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Bevezető gondolatok a kézikönyv összeállításáról

A kézikönyv összeállításának indoklása

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Titkárságán, valamint az OTDT kü-
lönböző testületeiben a hosszú éveken át végzett munka során szerzett tapasztalataink ösz-
tönöztek  arra,  hogy  elkészítsünk  egy  olyan  kiadványt,  amely  összegzi  a  tudományos  és 
művészeti diákköri munka minőségét biztosító tartalmakat, kereteket, elveket, szabályokat. 
Néhány éve arra gondoltunk, a felmerülő igényekre, különböző intézményi jelzésekre, egy-
ben kérésekre is figyelemmel, hogy indokolt egy átfogó, a tudományos és művészeti diák-
köri tevékenység minden területét érintő, egységes szerkezetű dokumentum összeállítása. 
Egy kézikönyv elkészítését tartottuk erre a legjobb megoldásnak – mint a legmegfelelőbb 
dokumentumtípus alkalmazását.

A TDK kézikönyve arra vállalkozik, hogy egy dokumentumban gyűjtse össze a tudományos 
és művészeti diákköri tevékenységre vonatkozó összes ismeretet, segítve ezzel a diáktudo-
mányos munkára vállalkozó hallgatókat, az őket támogató oktatókat, kutatókat, a különbö-
ző szintű zsűrik, a dolgozatokat bírálók, valamint a TDT-elnökök, -titkárok, -felelősök, az 
egyes bizottságok tagjainak önként vállalt, áldozatos munkáját.

A kötet  kiadására  az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló TÁMOP 
4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban című projekt előkészítéseként nyílt lehetőségünk. 
A kötet tartalma hozzájárul a felsőoktatás minőségbiztosítási elemeinek meghatározásához, 
s egyben biztosítja az Országos Tudományos Diákköri Tanács bekapcsolódását az átfogó 
felsőoktatási minőségfejlesztő,  referenciamodell-alkotó munkába. A kézikönyv minőség-
biztosításra  irányuló  tartalma  jó gyakorlatként használható,  adaptálható a  szakképzés  te-
rületén, és egyben a tehetséggondozás témakörében – mint egy közös kapcsolódási terület 
–  segítheti  a  két  rendszer  közötti  kommunikációt,  együttműködést.  Felhívja  a  felsőfokú 
szakképzés irányítóinak, oktatóinak, közreműködőinek, valamint a munkaerőpiacnak a fi-
gyelmét a diákkörökben születő eredményekre, és egyben a diákkörben tevékenykedő hall-
gatók és oktatók figyelmét is ráirányítja arra az értékteremtő munkára, ami a mukaerőpiac 
számára nélkülözhetetlen. 

A felsőoktatási  intézmények és karok, azok diákköri  tanácsai számára a kiadvány hiány-
pótló dokumentumként  szolgál,  s  egyben érdekeltek a kézikönyvben közzétett minőség-
elemek, etikai elvek és szabályok betartásában.

A kézikönyv felépítése, szerkezete:

I.  A tudományos és művészeti diákkörökről, az Országos Tudományos Diákköri 
Tanácsról és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról 

1.  A tudományos és művészeti diákkörök
2.  Az intézményi tudományos és művészeti diákköri tevékenység
3.  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)
4.  Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)
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II. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység etikai kérdései
1.  Értékek, alapelvek, magatartási szabályok
2.  Etikai vétség
3.  Etikai bizottság létrehozása és működési rendje

III. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács hivatalos dokumentumai

A fentiekből is jól látszik, hogy a kézikönyvben foglalkozunk egy olyan lényeges kérdéssel, 
amelyik még nem jelent meg írásban, nyomtatott szöveges formában egy OTDT dokumen-
tumban sem: A tudományos és művészeti diákköri tevékenység etikai kérdései. Fontosságát, 
szükségességét úgy gondoljuk, nem kell indokolnunk. Jóllehet, a hallgatói, tanári lét írott 
és íratlan etikai elvárásai, s a hozott TDK-szabályaink, döntéseink egyértelműek, de mégis 
a hallgatók, az oktatók, mindannyiunk igénye, hogy a  tudományos diákköri  tevékenység 
etikai kérdéseiben is legyen egyértelmű, közösen kialakított OTDT állásfoglalás, hogy ezek 
alapján az önként vállalt munka során felmerülő problémák megoldása megfelelően történ-
hessen meg. Olyan etikai irányelvek mellett kötelezzük el magunkat, melyek a TDK-n belül 
elvárt magatartást, közös értékeket és elveket tükröznek. Nem más az elvárás a tudományos 
diákkörben végzett munka során sem a hallgatótól, sem a tanártól, mint ami a tanári és hall-
gatói létéből következik.

A normák, magatartási  formák meghatározása mellett azt  is  fontosnak tartottuk, hogy az 
OTDT mellett működő összeférhetetlenségi,  jogorvoslati, etikai bizottság kerüljön kiala-
kításra. A bizottság kiemelt  feladatának  tekintjük, hogy a TDK etikai követelményeinek 
érvényesülését biztosítsa, azok nyomon követhetővé váljanak; iránymutatást adjunk az in-
tézmények számára, a közösen kialakított szabályok, elvárások betartását biztosítsuk; va-
lamint  a  felmerülő  problémákban  bizottsági  állásfoglalás  születhessen. Célunk,  hogy  az 
Etikai Bizottság felállításával a hallgatókat és oktatókat megvédjük a méltánytalanságtól, 
jogsérelemtől és az esetleges igazságtalanságtól.

A TDK kézikönyve – amely az etikai kérdések feldolgozásával teljes –, tartalmával bizton-
ságot ad a TDK-munkában, növeli a tudatosságot, erősíti a TDK nagy közösségéhez való 
tartozás érzését; de egyben iránymutatást ad a TDK-zó hallgatóknak, segítséget nyújt taná-
raiknak a felmerülő gyakorlati problémák megoldásában. Az önszabályozás egyben bizto-
sítja, hogy országosan, egységesen adjunk választ a munka során felmerülő kérdésekre, ami 
növelheti a diákkörösök felelősségérzetét, az értékrendet sértő viselkedések kiküszöbölését. 
A Kézikönyv az érdeklődő,  felsőoktatásban érintett  szakemberek számára általános  tájé-
koztatást ad, ismereteket közöl a TDK belső rendjéről, értékrendjéről, szabályairól, egysé-
géről, minden értékéről. 

Kérjük mindazokat, akik megtisztelnek azzal, hogy használják a kézikönyvet, kérdéseik-
kel, javaslataikkal, konkrét kiegészítéseikkel segítsenek folyamatosan teljesebbé tenni ezt 
a dokumentumot.

A kézikönyv összeállítói



 i. 
A tudományos  
és művészeti diákkörökről,  
az OTDT-ről és az OTDK-ról 
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A tudományos és művészeti diákkörök1. 

A tudományos diákköri tevékenység1.1. 

A tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyí-
tését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, 
a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvá-
nosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység 
az egyetemi, főiskolai tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamo-
kon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai 
kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, 
legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékeny-
ség a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a 
doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD-,  illetve 
DLA-képzés) egyik legjobb előiskolája. 

A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következe-
tes munkán, folyamatos  tanuláson és  igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vi-
tatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, néha még a „felnőtt” tudós nemzedéknek is 
példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek 
elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó 
becsületességére, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti 
kiállásra, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK-munka vállalása személyes 
döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A köl-
csönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehető-
ség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de 
továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

Történet és hagyományok1.2. 

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világraszóló eredményeiben mindig is igen 
nagy része volt annak a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködésnek, amely 
az elmúlt ötvenöt esztendőben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai fel-
sőoktatás történetébe. Sok tudós életútjára, a magyar tudomány elért sikereire is fényt vet, 
magyarázatot ad. Ugyan a korabeli hivatalosság 1952-re teszi a tudományos diákköri moz-
galom indulását, amely ennek megfelelően az utóbbi több mint öt és fél évtizedben ezen a 
néven vonult be felsőoktatásunk történetébe, azért jól ismert, hogy a több száz éves önszer-
veződő, önképzőkörök haladó hagyományainak folytatásaként van jelen egyetemeinken és 
főiskoláinkon. A magyar egyetemeken és főiskolákon működő tudományos diákköri moz-
galom – építve a korábbi, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri  tevékenység 
átörökíthető, tiszteletreméltó hagyományaira – több egyetemen a tanárok és a diákok kez-
deményezéseként indult az ötvenes évek elején. A hallgatók egy részének önképzési szán-
déka, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének 
szándéka hívta életre. Olyan tevékenységről van szó, amely a hazai felsőoktatás legneme-
sebb és legsikeresebb hagyományait ápolja, amely a változó időkben, a körülötte zajló viták 
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ellenére kiemelkedő eredményességgel  szolgálta a  felsőoktatási  tehetséggondozás ügyét. 
Mindig alapfeladatának megfelelően működött, s mindig értéket tudott felmutatni. Az indu-
lástól alapfeladata és lényege: a kötelező ismeretanyag elsajátításán túl, önálló kutatásokat 
folytató, érdeklődő, törekvő hallgatók és segítő, lelkes tanáraik „alulról épülő mozgalma”. 
Mint ahogyan eddig is, a magyar felsőoktatás évszázadai, a diákköri konferenciák eddigi 
története során továbbra is, mindig lesznek a fenti gondolatokat valló kiváló hallgatók, őket 
segítő témavezetők, iskolateremtő tanárok, a dolgozatok bírálatában, a zsűrik munkájában 
feladatot vállalók, a szervezésben közreműködők, s nagyszerű támogatók a magyar egyete-
misták és főiskolások legjobbjai nagy közösségének szolgálatában.

A TDK az érvényben levő felsőoktatási törvényben1.3. 

A 2005. évi CXXXIX. törvény szövege szerint:

A tehetséggondozás
66. §

(1)  A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör, a 
szakkollégium és a doktori képzés segíti. 

(2)  A minőségi oktatás keretében a kiemelkedő képességű hallgató a tehetségének kibonta-
koztatását segítő többletkövetelmények teljesítéséhez kap segítséget.

(3)  A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti is-
meretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotótevékenységét 
szolgálja. 

…

79. §

(6)  A tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató oktatók szak-
mai szervezete az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács feladata a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és 
művészeti  tevékenység, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása, 
valamint az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezése. Az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács működését – az általa megalkotott – szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg.

Megjegyzés: a 2007. évi CIV. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról nem tar-
talmaz TDK-ra vonatkozó módosításokat.

 Intézményi tudományos és művészeti diákköri tevékenység2. 

A  tudományos  és művészeti  diákköri  munka  része  a magyar  felsőoktatási  intézmények 
oktatási, tudományos illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, ki-
emelkedő képességekkel  rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező  tananyagon  túli szak-
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mai, tudományos teljesítményre ösztönzi, s elfogadtatja a hallgatókkal azt, hogy a diákköri 
munka érdekük, része a szakmai sikereiknek, a szakma minél tökéletesebb elsajátításának, 
diplomájuk értékét növelve további karrierjüknek, életútjuknak.

Mára az ország szinte minden felsőoktatási intézményében működnek tudományos és/vagy 
művészeti diákkörök. Az országos TDK szellemiségét, lényegi elemeit elfogadva, az intéz-
ményi struktúrába illeszkednek, és az intézményi oktatás mellett is érvényesülő szakmai, 
tudományos  és  művészeti  értékeket  közvetítenek  mindenkori  tagjaik  számára.  Lényege 
mindenhol ugyanaz, de változatos hagyományokon alapszik  és  eltérő múltú. Más-más a 
belső  rendszerük,  így működésük,  konferenciáik megrendezésének  kerete,  formája,  idő-
pontja is eltérő,  de különbség van a helyi konferencia elismerései, a kiadott helyezések és 
egyéb díjak rendjében is. Működésük többnyire írásban szabályozott: az intézmények szer-
vezeti és működési szabályzataiban és/vagy tanulmányi- és vizsgaszabályzataiban, esetleg 
önállóan.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága  sajátos  eszközeivel  folyamatosan 
segíti, szolgálja az intézményekben folyó TDK-munkát, szoros együttműködésben a TDT-, 
TDK-elnökökkel, -titkárokkal, -felelősökkel. A kapcsolattartás során feltárulnak, ismertté 
válnak az intézményi tudományos és művészeti diákköri munka, tevékenység helyi hagyo-
mányokon alapuló formái, módjai, eredményei, s hiányosságai is. Ismertekké válnak azok 
a kiadványok, összefoglaló kötetek, diákköri füzetek, évkönyvek, a kiemelkedő és nyertes 
dolgozatokat, kutatási eredményeket közzétevő kiadványok, gyűjtemények, egyre gyakrab-
ban internetes publikációk, amelyek az intézményekben, a diákkörök gondozásában látnak 
napvilágot. 

