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2013. 10. 11. Budapest, ELTE BTK
Elnök úr a megjelentek köszöntése után a megjelentek számának alapján határozatképesnek
nyilvánította az ülést (L. Jelenléti ív, 14 rendes tag a 27-ből, továbbá megfigyelőként Tamás
Péter, a DOSz Irodalomtudományi Osztályának elnöke). Jegyzőkönyv-vezetőnek Novák
Ádám titkárt kérte fel, az osztály ügyrendjének megfelelően. Ezt követően ismertette a
napirendi pontokat.
1. A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása.
2. A tisztségviselők beszámolója a legutóbbi ülés óta végzett munkájukról.
3. A november 7-ei Kerekasztal-beszélgetéssel kapcsolatos eddigi munkálatok
ismertetése. A hátralevő feladatok tárgyalása és elosztása.
4. Az OTDT-vel kapcsolatos egyeztetés ismertetése, az osztály OTDT-delegáltjának
megválasztása
5. A Tavaszi Szél konferencia Történelem- és Politikatudományi szekciója
szervezőbizottság
vezetőjének megválasztása
6. Média-koordinátor választása
7. Pénzügyi referens választása
8. A DOSz-Caféval indításával kapcsolatos feladatok tárgyalása
9. Egyebek
A napirend ellen módosító javaslat nem érkezett. Az ülés egyhangúlag (14 igen) elfogadta a
napirendet, módosító javaslat nem hangzott el.
1. napirendi pont: A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása.
Az elnök úr tájékoztatta a tagságot, hogy 15 új tagfelvételi kérvény érkezett, közülük
megjelent 2 fő, akik röviden be is mutatkoztak.
Fekete Bálint: ELTE BTK, Történelemtudományok DI, Új- és jelenkori magyar történelmi
program, kutatási terület: A Horthy-korszak társadalomképe a vizuális források alapján
Hevő Péter: ELTE BTK, Történelemtudományok DI, Új- és jelenkori egyetemes történelmi
program, kutatási terület: A Bundeswehr kihívásai az 1990-es években
Szávay László indítványozta, hogy csak arról a felvételt kérőről szavazzunk, aki jelen van.
Elnök Úr emlékeztetett, hogy ez az indítvány jelenleg az ügyrenddel nem összeegyeztethető,
az osztály levelező listáján a jelöltek ismertetése megtörtént.
Titkár Úr véleménye szerint jelen ülésen ezt nem lehet alkalmazni, mert az új tagok nem e
szerint lettek kiértesítve.
Elnök Úr szavazásra bocsátotta, hogy ismertessék-e a jelentkezők névsorát.
A szavazás egyhangúlag (14 nem) elutasította a névsor ismertetését.
Az új tagok felvételéről titkos szavazást tartott az ülés.
14 érvényes szavazat alapján,
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szavazattal, a gyűlés megszavazta, a jelentkezők felvételt nyertek.
2. napirendi pont: A tisztségviselők beszámolója a legutóbbi ülés óta végzett
munkájukról.
Szőts Zoltán Oszkár elnök beszámolója:
A tagtoborzásról: új tagok felvételének előkészítését végezte el. Ebben segítségére voltak:
Bayerné Sipos Mónika – PTE és politikatudományi doktori iskolák, Borbély Zoltán – Eger,
Novák Ádám – Debrecen, Rittling László – Szeged, személyesen: ELTE BTK, KGRE BTK,
PPKE BTK, Andrássy Uni., CEU. Ennek eredménye 15 tagfelvételi kérelem.
Az OTDT-tárgyalásról: Szávay László, mint a DOSz elnökségi tagja egyeztetett Szendrő
Péter professzor úrral, az OTDT elnökével, hogy az OTDT-ben a DOSz bizottságonként egy
tagot delegálhat. Osztályunk a Humán- és a Társadalomtudományi Bizottságban is érdekelt,
de mindkét bizottságban több DOSz-osztály is illetékes, viszont a DOSz csak egy tagot
delegálhat Bizottságonként. Sikerült leegyeztetni az osztályelnökök fórumán, hogy mindkét
bizottságba a mi osztályunk delegál, ami nem utolsó sorban két lelkes jelöltünknek, Novák
Ádámnak és Bayerné Sipos Mónikának köszönhető, akiknek javára a többi osztályelnök nem
indított ellenjelöltet.
Az intézményi DÖK-ökről: Előző ülésen hangsúlyoztam, hogy fontos lenne, hogy a tagság
felvegye a kapcsolatot egyeteme, vagy legalább kara Doktorandusz Önkormányzatával. Az
ELTE BTK-n most zajlanak a választások, melyen elindultam (Bezsenyi Tamással és a most
felvett Nemes Lászlóval együtt), hogy jó példával járjak elöl. A Kari DÖK-elnöki címért is
ringbe fogok szállni a választások után.
