DOSz Történelem- és Politikatudományi Osztály
Jegyzőkönyv
Osztályülés 2014. május 23. 16:30 – ELTE-BTK „A” épület 329-es terem

Szőts Zoltán Oszkár elnök úr köszöntőjét követően a megjelentek számának alapján
határozatképtelennek nyilvánította az ülést.
[1. melléklet Jelenléti ív, 13 rendes tag a 43-ból (Bezsenyi Tamás később érkezett), továbbá
tagjelöltként Zila Gábor KRE-TDI, Csernus Lukács Szilveszter SZTE-BTK, és Rada János
ME-BTK]
Az ülést elhalasztotta a meghívóban közölt megismételt osztályülés időpontjára (2014. 05. 23.
16:30).
A megismételt osztályülés a fentebbi időpontban sor került, mely a jelenlévők létszámától
függetlenül határozatképes.
Elnök úr jegyzőkönyv-vezetőnek az osztály ügyrendjének megfelelően Novák Ádám titkárt
kérte fel, míg a levezető elnök szerepét maga vállalta el. Ezt követően ismertette a napirendi
pontokat.
1.
2.
3.
4.
5.

A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása
A tisztségviselők beszámolója a legutóbbi ülés óta végzett munkájukról
DOSz Tavaszi Szél Konferencia 2014 – beszámoló
Őszi nagyrendezvény előkészítő munkálatai
Nyári programtervek megvitatása (DOSz nyári tábora, Kolozsvári Magyar
Napok, Fiatal Történészek Tábora)
6. Egyebek
A napirendi pontok ismertetését követően Szávay László a DOSz stratégiai elnökhelyettese
napirendi felszólalást kért Csiszár Imrének, a DOSz elnökének, valamint magának. A
osztályülés a napirendi előtti felszólalások helybenhagyásával elfogadta a napirendet.
Csiszár Imre köszöntötte a megjelent osztálytagokat és tagjelölteket. Rövid köszöntőjében
elmondta, hogy a DOSz köztestületté alakulása óta a szervezet nagy munkába kezdett,
melynek egyik legfontosabb sarokköve a tudományos osztályok létrehozása volt. Az
osztályok egy éves munkájuk alatt bebizonyították a létjogosultságukat. Fennállásuk óta több,
mint száz rendezvényt bonyolítottak le, ezzel több ezer doktoranduszt értek el. Kitért arra,
hogy az osztályok közül az egyik legaktívabbnak a Történelem-és Politikatudományi Osztályt
tartja. További sikeres munkát kívánt az osztálytagoknak, köztük maguknak is.
Ezt követően Szávay László köszöntötte az egybegyűlteket, beszámolt a DOSz
tudományos osztályainak helyzetéről, és az osztályelnöki pályázatokról. Bejelentette, hogy a
DOSz elnökségének döntése alapján az eddigi elnök, Szőts Zoltán Oszkár folytathatja
munkáját a következő elnöki ciklusban is, és megragadta az alkalmat, hogy elsőként
gratuláljon. Egyúttal tájékoztatta a tagokat, hogy a megválasztott új elnökökkel a közel
jövőben ülésezni fognak, amire a jelen lévő Zila Gábort is meghívta, mint a Hittudományi
Osztály új elnökét. Egyúttal bátorította az osztálytagokat, hogy az elnök felé továbbítsák
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észrevételeiket. Ismertette a II. Mérföldkő konferencia időpontját és helyszínét, valamint
programját. 2014. november második hétvégéjén, november 7-8-án Pécsen szervezik meg,
amivel egybekötik majd az Alumni Találkozót, megünnepelendő, hogy a DOSz idén lett húsz
éves.
1.

