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Tisztelt TDK-s Hallgatók! 

 

Jelen levelünkben a 2014. szeptember 30-án megtartásra került tájékoztató lényeges témáit 

küldjük el minden TDK-ra jelentkezett részére attól függetlenül, hogy ott volt a tájékoztatón 

vagy sem. A továbbiakban ezen a csatornán keresztül kommunikálunk, vagyis ha valaki nem 

kapott e-mail-t, valami probléma lehet a címével, esetleg a címe elgépelésre került stb. Ezért 

kérek mindenkit, hogy azon ismerősöktől érdeklődjön a levél kézhezvételéről, akikről tudja, 

hogy jelentkezett a konferenciánkra. Amennyiben valaki tud olyan embert, aki nem kapta meg 

jelen tájékoztatónkat 2013. október 04. estig arra az e-mail elérhetőségre, amelyet jelentkezési 

lapján megadott, kérem tájékoztassák, hogy írjon levelet a tdk@gtk.szie.hu címre. A 

segítségüket előre is köszönjük! 

 

 

A pályamunka formai követelményei: a GTK honlapján (http://www.gtk.szie.hu/tdk ), a 

Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontban megtalálható minden olyan információ, amely 

a pályamunka megfelelő formában történő elkészítéséhez szükséges. Itt a „Kari TDK Felhívás 

2014.” almenüben megtalálhatóak letölthető formában a felhívás, a pályamunka formai 

követelményeire vonatkozó előírása, és a pályamunka minta is. 

A megbeszélésen felmerült kérdések alapján azonban pontosításra szorul: 

A pályamunkák első oldala a GTK honlapon megtalálható előlapminta alapján készüljön a 

kari konferenciára. A pályamunka belső tartalma (tartalomjegyzéktől a saját mellékletek 

végéig) az OTDK szekció kiírása alapján, valamint hozzá kell tenni az általunk meghatározott 

3 db kötelező mellékletet (hallgatói nyilatkozat, témavezetői nyilatkozat, rezümé) . 

(http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201415-tanev/kari-tdk-felhivas-2014 

helyen TDK pályamunka minta letölthető dokumentumban megtalálható.) A nyilatkozatok 

nem keverendőek össze a szak/diplomamunka mellékleteként kötelező nyilatkozatokkal!! 

A pályamunkát 2 példányban, kétoldalas nyomtatással (nem oldalanként 2 oldal, hanem 

a lap mindkét oldalára nyomtatva 1-1 oldalnyi anyag), kötés nélkül kérjük leadni egy-egy 

iratgyűjtő mappába belehelyezve. A külső (vastag papírból készülő) borító lapot mi készítjük 

el és a pályamunkákat együtt (egységes formátumúra) köttetjük. A helyi formai 

követelményben meghatározott előlapot tartalmaznia kell a kinyomtatott 

pályamunkának!! Az általunk elkészítendő előlapon csak a pályamunka címe és készítője 

lesz feltüntetve. 
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Azon szekcióban, ahol az OTDK szervezők azt kérik, hogy a pályamunkában nem lehet utalni 

az intézményre, témavezető személyére, stb, természetesen a helyi konferencián még nem kell 

betartani. Vagyis a pályamunka mindenképpen tartalmazza a helyi konferencián a fent 

említett előlapot és kötelező mellékleteket. 

Egyes szekciók kérik az idegen nyelvű rezümét a pályamunkába. A helyi konferencián még 

nem kérjük az idegen nyelvű rezümét! A pályamunkát 2014. október 6-án 8 órától lehet 

leadni. 

A pályamunka leadási határidő 2014. október 28. (kedd) 15 óra. VÁLTOZOTT!! 

A leadás helye: SZIE GTK RGVI Könyvtár, ha a Könyvtárt zárva találják, akkor  és csak 

akkor az intézeti adminisztrációban adható le a pályamunka (GTK Regionális Gazdaságtani és 

Vidékfejlesztési Intézet, főép. IV. emelet). 