Kapcsolatok alakításáról: Bemutatkozó látogatást tettünk Rosta Kosztasszal, a DOSz
Filozófiatudományi Osztályának elnökével és Tamás Péterrel, a DOSz Irodalomtudományi
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Osztályának elnökével, Dezső Tamásnál, az ELTE BTK dékánjánál, mint az egyetem
hallgatói. Dékán úr elfogadta felkérésemet, hogy november 7-ei rendezvényünk védnöke
legyen, egyúttal meg is nyitja a rendezvényt, továbbá a termet ingyen bocsátja
rendelkezésünkre, ahogy mai ülésünk helyszínét is, amiért ezúton is köszönet illeti.
Együttműködési kezdeményezésekről: A DOSz elnöksége részéről felmerült az igény, hogy a
tudományos osztályok alakítsanak ki egy arra vonatkozó tervet, hogy milyen együttműködés
lehetséges a DOSz tudományos osztályai és Kárpát-medencei magyar nyelvű doktori
képzőhelyek között. A válaszadásra Szeghő Patrik külügyi referensünket kértem fel, aki
rendkívül érdekes elképzeléseket vetett fel.
Szávay László kérdése a gyűléshez: Van-e DÖK képviselő köztünk?
Válasz: Nincs.
Szávay László tájékoztatta a tagságot arról a DOSz elnökségi döntésről, miszerint az
érdekképviseletről tájékoztatni kell a doktorandusz társadalmat. Doktorandusz fórumokat
szerveznek ennek érdekében, ahol tájékoztató, és toborzó előadásokat tartanak majd. A
Miskolci Egyetemen már tartottak is egy ilyet, ahol nagyjából 60 doktorandusz meg is jelent,
és érdeklődött a szervezet, és a tudományos osztályok tevékenysége iránt.
Szeghő Patrik külügyi referens beszámolója:
A határon túli tagtoborzás lehetőségét korlátozta, hogy csupán a Babes-Bolyai
Tudományegyetem keretében működik történelem vagy politológia doktori program. A többi
külhoni magyar doktorandusz hallgató Magyarországon végzi tanulmányait. Öt doktorandusz
hallgatót sikerült bevonni a munkába. A jövőben a Collegium Talentum támogatása mellett a
BBTE-vel 2015-ben, amikor Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa lesz, közös programot lehet
megvalósítani. A határon túli történész és politológus hallgatók számára nyári akadémiát
szervezhetne az osztály.
Szávay László hozzászólása a tudományszervező, és kapcsolatteremtő munkához: A DOSz
elnöksége egy konferenciát szervez a Tudományos Osztályok vezetősége számára
Kiskunhalason folyó év december 13-15 között, ahol lehetősége lesz az osztályok
képviselőinek tapasztalatot cserélni az eddigi munkával kapcsolatban, valamint
munkacsoportok felállítását végzik el, amiknek feladata a DOSz tagság összefogása és
egyfajta értelmiségi közösségként történő mozgatása. Előreláthatólag 10-15 munkacsoport
állna fel, például Művészeti vagy Sport Munkacsoport. Továbbá tolmácsolta a DOSz
elnökségének tervét egy DOSz Bál szervezéséről, ahol az összes doktorandusz és a
felsőoktatás, vagy a tudomány területéről az intézmények vezetősége is meg lenne hívva, egy
reprezentatív környezetbe.
Novák Ádám titkár beszámolója:
Az augusztusi ülés jegyzőkönyvét pontosítás végett a levelező listán közzétette, ennek
megfelelően javította a tartalmat, jelen ülés jegyzőkönyvével így fog eljárni.
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Kisebb statisztikát ismertetett az osztály aktivitásáról a levelező lista alapján, és az elnökhöz
beérkezett magánlevelek alapján. Az osztály tagjainak csak fele szól hozzá a levelezőlistán a
különböző kérdésekhez, felvetésekhez. Ez alapján felvetette annak az ügyrend majdani
módosítására tett javaslatot, miszerint ha egy tag 2 egymást követő ülésen, vagy egy évben
egyszer sem jelenik meg osztályülésen, az kizárásra kerül.
Kiemelte, hogy Székely Tünde, Schrek Kata, Bezsenyi Tamás, Szőts Zoltán Oszkár pályázati,
ösztöndíj felhívásokat tesz közre a levelező listán, melyek nagyon hasznosak, de hogy ne
essen szét a levelezés a megfelelő topikok használatára kérte a tagságot minden témában.
