Jegyzőkönyv
DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály üléséről
2014. 10. 03. 16:30 Budapest KRE BTK. 321-es terem

Szőts Zoltán Oszkár elnök úr köszöntőjét követően a jelenlevők létszáma alapján
határozatképtelennek nyilvánította a 16:00-ra meghirdetett ülést.
[1. melléklet jelenléti ív, 15 rendes tag a 41-ból, továbbá tagjelöltként Csorba Noémi DE
BTK, Hamerli Petra PTE BTK-SAPIENZA, Lakatos Hajnalka ELTE BTK, Papp Csilla ELTE
BTK]
Elnök úr az ülést elhalasztotta a meghívóban közölt megismételt közgyűlés időpontjára (2014.
10. 03. 16:30). A megismételt ülésre a fentebbi időpontban sor került, mely a jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.
Elnök úr jegyzőkönyv-vezetőnek Novák Ádám titkárt kérte fel, az osztály ügyrendjének
megfelelően. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elnöki megnyitó
A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása
Tisztújítás
Nemzet(politika) és emlékezet(politika) című rendezvény szervezési munkálatai
Őszi DOSZ Cafék program megbeszélése
Egyebek

Az osztály tagjai kézfeltartással egyhangúlag elfogadták a napirendet.
1.

naprendi pont: Elnöki megnyitó

Szőts Zoltán Oszkár elnök úr röviden köszöntötte a megjelent tagokat és tagjelölteket, majd a
második napirendi pontra térve megkérte a tagjelölteket, hogy mutatkozzanak be a
megjelenteknek.
2.

naprendi pont: A legutóbbi ülés óta beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása

Papp
Csilla
Eötvös
Lóránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
Kar
Történelemtudományok Doktori Iskola, Művelődéstörténeti Doktori Program. Kutatási
témája: Az erdélyi román politika és annak visszhangja a dualizmus második felében. Az
1892. évi Memorandum. Témavezető: ifj. Bertényi Iván
Lakatos Hajnalka Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Történelemtudományok Doktori Iskola, Művelődéstörténeti Doktori Program. Kutatási
témája: A répacukor története Magyarországon a kezdetektől Trianonig. Témavezető: Kósa
László
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Hamerli Petra Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris,
Doktori Iskola, „Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program. Kutatási
témája: Magyar-olasz kapcsolatok a két világháború között. Témavezető: Hornyák Árpád
Csorba Noémi Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi és Néprajzi
Doktori Iskola, Történelem program. Kutatási témája: Bihar vármegye birtokos társadalma
(1526-1606). Témavezető: Jeney-Tóth Annamária
Weisz Szidónia Anna (bemutatkozását felolvasta Szőts Zoltán Oszkár) Babeş–Bolyai
Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, Történelem, Civilizáció, Kultúra Doktori
Iskola. Kutatási témája: A somkeréki Erdélyi család története. Témavezető: Kovács András
Szemethy Tamás (bemutatkozását felolvasta Szőts Zoltán Oszkár) Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola, Társadalomés Gazdaságtörténeti Program. Kutatási témája: 18. századi magyar társadalom. Témavezető:
Szíjártó M. István
A tagjelöltek bemutatkozását követően a jelenlevő tagok titkos szavazáson döntöttek a
felvételről.
A jelenlévő 15 osztálytag szavazott, a szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg:
Csorba Noémi
15 igen
0 nem
Hamerli Petra
15 igen
0 nem
Lakatos Hajnalka
15 igen
0 nem
Papp Csilla
15 igen
0 nem
Szemethy Tamás
14 igen
1 nem
Weisz Szidónia
14 igen
1 nem
A tagfelvételi kérelmek mindegyikét támogatta az osztályülés. Elnök úr az osztály nevében
gratulált az új tagoknak.
A következő napirendi pont előtt elnök úr Csiszár Imre osztálytagot, egyben a DOSz elnökét
kérte fel, hogy röviden köszöntse az osztályt és vázolja a Szövetség előtt álló feladatokat.
Csiszár Imre rövid köszöntőjében elmondta, hogy a DOSz köztestületté alakulása óta a
szervezet nagy munkába kezdett. Ennek egyik legfontosabb sarokköve, hogy mostanra 20
tudományos osztály állt fel és munkájukkal bebizonyították a létjogosultságukat. Az elmúlt
egy év során az osztályok több mint 100 rendezvényt bonyolítottak le, ezzel több ezer
doktoranduszt értek el. Az osztályok közül az egyik legaktívabbnak a Történelem-és
Politikatudományi Osztályt tartja.
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3.