Mindenkit kérünk arra, hogy tartsa be a határidőt!!! Határidő után nem tudjuk elfogadni a 

pályamunkákat a szűkös határidők miatt! Aki esetlegesen a nevezése ellenére úgy dönt, hogy 

a pályamunkáját nem tudja elkészíteni (remélhetőleg nem lesz ilyen!!) mindenképpen jelezze 

azt számunkra azonnal a szokásos e-mail címen (tdk@gtk.szie.hu), hogy ne számítsunk a 

dolgozatára. Ez azért nagyon fontos számunkra, mert 1-1 pályamunka kiesése eredményezheti 

azt, hogy szekciókat kell összevonnunk, vagy megszüntetnünk. 

A pályamunka nyomtatva történő leadásával egy időpontban kérjük az online 

anyagküldést is! A tdk@gtk.szie.hu e-mail címre a pályamunkát pdf formátumban kérjük 

megküldeni. A fájl címe a hallgató neve legyen ékezetek nélkül. Több előadó esetén a 

vezetéknevek egymás után. Pl: kovacs_angela.pdf, kiss_somoskovi_nagy.pdf 

 

Pályamunka angol címének ellenőrzése: Sokan nem tudnak jól angolul (lévén más nyelven 

beszélnek), ezért a kollégák elvállalták, hogy az angol címeket átnézik. Ahol szükséges, 

jelezni fogjuk e-mail-ben 2014. október 3-ig, hogy kérjük meggondolni az angol cím 

változtatását, valamint javaslatot teszünk az angol cím módosítására. Amennyiben 

módosításra kerül sor, a pályamunka mellékleteként megjelenő rezümében már a módosított 

címet kérjük feltüntetni! 

 

A TDK pályamunkák „útja” a leadás után: 

 

A pályamunkákat leadásuk után előkészítjük kötésre, köttetjük, majd a már kialakított 

szekcióknak megfelelően szortírozzuk. (A szekcióbeosztást a pályamunkák beérkezése után 

tesszük csak nyilvánossá, mert az esetleges módosításokat meg kell tennünk ha valaki nem 

adja le pályamunkáját!) 

A szekció elnököket felkérjük a pályamunkák bírálóinak kijelölésére (a már kész terv 

alapján).  

Felkérjük a bírálókat a pályamunkák bírálatára. Minden pályamunkát 3 szakember bírál. (2 fő 

szakmai bíráló –max. 35-35 pont, 1 fő formai bíráló – max 10 pont) A két szakmai bíráló 
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közül legalább az egyik tagja lesz a konferencián a szekció bizottságnak! A formai bíráló csak 

és kizárólag azt értékeli, hogy az előlapon meghatározott „OTDK szekció” követelményét 

betartotta-e a pályamunka készítője.  

A bírálat online és papír alapú bírálati módszerrel is készül, ezért szükséges a 

pályamunka megküldése pdf formátumban elektronikusan ill.  papíron is! 

A pályamunkák elkészítéséhez, a bírálati szempontoknak történő megfeleléshez Pitlik László 

a miau.hu felületen segítséget nyújt. 

Ehhez javaslom elolvasni az alábbi linkeken található tájékoztató anyagokat: 

http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e61 (robot-lektor) 

http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e59 (plágium) 

http://miau.gau.hu/miau2009/index_2.php3?x=cc (hírek) 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=test1 (önteszt) 

 

A bírálati lapok, amelyek tartalmazzák a fő bírálati szempontokat, a fent említett GTK honlap 

TDK menüpontjában megtalálhatóak. A formai bírálók megkapják az OTDK szekciók formai 

követelményeit, tehát minden pályamunkát azon szabályok alapján értékelnek, amit készítője 

a pályamunka elején feltüntet az „OTDK Szekció, melynek formai előírásai alapján a készült 

a pályamunka:” pontban. A pont kitöltéséhez bővebb információ fenti honlapfelületen a 

„GTK TDK pályamunka formai_kovetelmeny_2014.doc”-ban. Aki a tájékoztató után jön rá, 

hogy a jelentkezési lapján nem megfelelő OTDK Szekciót határozott meg, kérem e-mail-en 

jelezze változtatási szándékát, hogy a jelentkezési lapján is javítani tudjuk. Ez a helyi 

konferencia szekció besorolását is érintheti! (Pl. 6 agráros dolgozat mellé nem szeretnénk 

betenni 1 db közgazdaságtudományi szekciós dolgozatot.) 

