Jegyzőkönyv
DOSz Történelem- és Politikatudományi Osztály üléséről
2013. 08. 30. Gödöllő
Elnök úr a megjelentek köszöntése után a megjelentek számának alapján határozatképesnek
nyilvánította az ülést (L. Jelenléti ív). Jegyzőkönyv vezetőnek Novák Ádám titkárt kérte fel,
az osztály ügyrendjének megfelelően. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat.
1. Új tagok bemutatkozása
2. Szavazás a tagfelvételről
3. Őszi tagtoborzás
4. OTDT delegáltakkal kapcsolatos tájékoztatás
5. A 2013-as novemberi kerekasztal beszélgetés
6. A 2014-as programok, feladatok
7. Tagok javaslatai, egyéb
Szávay László DOSZ elnökségi tag, módosító javaslatot tett a napirendre vonatkozólag,
miszerint vegyük előre az OTDT delegáltak megszavazásának ügyét. A módosító indítványt 9
igen szavazattal nyílt szavazás keretében az ülés elfogadta.
1. napirendi pont: OTDT delegáltakkal kapcsolatos tájékoztatás
Szávay László ismertette az OTDT delegáltak feladatát. Megválasztásukkal kapcsolatban
DOSz elnökségi tagként azt javasolta, a delegáltakról a következő ülés alkalmával
szavazzunk. Tájékoztatta az ülés résztvevőit a DOSz által elnyert az állami támogatásról (5
millió forint), melyet tudományos osztályok között kívánnak szétosztani. A támogatásra
pályázni kell a DOSz elnökségéhez. Előreláthatólag szeptember végére lesz a pályázat kiírva.
100-300 ezer forintig áll rendelkezésre pályázható összeg. Az osztály szervezettsége és eddigi
lendületes kezdése okán számíthat a maximum összegre, ha jó lesz a pályázata is.
2. napirendi pont: Új tagok bemutatkozása
Jelenlévő új tagok bemutatkoztak:
Csiszár Imre: Debreceni Egyetem, Történelem- és Néprajztudományi Doktori Iskola, 1945
utáni agrártörténet.
Schrek Katalin: Debreceni Egyetem, Történelem- és Néprajztudományi Doktori Iskola, Orosz
és angol diplomáciai kapcsolatok a 19. században.
Zeman Ferenc Csaba SZTE
Kollányi Irén BZSE
Bezsenyi Tamás ELTE BTK
3. napirendi pont: Szavazás a tagfelvételről
Az új tagok felvételéről titkos szavazást tartott az ülés. A szavazás eredménye: 9 leadott
szavazat alapján 9 Igen és 0 Nem szavazattal
Bozó-Szűcs Diánát
Schrek Katalint
Kerényi Évát
Csiszár Imét
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Borbély Zoltánt
Nagy Andort
Zeman Ferenc Csaba
Csunderlik Péter Tibort
Bezsenyei Tamást
Kollányi Irént
A gyűlés egyöntetűen megaszavazta.
4. Napirendi pont: Őszi tagtoborzás
Elnök úr felkérte a tagságot, hogy minden tag a saját intézményének a DÖK-höz továbbítsa a
későbbiekben általa megfogalmazott levelet.
5. napirendi pont: A 2013-as novemberi kerekasztal beszélgetés
Elnök úr ismertette az eddigi munkát, és fejleményeket. A „Mit keres a Szent Korona a
címerben” c. kerekasztal beszélgetés eddig megbeszélt eredményeit bemutatta. A kerekasztal
beszélgetés az ELTE „Pázmány Péter-hét” c. rendezvényének keretében lesz megtartva
november 7-én az ELTE kari tanács termében. A tervek szerint Pálffy Géza, és ifj. Bertényi
Iván bevezető történeti előadást követően Maczó Ferenc moderálásával történészek és
politikusok részvételével kerekasztal beszélgetés veszi kezdetét. A következő személyek
meghívására tettünk eddig előkészületeket: Pósán László országgyűlési képviselő (Fidesz),
Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), Schiffer András (LMP) Hiller István (MSZP), Tordai Csaba
(Együtt-PM). A megrendezéshez szükséges anyagi fedezetet a pályázatból kívánjuk fedezni.