2000-től kezdődően nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli fel-
sőoktatási intézmények diákköreinek száma, és a művészeti egyetemek, karok, tanszékek 
bekapcsolódása is sikeresen, eredményesen megtörtént. Több, nem művészeti intézmény-
ben is már Tudományos és Művészeti Diákkör néven alakultak és működnek diákkörök, 
ahol  jelen  vannak,  illetve  együtt  vannak  a  humán-  és  a  reáltudós  jelöltek  a művészetek 
képviselőivel.

A hazai felsőoktatási intézmények hallgatóinak törvényben is rögzített lehetősége a 2.1. 
tudományos és művészeti  tevékenység. „A hallgató  joga, hogy … tagja  legyen  tu-
dományos diákkörnek, részt vegyen annak munkájában, részt vehessen a felsőokta-
tási intézmény kutató, fejlesztő tevékenységében,” (A felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény 46. § (3) h) bekezdése.)

A  tudományos  és művészeti  diákköri  tevékenység  szerves  részként  épül  be  az  in-2.2. 
tézmény  rendszerébe. A  diákkörök  egyetemi  egységek  keretében,  az  ott  dolgozók 
szakmai irányításával és az általuk biztosított feltétek között végzik tevékenységüket. 
Figyelemmel a vonatkozó, érvényben levő felsőoktatási törvényre és egyéb rendele-
tekre, szabályzatokra, megjelennek az intézmény egész életét meghatározó szabályza-
tokban, érdekeik felügyeletét az intézmény tudományos ügyekért felelős rektorhelyet-
tese, főigazgató-helyettese látja el. A diákkörök képviselői tanácskozási joggal részt 
vesznek az egyetemi doktori tanácsokban, illetve a doktori iskola tanácsok ülésein.
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Az intézményi tudományos és művészeti diákkörök sajátos hagyományaikra építve 2.3. 
szervezik munkájukat, együttműködve a hallgatói önkormányzatokkal, tudományos 
tanácsokkal. Az  intézményi TDT, TDK  szervezetét  és  annak működését  önállóan 
alakítja. 

Működésére vonatkozóan szabályzatot fogadhat el, amelyet az alábbiak szerint tehet:2.4. 

Formailag:2.4.1. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve annak mel-2.4.1.1. 
lékleteként;

önállóan, a tudományos diákkör szabályzatában vagy a szervezeti és mű-2.4.1.2. 
ködési szabályzatban;

Az  intézmény  egyéb  szabályzatainak  részeként,  vagy  annak melléklete-2.4.1.3. 
ként.

Tartalmilag az önképző, öntevékeny csoportként működő diákkörök saját 2.4.2. 
szabályzatukban rögzíthetik, illetve célszerű rögzíteniük:

Az intézményben működő TDK célkitűzéseit, alapelveit;2.4.2.1. 

A diákkörök létrejöttének lehetőségeit, megalakulásuk módját, szabályait, 2.4.2.2. 
szervezetük, működésük rendjét;

A TDK  szervezésére,  alakítására  hivatott  testületek,  tanácsok  felépítését 2.4.2.3. 
(egyetemi, kari,  tanszéki,  tanszékcsoporti, egyéb szervezeti egység stb.), 
oktatók,  hallgatók  képviseletét, működésének  rendjét,  oktatókra,  hallga-
tókra vonatkozó döntéshozatal módját, tisztségviselőinek számát, válasz-
tásuk módját, feladatait és hatáskörét, üléseik rendjét, a TDK-tevékenység 
intézményi felügyeletét;

A hallgatók részvételét a TDK-munkában, a hallgató-témavezető együtt-2.4.2.4. 
működésének lehetőségeit, formáit, a diákkörbe való felvétel lehetőségeit, 
annak feltételeit, a diákkörös hallgató jogait és kötelességeit, a TDK-tagság 
feltételeit, programjait (előadó ülések, módszertani megbeszélések stb.);

A témalehetőségek biztosítását, vitaestek, táborok, kutatás-módszertani ta-2.4.2.5. 
nulmányutak, könyvtári programok szervezését;

A  dolgozatok  és  az  összefoglalók  készítésének  tartalmi  és  formai  elő-2.4.2.6. 
írásait;

A dolgozatok bírálatának rendjét, szempontjait, a bíráló tanárokkal szem-2.4.2.7. 
beni szakmai, valamint etikai követelményeket;

A helyi konferenciák, bemutatkozás, nyilvános fórumok rendjét, időpont-2.4.2.8. 
jait, határidőket, a zsűri munkáját, a bemutatás szempontjait, a jelentke-
zési és nevezési  lapra, pontozólapra, zsűri  jegyzőkönyvre vonatkozó el-
várásokat;
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(Kapcsolódó megjegyzés: az OTDT szakmai bizottságai javaslatot tesznek 
az OTDK-n is használt formai és szakmai követelmények egységes hasz-
nálatára – ajánlás szinten.)

Tudományos diákköri dolgozat szakdolgozatként való elfogadásának fel-2.4.2.9. 
tételeit, szakdolgozattá minősítésének folyamatát, rendjét, továbbá kezde-
ményezi, gondoskodik ezen szabályok megjelentetéséről, hivatalos meg-
fogalmazásáról az intézményi Tanulmányi és vizsgaszabályzatban;

Publikálási lehetőség biztosítását, egyéb nem TDK rendezvényeken való 2.4.2.10. 
részvételi lehetőséget, a diákköri kiadványok gondozására, diákköri dolgo-
zatok őrzésére, archiválására törekvést, hozzáférésének módját a könyvtá-
rakkal együttműködve (mint egyfajta dokumentumtípus);

A  tudományos  diákköri munkát  végző  hallgatók  erkölcsi  elismerésének 2.4.2.11. 
hangsúlyozását,  az  erre  vonatkozó  lehetőséget  (oklevél  adományozá-
sa,  ajánlás  a  soron  következő,  aktuális  OTDK-n  való  részvételre,  elő-
adási  lehetőség  biztosítása  országos  és  nemzetközi  szakmai  konferen-
ciákon, TDK-dolgozat szakdolgozatként való jeles minősítésű elfogadása, 
MSc-képzés és doktori iskolai felvételnél a TDK-munka figyelembevétele, 
hazai és külföldi ösztöndíjak támogatása, demonstrátori ösztöndíjak, vala-
mint kiemelt és köztársasági ösztöndíjak megítélésénél, pályázati elbírálá-
sok során az önképzőköri munka figyelembe vétele, az önálló kutatómunka 
megkezdésével elindulás a tudományos fokozatszerzés felé);

A TDK-s  témavezetőknek és a TDK szervezőinek elismerése, elismerte-2.4.2.12. 
tése, képviselete (díjak,  jutalmak, az elismerések méltó formáinak bizto-
sítása, elismerések alapítása, adományozása, anyagi feltételek biztosítása, 
a TDK-munka figyelembevétele tanári minősítés esetén, valamint oktatói, 
tudományos munkakörben való alkalmazás esetén);

Az intézményi TDK nyilvánosságát, annak különböző formáit;2.4.2.13. 

Az intézményi TDK kapcsolatainak formáit, módját;2.4.2.14. 

A TDK-munkával kapcsolatos adminisztratív feladatok végzésének rend-2.4.2.15. 
jét, formáját, az iratok kezelésének rendjét (Dékáni Hivatal), a tudományos 
diákköri  tevékenység  leckekönyvi  regisztrálására,  leckekönyvbe  történő 
bejegyzésre vonatkozó döntést  (Tanulmányi Osztály),  valamint  a  dolgo-
zatok megőrzésének és használatának  rendjét  (könyvtár). Kezdeményezi 
ezek megjelentetését  az  illetékes  szervezetek  szabályzataiban, működési 
rendjére vonatkozó dokumentumaiban.

Az intézményekben létrehozott, működő tudományos és művészeti diákkörök kapcso-2.5. 
latot tarthatnak fenn, építhetnek ki intézményen belüli és más felsőoktatási intézmé-
nyek és középiskolák diákköreivel, más tudományos műhelyekkel, kutatóintézetek-
kel, szakkollégiumokkal, a hallgatói önkormányzatokkal, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanáccsal és annak Titkárságával, továbbá szakmai tudományos és gazdál-
kodó szervezetekkel is. A kapcsolattartás formái, módjai lehetnek:
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Közös rendezvények, konferenciák, egyéb programok szervezése, részvé-2.5.1. 
tel egymás rendezvényein;

Részvétel  az  azonos  tudományterület  tudományos  diákköri  konferenciá-2.5.2. 
ján,  egyéb  rendezvényein,  közreműködés  a  dolgozatok  bírálatában  és  a 
zsűri munkájában;

Részvétel az OTDT munkájában; 2.5.3. 

Részvétel az OTDT mellett működő szakmai bizottságok munkájában; 2.5.4. 

Kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, melynek formái: hivatalos levele-2.5.5. 
zés; személyes konzultáció; internetes adat- és információáramlás; OTDT 
központi adattár, fotótár, kiskönyvtár és levéltár használat; OTDT Titkár-
ság munkatársainak részvétele helyi konferenciákon;

Kapcsolódás egyéb  tehetséggondozási  tevékenységekhez, kutatási/művé-2.5.6. 
szeti programokhoz;

Régiókhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési programokban való részvétel;2.5.7. 

Határon túli magyar szakmai kapcsolatok ápolása;2.5.8. 

Középiskolás kutató diákok bevonása az intézményi tudományos és művé-2.5.9. 
szeti diákkörök tevékenységébe stb.

Az intézményi TDT-, TDK-elnökök által az OTDT Titkárságára megküldendő doku-2.6. 
mentumok, adatok:

Amennyiben az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák szekciói-2.6.1. 
ban részt kívánnak venni az egyes intézmények, az intézményi konferen-
ciák dokumentumai beküldésének szabályozott rendjét és határidejét figye-
lembe kell venni.

Minden  egyéb,  az  intézményi  tudományos  és  művészeti  diákköri  mun-2.6.2. 
kát bemutató kiadványt, dokumentumot, különböző diákköri események, 
programok  tájékoztatóját, meghívóját az együttműködés alapján  javasolt 
megküldeni az OTDT Titkárság számára.

Intézmények, illetve az intézmények zsűrijének, a TDT-, TDK-elnöknek van felelős-2.7. 
sége abban, hogy kit javasolnak, jelölnek az OTDK egyes szekcióiba.

Az OTDK felhívásának szövege szerint: 2.8. „Fontos, hogy ne az országos konferenciára 
benevezett dolgozatok száma, hanem a szakmai bírálók javaslata alapján bemutatás-
ra elfogadott és díjazott  legjobb pályamunkák, szerzők és  témavezetőik képviseljék, 
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minősítsék az … OTDK-n résztvevő intézményeket, tudományos iskolákat. Az erköl-
csi megbecsülés egyik formája legyen az országos konferencián való bemutatkozás, 
megmérettetés lehetősége. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sor-
rendnek  és  a  díjazásnak  segítenie  kell  a  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtó  hallgatók 
kiválasztását,  támogatva az OTDT-nek azt a  törekvését, hogy a  legtehetségesebbek 
számára a pályán való induláshoz, a kutatómunkában való továbbhaladáshoz adjon 
segítséget az országos konferencia nyilvánossága.”

A helyi konferenciákról való továbbjutás csak a zsűri döntése alapján történhet.

Az intézményi TDK-munkához az intézményi költségvetés, illetve a HöK helyi szer-2.9. 
vezete, az intézmény éves támogatásának részeként adott támogatás mellett az Okta-
tási és Kulturális Misztérium is biztosít anyagi forrást pályázati úton, mely az adott év 
költségvetési törvényében is rögzítve van. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény szövege szerint:

A felsőoktatás finanszírozásának elvei

…

128. §

(1) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:

…

l) a tudományos diákköri tevékenységhez.

A fentiek mellett az intézményi, kari TDK szervezetek keresik a lehetőségét más, az in-
tézményen kívüli erkölcsi és anyagi támogatás lehetőségeinek megszerzésére (az intéz-
ményhez kapcsolódó szervezetek any agi támogatása, publikálási lehetőségek stb.).

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)3. 

Az  intézményi, kari,  tanszéki,  szakterületi, valamint  intézményközi  szinten szerve-3.1. 
ződő  tudományos  és  művészeti  diákkörök  országos  összefogására,  tevékenységük 
koordinálására, a diáktudományos és művészeti tevékenységet végző hallgatók és az 
őket  támogató  oktatók  szakmai  szervezeteként  jött  létre  az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács (OTDT). A Tanács törvényben is rögzített feladata a felsőoktatási in-
tézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevékenység segítése, támo-
gatása, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása, a tudományos 
diákköri munkában központi szerepet betöltő szakmai bizottságok működési feltéte-
leinek biztosítása, valamint országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok 
szervezése, tudományos és/vagy művészeti diákköri tevékenységhez kapcsolódó or-
szágos elemzések, kiadványok szerkesztése és kiadása.
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Az OTDT hivatalos adatai:3.1.1. 

