
Amit a TDK-ról mindenképpen tudni érdemes! 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE GTK) 

Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) lebonyolításának lépései: 

Felhívás megjelenése: Előző tanév végén, a vizsgaidőszak kezdete előtt jelenik meg a felhívás, 

amely tartalmazza a nevezés, a pályamunka leadásának és a helyi Konferenciának az időpontját, 

valamint alapinformációkat a konferenciával kapcsolatosan. 

Nevezési/jelentkezési időszak: A nevezés időpontját megelőző 1 hónap, amikor a nevezési 

lapok rendelkezésre állnak és a hallgatók leadhatják nevezési lapjaikat. 

Pályamunka leadási időpont: A nevezés végét követő kb. 4. hét, amikor a nevezett 

pályamunkákat kell leadni az előre meghatározott formai követelmények alapján. 

SZIE GTK TDK időpontja: A leadott pályamunka bemutatásának időpontja. A GTK-n 

általában 8-12 szekcióban (nevezett pályamunkák számától függően) mutatják be a hallgatók 

kutató munkájuknak az eredményét a tanév őszi félévében, november utolsó vagy utolsó előtti 

szerdáján. 

Ki nevezhet a GTK TDK-ra? Főként a Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karon hallgatói jogviszonnyal rendelkező, önképzési céllal kutató és 

pályamunkát készítő hallgatók, de egyéni elbírálás alapján társkarok hallgatói is, akik 

tématerületileg integrálhatóak valamely meghirdetett szekcióba, vagy olyan hallgatók, akik 

SZIE GTK-s hallgatóval közös kutató munkát végeznek. A helyi konferencián nem vizsgáljuk 

az OTDK-ra való alkalmasság követelményeit. 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításának lépései:  

 jelentkezés (jelentkezési lap és rezümé leadása a felhívásban meghatározottak szerint) 

 pályamunka leadása (felhívásban és a részletes tájékoztató levélben –minden nevező 

hallgató számára megküldésre kerül a nevezést követően- leírtak szerint) 

 pályamunka bíráltatása. 2 szakmai bírálat készül, mely bírálatokat a szerző csak az 

előadását követően kaphat meg. 

 Konferencia, melyen szekciókra bontva, 15 percben mutathatják be a szerzők kutatási 

eredményeiket szabad előadásban (ppt használatával). 

 Folyamatosan információt nyújtanak a szervezők a kari honlapon (www.gtk.szie.hu/tdk) 

és a SZIE GTK TDK facebook oldalon 

(https://www.facebook.com/groups/203141313509238/ ). 

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításának lépései: 

Felhívás megjelenése: A konferenciát megelőző kb. 1 év. A központi felhívás tartalmazza az 

OTDK általános részvételi feltételeit, míg a Szekció felhívások (16 db) tartalmazzák az adott 

tudományterületre vonatkoztatott konkrét kritériumokat pl. formai követelmények, nevezés 

időpontja, konferencia helyszíne stb. (Az OTDT központi felhívása már megjelent! 

(http://www.otdt.hu/hu/news/28) 

http://www.gtk.szie.hu/tdk
https://www.facebook.com/groups/203141313509238/


Pályamunkák regisztrálása az OTDT rendszerébe: Az intézményi TDK-t követő 1 héten 

belül a GTK TDT elnöke a jegyzőkönyveket, a pontozótáblákat, az eredményeket igazoló 

dokumentumokat és az OTDK-ra történő ajánlásokat köteles az OTDT rendszerébe feltölteni és 

papír alapon hitelesítve megküldeni az OTDT részére. Az OTDT ellenőrzi a dokumentumokat, 

majd a hallgató által a kari rendezvény nevezési lapján megadott e-mail címre elküldi az 

értesítést, mely segítségével a hallgató belép az OTDT rendszerébe és ott regisztrál, majd feltölti 

a pályamunkáját.  

Pályamunka feltöltése az OTDT rendszerébe: Az OTDT-től kapott értesítést követő 30 napon 

belül fel kell tölteni a pályamunkát az OTDT rendszerébe, a pályamunkát készítő által választott 

szekció formai követelményei alapján beszerkesztve úgy, hogy a pályamunkában tartalmi 

változtatás nem valósíthat meg (formai változtatás, helyesírási hiba javítás igen!). 