napirendi pont: Tisztújítás

Elnök úr ismertette a megpályázható tisztségeket: alelnök, titkár, pénzügyi referens,
politikatudományi referens, külügyi referens, kommunikációs referens. A meghirdetett
jelentkezési határidőig csupán az alelnöki (Novák Ádám), titkári (Schrek Katalin) és
politikatudományi referensi (Székely Tünde) tisztségre érkeztek be pályázatok. Mivel a
pályázók személye, és a pályázatok tartalma mindenki számára ismertek voltak, ezért elnök úr
titkos szavazásra bocsátotta a kérdést.
A jelenlévő 14 osztálytag (Nemes Lászlót egyéb elfoglaltsága idő közben elszólította)
szavazott, a szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg:
Schrek Katalin
14 Igen
0 Nem
Székely Tünde
14 Igen
0 Nem
Novák Ádám
13 Igen
0 Nem
A Történelem- és Politikatudományi Osztály 2014. 10. 03-án tartott osztályülése a 2014/15-ös
elnöki ciklusra Novák Ádámot alelnöknek, Schrek Katalint titkárnak, Székely Tündét pedig
Politikatudományi referensnek választotta meg. Elnök úr az osztály nevében gratulált és
sikeres munkát kívánt az új tisztségviselőknek. Továbbá kijelentette, hogy a következő
elnökségi ülésen/megbeszélésen a nem betöltött tisztségeket jelentkező hiányában egymás
között osztják el, és végzik azok feladatát.
4.
napirendi pont: Nemzet(politika) és emlékezet(politika) című rendezvény
szervezési munkálatai
Novák Ádám rövidesen ismertette az eddigi szervezési munkálatokat. E szerint helyszínként
lefoglalásra került a DE Főépületének X. terme 2014. 11. 20-ra. A tudományos előadások
megtartására felkérték Bárány Attilát a DE BTK Történelmi Intézet egyetemi docensét, a
„Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport vezetőjét. Bárány Attila a
felkérést elfogadta. A másik előadó személyének megvitatását az osztályülés feladata volt.
Az osztály jelenlévő tagjai közül többen ajánlottak előadókat, ami alapján a következő
prioritási sorrendet állították fel.
A. Zeidler Miklós
B. Ablonczy Balázs
C. Maruzsa Zoltán
D. Kerepeszki Róbert
Az osztály megegyezett, hogy a fenti sorrendben keresik fel az előadókat.
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A moderátor személye továbbra is kérdéses volt, hiszen Kerepeszki Róbert nem adott
még választ megkeresésünkre. Arra az esetre, ha nem vállalná a feladatot, akkor az osztály
egyetértett abban, hogy a legszerencsésebb választás az lenne, ha egy osztálytag vállalná a
moderálást. Jelenlévő tagunk Berzsenyi Tamás vállalta a feladatot, amit az osztályülés
támogatott.
Novák Ádám az osztály segítségét és döntését kérte a meghívott előadók és vendégek
számára adandó ajándékok kiválasztásában. Ötletként megfogalmazódott a tavalyihoz hasonló
porcelán tányér készíttetetése. Egyesek szerint nem szerencsés megoldás, mert van olyan
meghívott, aki tavaly is részt vett az eseményen. Végül Csiszár Imre ötletét fogadta el az
osztály, miszerint a vendéglátó egyetemre emlékeztető, ugyanakkor egyedi ajándéktárgy
rendelése a legszerencsésebb. Ennek érdekében Novák Ádám az osztály által elfogadott 67.000 Ft/db értékben kér ajánlatot a Debreceni Egyetem ajándékboltjától.
Szávay László távollévő osztálytag korábbi ígéretéhez híven vállalta a politikai
kerekasztal résztvevőinek megkeresését, vagyis Kunhalmi Ágnest (MSZP), Szávay István
(Jobbik), Schiffer András (LMP), Németh Zsolt (Fidesz).
Novák Ádám ismertette a megnyitókra felkértek neveit, vagyis Csiszár Imrét a DOSz
elnökét, aki mint jelenlévő megerősítette részvételét. Továbbá Forisek Péter a DE BTK
oktatási dékánhelyettese vállalta, hogy házigazdaként megnyitja a rendezvényünket.
Csiszár Imre beszámolt róla, hogy azoknak az osztálytagoknak – akik november 18-ig
jelzik részvételi szándékukat – 15 főig biztosít kedvezményes szállást a DE Kollégiumaiban,
mint kollégiumi igazgató. Novák Ádám biztosította a részvevőket, hogy egy szerény
hidegtálas fogadást tud biztosítani az osztálytagoknak és a meghívott vendégeknek az osztály.
Mindezek ellenére az osztály jelenlévő tagjai közül csak 9-en jelezték részvételi szándékukat.
Ennek hallatára Novák Ádám értetlenségének adott hangot, miszerint az osztálytagok
aktivitása folyamatosan csökken.
A felmerülő költségeket az osztály a DOSz által a Tudományos Osztályoknak kiírt belső
pályázatból kívánja fedezni. A pályázati keretösszeg maximum 300.000 Ft/Osztály. Az
osztály támogatta abban Novák Ádámot, hogy a maximális összeget pályázza meg az osztály.
A pályázati anyag leadási határideje október 18. A pályázat megírását Novák Ádám vállalta
magára. Ennek kapcsán felvetette annak az ötletét, hogy egy csapatépítő jellegű találkozás
részfinanszírozását is betervezheti a pályázatba. Egy a fővároshoz közeli településen egy
borkóstoló, vagy más kötetlen program keretében ismerhetné meg egymást jobban az
osztálytagság. Az osztály ezzel az ötlettel egyetértett és támogatta a megvalósítást. Szemethy
Tamás idő közben megérkező új tag Gödöllőt javasolta, de szóba került Visegrád és Etyek is.
Az osztály úgy határozott, hogy a részleteket a levelezőlistán beszélik meg, miután a pályázati
eredmények ismertek lesznek. Időpontnak a szoros pályázati megvalósítás miatt az osztály
december 13-ra tűzte ki.
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5.