Hivatalos elnevezés: Országos Tudományos Diákköri Tanács
Rövidített megnevezés: OTDT
Titkárság: OTDT Titkárság
Angol nyelvű elnevezés:  
The National Council of Students’ Research Societies
Honlap: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu 
Működési hely: 1051 Budapest, Dorottya utca 8.
Telefon/fax: 06-1-235-7253
E-mail: titkar@otdt.hu; titkarsag@otdt.hu

Országos konferencia: Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Rövidített megnevezés: OTDK
Angol nyelvű elnevezés:  
National Conference of Students’ Research Societies

Az OTDT jelképe:3.1.2. 

Az OTDT jelképe a bagoly, mint a tudás, a tudomány és a bölcsesség szim-
bóluma. Az OTDT több formában és színben (fekete, bordó) használt gra-
fikái,  logói és az OTDT, valamint az OTDK hivatalos és rövidített meg-
nevezése egyaránt jogvédett, a ® használatra jogosult.
Az egységes összetartozást mutatja, hogy több intézmény, hasonló jelképet 
(bagoly rajzokat, képeket) használ, illetve kérésre az OTDT biztosít az in-
tézményi/kari tudományos diákköröknek egységesített grafikát, amit saját 
döntésüknek megfelelően használhatnak (egyedi elnevezésük rögzítésével 
a grafika erre jelölt felületén).

Az OTDT kapcsolatai:3.1.3. 

Az OTDT egész tevékenysége során együttműködésre törekszik az Okta-
tási és Kulturális Minisztériummal, kiemelten annak Felsőoktatási és Tu-
dományos  Szakállamtitkárságával,  a Magyar  Tudományos Akadémiával 
és annak intézményeivel, valamint más kutatóintézetekkel, a felsőoktatás-
ban érintett minisztériumokkal, országos tudományos és tehetséggondozó 
szervezetekkel, mint az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, 
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a 
Magyary zoltán Felsőoktatási Közalapítvány, a Mindentudás Egyeteme, a 
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal, a Magyar Innovációs Szövetség, a Kutató Diákok Orszá-
gos Szövetsége, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a World Academy of young 
Scientists (WAyS) stb.

A TDK-tevékenység és az OTDT szabályozása3.2. 

A tudományos diákkörök, a tudományos diákköri tevékenység és az Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács minisztériumi, illetve törvényi szabályozása megalakulása 
óta biztosított.
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Az  1952–2005  közötti  időszak miniszteri  utasításai,  szabályzatai,  törvé-3.2.1. 
nyei:

A közoktatásügyi miniszter 85-0111/1952. K. M. utasítása a tudományos 3.2.1.1. 
diákkörökről

Az oktatásügyi miniszter 854/8551–36/1954. O. M. számú utasítása a tu-3.2.1.2. 
dományos diákkörök feladatairól (Oktatásügyi Közlöny, 1954.)

Az oktatásügyi miniszter 1/1956. O. M. számú utasítása az Egyetemi és 3.2.1.3. 
Főiskolai  Hallgatók  Tudományos  Egyesületéről  (Oktatásügyi  Közlöny, 
1956. 1.)

A  tudományos  diákkörök  további  működéséről  (Művelődési  Közlöny, 3.2.1.4. 
1957. 12.)

A művelődésügyi miniszter 125/1960. M. M. számú együttes utasítása a 3.2.1.5. 
tudományos diákkörök működéséről (Művelődési Közlöny, 1960. 7.)

A művelődésügyi miniszter 112/1973. M. M. számú utasítása tudományos 3.2.1.6. 
diákkörökről (Művelődési Közlöny, 1973. 8.)

A művelődési miniszter 106/1986. M. M. számú utasítása a tudományos 3.2.1.7. 
diákkörökről (Művelődési Közlöny, 1986. 19.)

A művelődési és közoktatási miniszter 4/1995. M. K. M. utasítása egyes 3.2.1.8. 
miniszteri utasítások és egyéb jogi iránymutatások hatályon kívül helyezé-
séről (Művelődési Közlöny, 1995. 36.)

1996. évi LXI. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3.2.1.9. 
módosításáról (32/A paragrafus 1–4 bekezdés TDK, OTDT) (Magyar Köz-
löny, 1996. 61.)

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény3.2.2. 

„A tudományos diákköri  tevékenységet végző hallgatók és az őket  támo-
gató  oktatók  szakmai  szervezete  az Országos  Tudományos Diákköri  Ta-
nács. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács feladata a felsőoktatási 
intézményekben  folyó  hallgatói  tudományos  és művészeti  tevékenység,  a 
diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása,  valamint az 
országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezése. Az Or-
szágos Tudományos Diákköri Tanács működését – az általa megalkotott 
– szervezeti és működési szabályzat határozza meg.” 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  támogatásához a  törvényben 
„az éves hallgatói normatíva országos keretösszegének egy ezreléke” biz-
tosított (128. §  (3) bekezdés c) pontja).

Az OTDT (törvény szerint) saját maga által megalkotott, elfogadott 3.3. Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata alapján működik. A szabályzat rögzíti:

Az OTDT célját, alapelveit;3.3.1. 
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Az OTDT feladat- és hatáskörét;3.3.2. 

A testületének összetételét:3.3.3. 

szavazati jogú tagjait,3.3.3.1. 

tanácskozási joggal rendelkező tagjait;3.3.3.2. 

Az OTDT tisztségviselőit, megválasztásuk módját és hatáskörüket:3.3.4. 

az OTDT elnökének valamint, 3.3.4.1. 

az OTDT titkárának faladatait;3.3.4.2. 

Az OTDT Elnökség összetételét, tagjait;3.3.5. 

Az OTDT működési rendjét;3.3.6. 

Az OTDT gazdálkodását;3.3.7. 

Az OTDT Titkárság működési rendjét;3.3.8. 

A szabályzat mellékletei: lásd a kézikönyv III. fejezetének 3. pontja.3.3.9. 

Az OTDT mellett tudományáganként, szakterületenként eltérő módon, saját szerveze-3.4. 
ti és működési szabályzataik alapján, illetve hagyományaik szerint 1987 óta szakmai 
bizottságok működnek (jelenleg 16 szakmai bizottság). A szakmai bizottságok létre-
jötte és megszűnése az SzMSz szerint történik. A szakmai bizottságok élén elnök és 
elnökhelyettes  áll,  akik  saját  szabályzatukban  rögzítetteknek megfelelően  kerülnek 
megválasztásra, amit az OTDT hagy jóvá. 

Az OTDT mellett működő szakmai bizottságok:

Agrártudományi Szakmai Bizottság3.4.1. 

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság3.4.2. 

Biológia Szakmai Bizottság    3.4.3. 
Megalakulásának  időpontja:  2000  (jogelőd a Természettudományi Szak-
mai Bizottság)

Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság    3.4.4. 
Megalakulásának  időpontja:  2000  (jogelőd a Természettudományi Szak-
mai Bizottság)

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság3.4.5. 

Humán Tudományi Szakmai Bizottság 3.4.6. 
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Informatika Tudományi Szakmai Bizottság 3.4.7. 

Kémiai és vegyipari Szakmai Bizottság3.4.8. 

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság3.4.9. 

Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság3.4.10. 

Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság   3.4.11. 
Megalakulásának időpontja: 2003

Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság3.4.12. 

Pedagógiai,  Pszichológiai, Közművelődési  és Könyvtártudományi  Szak-3.4.13. 
mai Bizottság

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottság3.4.14. 

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság3.4.15. 

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság   3.4.16. 
Megalakulásának időpontja: 1995

Az OTDT kitüntetései3.5. 

Az országos konferenciákhoz kapcsolódóan 1989 óta kétévente kerül meg-3.5.1. 
hirdetésre a Pro Scientia Aranyérem (PSA) pályázat. Ennek keretében kö-
rültekintő,  többlépcsős odaítélési eljárás során adományozza az OTDT a 
kitüntetést a kimagasló hallgatói tudományos teljesítmény elismeréseként. 
Minden alkalommal 45 hallgató nyerheti el az Aranyérmet. 2003-tól két 
Pro Arte Aranyérem és egy  Junior Pro Scientia Aranyérem  is kiosztásra 
kerül. A Pro Scientia Aranyérem egyéni hallgatói pályázat útján nyerhető 
el, amelynek meg kell felelnie a szabályzatban rögzített feltételeknek, és 
szükséges az intézményi TDT-, TDK-elnök támogató javaslata (a támoga-
tás hiánya esetén annak okát röviden le kell írni).

vonatkozó szabályzatok:

Alapítólevél a Pro Scientia Aranyérem kitüntetésről (1988)3.5.1.1. 

Pro Scientia Aranyérem Szabályzata (1988. április 28.)3.5.1.2. 

– A Pro Scientia Aranyérem alapításának indoklása

– A Pro Scientia Aranyérem leírása

– A Pro Scientia Aranyérem odaítélésének feltételei

– A Pro Scientia Aranyérem odaítélésének ügyrendje
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Mestertanár Aranyérem3.5.2.  kitüntetésben részesülhet – ugyancsak kétévente, 
a hallgatói elismeréssel egy időben – a diáktudományos és művészeti te-
vékenység szervezéséért, elősegítéséért, hosszú idő óta számos diák ered-
ményes felkészítésében közreműködő, a színvonalas és sikeres tanár-diák 
együttműködésben megvalósuló műhelymunkáért,  a  tudományos  iskola-
teremtésért  50  oktató,  kutató,  akiket  egyrészt  az  intézményük, másrészt 
az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságai erre az el-
ismerésre érdemesítenek. 

vonatkozó szabályzat:

Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzata (1998. április 28.)3.5.2.1. 
– A Mestertanár Aranyérem Kitüntetés alapításának indoklása
– A Mestertanár Aranyérem Kitüntetés leírása
– A Kitüntetés odaítélésének feltételei
– A Kitüntetés odaítélésének ügyrendje

Teljes értékű jogelőd Kitüntetések az 1997-ig adományozott:3.5.2.2. 
– Témavezető Mester;
– Iskolateremtő Mestertanár kitüntetés.

Az OTDT mindkét elismerésének, kitüntetésének (PSA és Mestertanár) alapja a teljes 
életpálya mérlegelése,  a  folyamatosan bizonyított  tudományos  teljesítmény, meste-
reknél pedig a  tudományos  iskolateremtés. A Mestertanár Aranyérem elnyeréséhez 
történő pályázathoz intézményi javaslat szükséges (megjelölve a döntés időpontját, a 
döntés szintjét, az abban résztvevők körét).

Minden kitüntetési alkalommal három 3.5.3. Honoris Causa Pro Scientia Arany-
érem (HC PSA) odaítélésére és átadására is sor kerül kiemelkedő iskola-
teremtő professzornak, tudósnak (humán és reál területről), valamint egy 
közéleti személyiségnek, azoknak, akik példamutatóan segítik, támogatják 
a felsőoktatásban tanuló fiatalok önképző tevékenységének ügyét.

Az OTDT 2001 szeptemberében 3.5.4. Máriás Antal Emlékérmet alapított a ne-
ves és fáradhatatlan TDK vezető professzor tiszteletére és emlékére, ame-
lyet szintén kétévente a nagy iskolateremtő szenior mesterek – köztük min-
dig egy közgazdász részére adományoz.

2004-ben került megalapításra és első ízben odaítélésre az Országos Tudo-3.5.5. 
mányos Diákköri Tanács Ügyvezető Elnökségének a TDK-t támogató, ki-
emelkedő munkásságot elismerő új kitüntetése, a mozgalom szimbólumát 
megjelenítő OTDT Arany Kitűző.

A  jubileumi  konferencia  évében  a  jelentős  szponzori  támogatásnak  kö-3.5.6. 
szönhetően 450 Jubileumi Emlékplakett is kiadásra kerülhetett, rajta a fel-
irat:  „Tudással Magyarországért”. Az  emlékplakettel  és  oklevéllel  olyan 
oktatókat, kutatókat, továbbá támogatókat ismert el a Tanács, akiknek szív-
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ügye,  életük  fontos, meghatározó  része  a diákköri  tevékenység  segítése, 
támogatása.

Az OTDT kiadványai3.6. 

Diáktudós3.6.1. 

A konferenciák évében (páratlan évek):3.6.1.1. 

A kiadvány az adott OTDK szekcióinak  legfontosabb adatait, köztük az 
elért eredményeket, az összesített helyezési és díjazási táblázatokat, továb-
bá az országos konferencia zárásaként rendezett ünnepi ülés és az adott év 
kiemelkedő eseményeit mutatja be.

A konferenciák közti években (páros évek):3.6.1.2. 