OTDK jelentkezés/nevezés: Digitális: A Szekciófelhívásban meghatározott időpontig a 

szekciófelhívásban meghatározott dokumentumokat fel kell tölteni az OTDT rendszerébe.  

Pl.: rezümé magyar és angol nyelven, végzett hallgató esetén az abszolutóriumot igazoló 

dokumentum (azt kell igazolni, hogy a helyi konferencia időpontjában hallgatói jogviszonya 

volt a pályamunka készítőjének és még nem volt meg az abszolutóriuma), stb.  Papír alapú: a 

digitális nevezés megtörténte után a szekciófelhívásban megadott papír alapú dokumentumokat 

el kell juttatni a Kari TDT elnöknek, aki összesíti a dokumentumokat és postai úton megküldi az 

OTDT és a rendező intézmény(ek) részére. Önálló jelentkezést az OTDT nem fogad el, tehát ha 

valaki jelentkezik az interneten, de elmulasztja a papír alapú jelentkezést a TDT elnökön 

keresztül (ha szükséges leadni dokumentumokat), automatikus kizárást jelent.  

Nevezési díj: Az OTDT által meghatározott összeg, amely a pályamunkák adminisztrációjával 

kapcsolatos ügyintézés költségeit fedezi. Jelenleg 5.000Ft/pályamunka (A SZIE GTK-n 

jellemzően pályázati forrásból vagy kari támogatásból fizetjük). 

Részvételi díj: Résztvevő hallgatónként kell megfizetni. Szekciónként eltérő az összege. A 

konferencia ideje alatt (2-3 nap) a teljes ellátásnak, a szállásnak, a szakmai és kulturális 

programoknak a költségét fedezi. Összege 20-30.000 Ft/fő. A SZIE GTK az eddigi 

konferenciákon mindig át tudta vállalni pályázati vagy kari forrásból. A hallgatókat általában 

csak az utazási költség terheli.  

OTDK Szekció rendezvény: A rendező intézmény által szervezett konferencia, melyen a 

pályamunka bemutatása mellett szakmai előadásokon, kulturális és szabadidős programokon 

vehetnek részt a nevezett hallgatók/fiatalok. (XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi 

Szekciójának honlapja -melyet karunk rendezett 2015. április 15-17 között - megtekinthető a 

http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu/ . Itt ízelítőt lehet kapni egy OTDK hangulatáról) 

Ki nevezhet OTDK-ra? Aki a helyi konferencia időpontjában teljesíti az OTDT által a 

Központi felhívásban meghatározott követelményeket (http:otdt.hu). Vagyis ha valaki 2019. 

tavaszán már végzett hallgató lesz, de 2017. vagy 2018. novemberében részt vesz a helyi 

konferencián és ott jogosultságot szerez, mehet az OTDK-ra. A helyi konferencián nem 

vizsgáljuk a nevezési feltételeket, tehát ha valaki olyan képzésben vesz részt, amelyet az OTDT 

kizár, a helyi konferencián részt vehet, de az országoson nem pl: felnőttképzés, szakmérnök 

képzés. 

http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu/


Ki Kicsoda? Mi Micsoda? 

 

TDT: Tudományos Diákköri Tanács 

ETGT: Egyetemi Tehetséggondozási Tanács, mely tanács felügyelete alatt áll az intézményben 

a Tudományos Diákköri tevékenység. 

SZIE GTK TDT: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos 

Diákköri Tanács 

KTDK = Kari Tudományos Diákköri Konferencia: adott kar által szervezett tudományos 

diákköri konferencia 

GTK TDK = SZIE GTK TDK: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tudományos Diákköri Konferencia 

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia: Helyi szinten, a felsőoktatási intézményekben 

megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia. Felsőoktatási intézménytől függ, 

hogy milyen módon szervezi a helyi konferenciáit. A Szent István Egyetem alapvetően 

karonként szervezi meg a TDK-t, de a 2011-ben egyesült vidéki karok esetén, ahol más 

helyszínen folyik az oktatás, intézetenként történik a konferencia szervezés.  