 

Mivel nem mindenkinek a bírálata áll rendelkezésünkre a konferencia előtt, ezért a bírálatok 

nem nyilvánosak! A bírálatát mindenki az előadását követően, a pályamunkájának 1 bekötött 

példányával együtt megkapja. A bírálatokat kérjük megőrizni!  

A pályamunka másik példánya a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 

Intézet Könyvtárába kerül (nem kölcsönözhető, de megtekinthető). A pályamunkák őrzési 

ideje minimum 5 év. 

 

A Tudományos Diákköri Konferencia rendje: 

 

A konferencia idejére Dékán Úr általában oktatási szünetet szokott elrendelni. A konferencia 

napját megelőző teendők: A szekciók véglegesítése után minden résztvevő megkapja a saját 

szekcióbeosztását és a szekciótitkár nevét, elérhetőségét. 

A titkárral kell leegyeztetni, hogy mikor és hogyan kéri az előadás diasorának megküldését 

általában előző napon (kedden) kérik megküldeni e-mail-en vagy személyesen behozva, mivel 

az előadások előtt nincsen rá lehetőség, hogy feltöltsék a gépre. Másrészt ekkor még az 

esetleges beállításokat meg lehet tenni a gépen, esetleg az elveszett, pendrive-ra rosszul 

feltöltött anyagokat pótolni lehet. 
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A Konferencia időpontja: 2014. november 26. Dékán úrtól oktatási szünetet kértünk egész 

napra. A társkarokon is oktatási szünet lesz ezen időpontban, mivel a Gödöllői Campus-on 

azonos napon van a TDK. 

A megnyitó várhatóan 9
00

-kor lesz. A megnyitón a bizottsági tagok és a résztvevő 

hallgatók részt vesznek! Itt hangoznak el az aktuális információk, ezért is érdemes ott lenni. 

A szekcióülések terveink szerint 9.30 órakor kezdődnek. Az előadások megtartásához 

számítógép és projektor rendelkezésre áll. Amennyiben valakinek más eszközre is 

szüksége van, jelezze számunkra. Írásvetítőt tudunk igény szerint biztosítani, egyéb eszköz 

beszerzése, beállítása egyénileg oldandó meg. 

Az előadás időtartama 15 perc, melyet 5-8 perc vita követ. A bizottság és a közönség 

egyaránt tehet fel érdeklődő kérdést! A prezentációnak formai követelménye nincsen. Amit 

kérünk, hogy egy tudományos munkának megfelelő előadás anyag legyen! 

Az elhangzott előadások után a bizottság zárt körben értékeli a munkát, kialakítja a szekció 

sorrendet és javaslatot tesz az OTDK-ra történő jelölésre, a különdíjakra és a 

szak/diplomadolgozat elfogadásra. (értékelés a hallgatók számára csak a záró, díjátadó 

ünnepségen!) 

A bizottsági elnök és titkár részt vesz a kibővített Kari TDT ülésen, amelyen a különdíjak 

odaítélése történik. 

A záró, díjátadó ünnepség a Földszinti Rektori Díszteremben lesz kb. 16 órakor. Ekkor a 

bizottsági elnökök képviselője értékeli a szekciók munkáját, Dékán Úr és a különdíjakat 

felajánlók átadják a díjakat. Utána kötetlen beszélgetés szokott lenni a bizottságok tagjai, a 

konzulensek és a résztvevő hallgatók között. 