A kiadvány az adott OTDK országos és a szekciók felhívásait és kapcso-
lódó dokumentumait  tartalmazza. Ezen kívül  a  diákköri  tevékenységhez 
kapcsolódó jelentősebb cikkeket, tanulmányokat teszi közzé, beszámol tu-
dományos  eseményekről,  rendezvényekről,  programokról  (állandó  rova-
tokban).

Almanach3.6.2.  – Pro Scientia Aranyérmesek és Mestertanár Aranyérmesek

A kétévenként kiadott kötet az adott év kitüntetettjei számára ad bemutat-
kozási lehetőséget. A kötetben együtt szerepel a kiváló hallgató és a felké-
szítő tanár, hangsúlyozva a minőségi magyar felsőoktatás legfőbb értékét, 
a közös kutatói műhelymunkát.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közleményei 3.6.3. 

Páros évben:3.6.3.1. 
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia felhívásának dokumentu-
mai (OTDT és Szekciók egységes szerkezetű összeállítása).

Páratlan évben: 
Az  Országos  Tudományos  Diákköri  Tanács  kitüntetési  dokumentumai 
(szabályzatok, pályázati, illetve jelölési űrlapok).

Az OTDT történeti és egyéb kutatásokhoz kapcsolódó kiadványai.3.6.4. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) tevékenységét az 3.7. OTDT Titkár-
ság segíti.

Az OTDT Titkárság vezetője a mindenkori OTDT titkár.3.7.1. 

Az OTDT Titkárság munkatársai a titkár irányításával végzik feladataikat 3.7.2. 
szakreferens munkakörben, részletes munkaköri leírás alapján.
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A Titkárság  éves munkaterv  és  költségvetés  alapján  dolgozik, melyet  az 3.7.3. 
OTDT ülésén hagy jóvá, illetve Diáktudós kiadványában tesz nyilvánossá.

Az OTDT és annak Titkársága sajátos rendben végzett, két éves időszakok-3.7.4. 
ra tagolható feladatai: 

A 3.7.4.1.  páros évek főbb, kiemelt tevékenysége: 

A magyarországi és határon túli felsőoktatási intézményekben folyó tudo-
mányos és művészeti diákköri munka országos koordinálása, szervezésé-
hez való hozzájárulás; az intézményi és intézményközi TDK-munka folya-
matos segítése, támogatása; az OTDT mellett működő szakmai bizottságok 
munkájának elvi és módszertani segítése, útmutatása; a következő OTDK 
meghirdetése;  az  országos-  és  szekciófelhívások,  egyéb  dokumentumok 
közzététele, a nevezési dokumentumok összeállítása; az OTDK 16 szek-
ciója munkájának összehangolása, összefogása, a szervezők megbízása, a 
szervezés  irányítása,  a  decemberben megkezdődő központi  nevezés  elő-
készítése; közreműködés a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának mű-
ködésében, Tudományos Konferenciájának szervezésében, az aranyérmes 
hallgatók segítése; az OTDT időszaki kiadványának, a Diáktudósnak és a 
Közlemények füzetnek a megjelentetése; az OTDT honlapjának szerkeszté-
se, karbantartása; az OTDT és Elnöksége üléseinek megszervezése, anya-
gaik  összeállítása,  az OTDK Ügyvezető  Elnökök Kollégiuma  üléseinek 
összehívása stb.

A 3.7.4.2.  páratlan, a konferenciák évének kiemelt feladatai között szerepel:

A konferencia rendezvénysorozatának előkészítése, lebonyolítása: a köz-
ponti nevezés folytatása,  regisztrálás, adatok felvitele, nevezések értéke-
lése, elfogadása, visszaigazolása; a 16 szekciót szervező, előkészítő ren-
dezők munkájának  irányítása,  szakmai  feladatok  (tagozatok  kialakítása, 
dolgozatok besorolása, a dolgozat bírálóinak kiválasztása, zsűritagok ki-
választása és felkérése) megoldása a szakmai bizottságok hatáskörében; a 
központi támogatással történő gazdálkodás kialakítása; a határon túli hall-
gatók  részvételi  feltételeinek  kialakítása,  közreműködés  a  konferencián 
való részvételük szervezésében; az OTDK-n résztvevő középiskolás kutató 
diákok, a „juniorok” befogadása; a konferencia kiadványainak, egyéb do-
kumentumainak elkészíttetése (diáktudósok és témavezetőik részvételi és 
helyezési okleveleinek, a konferencia további dokumentumainak, kiadvá-
nyainak, aprónyomtatványainak, a kitüntetések relikviáinak elkészíttetése 
stb.);  a  konferencia  lebonyolítása;  eredményeinek  közzététele  az OTDT 
honlapján, a Diáktudós kiadványban; a Pro Scientia Aranyérem pályázat 
értékelése,  a Mestertanár Aranyérem kitüntetés  és  az OTDT  további  je-
lentős elismeréseinek odaítélése és tanúsítása (Honoris Causa Pro Scientia 
Aranyérem, Máriás Antal Emlékéren, OTDT Arany Kitűző); az Aranyér-
mesek és Mestertanárok Almanach kötetének szerkesztése, megjelenteté-
se; az OTDK záró ünnepi ülésének (ünnepi Tanácsülés) előkészítése, lebo-
nyolítása a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében; az intézményi 
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TDK vezetők országos tanácskozásának (nyilvános Tanácsülés) előkészí-
tése és lebonyolítása a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében; az 
intézményi TDK-munka folyamatos segítése; az OTDT és Elnöksége ülé-
seinek, illetve az OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiuma üléseinek szer-
vezése stb.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)4. 

A kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), 
a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehető-
sége. Második „forduló”, a döntő, amelyre csak intézményi jelölés,  illetve szakmai zsűri 
és nyilvánosság előtti bemutatás és pozitív bírálói javaslat, minősítés alapján lehet bejutni. 
Az utóbbi országos konferenciák adatait figyelembe véve, 3500–4000 hallgató nevez a két-
évente rendezett konferencia különböző – jelenleg tizenhat – szekciójába. Az OTDK-kat 
az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia védnökségével, a felsőoktatásban érintett minisztériumok és 
országos hatáskörű  intézmények erkölcsi, anyagi  támogatásával szervezi, egyre növekvő 
társadalmi nyilvánosság mellett. A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, 
amely alkalmat ad egy-egy tudományterület legelismertebb képviselőiből álló szakmai zsű-
ri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, egyben felkészít a szakterület 
hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának 
értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozattal 
járó kutatómunkához, művészeti tevékenységhez. A hallgatók közötti szakmai, tudományos 
kommunikáció biztosítása, elősegítése, lehetősége mellett, a „felnőtt” tudósok, oktatók, ku-
tatók és művészek hasznos találkozója és jelentős fóruma is a konferencia. Az igényes, jól 
szervezett szabadidős programok pedig élményt, kikapcsolódást, jó hangulatot biztosítanak 
a résztvevőknek. Az OTDK aktuális felhívása rögzíti a legfontosabb feltételeket, elváráso-
kat. Ezek között:

Az OTDK szakmai, tudományos irányítása az OTDT, valamint az általa hozott állás-4.1. 
foglalások, döntések alapján történik, az OTDT mellett működő szakmai bizottságok 
felügyeletével, közvetlen irányításával, továbbá az OTDK Ügyvezető Elnökök Kol-
légiuma által.

Az OTDT a vonatkozó szabályait, a részvétel feltételeit minden aktuális konferencia 4.2. 
alkalmával felhívásában rögzíti, melyet az OTDT hagy jóvá. A központi felhívás ré-
szei, fejezetei:

Az OTDK célja és feladata:4.2.1. 

Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főis-
kolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelé-
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si fóruma legyen, s ezáltal ösztönözze az intézményi TDK keretei között 
végzett hallgatói tudományos és művészeti tevékenységet. Támogassa és 
elismerje a felsőoktatási diáktudományos és művészeti tevékenység részt-
vevőit:  oktatókat,  kutatókat,  művészeket  és  mindenekelőtt  a  tehetséges 
hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában, alkotásban való 
továbbhaladáshoz és a tudományos, művészeti pályán való elinduláshoz.

A részvételi feltételek (XXIX. OTDK):4.2.2. 

A résztvevő hallgatókra vonatkozó feltételek:4.2.2.1. 

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez 
kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, 
MSc képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – 
résztvevő hallgatói,  valamint  a  2007–2008.  években végzettek  vehetnek 
részt,  amennyiben az  intézményi  jogosultság megszerzésének  időpontjá-
ban – alacsonyabb  szakmai bizottsági  rendelkezés hiányában – 35.  élet-
évüket még nem töltötték be, s megfelelnek a központi és szekciófelhívás-
ban foglalt valamennyi feltételnek. Másoddiplomás képzésben részt vevő 
hallgatók nevezésének befogadásáról  az  illetékes  szakmai bizottság és  a 
rendező intézmény közösen dönt.

A pályamunkával kapcsolatos feltételek:4.2.2.2. 

A nevezés feltétele olyan diáktudományos, művészeti tevékenységet doku-
mentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amely a képzési idő alatt, önkép-
zési céllal készült, és a képzési idő alatt, az abszolutóriumot megelőzően 
személyesen bemutatták, továbbá minősítették szakterületi, kari, intézmé-
nyi tudományos diákköri fórumon, és ott a zsűri az aktuális Országos Tu-
dományos Diákköri Konferenciára javasolta. 

Kapcsolódó megjegyzések:

Az abszolutórium a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a 
nyelvvizsga  letételének  és  szakdolgozat  (diplomamunka)  elkészítésének 
kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdol-
gozathoz  (diplomamunkához)  rendelt  kreditpontok kivételével  a  képzési 
és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, 
amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben 
előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. 

Az OTDK-ra nevezett többszerzős dolgozat esetén csak azon szerzők mu-
tathatják be OTDK-n a dolgozatot, akik a helyi konferencián jogot szerez-
tek erre. Amennyiben a  jogosultak közül valamelyik hallgató nem kíván 
OTDK-n részt venni, részéről írásbeli hozzájárulás (lemondó nyilatkozat) 
szükséges, amelyet a nevezett hallgató(k) a nevezési dokumentumokhoz 
csatol(nak).

Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is elő-
írt  feladatok,  szemináriumi dolgozatok,  továbbá eljárásra bocsátott  vagy 
megvédett  szakdolgozatok  illetve  diplomamunkák  és  a  PhD-képzésben 
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résztvevők  egyetemi  végzettségük  megszerzését  követően  készített  és/
vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tar-
toznak  a  felsőoktatási  önképzés  fogalomkörébe –  az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

Az intézményi konferenciák dokumentumaira vonatkozó feltételek:4.2.2.3. 

A nevezés feltételeként szükséges minősítő, első fordulót jelentő helyi kon-
ferencia dokumentumait (amelyben szerepel: a pályamunka címe, szerző-
jének neve, évfolyama vagy aktív féléveinek száma, szakok, témavezető(k) 
neve, beosztása, a bemutatás időpontja, helye, a rendezvény jellege és az 
értékelést végzők zsűri tagjainak és/vagy a bírálóknak a neve, a pályamun-
ka minősítése és az aktuális OTDK-n való részvételére vonatkozó javaslat) 
az intézményi, kari TDT-elnök, szakterületi TDK felelős a rendezvény(e-
ke)t követően egy héten belül, indokolt esetben az adott félév(ek) végéig 
küldi meg az OTDT részére. A megtartott intézményi konferenciák bekül-
dött dokumentumait az OTDT Titkársága visszaigazolja, az abban szereplő 
adatokat az OTDT honlapján közzéteszi, nyilvánosságra hozza.

Az aktuális OTDK-ra az azt közvetlenül megelőző két évben, illetve 4 fél-
évben lehet jogot szerezni, amelyet a mindenkori felhívás a féléveket fel-
sorolva pontosan rögzít.

Intézményi konferencián OTDK-n való  részvételre  jogosultságot az első 
bemutatás előtt már publikált pályamunkával szerezni nem lehet.

végzett hallgatókra vonatkozó feltételek:4.2.2.4. 

végzett hallgató esetében, ha a végzés félévében szerzett jogot az országos 
konferencián való  részvételre,  a nevezési  laphoz csatolni kell  témaveze-
tőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott 
TDK-dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri 
műhelymunka eredménye, s az minden tekintetben megfelel a felhívásban 
foglalt követelményeknek.

Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, illetve diplomamunkájával 
azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézményi tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diák-
köri dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak. Az érintett pályázók és 
témavezetőik nyilatkozatának megtételéhez az OTDT minden alkalommal 
tájékoztatót tesz közzé. végzettnek tekintett az a hallgató, akinek abszolu-
tóriuma kiállításra került.

A nevezés formai feltételei: 4.2.3. 

