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TÁJÉKOZTATÓ 

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

Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunka formai követelményeiről  

a 2016/17. tanévben. 

 

A 2016/17. tanév őszi félévében 2016. november 23-án kerül megrendezésre a SZIE GTK 

Tudományos Diákköri Konferenciája, amelyen a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia (OTDK) rendezvényein történő bemutatkozásra szerezhetnek jogosultságot a 

legkiválóbb bemutatott pályamunkák. A XXXIII. OTDK 2017. tavaszán, Magyarország több 

felsőoktatási intézményében kerül megrendezésre. A Központi felhívás már megjelent, 

megtekinthető az OTDT honlapján:  http://www.otdt.hu/hu/kozponti-felhivas   

 

Az idei tanévtől az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kérésének megfelelően 

fokozottan figyelünk az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) 

követelményeire, hiszen abban az esetben, ha a hallgató bemutatja pályamunkáját a Kari 

TDK-n és a Szekcióbizottság javasolja az OTDK részvételre, a pályamunkának formailag is 

alkalmasnak kell lennie az országos megmérettetésre. Ennek megfelelően mindenkitől kérjük, 

hogy jelentkezési lapján jelölje meg, hogy a pályamunkáját mely OTDK szekció formai 

követelményei alapján kívánja elkészíteni, hiszen az egyes országos szekciók formai előírásai 

között jelentős eltérések vannak. 

Táblázatba foglalt feltételek, melyek az átláthatóságot segítik: OTDT XXXIII. OTDK 

Központi felhívás 3. számú melléklete 

Az egyes szekciók és felhívásaik elérhetőek az OTDT honlapján: 

http://www.otdt.hu/hu/szekcio-felhivasok  

 

Kérem tehát, hogy a jelentkezési lapon meghatározásra kerülő „OTDK szekció” megfelelő 

kitöltéséhez tekintse meg a 2017. tavaszán megrendezésre kerülő szekciók felhívásait, azon 

belül is a tagozatokat a megfelelő szekció kiválasztásához, valamint a szekció formai 

követelményeit.  

Amennyiben valaki egészen biztosan nem kíván részt venni OTDK-n, választhatja azt a 

megoldást is, hogy az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat GTK kiegészítésének 1. 

számú melléklete, „A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, 

tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n” című 

dokumentumban foglalt formai követelmények szerint készíti el pályamunkáját. Ebben az 

esetben a jelentkezési lapon, majd a pályamunka belső fedlapján is az „OTDK szekció: 

ETVSZ alapján” megnevezést kérjük feltüntetni. A fent említett szabályzat megtalálható a 

GTK honlapján: http://www.gtk.szie.hu/hallgatoknak/szabalyzatok. 

Az egyértelműség kedvéért fenti szabályzatban sárga háttérszínnel jelölésre kerültek azon 

részek, melyek figyelembevétele szükséges a TDK pályamunka elkészítésénél abban az 

esetben, ha a pályamunkát készítő hallgató nem kíván az OTDK-ra menni, nem kívánja 

OTDK szekció felhívás alapján elkészíteni a pályamunkáját a kari TDK-ra. A háttérszínnel 

jelölt szabályzat ITT letölthető! 

 

Példa a SZIE GTK hallgatók által leggyakrabban választott szekciókban előforduló jelentős 

különbségekre: 

Agrártudományi Szekció pályamunka terjedelem: 35-50 oldal közötti, melléklet feltöltésére 

nincs lehetőség. 

Közgazdaságtudományi Szekció pályamunka terjedelem: minimum nincs meghatározva, max. 

80 oldal, plusz melléklet ezen felül feltölthető. 

http://www.otdt.hu/hu/kozponti-felhivas
http://www.otdt.hu/hu/szekcio-felhivasok
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Fentieknek megfelelően egy 60 oldalas Kari TDK-val nem lehet az Agrártudományi 

szekcióba nevezni. 