Előirányozta a topikok elkészítését.
Tájékoztatott a kiírt DOSz pályázatról, amit a Tudományos Osztályok adhatnak be
tudományszervezés támogatására. Határideje október 31.
Szávay László kérdése: napirendi pont-e a pályázat.
Mivel nem került fel a napirendre a kérdés, ezért a beszámolóhoz kapcsolódóan tájékoztatta
az ülést a kiírásról: 7.700.000 forintot osztanak szét, osztályonként 427.000 forintot
osztályonként. Lehetőség van a bővítésre, ha más osztályok nem tudják kitölteni a keretet,
illetve egyes osztályoknak konkrét tervei vannak, amire pénz szükséges.
Bezsenyi Tamás felvetésére pályázati topik indul a levelező listán.
A tagok aktivitásának kérdéséhez Szeghő Patrik szólt hozzá, szerinte egy elnökség felállítása
szükséges a jövőben, ami az osztály ügyeiben jár el, felhatalmazása egy évre szóljon.
Bozó Bence javaslata, hogy tagsági limitet határozzunk meg.
Elnök úr véleménye szerint nem szabadna korlátozni a tagságot, valamint a kizárást sem tartja
jó dolognak. Felhívta a figyelmet, hogy a DOSz jelenlegi Tudományos Osztályokra
vonatkozó ügyrendje jelenleg nem rendelkezik ezekről a dolgokról
Szávay László: A DOSz elnöksége a folyó év végén, következő év elején módosításokat fog
kérni az osztályoktól az ügyrend módosítására vonatkozólag, addig kell az osztálynak állást
foglalnia a kérdésben.
Titkár: Ígéretet tesz az ügyrend tanulmányozására, illetve jogi tanácsot kér a DOSz-tól erre
vonatkozólag.
3. A november 7-ei Kerekasztal-beszélgetéssel kapcsolatos eddigi munkálatok
ismertetése. A hátralevő feladatok tárgyalása és elosztása.
Elnök: Tájékoztat, hogy a protokoll listák szerkesztése folyamatban, amint megvan a végleges
plakát mehetnek ki a címzetteknek a meghívók.
Szeghő Patrik: A hétvégére kész lesz a plakát.
Titkár: Összefoglalta az eddigi anyagi hátterét a rendezvénynek:
Plakát, molinó, névjegyek, vendéglisták: 35.000 Ft
Ajándék tányér: kb. 80.000 Ft
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Fogadás: 30 emberre tervezzük. A meghívottakon kívül az osztály szervezésben aktív tagjai
vehetnek részt rajta, az Elnök Úr készíti el ezt a listát. 30 emberre a költség 150.000
(5.000Ft/fő). Önkéntes befizetés lehetséges.
Szávay László tájékoztatott a fogadásról, mely jelen állás szerint nem a Gólyavárban a
beszélgetés helyszínén lesz, hanem az ELTE BTK dékáni kis tanácstermében. Véleménye
szerint névkártya, és vendéglista kell, elkerülvén a „potyázókat”.
Bezsenyi Tamás felvetette, hogy készítsünk-e felvételt a beszélgetésről. Ötletek érkeztek,
ennek pontosítása a levelező listán fog megtörténi.
Szeghő Patrik kérdése: Lesz-e kávészünet az előadások után. A gyűlés szerint szükséges
lenne. Titkár úr javaslata szerint házon belül meg tudnánk oldani, ehhez azonban kell pár tag
aki elvállalja, illetve hely, ahol elkészítik a kávét, ezért kevésbé megoldható. Szávay László
utánakérdez a fogadást szervírozó cégnél a megvalósításról
Titkár Úr kérdése az ajándék tányér tartalmára vonatkozólag: Mi legyen rajta.
Bezsenyi Tamás felvetését miszerint: „Emlékül korona DOSZ TEPO 2013.” a gyűlés
elfogadta.
Szeghő Patrik felvetette, hogy lesz-e „házigazdája” a rendezvénynek, aki felel a technikai
dolgok előkészítéséért a helyszínen? A feladatot Fekete Bálint vállalta magára. A felvetülő,
témához tartozó dolgokkal a továbbiakban őt kell keresni.
Titkár úr felvetette a plakát fizikai elkészítésének szükségességét. 1db A0-as plakátot Maczó
Ferenc készíttet, amiről majd kér számlát, és a rendezvény helyszínén lesz kirakva. A gyűlés
megkért minden tagot, ha lehetősége van rá, saját intézményében rakjon ki egy színes
plakátot.