napirendi pont: A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása

A levezető elnök ismertette a beérkezett jelentkezők nevét. Megállapította, hogy Zárol Evelin
nem jelent meg az ülésen, ezért felvételéről nem szavazunk majd. Fodor János a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetem doktorandusza ugyan az ülésen nem jelent meg, de
bemutatkozó szövegét elküldte, az osztály elnöksége pedig méltányosságból elfogadta
jelentkezését és szavazásra terjesztette föl. A jelenlévő tagjelöltek bemutatkozása következett:
Csernus Lukács Szilveszter a SZTE BTK Történelem szakán frissen végzett hallgató most
jelentkezett egyeteme PhD képzésébe.
Kutatási területe19. századi nemzetiségpolitika.
Fodor János (elnök úr felolvasásában) a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Történelem- és Filozófia Karának Történelem, civilizáció és kultúra Doktori Iskolájának
hallgatója
Kutatási terület: Marosvásárhely huszadik századi politikai, gazdasági és adminisztratív
fejlődéstörténete
Témavezető: Romsics Ignác
Rada János a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori
Iskolaájának hallgatója.
Kutatási terület: 19. századi antiklerikalizmus, liberális katolicizmus, a francia forradalom
magyarországi recepciója
Témavezetők: Horváth Zita, Porkoláb Tibor
Zila Gábor a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi
Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója.
Kutatási terület: Napóleoni háborúk magyarországi hadkiegészítése
Témavezető: Kurucz György

Kar,

A tagjelöltek bemutatkozását követően a osztályülés titkos szavazáson döntött a felvételről.
A jelenlévő 13 tag
13 igen
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0 nem
szavazattal egyhangúlag Fodor János, Csernus Lukács Szilveszter, Rada János és Zila Gábor
tagfelvételét megszavazta.
2.

napirendi pont: Tisztségviselők beszámolója a november óta elvégzett munkáról.