A  konferencián  való  részvétel  formai  feltétele  az  igényelt  dokumentu-
mok az általános és az egyes szekciók felhívásaiban közzétett módon és 
példányszámban,  az  ott megadott  határidőig  történő megküldése  (posta-
bélyegző). Az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez be-
küldendő dokumentumok határideje azonos.
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Az OTDT Titkárságára  beküldendő  a  nevezés  on-line  regisztrációja,  az 
on-line regisztráció (nevezési lap) nyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 
1 eredeti példánya (a hallgató aláírásával felelősséget vállal a megküldött 
adatok hitelességéért, azok pontosságáért); a bemutatásra szánt pályamun-
ka összefoglalója 1 példányban (a szekció felhívásában kért formában); a 
küldő intézmény összesített  jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról; 
végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozat a közzé-
tett tájékoztató szerint.

A szekciót rendező intézményhez beküldendő az aláírt nevezési lap 1 má-
solati példánya; a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás 
dokumentuma (alkotás, előadás anyaga stb.) a szekció által kért példány-
számban  és  formában;  valamint  a  bemutatásra  szánt  pályamunka össze-
foglalója, szintén a szekció által előírt, a felhívásában mintaként közzétett 
formában (nyomtatottan és elektronikusan egyaránt, vagy csak on-line for-
mában).

Azonos tartalmú pályamunkával egy OTDK-szekcióba, és azon belül egy 4.2.4. 
tagozatba lehet nevezni. Ennek megszegése kizárással jár. Továbbá, ki kell 
zárni az igazolhatóan plagizált dolgozat szerzőjét is. A határidő után érkező 
és az előzőekben előírt követelményeknek nem megfelelő nevezések a ver-
senyeljárásból kizárásra kerülnek. Ezek ellen fellebbezésnek helye nincs.

A nevezés befogadásának rendje: 4.2.5. 

Az OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekciót  rendező  intéz-
ményhez  időben  benyújtott  és  általa  elfogadott,  formailag  és  tartalmilag 
megfelelő nevezés alapján vehetnek részt a hallgatók. A nevezés elfogadásá-
ról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény 
közösen dönt, amelyről az OTDT elnökének aláírásával a küldő intézmény 
TDT elnöke, felelőse kap visszajelzést, így az érintett hallgatók tájékoztatá-
sa, az esetleges pótlások megtétele is az illetékes TDT-elnök feladata. 

A nevezési dokumentáció, mind az OTDT Titkárságára, mind a  rendező 
intézményhez  a  TDT-elnök  által  intézményi,  kari  szinten  összegyűjtve, 
mindenképpen az intézményi, kari TDT-elnök összesített jegyzékével, alá-
írásával ellátva küldendő be. Aláírásával egyben felelősséget vállal a meg-
küldött adatok hitelességéért, azok pontosságáért.
A  hallgatók  által  egyénileg  beküldött  nevezés  érvénytelen,  amelyet  az 
OTDT Titkárság figyelmen kívül hagy, azok anyagát vissza nem küldi. 

Az OTDK nyelve magyar, kivéve a szekciók felhívásában rögzített esetek-4.2.6. 
ben. Az idegen nyelven történő szóbeli bemutatás esetén a bemutatási idő 
1/3, illetve 1/4 részében magyar nyelven való összefoglaló szükséges.

A nevezési díj: 4.2.7. 

A konferencia nevezési díjának összegét pályamunkánként az OTDT min-
dig  egységesen,  valamennyi  szekcióra  vonatkozóan  egyformán  állapítja 
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meg, melyet a rendező intézménybe kell küldeni. A konferencia szekciói-
ban a részvételi díjak összege a rendező intézmény számításai alapján az 
illetékes szakmai bizottság  jóváhagyásával kerülnek kialakításra, elfoga-
dásra, melyet szintén a rendező intézménybe kell küldeni, az általa kiala-
kított rend szerint.

A határon túli hallgatók nevezésének feltételei: 4.2.8. 

A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos, az ál-
talános és a szekciók felhívásaiban közzétett feltételekkel vehetnek részt az 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

A középiskolás kutató diákok részvételének feltételei: 4.2.9. 

A konferencián részt vehetnek a Kutató Diákok Országos Szövetsége ál-
tal  szervezett  országos  konferencia,  a  TUDOK  első  díjas  és  különdíjas 
középiskolás kutató diákjai – köztük a külhoni magyar kutató diákok is. 
A középiskolás diákok előadásait a témájuknak megfelelő OTDK-szekció-
ba kell besorolni, és a befogadó  tagozatok belső rendjének megfelelően, 
az egyetemi, főiskolai előadásokkal azonos szabályok szerint kell értékel-
ni. Amennyiben a szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a középiskolás diák 
munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve 
az OTDK Junior Díj adható. Ezek közül az OTDK Junior Díj az adott ta-
gozat díjkeretébe nem számít bele, és anyagi elismeréssel nem feltétlenül 
kell, hogy együtt járjon.

A konferencia szekciói:4.2.10. 

Az OTDK 16  szekciójának  helyszínét,  időpontját,  rendező  intézményét, 
szakmai bizottsági elnökeinek és ügyvezető elnökeinek adatait közzéteszi 
a felhívás.
Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályo-
kat a szakterületek szakmai bizottságai és a rendező intézmények közösen 
alakítják ki, és azok az országos felhívással együtt, egységes szerkezetben 
kerülnek kiadásra  legkésőbb a konferenciát megelőző év elején. A szek-
ciók felhívása, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
rendezvényeire vonatkozó valamennyi információ sokszorosított formában 
kerül kiküldésre valamennyi intézményi, kari TDT-elnök címére, továbbá 
a Diáktudós kötetben is megjelenik. Az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács konferenciával kapcsolatos tájékoztatója és minden egyéb közzé-
tett dokumentuma az interneten a http://www.otdt.hu és a http://www.otdk.
hu oldalon is olvasható.

Az intézményi konferenciák rendszerére vonatkozó OTDT ajánlások:4.2.11. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a  felsőoktatási  intézmé-
nyek  vezetőit,  TDT-elnökeit,  TDK  felelőseit,  az  oktatókat,  kutatókat  és 
hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t meg-
előző intézményi, kari, szakterületi minősítő tudományos diákköri konfe-
renciák megrendezésére,  amelyekre  az  intézményközi  kapcsolatok  kere-
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tében határon túli magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók is kapjanak 
meghívást,  illetve  fogadják be a helyi TDK-t nem  rendező  intézmények 
hallgatóinak pályamunkáit.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia  illeszkedjék  az  intézményi  konferenciák  rendszeréhez, 
ennek országos döntője legyen. Ezért arra kéri az országos fórumra jelölést 
megelőző  intézményi konferenciák szervezőit, hogy  lehetőség szerint az 
OTDT mellett működő illetékes szakmai bizottság által kidolgozott érté-
kelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat, továbbá közösen ki-
dolgozott  formai  előírásokat  kövessenek  (terjedelem,  köttetés  stb.). Cél, 
hogy a OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos és művészeti is-
kolákat  ne  a  pályamunkák  száma minősítse,  hanem a bemutatásra  jelölt 
pályamunka, művészeti alkotás szakmai és tudományos színvonala. Közös 
törekvés, hogy a legjobb pályamunkák, legtehetségesebb szerzők, alkotók 
jelenjenek meg az országos konferencián. A szakmai-erkölcsi megbecsülés 
egyik formája legyen az országos konferencián való bemutatkozás, meg-
mérettetés lehetősége. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helye-
zési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó hallgatók kiválasztását,  támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, 
hogy a  legtehetségesebbek pályán való  indulásához, a kutató- és alkotó-
munkában való továbbhaladásához adjon segítséget az országos konferen-
cia nyilvánossága.

A Pro Scientia Aranyérem pályázati felhívása:4.2.12. 

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat út-
ján, a szekciók felterjesztése alapján az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács ítél oda (a pályázat benyújtásának feltétele az országos konferen-
cián elért I. helyezés), nemcsak egy, esetleg két konferencián bemutatott 
kiemelkedő pályamű  (dolgozat,  előadás,  alkotás  stb.)  elismerése, hanem 
a kimagasló egyetemi, főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése is. 
Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói 
„életmű” (hallgatói életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikáci-
ók, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, tovább-
képzések) is mérlegre kerül (ld. vonatkozó szabályzatok). A Pro Scientia 
Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián 
kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró- és értékelő 
ünnepségén.

A Mestertanár Aranyérem pályázati felhívása:4.2.13. 

A  Mestertanár  Aranyérem  Kitüntetésre  intézményi  javaslat  szükséges 
(megjelölve  a  döntés  időpontját,  a  döntés  szintjét,  az  abban  résztvevők 
körét). Odaítélésére  az  érvényes  vonatkozó  szabályzat  szerint  kerül  sor. 
A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadása az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén történik a Magyar Tu-
dományos Akadémián.
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Az OTDT kérései, felhívása az országos hatáskörű szervezetekhez:4.2.14. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a  felsőoktatási  intézmé-
nyek vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Isko-
lák vezetőit, valamint a Hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós és 
művész nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékeny-
ség  támogatásával,  segítő  szándékú  bírálataikkal  és  személyes  részvéte-
lükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia 
szekcióinak sikeréhez.

Felkéri továbbá az érintett főhatóságokat, akadémiai és egyéb kutatóinté-
zeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudomá-
nyos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélye-
ket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és 
anyagi támogatásukkal (bírálat, zsűri munkájában való részvétel), díjak és 
tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék az Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciát.

A központi felhívás mellékletei:4.2.15. 

On-line nevezési lap és kitöltési útmutató;4.2.15.1. 

A küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról;4.2.15.2. 

Tájékoztató végzett hallgató nyilatkozatához;4.2.15.3. 

Az OTDK-n használt felsőoktatási intézmények betűkód jegyzéke.4.2.15.4. 

Az OTDK szekcióinak felhívása a szekcióra vonatkozó egyes sajátosságokat, a köz-4.3. 
ponti felhívástól eltérő nevezési feltételeket rögzíti. A szekciók felhívásának tartalma:

A szekciót rendező intézmény adatai;4.3.1. 

A szekció ügyvezető elnökének, ügyvezető titkárának és hallgatói képvise-4.3.2. 
lőjének adatai, elérhetősége;

A szekció időpontja;4.3.3. 

A  szekció  tervezett  tagozatai  (az  előző  konferencia  tényleges  tagozatai 4.3.4. 
alapján);

A szekcióhoz beküldendő dokumentumok és a beküldés módja és formája 4.3.5. 
(a dolgozatra, az összeállítandó összefoglalóra vonatkozó konkrét előírá-
sok: terjedelem, nyelv, beküldési mód, az összefoglaló formája stb.);

A dolgozat bírálatának szempontjai, módja és formája; két jelentősen elté-4.3.6. 
rő pontozás esetén az eljárás módja; mikor és hogyan kapja meg a hallgató 
a dolgozatok bírálatát;
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A szóbeli bemutatás szempontjai, a szóbeli bemutatáshoz szükséges (mi-4.3.7. 
nimum) pontszám megjelölése, meghatározása, a  szóbeli bemutatás  idő-
tartama;

A részvételi díj meghatározása.4.3.8. 

Az OTDK szervezésére vonatkozó kiemelt szabályok: 4.4. 

A nevezés értékelése, befogadása és visszaigazolása a felhívásban is közzétett módon 
történik. 

Nem fogadható be egy nevezés, ha nem felel meg a központi és szekciófel-4.4.1. 
hívásnak, ezek közül kiemelve:

A TDT-elnök által az OTDT Titkárságára nem került beküldésre az intéz-4.4.1.1. 
ményi konferencia zsűrijének javaslata az OTDK-n való részvételre;

A nevezési lap kitöltése hiányos, valótlan adatokat közöl, a hallgató nem 4.4.1.2. 
írja alá, a formai előírásoknak nem felel meg;

Egyéni nevezés. Nem a küldő intézmény TDT elnöke által összesítve, alá-4.4.1.3. 
írásával ellátott jegyzékkel érkezik; 

A dolgozat, vagy az összefoglaló nem megfelelő tartalommal és formában 4.4.1.4. 
kerül összeállításra és beküldésre;

végzett hallgató esetében nem mellékelnek nyilatkozatot, vagy a nyilatko-4.4.1.5. 
zat tartalma nem megfelelő, aláírás nélküli;

Szakdolgozattal nevez a hallgató;4.4.1.6. 

Többszerzős  dolgozat  esetén,  amennyiben  csak  az  egyik  szerző mutatja 4.4.1.7. 
be a dolgozatot, és a másik vagy többi szerző írásos lemondó nyilatkozata 
hiányzik;

Már társszerzőségben publikált, nem önálló hallgatói tudományos munká-4.4.1.8. 
val nevezett.

Az OTDK-n a szekciók tagozatainak kialakítása az alábbiak szerint sza-4.4.2. 
bályozott:

Legalább 5 és legfeljebb 15 dolgozat kerülhet egy tagozatba. Azonos né-4.4.2.1. 
ven (témakörben) újabb tagozat csak 12-nél több dolgozat esetén nyitható. 
(Ennek megfelelően 10, 11, 12 dolgozat esetén azokat egy tagozatban kell 
szerepeltetni, nem tagolható 5 és 6 fős tagozatokra.) 