OTDT= Országos Tudományos Diákköri Tanács: „Az OTDT a művelődési és közoktatási 

miniszter által életre hívott szakmai testület, amely a tudományos diákköri tevékenység 

országos, elvi irányt mutató, döntési joggal is felruházott koordináló, véleményező és tanácsadó 

szerve. Ebben a minőségében érdekképviseleti és szervezési feladatokat is ellát.” (OTDT 

SZMSZ) Honlap: www.otdt.hu 

 

OTDK: Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Kétévenként, minden páratlan év 

tavaszán (következő 2019. március-április hónapokban lesz, az előző 2017. március-áprilisban 

volt) megrendezésre kerülő konferencia sorozat, ahol 16 szekcióban az ország minden részéről 

és külhoni területekről érkező felsőoktatásban tanuló hallgatók mutatják be kutatási 

eredményeiket és mérik össze szakmai tudásukat. A konferencia nyelve a magyar, de egyes 

szekciók engedik az idegen nyelvű előadásokat is. 

OTDK Szekció: egy tudományterület, tudományág által összefogott témakör csoport. Az OTDK 

jelenleg 16 szekcióban kerül megrendezésre. pl.: Agrártudományi Szekció, 

Közgazdaságtudományi Szekció, Orvostudományi Szekció. A szekciókat egy felsőoktatási 

intézmény egy vagy több kara szervezi a tudományterület szakmai bizottsága felügyeletével és 

irányításával. 

 

OTDK Tagozat: Az OTDK Szekcióin belül kialakított kisebb egység, szakterület, szakág. Pl. 

Közgazdaságtudományi Szekción belül a Marketing tagozat, Regionális gazdaságtani tagozat, 

Gazdaságpolitika tagozat, stb. 

 

Intézményi szekció vagy tagozat: Az OTDT nem írja elő, hogy a felsőoktatási intézmények 

szekció vagy tagozat elnevezést használjanak helyi/intézményi konferenciáik megrendezése 

során. A SZIE GTK tekintettel a több mint 50 éves hagyományokra, „Szekció” megnevezést 

http://www.otdt.hu/


használ a SZIE GTK TDK-ra jelentkezett hallgatók pályamunkáinak tudományterületekre, 

csoportokra osztásánál. 

 

Szekció Bizottság a Kari TDK-n: általában 4-5 fős a szekció bizottság, amelynek tagja 

felsőoktatási intézményből érkező szakemberek és a szakma felsőoktatáson kívüli, a 

tudományos és/vagy gazdasági élet kiváló képviselői. A Szekcióbizottság vezetője az elnök, 

tagjai vannak és titkára. 

 

OTDK-ra történő ajánlás: A kari konferencián a hallgatók pályamunkájukat a Szekció 

Bizottság és a résztvevő érdeklődő közönség előtt mutatják be. Ezen bizottság tesz javaslatot 

arra, hogy az egyes pályamunkák alkalmasak-e arra, hogy az országos megmérettetésen 

képviseljék intézményünket. Az OTDK-ra történő ajánlás nem függ a helyezésektől és 

különdíjaktól. 

 

Pályamunka = tudományos diákköri pályamunka = pályamű = TDK dolgozat: A hallgató(k) 

által elkészített, kutatási eredményeiket bemutató alkotás. A pályamunka tartalmaz irodalom 

feldolgozást, módszertani részt, saját kutatási részt, valamint a kutatásból levont következtetések 

és javaslatok fejezetet. 

 

Rezümé = resume = összefoglaló = absztrakt = abstract : A hallgató által megfogalmazott rövid 

összefoglaló, mely kitér a kutatás alapkérdésére, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, 

valamint a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre 

 

Témavezető: A tudományos diákköri pályamunka szakmai felügyeletét ellátó személy, aki lehet 

felsőoktatási intézményben dolgozó szakember, vagy/és a felsőoktatáson kívüli, a tudományos 

és/vagy gazdasági élet képviselője. Egy pályamunkának több témavezetője is lehet. 

 

Pályamunkát készítő hallgató(k) = szerző(k): Egy pályamunka egyénileg (1 fő) és csoportosan 

(2-4 fő) is készülhet. Amennyiben több szerző is van, a pályamunkában egyértelműen meg kell 

határozni, hogy mely szerző mely fejezetet/alfejezetet készítette.  

 

 

 

Gödöllő, 2017. szeptember 1. 

 

Készítette: Urbánné Malomsoki Mónika 