Szőts Zoltán Oszkár elnök beszámolója:
Elnök úr beszámolójának kezdetén emlékeztette a jelenlevőket, hogy az osztály két nap híján
egy évvel ezelőtt alakult meg, és azon véleményének adott hangot, hogy sok mindent elértünk
ez alatt az idő alatt. A DOSz Café programsorozat a februári osztályülés óta megrendezett
állomásairól számolt be röviden (III. DC. Kolozsvár, IV. DC. Pécs, V. DC Budapest).
Elmondta, hogy az III. Erdélyi Politikatudományi Konferencián szép számmal vettek részt az
osztály tagjai előadóként. Sikeresen lebonyolította az osztály a 17. DOSz Tavasz Szél
Konferencia történelem- és politikatudományi szekcióját Debrecenben.
Beszámolt arról, hogy az I. világháborúhoz kapcsolódó ELTE BTK-n megrendezésre
került konferencia szervezői közül ketten osztályunkból kerültek ki: Madarász Anita és Hevő
Péter. Jóvoltukból nyolc osztálytag adott elő: Bozó Bence Péter, Csunderlik Péter, Maczó
Ferenc, Szeghő Patrik, Veres Miklós, és a két szervezőn kívül az elnök úr is.
Tárgyalásokat folytatott az Andrássy Universität doktorandusz képviselőjével, hogy az
osztály levelező listáján meghirdetett decemberi konferenciájuk kapcsán megjelenjen az
osztály logoja is, de erről nem sikerült megállapodni. Ellenben a Kárpát-medencei Fiatal
Magyar Történészek Táborának szervezőjével, Kiss Gábor Ferenccel igen. A DOSz TEPO
megjelent támogatóként. Bíztatta a tagságot, hogy jelenjen meg a rendezvényen. A
felhívásban az első húsz jelentkezőnek az ingyenes részvétele biztosított. A Belvedere
Meridionale lap, melyben az előadások megjelentethetőek lesznek, nemzetközileg jegyzett
tudományos folyóirat, így a benne megjelenő publikáció mind a doktori képzés, mind az
eljárás elindításakor felhasználható lesz.
Az őszi nagyrendezvény ügyében tájékoztatta az osztályt, hogy Novák Ádám
előkészített egy pályázati anyagot a Centenáriumi Emlékbizottsághoz. Az őszi tervek közt
szerepel a DOSz Café programsorozat folytatása. Fekete Bálinttal egy „Középiskolai
történelemtanítás és doktori képzés” című beszélgetést fontolgatnak, a résztvevőkről és az
időpontról még egyeztetni kell. Októberben Szegeden az I. világháborúval kapcsolatban
információtörténeti konferencia lesz, melynek egyik szervezője az elnök úr. Az osztályból
rajta kívül eddig Nemes László és Szeghő Patrik jelentkezett, de a jelentkezésre továbbra is
nyitott a lehetőség. A helyi szervezővel, Z. Karvalics Lászlóval már előzetes megbeszélést
folytatott arról, hogy a konferenciát egy DOSz Caféval zárjuk le.
December-január folyamán tizenhárom osztálytag adott le jelentkezést egy
szeptemberben Debrecenben megrendezendő I. világháborús konferenciára. Sajnos bővebb
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információt egyelőre nem tudni, Forisek Péter dékánhelyettes úr nem válaszolt az ez ügyben
írt levélre.
Bayerné Sipos Mónika alelnök beszámolója:
Az alelnök munkahelyi kötelezettségei miatt nem tudott megjelenni az osztályülésen,
beszámolóját azonban az elnökséghez eljutatta, azt az elnök felolvasta.
2014 februárjában több osztálytaggal együtt képviselte osztályunkat a III. Erdélyi
Politikatudományi Konferencián és szakmai kapcsolatokat építettek a vendégszerető
Kolozsváriakkal.
2014 márciusában oroszlánrészt vállalt a Pécsett megrendezésre került DOSz Café
programsorozat lebonyolításában. A program az országgyűlési választások előtt "Választói
magatartás és politikai tagolódás a mai Magyarországon" címmel valósult meg. A
szervezésben a PTE Doktorandusz Önkormányzata segédkezett. Ásványvízzel, kávéval és
pogácsával támogatta a rendezvényt. Meghívott vendégek voltak Dr. Kákai László
tanszékvezető egyetemi docens és Dr. Horváth Csaba egyetemi docens. A szűk körben, de jó
hangulatban lefolyt beszélgetés központi témája a parlamenti választások voltak. Később
nagyon pozitív visszhangja volt a rendezvénynek.
A Tavaszi Szél konferencián segédkezett a szervezésben, előadóként és szervezőként is
részt vett a Politikatudományi szekció munkálataiban.
2014 áprilisa óta a doktori disszertációja véglegesítésével foglalkozik, emiatt kevesebb ideje
jut az osztálybeli munkára.
Támogatja Szőts Zoltán jelenlegi osztályelnök következő évre szóló pályázatát. Mivel
doktori védése várható időpontja 2014 szeptembere, így a következő ciklusban alelnöki
teendőket már nem szeretne vállalni. Ha lesz rá lehetőség, politikatudományi referensként
szeretné erősíteni a közösséget. Végezetül megköszönte, hogy eddig alelnökként részt
vehetett az osztály munkájában.
Novák Ádám titkár és pénzügyi referens beszámolója:
Mindenekelőtt figyelmeztette arra az osztályt, hogy a kezdeti lendület ellenére sem
áprilisban, sem májusban nem aktivizálta magát a tagok közül senki, hogy a
programsorozatként elindult DOSz Café aktuális állomását megrendezze. Annak ellenére,
hogy márciusban két ilyen rendezvénnyel jelentkezett az osztály, és a szegedi doktorandusz
konferencia kísérőprogramjaként is felmerült a szervezés lehetősége februárban.
Az elmúlt osztályüléseken elhatározott témának megfelelően pályázni akart az osztály a
2014-es őszi nagy rendezvényre. Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az ez
ügyben elindított levélfolyamban a témafelvetéshez alig szóltak hozzá. Ennek ellenére
összeállított egy programtervet és pályázati anyagot, amit az elnökség felé továbbított is,
megtárgyalására egy másik napirendi pontban tér vissza.
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Az osztály tagjai által elkészített beszámolókból (Madarász Anita, Schrek Katalin,
Bayerné Sipos Mónika, Árvai Tünde és Novák Ádám) Fekete Bálint fotóival kiegészítve
Szőts Zoltán elnök úr felkérésére egy közel 40 oldalas összeállítást készített az osztály egy
éves munkájáról.
Pénzügyi referensként beszámolt arról, hogy az osztály belső pályázaton nyert
összegből jelenleg 60.000 Ft áll rendelkezésre, amelynek felhasználásáról június 30-ig kell
rendelkezni. Az osztály készpénz készlete jelenleg -2.000 Ft. A Tavaszi Szél Konferenciára
alszekciói számára vásárolt pogácsa 7.000 Ft-ba, a márciusi „Mit kezdjünk a múltunkkal?” c.
DOSz Café pedig 1.000 Ft-ba került. Mivel az osztály rendelkezett 6.000 Ft készpénzzel, így
a pályázati keretösszeg rendeződéséig a pénzügyi referens a kiadásokat megelőlegezte.
Felszólította az osztályt, hogy döntsön most a pályázati pénz felhasználásáról.
Ötletként vetődött fel, hogy az osztály munkájáról készített beszámolót prospektus
formájában
a
szeptemberben
beiratkozó
történelem-,
és
politikatudományi
doktoranduszokhoz kellene eljutatni. Csiszár Imre tájékoztatta az osztályt, hogy a felvételi
eljárások lezárulását követően, minden felvételt nyert doktorandusznak megküldik a DOSz
Nyári Tábor programját. Lehetőségként felkínálta, hogy az akkor küldendő csomagba
bekerülhet a prospektus, ha időben elkészül. Zila Gábor felvetette, hogy az egyes Doktori
Iskolák beiratkozásánál személyesen is ki lehetne osztani a prospektusokat, amennyiben erre
van kapacitás, mind személyi mind anyagi. Novák Ádám javaslata alapján az osztály felkéri
Csiszár Imrét, Szávay Lászlót, Nemes Lászlót, és Székely Tündét, mint a DOSz elnökségének
tagjait egyben a TEPO tagjait, hogy a prospektus előszavába röviden írjanak a feladatukról.
A levezető elnök szavazásra bocsájtotta a kérdést: használja-e fel az osztály erre a célra az
összeget.
A osztályülés nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta, hogy a beszámolóból az osztály
prospektust készítsen a belső pályázaton nyert pénz maradékából. Novák Ádám titkár vállalta
azt, hogy az anyagot véglegesíti és ajánlatot kér a nyomtatásra június 15-ig.