A meghívottak számára ajándék, és térítés biztosításán kívül, a lehetőségekhez mérten a
résztvevők megvendégelést tervezzük.
Szávay László ajánlatot kér az ELTE-n működő rendezvény-szerviz cégektől a
kerekasztal résztvevőinek megkínálásához. Felvetődött a jobb média visszhang érdekében
külön média koordinátor kijelölése, aki a rendezvényre szervezne minél több médiumot.
Felmerült továbbá a beszélgetés rögzítése, és annak kiadása. Az anyagi keretekhez képest a
pályázatban igyekszünk keretet teremteni a nyomtatásra, online formában mindenképpen
elérhető lesz. Felmerült az előzetes regisztráció kérdése, mely problémákba ütközhet, ezért
igényfelmérés szempontjából lesz egy rendszer kidolgozva.
6. napirendi pont: A 2014-as programok, feladatok
Csiszár Imre DOSZ elnök az elnökség kívánságát tolmácsolta. A 2014-es Tavaszi Szél
konferenciát a DOSZ Tudományos osztályok megszervezésére bízná. Tudományos osztályok
rendeznék a tudományterületre vonatkozó szekciót. A konferenciára előre láthatólag
márciusban kerül sor.
2014-re vonatkozólag egy 1. Világháborúhoz köthető kerekasztal beszélgetést, és egy
konferenciát szerveznénk. Csiszár Imre felvetésére, lehetőségünk nyílhat Debrecenben
megszerveznünk mindkét programokat.
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Elnök úr szavazásra bocsátotta a kérdést, a Tavaszi Szél konferencián kívül
szervezzünk-e még konferenciát. 13 igen és 1 nem szavazattal az ülés megszavazta a két
konferencia és a kerekasztal megszervezését.
Felvetésre került a dolog, hogy a saját konferencia és a kerekasztal beszélgetés egy
időpontra legyen szervezve. A két rendezvény témája lehetőséghez mérten egybevágó lenne.
Debreceni helyszín vetődött fel Kömíves Péter DE DÖK elnök és Csiszár Imre felajánlásait
figyelembe véve. Szavazásra lett bocsájtva, az ülés 14 igen szavazattal egyhangúlag
megszavazta a debreceni helyszínt, és a két rendezvény egy hétvégére való időzítését.
Az ülés úgy egyezett meg, hogy előirányozza az eseménynek 2014. november 28-29-ét,
pénteket és szombatot. Célunk a minőségi konferenciára szervezése, kisebb létszámmal de
tartalmas munkával. Minimális szűrővel látnánk el a jelentkezést. Lehetőség szerint több
intézményből álló döntőbizottság bírálja majd az absztraktokat.
Konferencia címe: „Háborúk és konfliktusok a magyar és egyetemes történelemben”.
A kerekasztal beszélgetés témájául több ötlet is felvetődött, melynek megtárgyalását későbbre
a terveztük.
1. Közép-Európa problémája régen és most
2. Politikai választási hagyományok Közép-Európában
3. Évfordulók szerinti tematizálás (Dózsa-féle parasztháború (500), 1. Világháború
kirobbanása (100), stb.)
Továbbiakban ismertették a Forisek Péter DE BTK Történelem Intézet Ókortörténeti és
Klasszika-filológiai Tanszék vezetőjének felajánlását, miszerint 2014 nyár elején lenne a
debreceni szervezésű első világháború konferencia, melyre 15 osztálytag utazása fedezhető.
Újabb rendezvény ötlet merült fel 2013 őszére vonatkozólag „DOSz Café” jelleggel „Miért
nincs a történésznek piaca?” címmel. A rendezvény jellege kávéházi beszélgetés néhány
meghívott vendéggel, kinyitva az érdeklődő közönség számára. Előirányzott helyszín ELTE.
Levelező listán folytatjuk a részletek kidolgozását.
7. Napirendi pont: Tagok javaslatai, egyéb
Az ülés során mindenki elmondta saját ötleteit, így ebben a napirendi pontban nem történt
hozzászólás.
Elnök úr ezt követően megköszönte a megjelenést, az új tagokat ismét köszöntötte az
osztályban, és mindenkinek kellemes táborozást kívánt.

Novák Ádám
jegyzőkönyv-vezető

Szőts Zoltán Oszkár
osztályelnök