 

pl. azonosság, több lehetőség választása: 

marketinggel foglalkozó pályamunka mehet a Közgazdaságtudományi szekció Marketing 

tagozatába, vagy az Agrártudományi Szekció Agrármarketing tagozatába. 

területfejlesztéssel foglalkozó pályamunka mehet a Közgazdaságtudományi szekció 

Területfejlesztés tagozatába, vagy az Agrártudományi Szekció Vidékfejlesztés tagozatába. 

Természetesen a szekciót kiválasztását az határozza meg, hogy a téma agrár vagy 

közgazdaságtudományi témakörű. 

 

Ezért kérem, hogy témavezetőjével közösen tekintsék át a lehetőségeket, az egyes szekciókon 

belül a tagozatokat, hogy a feldolgozott téma mely OTDK szekcióba illik bele leginkább, 

majd a szekció formai követelményeinek megfelelően alakítsák ki a pályamunka végleges 

formáját, terjedelmét. 

 

A nevezési lapon, majd a pályamunka belső előlapján is (a pályamunka mintának 

megfelelően) tüntessék fel a kiválasztott OTDK szekciót. Így a bírálók a kiválasztott OTDK 

szekció formai követelményei alapján fogják elbírálni a pályamunkát a helyi konferencián. 

 

A GTK honlapon megtekinthetik a SZIE GTK előírásait a pályamunkákkal kapcsolatosan, 

melyek a pályamunka előlapját és a kötelező mellékletet tartalmazzák.  

A fentieknek megfelelően kérünk mindenkit, hogy a szekciók felhívását tanulmányozza át, 

nézze meg a Szekción belül a tagozatokat, hol talál a témájának leginkább megfelelőt –a 

szekció és tagozat kiválasztásban célszerű a témavezető véleményét kikérni. Mint fentebbi 

példából is láthatta, több szekcióban is lehet a témájának megfelelő tagozat. Ezen 

tagozatokban más-más aspektusból vizsgálhatnak egy adott témát.  

Azért, hogy a Karunkon készült pályamunkák formai okokból ne kerüljenek kizárásra az 

OTDK egyes szekcióiban, már a helyi konferencián szeretnénk a formai követelményeket az 

országos konferencia előírásaihoz igazítani. Így a hallgató formai ok miatt nem maradhat le 

egy szekcióban való szereplésről sem, nem vonnak le pontot formai hibára hivatkozva, 

valamint a helyi konferenciát követően a pályamunkát nem kell -jelentősen- átszerkeszteni. 

 

A kiválasztott szekcióban meghatározott, pályamunka belső tartalmára* vonatkoztatott 

formai követelményei alapján kell elkészíteni a pályamunkát, majd a helyi 

konferenciához meghatározott előlapok és kötelező mellékletek hozzá csatolásával 

együtt szükséges leadni a felhívásban meghatározott 2016. október 26.-i időpontig. 

 

Mint azt a felhívásban is olvashatták, előbírálatra van lehetőség, ebben az esetben a 

pályamunka leadás időpontja: 2016. október 14. 

 

A TDK-ra történő nevezésig a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen vagy személyesen adunk 

segítséget az érdeklődő hallgatók számára. Amennyiben bizonytalanok a kiválasztandó 

OTDK Szekciót illetően, kérjék ki témavezetőjük véleményét, vagy kérjenek segítséget a 

minden Intézetben megtalálható Tudományos Diákköri Tanács tagtól (TDT tagok listája a 

honlapon). 

A TDK-ra történő nevezést követően a formai követelményekről részletes tájékoztatást 

tartunk 2016. október 5. (szerda) 15 óra, SZIE GTK RGVI Szénay terem (2100 

mailto:tdk@gtk.szie.hu


3 

 

Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület VIII. lépcsőház IV. emelet), melyre minden nevező 

hallgatót tisztelettel várunk!  

 

Gödöllő, 2016. július 1. 

 

 

Üdvözlettel,  

Urbánné Malomsoki Mónika 

SZIE GTK TDT elnök 

 

 

*pályamunka belső tartalma: a borító lapok és a helyi konferencián meghatározott 

nyilatkozatok kivételével a pályamunka tartalmi része.  


