze a már abszolutóriummal vagy doktori címmel rendelkező doktoranduszokat.
6. DOSz Tavaszi Szél 2015 előkészületeinek megbeszélése, feladatok kiosztása
A DOSz Tavaszi Szél Konferenciája idén 2015. április 10–12-én kerül megrendezésre. A
rendezvény helyszínét pedig az Eszterházy Károly Főiskola biztosítja. A konferencia
szervezésében a tudományos osztályok kiemelt szerepet vállaltak, hiszek az ő feladatuk a saját
tudományágukhoz kötődő szekciók és tagozatok megszervezése és lebonyolítása. Szintén a
tudományos osztályok feladata a beérkező absztraktok meghatározott szempontok szerint
történő bírálata, amely egyrészt a jelentkezők korlátozott létszámát, másrészt a megfelelő
szakmai színvonalat hivatott biztosítani.
Az osztály újonnan megszavazott, egri képviseletben jelenlévő tagjai tájékoztatást
nyújtottak a konferencia szervezésének helyi előkészületeiről. Gál Máté az EKF DÖK elnöke
elmondta, hogy az áprilisi konferencia három helyszínen zajlik majd a Líceumban, az EKF B
épületében és a Klapka utcai épületegyüttesben. Az elképzelések szerint minden egyes
szekció lebonyolításában lenne egy helyi titkár, aki segít a szekciók lebonyolításban és a
technikai háttér biztosításában. Mindemellett a szervezőbizottság támogatást nyújt a TePo-nak
a szekció elnökök ajánlásában és felkérésben. Ennek kapcsán Gál Máté ismertette a
Történettudományi szekcióba javasolt oktatók névsorát:




Gebei Sándor (középkor, koraújkor)
Romsics Ignác (újkori magyar történelem)
Németh István (újkori egyetemes történelem)
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Ismertetésre kerültek továbbá a konferencia jelentkezés során beérkező absztraktok
bírálatának szempontjai. Az összefoglalók szakmai értékelését a feladatra jelentkező
osztálytagok végzik, saját kutatási korszakuknak megfelelő tematikában. A bírálatra
jelentkező tagok listája:












Bayerné Sipos Mónika
Fekete Bálint
Hamerli Petra
Hevő Péter
Novák Ádám
Schrek Katalin
Sós János
Szabó Tamás
Szemethy Tamás
Székely Tünde
Teleki András János

7. OTDT-delegálás ügyében történt fejlemények megbeszélése
Az OTDK Társadalomtudományi és Humántudományi Szekció Szakmai Bizottságinak 2014.
október 17-én Dunaújvárosban tartott ülésén Bayerné Sipos Mónika és Zila Gábor képviselte
a Történelem- és Politikatudományi Osztályt. A megbeszélés alapvető célja a XXXIII.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításával kapcsolatos kérdések
megvitatása volt. A megbeszélés alkalmával azonban a doktorandusz képviselőknek
lehetőségük adódott javaslataik előterjesztésére. Ezek között szerepelt, hogy a DOSz
tudományos osztályai is részt vehessenek az OTDK szervezésében, valamint, hogy az egyes
szakterületekhez kötődő doktoranduszokat be lehessen vonni az OTDK pályamunkák
bírálatának folyamatába. Bár az OTDK Társadalomtudományi és Humántudományi
Szekciójának Szakmai Bizottságai érdeklődtek a felvetések iránt, azok gyakorlatban történő
megvalósítását illetően érdemi előre lépés nem történt.
Az OTDT doktorandusz delegáltságának rendszerében a közeljövőben változások
kerülnek bevezetésre. Minden osztályt delegálhat egy tagot és egy pót tagot. A DOSz TePo
részéről erre a feladatra kijelölt személy Zila Gábor, helyettese pedig Novák Ádám.
8. A 2015-re tervezett események egyeztetése:
A TePo az idei évben is folytatja a DOSz Café elnevezésű rendezvénysorozatát, amely kora
tavasszal két programmal is jelentkezik.

-5-

Jegyzőkönyv
DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály ülése
2015. 01. 31. 13.00, Gödöllő Szent István Egyetem