Korábbi ötletre hivatkozva kérdésként merült fel, lesz-e lehetőség előre kérdéseket feltenni
Soós Eszter Petronella segít majd Maczó Ferenc moderátornak a beszélgetés közben a
kérdések szűrésében, illetve összegzésében, illetve Madarász Anita megszerkeszti a kérdező
cetliket.
4-7. napirendi pont szavazás az osztály OTDT-delegáltjairól, A Tavaszi Szél konferencia
Történelem- és Politikatudományi szekciója szervezőbizottság vezetőjéről, médiakoordinátorról, pénzügyi referensről.
Szávay László beszámolt az OTDT delegálttal szembeni elvárásokról.
Elnök: Ismertette a különböző posztokra jelentkezők nevét:
OTDT delegáltak:
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Humántudományi Szekció: Novák Ádám
Társadalomtudományi Szekció: Bayerné Sipos Mónika
Tavaszi Szél szervezőbizottság vezetője:
Két jelölt Schrek Katalin, Madarász Anita
Média Referens: Bezsenyi Tamás
Pénzügyi referens: Novák Ádám
A jelenlévő jelentkezők rövid kortes beszédeket tartottak.
Titkár: Az osztály eddigi működése alapján az új felvételt nyert tagok azonnali szavazati jogot
kapnak, tehát az ülés határozatképtelenné vált. Javasolta a titkos szavazás lefolytatását,
melynek eredményét azonban az gyűlés nem tekinti határozatnak, de az osztály működése
szempontjából szükséges a személyi kérdések tisztázása.
A jelenlévők titkos szavazásának eredménye:
OTDT delegáltak:
Novák Ádám: 11 igen, 1 nem
Bayerné Sipos Mónika: 11 igen, 1 nem
4 érvénytelen szavazat.
Tavaszi Szél szervezőbizottság vezetője:
Madarász Anita: 6,
Schrek Katalin: 3,
7 érvénytelen szavazat.
Pénzügyi referens:
Novák Ádám 12 igen,
4 érvénytelen szavazat.
Média Referens:
Bezsenyi Tamás: 12 igen,
4 érvénytelen szavazat.
Schrek Kata Madarász Anita javára lemondott, így a következő nem határozat érvényű döntés
született:
OTDT delegáltak:
Humántudományi Szekció: Novák Ádám
Társadalomtudományi Szekció: Bayerné Sipos Mónika
Tavaszi Szél szervezőbizottság vezetője: Madarász Anita
Média Referens: Bezsenyi Tamás
Pénzügyi referens: Novák Ádám
A megválasztottak érvényes szavazásig elnöki megbízottakként végzik a feladatukat.
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8. A DOSz-Caféval indításával kapcsolatos feladatok tárgyalása
Elnök Úr ismertette az ötlet eredetét, miszerint a Gödöllőn tartott gyűlésen vetült föl egy
kötetlen, kevesebb szervezést igénylő rendezvény igénye.
A rendezvény koordinálását Bozó Bence vállalta.
A gyűlés álláspontja szerint a rendezvény esetlegesen mozgó helyszínű legyen, de Budapestet
előnyben részesítve. Előre láthatólag négy hasonló beszélgetést szerveznénk, egy ünnepkör
időpontja köré. A témához idomulva egy előadót, szakembert hívnánk meg, akinek a gázsiját
a pályázati forrásból fedeznénk. A rendezvény nem igényel nagyobb szervezést, de a
promóciónak nagy hangsúlyt kell kapnia. Ötletként vetült fel az első DOSz TePo Café
időpontjául Szent Miklós napja (december 6).
Székely Tündétől a témához kapcsolódóan hallhattunk egy rövid beszámolót a RODOSZ
hasonló, és egyéb rendezvényeiről.
9. Napirendi pont: Egyéb.
Az ülés során mindenki elmondta saját ötleteit, így ebben a napirendi pontban osztálytagok
részéről nem történt hozzászólás.
Tamás Péter, a DOSz Irodalomtudományi Osztályának megfigyelőként jelenlevő elnöke
felhívta a figyelmet az osztálya által szervezés alatt levő „Identitás, Emlékezet, Történelem”
című konferenciára, melyre a Történelem- és Politikatudományi Osztály tagjainak
absztraktjait is várni fogják a konferencia-felhívás közzététele után.
Elnök úr ezt követően megköszönte a megjelenést, az új tagokat ismét köszöntötte az
osztályban, és mindenkinek további jó, és hatékony munkát kívánt.

Novák Ádám
jegyzőkönyv-vezető

Szőts Zoltán Oszkár
osztályelnök