A tagozatba sorolást a szakmai bizottságok és a rendező intézmény végzi, 4.4.2.2. 
figyelembe véve a hallgató által megjelölt tagozatot, de attól eltérhet:

–  Amennyiben  a  hallgató  nem  jól  jelöli meg  a  pályamunka  tartalmának 
megfelelő tagozatot;
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–  Amennyiben nem teljesíthető a kérés a hasonló témájú dolgozatok hiá-
nya miatt;

–  Nem fogadható be, mert nem való a megjelölt szekcióba, ekkor a szekció 
az átsorolását kezdeményezheti más szekcióba,  továbbá abban az eset-
ben is, ha nem biztosított a pályamunka bírálata, megfelelő zsűrizése.

Az OTDK-n kiadható helyezések, díjak száma az alábbiak szerint szabá-4.4.3. 
lyozott: 

Minden OTDK-n részvevő hallgató és témavezető az OTDT által kiadott, 4.4.3.1. 
egységes részvételi oklevelet kap.

A  szekcióban  bemutatásra  kerülő  dolgozatok  1/3-a  kaphat minősített  I., 4.4.3.2. 
II. vagy III. helyezést, amelyet egységes, az OTDT által kiadott helyezési 
oklevél ismer el. 

Tagozatonként  legfeljebb 1 darab  (nem megosztható)  I.  helyezés  adható 4.4.3.3. 
(de nem kötelező), a II. és III. helyezések tagozati leosztása a tagozatok és 
a besorolt dolgozatok számának ismeretében a szekció feladata, de összes-
ségében a teljes szekcióra érvényes 1/3-os helyezési arány érvényesülését 
biztosítani  kell. A  kisebb  dolgozatszámú  5–7  fős  tagozatokban  indokolt 
esetben elérheti, de semmiképpen se haladja meg a kiosztott helyezések 
száma az 50%-ot! (Pl. 5 fős tagozatban legfeljebb 1 darab I. és 1 darab II. 
helyezés adható, 6–7 fős tagozatban legfeljebb 1–1 darab I., II. és III. he-
lyezés kiosztását javasoljuk.)

A tagozati I. helyezés jogosít többek között a Pro Scientia Aranyérem pá-
lyázat benyújtására, ezért nem lehetséges a kiemelt I. helyezés, vagy ehhez 
hasonló forma létrehozása és odaítélése, amely elvileg az I. helyezés elé 
rendelhető.

A tagozatra megállapított helyezéseket, további megosztással nem javasolt 
gyarapítani (pl. ha egy 12 fős tagozatban, az 1 darab I. helyezés mellett 1 
darab II. és 2 darab III. helyezést határoznak meg, akkor a zsűri tartózkod-
jon a 2 darab III. helyezés egyikének további megosztásától).

A BSc-képzésben részt vevő hallgatók számára a szakmai bizottság saját 4.4.3.4. 
hatáskörben BSc-díjakat is adományozhat.

A díjazottak (pénz, tárgyjutalom stb.) száma ne haladja meg a résztvevők 4.4.3.5. 
50% -át.

A díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot.4.4.3.6. 

Pénzbeli juttatás a helyezésekhez központilag nem biztosított, ezt és a kü-4.4.3.7. 
löndíjak összegét a szervező intézmény szponzori  támogatásokkal szerzi 
meg. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző 
igyekezetének eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége 
szabja meg.
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A dolgozatok bírálóinak kiválasztása, a bírálat menete:4.4.4. 

A dolgozat két bírálóhoz kerül elbírálásra, az előre meghatározott és nyil-4.4.4.1. 
vánosságra hozott szempontok alapján.

A két bírálat közötti jelentősen eltérő pontozás esetén harmadik bírálónak 4.4.4.2. 
kell kiküldeni a dolgozatot.

A pontkülönbség nagyságát és a három bírálat pontjainak számítását az il-4.4.4.3. 
letékes szakmai bizottság állapítja meg.

A  dolgozatok  bírálatát  a  szekció  sajátosságainak,  döntésének megfelelő 4.4.4.4. 
formában és időpontban a hallgatónak át kell adni, vagy meg kell küldeni. 

A zsűri munkájában részt vevők kiválasztását, a zsűri feladatainak megha-4.4.5. 
tározását a szakmai bizottságok a rendező intézményekkel közösen végzik, 
a szakmai bizottság jóváhagyásával:

A zsűri tagja tudományos fokozattal rendelkező oktató, kutató és művész 4.4.5.1. 
lehet (kivételes esetekben szakmai bizottsági döntés szükséges.).

A zsűri elnökének és tagjainak hallgatói nem szerepelhetnek abban a tago-4.4.5.2. 
zatban, ahol ők a zsűrizést végzik.

A konferenciaszekciót rendező intézmény szervezői: 4.4.6. 

Az OTDT megbízólevelet ad át az OTDK szervezőinek: a szakmai bizott-4.4.6.1. 
ságok elnökei, a szekciók ügyvezető elnökei, titkárai, hallgatói képviselői 
számára. (A hallgatói képviselők egyben az OTDT szavazati jogú tagjai az 
adott időszakban.)

A szekciókat rendező ügyvezető elnökök testülete: az OTDK Ügyvezető 4.4.6.2. 
Elnökök Kollégiuma, amely az OTDT titkár irányításával működik meg-
határozott feltételek mellett. 

A konferencia, a tudományos és művészeti diákköri munka nyilvánosságát 4.4.7. 
mind az OTDT, mind a szakmai bizottságok, mind pedig a rendező intéz-
mény részéről biztosítani szükséges. A nyilvánosság formái: 

Internet, honlapok4.4.7.1. 

Nyomtatott  kiadványok  (4.4.7.2.  Diáktudós, Közlemények  füzetek,  programfüze-
tek, összefoglaló kötetek, szakmai beszámolók, a rezümék honlapon tör-
ténő közzététele stb.)

Az OTDK eredmény nyilvános. A dolgozat (előadás), alkotás értékelésé-4.4.7.3. 
ről, a részpontokról a hallgatót személyes kérésére tájékoztatni kell. (Sze-
mélyiségi  jogok miatt  a  teljes  pontot  nem köteles  a  szekció  közzétenni, 
kivétel, ha más döntést hoz a szakmai bizottság, s azt a konferencia előtt 
nyilvánosságra hozza.)
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Az OTDK hivatalos adatai, különböző országos adatbázisok: 4.4.8. 

Az OTDK hivatalos adatait  (konferencia-felhívások,  szervezői adatok, a 4.4.8.1. 
szekciók eredményei stb.) az OTDT hagyja  jóvá, s  teszi közzé egységes 
formában.

A közzététel formái:4.4.8.2. 

OTDT honlapja, Diáktudós, Diáktudós Különszám, eseti kiadványok.





 ii. 
A tudományos és  
művészeti diákköri  
tevékenység etikai kérdései
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács és annak Titkársága az alábbiakban fogalmazza 
meg a munkáját vezérlő etikai alapelveket, amellyel útmutatást kíván adni a tudományos 
és művészeti diákköri munkát végző hallgatóknak, az abban feladatokat vállaló oktatók-
nak, kutatóknak  (témavezető, diákköri  szervező, dolgozatokat bíráló,  zsűritag), valamint 
különböző szintű testületeinek tagjai számára. Ezzel is erősíteni kívánja az önként vállalt, 
díjazás nélküli  feladat  jelentőségét,  a  tudományos  és művészeti  diákköri munka magyar 
felsőoktatás minőségének javításában betöltött szerepét, több mint fél évszázados küldeté-
sét. Az értékek mellett való elkötelezettség, valamint az írott és íratlan szabályok minden-
kori betartása biztosíthatja azt, hogy a tudományos és művészeti diákköri tevékenység, az 
OTDT a törvényi, és annak szellemében a saját maga által kitűzött feladatait a hallgatók és 
a felsőoktatás megelégedésére, továbbá hazánk megbecsülésére lássa el.

Értékek, alapelvek, magatartási szabályok1. 

A tudományos és művészeti diákköri munkát végző oktató, kutató és hallgató emberi kap-
csolataiban és munkája során a következő alapelveket követi kitüntetett figyelemmel: 

Értékek1.1. 

AZ OTDT szabályainak betartása
A legmesszebbmenőkig figyelembe veszi, és maradéktalanul betartja az OTDT és an-
nak szakmai bizottságai által hozott döntéseket, határozatokat, valamint az érvényes 
felsőoktatási törvény vonatkozó fejezeteit, illetve pontjait.

Függetlenség
Intézményi  elkötelezettségeitől  függetlenül  hozza meg  a  tudományos  és/vagy mű-
vészeti diákköröket érintő állásfoglalásait, továbbá a TDK-dolgozatok szakmai bírá-
latát, az intézményi TDK-ban, illetve az OTDK zsűrijében felkérésre, illetve önként 
vállalt szakmai munkáját függetlenül végzi.

 Objektivitás
Állásfoglalásaiban, szóbeli és írásos véleményében objektivitásra törekszik, a rendel-
kezésére álló tények és adatok, a tudomására jutott információk alapján mond véle-
ményt, és dönt. Továbbá csak abban az esetben foglal állást, csak akkor hoz döntést 
mások  nevében,  amennyiben  az  ehhez  szükséges  tények,  adatok  és  információk  a 
rendelkezésére állnak.

 Pártatlanság
Állásfoglalásaiban semleges, egyik felsőoktatási intézmény vagy más érintett szerve-
zet, tudományos műhely vagy személy irányában sem elfogult, azaz sem pozitív, sem 
negatív irányban nem diszkriminál, nem részrehajló. Szigorúan szakmai szempontok 
alapján fogalmaz meg véleményt.
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Egyéni felelősség állásfoglalásaiért
Megnyilatkozásaiért,  döntéseiért,  a  különböző TDK- és OTDK-dokumentumokban 
közölt adatokért egyéni felelősséggel tartozik, azokról a vonatkozó jogszabályoknak, 
az OTDT szabályainak és a jelen dokumentumban lefektetett szabályoknak való meg-
felelés tekintetében személyes garanciát nyújt.

Innovációra való nyitottság
A különböző  igények változásait követő, azokra  reagáló új kezdeményezések  iránt 
fogékony, azonban e fogékonyság nem jelenthet minőségi engedékenységet. Lehető-
ség szerint segíti a szakmai bizottságok, az intézmények közötti egészséges verseny 
kialakulását.

összeférhetetlenség1.2. 

Tevékenységével összeférhetetlen, ha például bírálatra saját hallgatója pályamunkáját 
kapja,  továbbá ha a hallgató  tagozatában zsűritagként szerepel. Ennek előfordulása 
esetén az összeférhetetlenség tényét jeleznie kell az illetékes szekció szervezőinek, az 
illetékes TDK-vezetőknek.

Érdekellentét1.3. 

Minden  olyan  esetben,  amelyben  már  meglévő  más  elkötelezettsége(i)  miatt,  a 
TDK-ban érdekellentéte keletkezik vagy áll fenn, ezt be kell jelentenie, és tartózkod-
nia kell a véleménynyilvánítástól, a döntésben való bármilyen részvételtől.

Szellemi szabadság1.4. 

A szabad véleményformálás és  -nyilvánítás híve, azt  tiszteletben  tartja és bátorítja. 
A döntések során az érintettek álláspontjának kialakítását a racionális érvelésen túl-
menően nem befolyásolja.

Szellemi tulajdon1.5. 

A legmesszebbmenőkig  tiszteletben  tartja a szellemi  tulajdont. A konferencián elő-
adott dolgozat önálló szellemi termék, azok egészükben és egyes elemeit illetően is a 
benyújtó hallgató kizárólagos tulajdona. A plagizálásnak a TDK-tevékenység minden 
érintettje esetében elítélendőnek kell lennie, a szellemi tulajdon megsértése, a bizo-
nyított plagizálás súlyos következményekkel jár. 

Minőség1.6. 

A tudományos diákköri tevékenység érdekében végzett munkájában kiválóságra tö-
rekszik. Különösen ügyel az általa készített értékelések alaposságára, megbízhatósá-
gára, kellő megalapozottságára és indoklására, továbbá a dokumentumokban rögzített 
határidőket betartja.
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Együttműködés1.7. 

Minden TDK-munkatárs véleményét tiszteletben tartja, és álláspontja kialakításánál 
figyelembe veszi, a közös célok megvalósítása érdekében együttműködik.

Bizalom1.8. 

Az érintettek, a TDK közössége megelégedettségének egyik záloga és egyben kife-
jeződése az OTDT tevékenysége iránt tanúsított bizalom. Ezért minden tőle telhetőt 
megtesz e bizalom kialakítása és folyamatos fenntartása érdekében. Az értékek, alap-
elvek és szabályok követésével is hozzájárul a bizalom erősödéséhez. 

