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Beszámoló az ODT 2019. évi tevékenységéről 

 

 

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 

2019. évi tanácsülésein az alábbi kiemelt témakörökkel foglalkozott:  

- az Országos Doktori Tanács adatkezelésének szabályozása, 

- a doktori adatbázis megújítása,  

- a felvételi keretszám növekmény intézmények közötti elosztásának elvei, 

- a MAB új doktori iskola akkreditációs eljárásrendje, 

- észrevételek a komplex vizsgák kérdéskörében a Doktoranduszok Országos 

Szövetségének felmérése alapján. 

A novemberi ülésen a testület megválasztotta az ODT tisztségviselőit a 2020-2022 

időszakra. Az EMMI megkeresésére véleményeztünk a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és 

egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés tervezetet. Az ODT – 

alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységeként - működteti a fokozatszerzési eljárások és 

értekezések nyilvántartását. Tekintettel az adatvédelmi előírások megváltozására, az adatbázis 

további, jogszerű üzemeltetése érdekében javaslatot tettünk, hogy az Nftv módosításával törvényi 

felhatalmazást kapjunk az adatbázis működtetésére. 

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 követhető.  

A doktori adatbázis szoftvere elavult, ezért annak megújításáról döntöttünk, ehhez kértünk 

és kaptunk anyagi támogatást a minisztériumtól. A 2018. évi támogatás (9.000.000 Ft) 

felhasználásának határideje 2019. június 30. volt. A támogatás egy része (444.120 Ft) nem került 

elköltésre, ezt visszautaltuk. A 2019. évi támogatásunk (5.000.000 Ft) felhasználásának határideje 
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2019. december 31. volt, a teljes összeg elszámolását benyújtottuk a minisztériumnak, amely az 

elszámolást elfogadta. 

A 2018. évi támogatás terhére elkészíttettük a szoftver specifikációját, amelynek alapján 

szerződést kötöttünk a szoftverfejlesztésre a Plex Online Kft.-vel (a továbbiakban: Vállalkozó). 

Ugyancsak az előző évi támogatásból valósult meg a szoftverfejlesztés első üteme. 

A 2019. évi támogatás keretében az év második félévében a specifikáció szerint, a 

szerződésben foglalt ütemezéssel folytatódott a munka. Vállalkozó elkészítette az új honlap 

megjelenési és menüstruktúra terveit, majd az ODT adminisztrátor és a doktori iskolák 

adminisztrátorai számára szükséges képernyők és funkciók jelentős részét. Ennek keretében 

elkészült az adminisztrációs webalkalmazás, benne a honlap híreinek és menüpontjainak 

szerkesztőfelülete és a felhasználók kezelése eduID integrációval, valamint a tagintézmények és 

doktori iskolák törzsadatainak listázó, szűrő és kezelő felülete, valamint a MAB által meghatározott 

tudományterületek és tudományágak szerkesztőfelülete. A doktori képzésben résztvevő oktatók és 

hallgatók törzsadatainak kezelése mellett a válogatott közleménylista belső adminisztrációs felülete 

is készen áll.  

Az ODT honlapjának igazi kincse az évek során felvitt és karbantartott, jó minőségű 

adattömeg. Az új honlap tervezési és megvalósítási folyamatában nagy hangsúlyt kapott az 

adattömeg migrációja, amely az új honlap funkcióinak elkészítésével párhuzamosan készül, és az 

előbbiekben említett adatkörökhöz kapcsolódóan elkészült. A munka novemberi szakaszában 

jelentős, előre nem látható adattisztítási feladat merült fel, aminek oka a jelenlegi adatbázis több, 

mint 10 éves folyamatos fejlesztése során kialakult inkonzisztens logikai kapcsolatok. Ezen esetek 

kezelésének tervezése és megvalósítása mintegy 47 órányi plusz feladatot jelentett Vállalkozó 

részére. 

  Megkezdődött az olyan nyilvános felületek elkészítése is, mint az ODT szervezetét és 

tagintézményeit bemutató oldalak, a doktori iskolák adatlapjai és a személyi (oktatói, hallgatói) 

adatlapok, rajta a válogatott közleménylista megjelenítésével. Az új honlap fejlesztésének 

befejezését a 2020. évi támogatás (5.000.000 Ft) keretében tervezzük megvalósítani. 

 

Bevételek 

Az ODT testületében taggal rendelkező felsőoktatási intézmények átutalták a működési 

rendben meghatározott működési hozzájárulást (összesen 5.175.000 Ft). Az Emberi Erőforrások 

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

5.000.000 Ft támogatást biztosított. 



Kiadások 

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

személyi kiadásként a szoftver fejlesztésével és tesztelésével, valamint adminisztrációval 

kapcsolatos egyszeri kiadásokra fordítottunk. A működési költségek legnagyobb tétele a Vállalkozó 

részére szoftverfejlesztésre kifizetett díj. A teljes éves kiadás 13.353.099 Ft volt, így a 2019. évi 

záróegyenleg 7.283.569 Ft. 
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