Szeghő Patrik külügyi referens beszámolója:
A külügyi referens vis maior jellegű magánéleti elfoglaltságból nem tudott részt venni
az osztályülésen, ebből fakadóan munkájának beszámolóját sem tudta elküldeni az
elnökségnek, hogy ismertessék az ülés előtt, így a beszámoló elmaradt.
A levezető elnök a tisztségviselők beszámolójának elfogadását szavazásra bocsájtotta.
Az osztályülés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a beszámolókat.
3.

DOSz Tavaszi Szél Konferencia 2014 – beszámoló
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A történelem- és politikatudományi szekciók szervezői, Madarász Anita és Schrek Katalin
összegségében sikeresnek nevezték a konferenciát. A konferencián ez a szekció volt a
legnépesebb, négy alszekcióban hatvanöt előadás hangzott el. A visszajelzések pozitívak
voltak. Mindezek ellenére a szervezők negatívumokat is tapasztaltak. A legnagyobb
problémát a konferencia központi szervezői és a szekciók szervezői közötti kommunikációs
problémák jelentették, továbbá az, hogy későn jutottak el nélkülözhetetlen adatok a szekció
szervezőkhöz. A korábban az osztályoknak ígért nagyobb önállóságból kevés valósult meg.
Csiszár Imre DOSz elnök tájékoztatatta az osztályt arról, hogy más szekciók irányából is
érkeztek ilyen visszajelzések. A 2014-es 17. Tavaszi Szél Konferencia volt az első, amelyet
komolyabb szervezési munkálatok előztek meg, emellett az első olyan, amelynek
szervezésében a tudományos osztályok is részt vettek. Ezek a körülmények előre kódolták a
hibát, ugyanakkor látszik, hogy a DOSz mekkora létszámú konferenciát tud maximálisan
megszervezni. A következő évben ezekből tanulva jóval hamarabb kezdik meg a 18. Tavaszi
Szél Konferencia szervezését.
Az osztály egyetértett abban, hogy szerencsés volt, hogy a vonatkozó tudományágak szekcióit
a tudományos osztályok szervezték. A jövőre nézve elvárásként fogalmazta meg, hogy
nagyobb mozgásteret szeretne a szekciók szervezésében, mind a szekcióvezetők
meghívásában, mind az előadók jelentkezésének kezelésében. A tudományos színvonal
emelésének érdekében kilátásba helyezte az előadások megrostálását.
A levezető elnök a Konferencia szervezőinek beszámolójának elfogadását szavazásra
bocsájtotta.
Az osztályülés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
4.