Etitkai vétség2. 

Etikai vétséget követ el  az,  aki nem  tartja be a  tudományos és művészeti diákköri  tevé-
kenységet, az OTDT-t, OTDK-t érintő hatályos szabályokat és az egyéb, közösen hozott 
döntéseket, a vonatkozó SzMSz-t, és az eljárási rendet, a szakmai követelményeket, a TDK 
működésére vonatkozó egyéb előírásokat, a fent megfogalmazott etikai alapelveket és ér-
tékeket.

Etikai bizottság létrehozása és működési rendje 3. 

Az etikai, összeférhetetlenségi vagy jogorvoslati bizottságok az OTDT szakmai bizottságai 
és/vagy OTDK  szekciói  és  az Országos Tudományos Diákköri Tanács  különbizottságai, 
amelyek feladata, hogy a tudományos diákköri tevékenység során felmerülő etikai és össze-
férhetetlenségi ügyeket kivizsgálja, döntsön, vagy az illetékes felsőbb bizottság elé határo-
zati javaslatot terjesszen.

Megjegyzés: Az intézményi Tudományos Diákköri Tanácsok is létrehozhatnak hasonló eti-
kai bizottságot, de erről az OTDT nem hoz állásfoglalást.

A etikai bizottság feladatát a szakmai bizottságok,  illetve az OTDT által  jóváhagyott el-
járási rend alapján végzi.

Etikai bizottságot az OTDT szakmai bizottságai és/vagy az OTDK szekciói, valamint 3.1. 
az OTDT hozhat létre.
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Az etikai bizottságok tagjai:3.2. 

A bizottság elnökből és két tagból áll.3.2.1. 

Szakmai bizottságok és/vagy OTDK-szekciók esetében: elnök a szakmai 3.2.2. 
bizottság képviselője, tagjai az OTDK rendező intézmény képviselője és 
egy hallgatói képviselő.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács mellett működő Etikai Bizott-3.2.3. 
ság elnökből, két állandó tagból és eseti mandátummal bíró tagokból áll. 

Az Etikai Bizottság elnökét és tagjait az Országos Tudományos Diákköri 3.2.4. 
Tanács  elnökségének  tagjai  közül  az OTDT  titkos  szavazással  választja 
meg, akiket ezt követően a Tanács elnöke kér fel.

Az Etikai Bizottság eseti mandátummal bíró tagja(it) a bizottság elnökének 3.2.5. 
kérésére a tárgyalás alatt álló üggyel érintett szakmai bizottság delegálja. 
Az eseti mandátummal bíró tagok közül legalább egy hallgatói képviselő. 

Az Etikai Bizottság szükség esetén albizottságot, ad hoc bizottságot hoz-3.2.6. 
hat létre.

Nem lehet az Etikai Bizottság tagja, illetve elnöke, aki ellen etikai eljárás 3.2.7. 
folyik, akinek a meghallgatása az etikai eljárás során szükségessé válhat, 
illetve aki az adott ügyben bármilyen más módon érintett.

Az etikai eljárás3.3. 

Etikai eljárást a megfelelő szinten hozott döntés, intézkedés megszegése, 3.3.1. 
vagy annak gyanúja esetén, bármely hallgató, oktató, testületi tag kezdemé-
nyezhet. Eljárást kezdeményezhet továbbá, illetve ajánlásokat fogalmazhat 
meg etikai vétség megelőzésére, elkerülésére az OTDT állandó etikai bi-
zottsága is, amennyiben azt szükségesnek tartja (például: amikor a szakmai 
bizottság és/vagy szekciót rendező intézmény nem megfelelő, egyértelmű 
szabályozást hoz egyes kérdésekben, szélesebb kört, több szakmai bizott-
ságot érintő kérdésekben stb.)

Az egyes szakmai bizottságokat és/vagy OTDK-szekciókat érintő kérdé-3.3.2. 
sekben  elsőként  ezen  a  szinten  történjen  az  eljárás,  a megfelelő  döntés 
meghozatala. 

Az etikai eljárást  az Etikai Bizottság  folytatja  le. A bizottság az ügy ki-3.3.3. 
vizsgálása során szükség szerint, de legalább egyszer ülésezik. A bizottság 
üléseit az elnök hívja össze.



43Etikai bizottság létrehozása és működési rendje 

A bizottság mindazokat meghallgathatja, akiknek az ügyről olyan informá-3.3.4. 
ciója van, amely az ügy teljes feltárásához szükséges.

Az etikai eljárás alá vont személyeknek lehetőséget kell adni, hogy véle-3.3.5. 
ményüket a bizottság előtt szóban is kifejthessék.

A meghallgatásról emlékeztető készül, amelyet az elnök ellenjegyez.3.3.6. 

A bizottság a megfogalmazott javaslatát, döntését a rendelkezésre álló ira-3.3.7. 
tok és a személyes meghallgatások alapján valamennyi tag jelenléte mel-
lett, szótöbbséggel hozza meg. A kisebbségben maradó tag (elnök) a dön-
téshez különvéleményt fűzhet. A bizottság a javaslatát indokolni köteles.

A bizottság döntését az etikai eljárás alá vont, valamint az etikai eljárást 3.3.8. 
kezdeményező részére meg kell küldeni, akik egyet nem értés esetén – a 
kézhezvételtől számított meghatározott időn belül – írásban észrevételt te-
hetnek. 

A különböző szintű etikai eljárás során fel kell hívni a figyelmet a továb-3.3.9. 
bi jogorvoslati lehetőség(ek)re. (Például az OTDT szakmai bizottságai és/
vagy OTDK szekcióit rendezők szintjén létrehozott etikai bizottság eseté-
ben a felülvizsgálat kérésének lehetősége: az illetékes szakmai bizottság, 
ezt követően az OTDT Etikai Bizottsága.)

Határozathozatal, etikai határozatok nyilvánossága3.4. 

Amennyiben az Etikai Bizottság szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, gon-
doskodik annak az illetékes körben, indokolt esetben szélesebb körben nyilvánosság-
ra hozataláról.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
hivatalos dokumentumai

 Az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti  
és Működési Szabályzatához kapcsolódó mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet: Az OTDT mellett működő szakmai bizottságok jegyzéke 

2. sz. melléklet: Az OTDT mellett működő szakmai bizottságok elnökeinek  
és elnökhelyetteseinek névjegyzéke (mandátumuk időszakának megjelölésével)

3. sz. melléklet: Az OTDT mellett működő  
szakmai bizottságok Szervezeti és Működési Szabályzatai 

4. sz. melléklet: Az OTDT szavazati jogú és meghívott tagjainak névjegyzéke 

5. sz. melléklet: Az OTDT Elnökségének, valamint Alelnökeinek névjegyzéke 

6. sz. melléklet: Az OTDT vezetői Értekezlete

7. sz. melléklet: Az OTDT mellett működő Etikai Bizottság ügyrendje

8. sz. melléklet: Az OTDT mellett működő Etikai Bizottság tagjai

9. sz. melléklet: A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság ügyrendje

10. sz. melléklet: A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság tagjai

11. sz. melléklet: Az OTDT kitüntetéseinek, elismeréseinek dokumentumai

12. sz. melléklet: Elnökségi hatáskörben odaítélt elismerések

13. sz. melléklet: Az aktuális OTDK központi és szekciófelhívásai

14. sz. melléklet: Az aktuális OTDK Ügyvezető Elnökeinek névjegyzéke

 Az OTDT által használt logó, valamint  
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia  
szóösszetételének és OTDK mozaikszavának védjegybejegyző okirata

Az OTDT által kiadott Tudományos Diákköri Füzetek kötetei
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzata

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §  (1), (3) bekezdésében, 79. §  (6) 
bekezdésében, valamint 128. §  (2) bek. c) és (3) bek. c) pontjaiban kapott felhatalmazás 
alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg:

1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEzÉSEK

Az OTDT célja a diáktudományos tevékenységet végző egyetemi, főiskolai hallgatók (1) 
és az őket  támogató mesterek  (konzulens  tanárok) érdekképviselete, a  tudományos 
diákköri műhelymunka  támogatása,  az  intézményi TDK  tanácsok,  a mozgalomban 
központi szerepet betöltő szakmai bizottságok szervezése, segítése, együttműködési 
feltételeinek biztosítása, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák szervezé-
se, irányítása, lebonyolítása. A helyezések, az OTDT által alapított díjak és elismeré-
sek folyamatos minőségbiztosítása, társadalmi megbecsülésének növelése.

Az OTDT a művelődési és közoktatási miniszter által életre hívott szakmai testület, (2) 
amely a tudományos diákköri tevékenység országos, elvi irányt mutató, döntési jog-
gal is felruházott koordináló, véleményező és tanácsadó szerve. Ebben a minőségében 
érdekképviseleti és szervezési feladatokat is ellát.

Az OTDT összefogja az egyes  tudományágakban és  tudományterületeken működő (3) 
– jelenleg 16 – szakmai bizottság munkáját, ezáltal biztosítja a tudományos diákkö-
rök és konferenciák egységes elvek szerinti szerveződését, lebonyolítását. Az egyes 
tudományterületek diákköri tevékenységének szakmai irányítása az illetékes szakmai 
bizottságok feladata. 

Az OTDT célját az országos főhatóságokkal és irányító szervekkel, valamint a szak-(4) 
mai,  tudományos  egyesületekkel  együttműködve  valósítja meg, munkájában  külső 
szakértők is részt vehetnek. 

Az OTDT Titkárságának székhelye: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1051 Buda-(5) 
pest, Dorottya u. 8.).

Az  OTDT  angol  nyelvű  elnevezése:  The  National  Council  of  Students’  Research (6) 
Societies
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2.  Az OTDT FELADAT – ÉS HATÁSKöRE

A fenti célok megvalósítása érdekében az OTDT:

Dönt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák időpontjáról és helyszínéről, (1) 
kiadja a konferencia felhívását és tájékoztatóját; biztosítja a rendezvények koordiná-
cióját. 

A forrás kezelőjének felhatalmazása esetén javaslatot tesz a konferenciák rendezésé-(2) 
hez költségvetési forrásból származó, illetve egyéb pénzügyi források szakmai bizott-
ságok (szekciók) közötti felosztására, és segíti a gazdálkodást. 

A szakmai bizottságoknak elvi és módszertani útmutatást ad; javaslatot tehet szakmai (3) 
bizottsági ülés összehívására, szakmai bizottságok létesítésére, illetve megszüntetésé-
re, megbízza a szakmai bizottságok által megválasztott elnököt, elnökhelyettest és az 
OTDK kétévenkénti szekcióüléseit szervező ügyvezető elnököket.

E feladatkörében működteti az egyes konferenciák rendező intézményei által kijelölt, (4) 
a konferencia lebonyolításáért felelős tisztségviselőket (ügyvezető elnököket) össze-
fogó, kétévente újjáalakuló OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiumát, amelynek irá-
nyítója az OTDT titkára.

Dönt a szakmai bizottságok és a szekciók törléséről, illetve létesítéséről.(5) 

Díjakat, elismeréseket alapíthat, és dönt azok adományozásáról.(6) 

Megalkotja és szükség esetén módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát.(7) 

Megállapítja munkatervét és ellenőrzi a végrehajtását.(8) 

Saját működési körében a feladatok előkészítése érdekében bizottságokat hozhat létre.(9) 

Megválasztja és felmenti tisztségviselőit.(10) 

3.  Az OTDT

Koordinálja  a  szakmai  bizottságok munkáját  (a  szakmai  bizottságok  felsorolását  a (1) 
Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza).

Szervezőmunkát  végez  az  országos  hatáskörű  szerveknél  a  tudományos  diákköri (2) 
mozgalomban résztvevő oktatók és hallgatók munkájának támogatására, illetve annak 
elismeréséhez szükséges pénz és egyéb jutalmak, valamint a finanszírozás biztosítása 
érdekében.

A szakmai bizottságokkal közösen segíti az országos diákköri konferenciákon kiemel-(3) 
kedő teljesítményt felmutató pályamunkák hasznosítását.

Kapcsolatot teremt és képviselői útján részt vesz az országos hatáskörű szervek azon (4) 
ülésein, amelyeken tudományos diákköri mozgalmat érintő kérdéseket tárgyalnak.

Szervezi a szakmai tudomány- és oktatáspolitikai szervezetekkel való együttműködést, (5) 
a hitelesített TDK teljesítménymutatók képzésével, karbantartásával és közreadásával 
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elősegíti a TDK-tevékenység  teljesítményének a személyi és  intézményi akkreditá-
cióban, a tudományos és pályázati minősítések körében való érvényesítését.

Segíti a felsőoktatási intézményeket, szakmai bizottságokat a diáktudományos tevé-(6) 
kenység fejlesztésében és elismerésében, önálló pénzügyi alapok létesítésére irányuló 
tevékenységükben.