A konferencia részletes programja a honlapon lesz megtalálható a konferencia előtt kb. 2 

héttel! 

 

A pályamunkákban előforduló gyakori hibák: 

Mivel néhányan a szakdolgozatukat/diplomamunkájukat párhuzamosan írják a TDK 

pályamunkájukkal, gyakran előfordul, hogy a pályamunkában előfordul a szakdolgozat, 

diplomamunka kifejezés. Ez egyértelmű kizárást eredményezhet a részvételből, ezért kérünk 

mindenkit, hogy nagyon figyeljen rá! A TDK dolgozat hivatalos megnevezése: tudományos 

diákköri dolgozat, vagy tudományos diákköri pályamunka. 

Titkosítás:  

A pályamunka titkosítása kérhető, amennyiben olyan vállalati adatokat tartalmaz, amely nem 

publikus. A titkosítást a pályamunka leadásakor kell kérni levélben, amelyet a TDT elnöknek 

kell címezni, röviden leírva a titkosítás kérésének okát. A titkosítási kérelmet 2 példányban 

szükséges leadni. (a titkosítási kérelem a pályamunkába bekötésre kerül a későbbi félreértések 

elkerülése végett!) Az online küldés során kérjük, hogy a titkosítási kérelmet a pályamunka 

utolsó mellékleteként mindenki beszerkeszteni szíveskedjen! A titkosítás a TDK pályamunka 

esetén az alábbiakat takarja: A pályamunka ugyanúgy 3 fő általi bírálatra kerül. A bíráló 

tudja, hogy a pályamunka szerzője titkosítást kért. A pályamunka a konferencián a bizottság 

asztalán van, a bizottság valamennyi tagja megtekintheti. A konferencia után a hallgató 



visszakapja a pályamunka egyik példányát, a másik példány a GTK RGVI könyvtárába kerül 

a titkosított diplomák és TDK munkák közé. A könyvtárlátogatók számára nem 

megtekinthető, de az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) ellenőrzése esetén 

rendelkezésükre kell bocsátani, be kell mutatni. Az OTDT a XXXII. OTDK-n jelen álláspont 

szerint nem fogja befogadni a titkosított pályamunkákat (tekintettel arra, hogy ez egy 

publikáció, mely nyilvános kell, hogy legyen). Akinek a pályamunkájában tehát olyan adat 

található, mely indokolja a titkosítást, a helyi konferenciára jöhet (mi vállaljuk a titkosítással 

járó plusz feladatokat), de valószínűleg nem vehet majd részt az OTDK-n 2015 tavaszán. 

Illetve részt vehet, de nem tudja titkosíttatni a pályamunkáját. 

Erre megoldási lehetőség: Már a helyi TDK-ra oly módon készítsék el pályamunkájukat, hogy 

a titkosítás ne legyen indokolt. Pl. Cégnevet fiktív névvel helyettesítsenek, ne számadatokat, 

hanem arányokat jelöljenek meg, stb. 

TDK pályamunka szak/diplomamunkaként történő elfogadására javaslat:  

 

Sok esetben történik félreértés, ezért a pontosítása nagyon fontos! A Tudományos Diákkori 

Konferencián a Szekcióbizottság, majd a szekcióbizottság javaslata alapján a Kari TDT 

felhatalmazása alapján a SZIE GTK TDT elnöke javaslatot tesz a TDK pályamunka 

szakdolgozatként illetve diplomamunkaként történő elfogadására. Hangsúlyozandó, hogy 

javaslatot!!! A javaslat kihirdetésre kerül a záró, díjátadó ünnepségen illetve felkerül a GTK 

honlap TDK menüpontjába. Amennyiben egy pályamunkát javasoltak szakdolgozatként ill. 

diplomamunkaként történő elfogadásra, a hallgató kérelmet ír a szakvezetőjének (minta a 

GTK honlap TDK menüpontjában) az elfogadást kérve. Csatolja a megkapott TDK bírálati 

lapokat, illetve a TDK pályamunka 1 visszakapott példányát. A szakvezető dönt, hogy a 

pályamunkát elfogadja vagy sem Szak/diplomamunkának. (Célszerű a kérelmet jóval a 

szak/diplomamunka leadás végleges határideje előtt leadni, mert nem lehet tudni előre a 

döntést!) 

