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Beszámoló az ODT 2018. évi (2018. április 18. – 2018. december 31.) tevékenységéről1 

 

A Fővárosi Törvényszék 2018. április 18-i hatállyal törlő végzést adott ki az Országos Doktori 

Tanács, mint egyesület vonatkozásában. Ezzel az Oktatási Hivatal korábban kiadott bejegyző 

határozata hatályba lépett, létrejött az új ODT, amely törvény (Nftv.) által létrehozott felsőoktatási 

szervezet. Megtörténtek a hivatalos bejegyzések (NAV, KSH), megnyitásra került az új szervezet 

bankszámlája, amelyre átutalásra került a korábbi egyesület ügyvédi letétbe helyezett vagyona 

(1.241.500 Ft). Az ODT testületében taggal rendelkező felsőoktatási intézmények átutalták a 

működési rendben meghatározott működési hozzájárulást (összesen 5.145.000 Ft). Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma – az ODT Alapító Okirata VII.2. alapján, támogatási szerződés 

keretében – 9.000.000 Ft támogatást biztosított. 

 

A testület munkájában ebben az évben is központi szerepet játszott a jogszabályi környezet, illetve a 

MAB akkreditációs előírások változásainak követése és az ezzel kapcsolatos ajánlások 

megfogalmazása a felsőoktatási intézmények doktori iskolái részére. Az Országos Doktori Tanács 

2018. évi tanácsülésein az alábbi kiemelt témakörökkel foglalkozott:  

- a doktori adatbázis fejlesztése, különös tekintettel az európai Általános Adatvédelmi 

Rendelet (GDPR) életbe lépésével és az országos publikációs adatbázis új verziójának 

(MTMT2) bevezetésével kapcsolatos feladatokra,  

- doktori felvételi keretszám elosztási algoritmusának módosítása. 

 

Az EMMI megkeresésére véleményeztünk a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetet. Az ODT képviselete a MAB 

plénumában lehetőséget biztosított az egyetemi doktori tanács elnökök véleményének 

tolmácsolására, és a doktori iskolák akkreditációjával, működésével kapcsolatos kérdések 

egyeztetésére. A két testület együttműködésének fontos eleme, hogy az ODT adatbázisa biztosítja 

azt az adatszolgáltatási felületet, ami alapján a doktori iskolák szerkezete és működése nyomon 

                                                
1 A beszámolót az Országos Doktori Tanács 2019. május 17-i ülésén elfogadta. 
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követhető. Az ODT – alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységeként - működteti a 

fokozatszerzési eljárások és értekezések nyilvántartását. 

 

 

Ebben az évben is kiemelt feladat volt a www.doktori.hu programjának folyamatos fejlesztése. Az 

adatbázis fejlesztésére az ODT, mint egyesület által megkötött vállalkozási szerződés hatályát 

vesztette. Pályázatot írtunk ki a programozási feladatok ellátására, de az eljárás sikertelen volt. A 

sürgős programozási feladatokat így megbízási szerződések keretében végeztettük el. 

 

A rendszeres megbízási díjakon (titkár, adatbázis koordinátor, adatbázis adminisztrátor) felül 

egyszeri feladatként kidolgoztattuk a szervezet adatkezelési tájékoztatóját. A teljes éves kiadás 

4.924.850 Ft volt, így a 2018. évi záróegyenleg 10.461.655 Ft. 

 

 

Debrecen, 2019. április 30. 
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