Őszi nagyrendezvény előkészítő munkálatai

Novák Ádám ismertette az előzetesen összeállított programtervet, miszerint a központi téma
az I. világháború emlékezete, történetírása, politikában való megjelenése lenne. Az időpont és
a helyszín már a korábbi osztályüléseken körvonalazódott, 2014 novemberében Debrecenben
kerül majd megrendezésre. Három fő részre osztotta a nap programját:
1. I. világháború a legújabb kutatások tükrében - Poszter szekció (Doktoranduszok
témához kapcsolódó kutatásainak bemutatása poszterek formájában)
2. Tudományos előadások (Összesen három előadó, egy idegen nyelvű Közép-Európával
foglalkozó történeti előadás, egy emlékezet-történeti előadás, és egy politológus
előadás)
3. Politikai-közéleti pódiumbeszélgetés (A parlamenti pártok meghívott vendégeivel.)
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A programterv szerkezetével mindenki egyetértett, részleteiben érkeztek módosító ötletek.
Többen azonban nehezményezték, hogy az I. világháborús téma novemberre talán elcsépelt
lesz, és erre a „piacra” nem kellene a DOSz TEPO-nak is „betörnie”. Lévén hogy a
témaválasztás egy korábbi felvetés és a Centenáriumi Emlékbizottság pályázati kiírása miatt
alakult, az osztály egyetértett abban, hogy módosítható a koncepció. A pályázati alaphoz
beérkezett nagyszámú pályamunka miatt az Emlékbizottság egyébként jelenleg szünetelteti a
pályázatok befogadását.
Bezsenyi Tamás javasolta, hogy emlékezetpolitikai, emlékezet-történeti témát választhatna az
osztály. Javaslatát a tagok egyetértéssel fogadták és kreatív ötletvihart indított el. Ennek oka,
hogy a márciusban tartott V. DOSz Café „Mit kezdjünk a múltunkkal?” témája nagy
érdeklődésnek örvendett. Továbbá a jelenlegi történeti és politológiai diskurzus
középpontjában is helyet kap a kérdés, valamint az érdeklődők és a felkérhető előadók körét
nem szűkíti le egy bizonyos korszakra. Egyetértett abban is az osztály, hogy a 2013-as „Mit
keres a Korona a címerben?” rendezvény „receptje” tovább vihető, és a poszter szekció
megtartása is lehetséges, lévén kevés jelentkezővel önállóan is működőképes lehet.
Az osztályülésen a következő részletekben sikerült megállapodni:
I. A rendezvény címe: „Nemzet(politika) és Emlékezet(politika)?! Avagy mi a nemzet
szimbolikus tere?”
II. A helyszín továbbra is Debrecen lesz.
III. Időpontja 2014 november vége, hogy se a pécsi DOSz II. Mérföldkő Konferenciával,
se más debreceni nagy rendezvénnyel ne ütközzön.
IV. Az esemény anyagi fedezetét esetleges pályázati forrásból, illetve a DOSz osztályok
működésére kiírt belső pályázatból oldja meg az osztály.
Csiszár Imre felajánlotta, hogy minimális anyagi hozzájárulást Debrecenből a
helyszínbiztosításon kívül igyekszik az osztály számára lobbizni egyetemi és városi
támogatóktól. Továbbá felajánlotta, hogy „vidéki” rendezvény lévén a résztvevők számára
korlátozott kedvezményes kollégiumi férőhelyet biztosít.
Az előadók személyére és más részletekre további ötletek merültek föl, azonban ezek
tisztázására az osztály levelező listáján külön topikot indít majd Novák Ádám titkár.
A levezető elnök szavazásra bocsájtotta a kérdést: legyen-e ez az osztály őszi
vándorrendezvényének tematikája és szerkezete?
Az osztályülés nyílt szavazással egyhangúlag megszavazta, a közös elképzelésekből
összeállított tematikát és szerkezetet.
5.
Nyári programtervek megvitatása (DOSz nyári tábora, Kolozsvári Magyar
Napok, Fiatal Történészek Tábora)
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A levezető elnök felhívta a figyelmet a DOSz nyári táborra és Székely Tünde levelezőlistán
felajánlott programlehetőségre a Kolozsvári Magyar Napokon. Megjegyezte, hogy a Kárpátmedencei Fiatal Magyar Történészek Táborával kapcsolatban már elmondta, amit akart
korábbi beszámolójában. Még egyszer bíztatta a tagságot a részvételre.
Székely Tünde bővebben kifejtette a Kolozsvári Magyar Napok hátterét, miszerint a
hagyományos rendezvény keretébe könnyen és jól beilleszthető egy TEPO program. Több
jelenlévő felvetése egy DOSz Café szervezése volt. A kolozsvári osztálytagok mindenben
segítséget nyújtanak a szervezés terén, program szálláslehetőségeket is ajánlanak az
esetlegesen odautazó TEPO tagoknak.
Székely Tünde, mint jelenlevő elnökségi tag, a DOSz táboráról is beszélt röviden. Idén
augusztus végén, Miskolcon kerül majd megrendezésre, a tervek szerint három napos lesz.
Sor kerül majd sportnapra, a doktoranduszok számára általánosan fontos témákról szóló
előadásokra, továbbá az osztályok önálló rendezvényeire.
A levezető elnök javaslatára a levelezőlistán egy külön topikot indítunk, ahol az érdeklődők
jelentkezhetnek, és megbeszélhetik a részleteket.
6.