Amennyiben a szakvezető elfogadja, meghatározza, hogy a munkát milyen módon kell leadni 

(1 példányban, műbőr kötésben, bírálatok másolatát beletéve, stb.). Ekkor is a meghatározott 

leadási határidőig be kell nyújtani a dolgozatot a szükséges dokumentumokkal együtt. 

Amennyiben nem fogadja el, a Kar által meghatározott határidőket és formai előírásokat 

betartva szükséges leadni a szak/diplomamunkát! Ekkor a konzulenssel mindenképpen meg 

kell vitatni a teendőket, a bizottság javaslatával célszerű kiegészíteni a kutatási eredményeket, 

anyagokat.  

Akik jelenleg végzős hallgatók és a szakdolgozatuk illetve a TDK pályamunkájuk bírálata 

párhuzamosan folyik, nem tudnak maradéktalanul élni ezzel a „kedvezménnyel”! 

Amennyiben a szak/diplomamunka és a TDK pályamunka azonos (ezt az OTDT engedélyezi) 

és a bizottság javasolja a pályamunka szakdolgozatként történő elfogadását, meg lehet keresni 

a szakvezetőt, hogy bármilyen kedvezményt kaphatnak-e a záróvizsgán. A szakvezetők 

általában azt a lehetőséget biztosítják a hallgatók számára, hogy nem kell megvédeniük a 

szak/diplomamunkájukat, jelessel elfogadják a pályamunkát. Ez is a szakvezető döntése! 

Több szerző által készített pályamunka nem fogadható el szak/diplomamunkának! 

 



Meghívók:  

A GTK oktatóinak minden évben küldünk meghívót a konferenciára, tehát a konzulenseknek 

is. A külső konzulenseket (gazdasági szférában, egyéb szektorban tevékenykedőket értem ez 

alatt) azonban nem tudjuk elérni. Ezért kérek mindenkit, hogy amennyiben külső 

konzulensének szeretne meghívót küldeni, jelezze számunkra és szívesen rendelkezésére 

bocsátjuk a meghívó programfüzetet pdf formátumban, különleges igény esetén nyomtatott 

formában. Ennek elkészítése általában 1 héttel a konferencia előtt aktuális, tehát előtte szóban 

mindenképpen érdemes meghívni a konzulenst! 

 

Az OTDK-ra történő jelentkezés 

Az OTDK-ra az OTDT rendszerében történő elektronikus pályamunka feltöltés, majd 

jelentkezés szükséges. Aki javaslatot kap az OTDK-n történő bemutatkozásra, az OTDT-től 

meg fogja kapni a konferenciát követő kb. 2 héten belül a rendszerbe történő belépéshez 

szükséges azonosítót és jelszót, valamint a részletes tájékoztatókat. 

Ahhoz, hogy valaki részt tudjon venni a 2015. tavaszi OTDK valamely szekciójában, már 

most, az OTDT-től kapott levelet követő 30 napon belül fel kell töltenie a pályamunkáját és a 

rezüméjét az OTDT rendszerébe, majd az OTDK szekció felhívásában meghatározott 

időpontig jelentkeznie kell. 

OTDK honlapja: www.otdt.hu, az OTDK menüpont alatt a XXXII.OTDK- hoz kapcsolódó 

információk 

Itt minden szekció felhívását megtalálják, ami alapján a dolgozatok formai és tartalmi 

követelményei elérhetőek. 

 

 

Mindenkinek jó munkát kívánunk! 

 

Gödöllő, 2014. október 01. 

 

 

Urbánné Malomsoki Mónika     Nagy Adrienn 

GTK TDT elnöke              GTK TDT titkár 

http://www.otdt.hu/