 2015. február 27-én az Eszterházy Károly Főiskolán kerül megrendezésre a DOSz
TePo idei évi első kerekasztal beszélgetése, amelynek címe „Az áltudományosság
tudós szemszögből.”
 2015 márciusában pedig a történelem tankönyv írás témája kerül középpontba. Az
osztály tagjai közül Fekete Bálint, Sós János és Szemethy Tamás vállalta a szervezési
feladatokat. Az előzetesen kidolgozott koncepciójuknak megfelelően egy
tankönyvíróból, két középiskolai tanárból, egy tankönyvtörténészből és egy
szakmódszertanos szakemberekből álló beszélgetésen nyílna lehetőség a
tankönyvekkel kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatására.
Szávay László, a DOSz immáron leköszönt stratégiai elnökhelyettesének szorgalmazására,
2015 májusában indul el a Fiatal Tudósok Estje című DOSz rendezvénysorozat, amelynek
célja, hogy a fiatal doktoranduszok neves szakmai előadók társaságában és széles körű
hallgatóság előtt beszélhessenek a kutatási témájukról és az aktuális, egyben történeti korokra
visszavezethető társadalmi, valamint politikai problémákról. Az DOSz vezetése által
meghatározott koncepció alapján májustól októberig minden héten megrendezésre kerülne
egy tudományos osztály által vállalt est. A részletes programterv egyelőre még kidolgozásra
vár. A DOSz TePo által leadott témajavaslat címe „Történész, politológus doktoranduszok
reflektálnak a mai diplomáciai, gazdasági és kisebbségi problémákra az elmúlt 150 év
tapasztalatainak tükrében.” Ugyanezen rendezvénnyel kapcsolatban Hevő Péter javaslatot tett
a német-magyar kapcsolatok, Hamerli Petra pedig az olasz-magyar kapcsolatok 20. századi
történetéhez kapcsolódó átfogó előadás tartására.
Végül pedig a DOSz TePo évente megrendezésre kerülő novemberi vándor
rendezvényével kapcsolatban merült fel több javaslat. Azonban konkrét elhatározás nem
történt. A helyszín és a téma egyelőre bizonytalan. Elhangzott témajavaslatok:
 Kerekasztal beszélgetés a kisebbségpolitikáról, autonómiáról, nemzetiségi
politikáról, kolozsvári helyszínen, magyar és erdélyi magyar politikusok
bevonásával
 Egyetemi peregrináció egykor és ma
9. A tagok javaslatainak tárgyalása
Novák Ádám elnök az osztály taglétszámának kezelésével kapcsolatban fogalmazott meg
ajánlásokat, amelyek összhangban voltak a DOSz központi vezetése által szorgalmazott
ügyrend módosítási törekvésekkel. Ennek tükrében két fontosabb javaslat került az
osztályülésen ismertetésre és megszavaztatásra.
 Az 1. számú indítványnak megfelelően azon osztálytagok, akik az összehívott
osztályülést megelőzően legkésőbb egy nappal semmilyen formában nem jelzik a
részvételi vagy távol maradási szándékukat, az osztály elnöksége automatikusan
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pártoló tagnak javasolja. A státusz megváltoztatásáról pedig a jelen lévő osztály tagok
titkos szavazással döntenek.
A 2. számú indítvány értelmében azok a tagok, akik egymást követően két
osztályülésen nem jelennek meg, az azokat követő harmadik osztályülésen az osztály
elnöksége szintén indítványozza a pártoló taggá való nyilvánítást. A státusz
megváltoztatásáról jelen esetben is a jelen lévő osztály tagok titkos szavazással
döntenek.

Novák Ádám osztályelnök elmondta, hogy a fenti rendelkezések célja nem az osztály létszám
csökkentése, hanem az osztály tagok aktivitásának fenntartása. A tudományos osztályok
ügyrendjének közeljövőben történő módosításai alapján az aktív tag és a pártoló tag közötti
megkülönböztetés mindenképpen bevezetésre kerül. Nekünk arról kell szavazni, hogy ez a
folyamat milyen formában menjen végbe az osztályon belül (automatikusan, vissza nem
jelzés esetén).
Az 1. számú javaslatot a jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta.
A 2. számú javaslatot a jelenlévő tagság 14 igennel, 1 nemmel és 1 tartózkodással elfogadta.
A szavazást megelőzően Novák Ádám elnök a témához szorosan kötődően ismertette az aktív
és a pártoló tag közötti különbségeket: aktív tagság előnyei közé tartozik a szavazó jog, illetve
a különböző rendezvényeken és konferenciákon való kedvezményes regisztráció/részvétel,
lehetőségtől függően szállás biztosítása; míg a pártoló tagoknak nem járnak az ehhez hasonló
kedvezmények, illetve az osztályülések alkalmával nem vehetnek részt a döntéshozatalban,
mivel nem rendelkeznek szavazati joggal.
A fentebb vázolt és elfogadásra került eljárásmód a következő osztályülés idején már
érvényben lesz. A megváltozott feltételekkel kapcsolatos információkat a soron követező
osztályülés meghívója már tartalmazni fogja.
10.

Egyebek

Székely Tünde, a DOSz TePo politikatudományi referense tájékoztatást nyújtott a 2015.
május 28-29-én Kolozsvárott megrendezésre kerülő IV. Erdélyi Politikatudományi
Konferenciáról. Továbbá jelezte, hogy a szervezők a TePo tagjai számára ismét lehetőséget
nyújtanak, hogy kutatási témájukat a szóban forgó rendezvényen prezentálják. Az előadások
tervezett nyelve angol és magyar lesz.
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Gödöllő, 2015. január 31.

……………………………..

……………………………..

Novák Ádám

Schrek Katalin

Elnök

Jegyzőkönyv–vezető
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