Az Országos Doktori Tanács Felügyelő Bizottságának (FB) véleménye
a testület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóiról
Az Országos Doktori Tanács alapszabálya szerint az FB ellenőrzi az ODT jogszabályoknak megfelelő működését, az alapszabály betartását, valamint az ODT gazdálkodását.
A 2010. évi testületi tevékenységről készített, Mihály György elnök által jegyzett
beszámoló tömören összefoglalja a testület ez évi szakmai tevékenységének fontosabb céljait,
elemeit és eredményeit.
Az ODT az év folyamán, az alapszabálynak megfelelően 2011-ben 2 tanácsülést tartott.
Az üléseken 15 határozat született. Az ODT fő feladata a www.doktori.hu doktori adatbázis
működtetése és folyamatos fejlesztése. Az adatbázis 2011-es fejlesztése azt célozta, hogy az
ODT nyilvános honlapja magas szinten garantálja a kiadott fokozatok hitelességét. Ezt
biztosítja, hogy az oklevél odaítélésének dátuma, az értekezés és tézispontok elektronikus
dokumentumai, a hallgató és a témavezető nevével, és a fokozatot kibocsátó doktori iskola
adataival összekapcsolva együttesen jelenik meg ettől fogva az adatbázisban.
Az ODT költségvetési beszámolója tartalmi szempontból tükrözi a végzett szakmai tevékenységet. Az ODT, a körülményekhez és a lehetőségekhez képest, takarékosan látta el
feladatát. A számítógépes program fejlesztése 2011-ben jelentős egyszeri többletkiadással járt
(maga a szoftverfejlesztés több mint 1,5 mill. Ft-ba került), ami túlfeszítette az ODT előző
évben kiegyensúlyozottá tett költségvetési kereteit. Az éves keret átmeneti hiányát néhány
egyetem 2012-es tagdíjának előzetes befizetése áthidalta, így mérlegben 2011 végére 1 millió
Ft-ot meghaladó többletet mutat az egyenleg. Valójában azonban a folyó bevételek és
kiadások egyenlege 734620 hiányt mutat, amit az előző évről áthozott 315140 Ft tartalék csak
részben fedezett. A fennmaradó átmeneti hiány keletkezése indokolt, és nem akkora összeg,
amit nem lehet akár már a következő évben ledolgozni.
Mind a beszámoló, mind tevékenységének folyamatos nyomon követése alapján
megállapítható, hogy az ODT olajozottan és korrekten, a közhasznú működésre előírt
szabályokat betartva végezte munkáját az elmúlt évben is.
A Felügyelő Bizottság mindkét beszámoló elfogadását javasolja a testületnek.
Budapest, 2012. február 16.
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