Egyebek

A levezető elnök élve eme napirendi pont tág kereteivel, felajánlotta a jelenlévőknek bármely
vonatkozó téma megtárgyalását.
Gyönki Viktória felhívta a figyelmet az ELTE BTK Középkorral Foglalkozó Doktoranduszok
Konferenciájára, mely június 5-6-án kerül megrendezésre az ELTE Főépületének 1. emeletén
a Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában. Továbbá egy tál süteményt kínált fel a
jelenlévőknek, amit utólag is köszönünk.
Székely Tünde röviden bemutatta az Aranymetszés programot, és annak népszerűsítésére
kérte az osztályt, amit az elnök úr ígérete szerint a TEPO különböző médiafelületén meg is
tesz majd.
Zila Gábor a Hittudományi Osztály újonnan kinevezett elnöke, és osztályunk egyik legújabb
tagja felhívta a jelenlévők figyelmét a Hittudományi Osztály soron következő konferenciájára,
ahol történészeket és politológusokat is szeretettel várnak.
Bezsenyi Tamás kilátásba helyezte, hogy a következő tanév első hónapjában, szeptemberben
az ELTE-n szervezne egy Dosz Café beszélgetést. A témát nagyvonalakban vázolta, a
részleteket a későbbiekben a levelezőlistán beszéljük meg.
Nagy Andor az EKF doktoranduszai nevében felajánlotta az osztálynak, hogy valamilyen
rendezvény házigazdája lenne Eger is. Ez ügyben minden támogatásáról biztosította az
osztályt.
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A levezető elnök a következő osztályülést a DOSz Nyári Táborba hirdette meg Miskolcra. Ezt
követően mindenkinek megköszönte a megjelenést, az új tagokat ismét köszöntötte az
osztályban, további jó munkát kívánt, és az osztályülést lezárta.
Budapest, 2014. 05. 23.

Szőts Zoltán Oszkár
elnök

Novák Ádám
jegyzőkönyvvezető
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