napirendi pont: Őszi DOSz Cafék programmegbeszélése

Elnök úr ismertette az őszre tervezett DOSz Cafék lehetséges programját. Az október 8-án
megrendezésre kerülő „Az első világháború információtörténetéhez” c. szegedi
információtörténeti konferencia záró programjaként kerül megszervezésre 18:00 órai
kezdettel a „Mit látunk másként az információtörténeti szemüvegen keresztül?” címet viselő
DOSz Café. A meghívott résztvevők: Hunyadi Zsolt, Z. Karvalics László és Nemes László, a
moderátor pedig Szőts Zoltán Oszkár lesz.
Elnök úr további kérdésként vetette fel decemberre vonatkozó DOSz Café
megrendezésének kérdését az osztálynak. Válaszként Szemethy Tamás és Fekete Bálint
javasolta a középiskolai történelemtankönyvek átdolgozását DOSz Café beszélgetés témaként.
A kérdés több osztálytagot is érdekelne, és először jelentkeznénk olyan témával, mely a
tanárképzéshez, szakmódszertanhoz szorosan kapcsolódna. A tankönyvek átdolgozásának
munkája, részeredményei azonban nagy port kavartak a szakmában, ezért az osztály és
elsősorban a kezdeményezők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a DOSz Café ez irányú
megrendezését a jövő év elejére halasztják.
6.

napirendi pont: Egyebek

A levezető elnök élve eme napirendi pont tág kereteivel, felajánlotta a jelenlévőknek bármely
vonatkozó téma megtárgyalását. Mivel a jelenlévő osztálytagoknak nem volt felvetésük, így
elnök úr mindenkinek megköszönte a megjelenést, az új tagokat ismét köszöntötte az
osztályban, további jó munkát kívánt, és a közgyűlést lezárta.
Budapest, 2014. 10. 03.

Novák Ádám
jegyzőkönyvvezető

Szőts Zoltán Oszkár
elnök