Törekszik a kiemelkedő diáktudományos munkát végző hallgatók szakmai továbbfej-(7) 
lődéséhez szükséges fórumok létrehozására; elősegíti a magasabb szintű képzési for-
mákba történő bekapcsolódást (a BSc kurzusokat végzettek MSc képzésbe való felvé-
telét, a posztgraduális és a doktori képzést) biztosító lehetőségek megteremtését.

Támogatja a diáktudományos munkában kiemelkedő hallgatók egyetemi, illetve főis-(8) 
kolai tanulmányi ideje alatti, valamint a végzést követő bel- és külföldi ösztöndíj-ké-
relmére vonatkozó javaslatait.

Szervezőmunkát végez a tehetséggondozás állami és civil szervezeteivel való együtt-(9) 
működés és a nemzetközi, különösen a külhoni magyarság körében működő egyete-
mi, főiskolai önképzőkörökkel kialakított kapcsolatok szélesítése érdekében.

Az OTDT-nek az országos főhatóságokkal és irányító szervekkel való együttműködé-(10) 
se külön megállapodásban is szabályozható.

Az OTDT ellátja legmagasabb elismerési formáinak (Pro Scientia Aranyérem, Hono-(11) 
ris Causa Pro Scientia Aranyérem, Mestertanár Aranyérem) adományozásával, vala-
mint a független kuratórium által odaítélt Máriás Antal Emlékérem átadásával, és a 
kitüntetettek társadalmi elismertetésével járó feladatokat.

Tevékenyen közreműködik a Pro Renovanda Cultura Hungariae Diákok a Tudomá-(12) 
nyért Szakalapítvány gyarapításában és a hozadék OTDT céljai szerinti felhaszná-
lásban.

Gondozza a Tudományos Diákköri Füzetek sorozatot, amelynek keretében kiadja a (13) 
Diáktudós és az Almanach című  időszaki kiadványokat, a TDK-történeti kutatások 
köteteit és egyéb, az OTDT által alapított kiadványokat. 

4.  Az OTDT öSSzETÉTELE

Az OTDT legfeljebb 60 választott tagból, továbbá tiszteletbeli tagokból és meghívot-(1) 
takból álló testület.

a)   Az OTDT szavazati  joggal  rendelkező  tagjai  a  szakmai bizottságok elnökei  (az (2) 
elnök mandátumát egy-egy ülés tartamára az elnökhelyettesnek átadhatja), a szak-
mai bizottságok egy-egy hallgatói képviselője, az ügyvezető elnökség tagjai, a Pro 
Scientia Aranyérmesek Társaságának egy delegáltja, az elnök és a titkár. 

b)   Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozga-
lom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az 
elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érin-
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tett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meg-
hívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével. 

c)   Az OTDT állandó meghívott  tagjait a Tanács elnöke által megkeresett  intézmé-
nyek jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a 
Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. 
A felkérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia 
Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hallgató tagjai 
voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek 
az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meg-
hívott tagjai is lehetnek.

d)   Az OTDT szakmai bizottságok által delegált  tagjai: a szakmai bizottság elnöke, 
elnökhelyettese és hallgatói képviselője.

e)   A szakmai bizottságok elnökét és elnökhelyettesét azonos időtartamra, több ízben 
és ismételhetően legalább négy és legfeljebb öt évre, a hallgatói képviselőt a szek-
ciót rendező intézmény javaslatára, két év időtartamra a szakmai bizottság választ-
ja meg, és az OTDT egyetértésével az elnök bízza meg. 

Az  OTDT  tagjai  megbízásának,  illetve  felkérésének  időközbeni  visszavonását  az (3) 
OTDT elnöke, az OTDT tagja, az illetékes szakmai bizottság, valamint a küldő intéz-
mény kezdeményezheti. A visszahívásról az a testület dönt, amely az érintett személyt 
az OTDT-be delegálta.

5.  Az OTDT TISzTSÉGvISELŐI

a)   Az OTDT tisztségviselői: az elnök, a  titkár, az elnök munkáját segítő három al-(1) 
elnök (élettudományok; élettelen természettudományok és műszaki tudományok; 
társadalomtudományok), legalább 7 és legfeljebb 17 fő elnökségi tag. A tisztség-
viselők közül az elnök személyére az OTDT tagjai, az alelnökök és az elnökségi 
tagok személyére az OTDT elnöke tehet javaslatot. A titkárt, az OTDT egyetérté-
sével, az elnök bízza meg határozatlan időre.

b)   A  választott  tisztségviselők  (elnök,  alelnökök,  elnökségi  tagok)  akkor  tekinten-
dők megválasztottnak, ha a  szavazati  joggal  rendelkező OTDT tagok  több mint 
50%-a jelen van, és ha elnyerik a szavazatok legalább 2/3-át. A választott tisztség-
viselőknek az elnök megbízólevelet ad át. A megbízatás időtartama legalább négy, 
legfeljebb öt év, amely azonban több ízben megismételhető.

c)   Az elnök mandátuma megválasztásával kezdődik.

Az OTDT elnöke a Tanács egyetértésével – konkrét feladatok ellátására – a tagok kö-(2) 
zül állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre (pl. Etikai Bizottság), továbbá külső 
szakértőket is felkérhet.
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6. AZ OTDT TITKÁRSÁGA

Az OTDT működésével kapcsolatos feladatokat az OTDT Titkársága látja el. A Tit-(1) 
kárság az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  (továbbiakban OFI) önálló szervezete-
ként működik, az elnök személyéhez kötött feladatok egy részének ellátása szükség 
szerint és időszakosan az OTDT elnökének anyaintézményébe is telepíthető. 

A Titkárság működéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket a törvény értel-(2) 
mében az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetésből az OFI szervezeti ke-
retei között, belső szabályai alapján biztosítja, azonban az anyagi lehetőségek bővíté-
séhez a felsőoktatási intézményeket felügyelő, vagy kiemelten támogató tárcák és to-
vábbi szponzorok (pl. OTP Bank Nyrt., Magyar Telekom Nyrt.) is hozzájárulhatnak.

A Titkárság vezetője az OTDT titkára.(3) 

7.  Az OTDT ELNöKSÉGE

Az OTDT Elnöksége a Tanács elnökének irányítása mellett működik, titkára az OTDT (1) 
titkára, tagjai az OTDT tagjai közül választott ügyvezetők.

Az elnökség az OTDT ülések közötti időszakban ellátja a Tanács folyamatos felada-(2) 
taiból adódó, operatív döntéseket igénylő tevékenységet, és odaítéli az OTDT Arany 
Kitűző kitüntetést. Továbbá feladata a döntések előkészítése, fejlesztési koncepciók 
kidolgozása, az OTDT hatáskörébe tartozó kitüntetési és egyéb előterjesztések elké-
szítése. Munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a Tanácsnak. 

Az elnökség igény szerint ülésezik, munka- és ügyrendjét saját hatáskörében ala-(3) 
kítja ki.

Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló vezetői Értekezlet is segíti. En-(4) 
nek működését és belső munkamegosztását az elnök alakítja ki.

8.  Az OTDT TISzTSÉGvISELŐINEK FELADATA

Az OTDT elnökének feladatai(1)  :

összehívja és vezeti az OTDT üléseit; –
az országos főhatóságoknál és irányító szerveknél képviseli az OTDT-t; –
elkészíti az OTDT éves munkatervét és azt jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti; –
figyelemmel kíséri a szakmai bizottságok munkáját, jóváhagyja azok szervezeti és  –
működési szabályzatát;
kijelöli az OTDT üléseinek napirendjét és időpontját, gondoskodik az ülés össze- –
hívásáról, az üléseken elnököl;
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ellátja az OTDT képviseletét mindazon országos fórumokon, amelyek tevékeny- –
sége kiterjed az egyetemi, diáktudományos  tevékenységben érintett személyekre 
vagy közösségekre;
eljár az országos hatáskörű szerveknél a mozgalom anyagi és erkölcsi támogatása  –
érdekében;
irányítja az OTDK-k szervezését és lebonyolítását; –
évente egyszer beszámol a Tanács tagjainak éves tevékenységéről. –

Az OTDT alelnökök feladata:(2) 

közreműködnek a vezetői Értekezlet keretében meghatározott állandó és időszakos  –
feladatok megoldásában;
az elnök felkérése alapján a szekciók és szakmai bizottságok, valamint az OTDT  –
között koordináló feladatokat látnak el;
az elnök felkérése alapján eljárnak mindazon ügyekben, amelyeket a jelen szabály- –
zat nem utal más szerv hatáskörébe.

Az OTDT titkárának feladatai:(3) 

az elnök megbízása alapján eljár az OTDT képviseletében; –
irányítja a Titkárság működését, előkészíti az OTDT, az Elnökség és a vezetői Ér- –
tekezlet üléseit, rendszeres kapcsolatot tart az OTDT szakmai bizottságai elnökei-
vel és elnökhelyetteseivel; 
szervezi  és  koordinálja  az OTDT  saját  és  közreműködőként  támogatott  rendez- –
vényeit;
szorgalmazza és szervezi az OTDT, illetve az Elnökség határozatainak megvaló- –
sítását;
a szakmai bizottságok közreműködésével segíti az intézményi és tudományterületi  –
diákköri konferenciák előkészítését és lebonyolítását;
részt vesz más diák szakmai érdekképviseleti testületekkel és egyesületekkel való  –
kapcsolattartásban;
gondozza az OTDT kiadványait; –
gondozza a diáktudományos tevékenységben eredményes fiatalok adatbázisait; –
segíti a Pro Scientia Aranyérmesek szakmai érvényesülését, a szervező és konzu- –
lens tanárok munkáját és annak megfelelő szintű elismerését;
folyamatosan kapcsolatot tart a médiával, szorgalmazza az OTDT tevékenységé- –
nek és az intézményekben folyó diáktudományos munka nyilvánosságát;
vezeti az OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiumát és irányítja az OTDK-k tartal- –
mi adminisztrációját (OTDK és szekciófelhívások, on-line nevezések, szekciók és 
tagozatok beosztása, a helyezések száma, kitüntetési pályázatok és előterjesztések 
kezelése stb.); 
elvégzi a TDK történeti kutatásokkal, archiválással kapcsolatos feladatokat, folya- –
matosan építi, szerkeszti a felsőoktatást érintő kutatások meghatározó adatbázisait, 
gondozza az OTDT könyvtárát, gyűjteményeit.
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9.  Az OTDT MŰKöDÉSE

Az OTDT-t évente legalább kétszer kell összehívni. Az ülések napirendjét – a Tanács (1) 
működéséből fakadó szakmai feladatok sorrendje alapján – az elnök határozza meg. 

Az elnök szükség esetén, vagy a tagok egynegyedének írásban megküldött, napiren-(2) 
det tartalmazó kezdeményezésére, rendkívüli ülést hív össze, a rendkívüli eseménytől 
ill. a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra.

Az OTDT bármely  tag  javaslatára  tárgyalhat olyan ügyet  is, amely az előzetes na-(3) 
pi-rendben  nem  szerepelt. A  téma  napirendre  tűzéséhez  a  jelenlevő  szavazati  jogú 
tagok 2/3-ának támogatása szükséges.

A tanácsülésre szóló meghívókat legkésőbb az ülést megelőzően tíz munkanappal, az (4) 
írásos előterjesztéseket pedig öt munkanappal az ülés előtt meg kell küldeni minden 
tanácstagnak és meghívottnak.

a)   Az ülést az elnök akadályoztatása esetén a titkár vezeti.(5) 

b)   Az ülésen elhangzottak alapján a titkár a határozatokat az ülést követő 30 napon 
belül az OTDT tagjainak és meghívottjainak megküldi.

c)   A határozatokat az elnök és a titkár írja alá.

a)   Az egyes napirendi pontok megvitatása után az OTDT szavazás útján hoz határo-(6) 
zatot.

b)   Az OTDT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van.

c)   A határozathoz a minősített döntések kivételével egyszerű szótöbbség szükséges. 
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

d)   Minősített, 2/3-os többség szükséges:

a tisztségviselők megválasztásához és felmentéséhez, illetve visszahívásához; –
a rendelkezésre álló pénzeszközök elosztásához; –
az OTDT által alapított díjak adományozásához; –
a szakmai bizottságok és a szekciók törléséhez, illetve létesítéséhez; –
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához. –

e)   A  szavazás  megkezdése  előtt  az  ülés  elnöke  pontosan  megszövegezi  a  határo-
zat-tervezetet, amelyre a szavazás vonatkozik.

f)   Személyi kérdésekben az OTDT tagjai, az ülést levezető elnök által felkért szava-
zatszedő bizottság közreműködésével, titkosan szavaznak. A Tanács minden egyéb 
kérdésben nyílt szavazással dönt.

A határozatok a felsőoktatási  intézményekre nézve útmutató  jellegűek, az OTDT és (7) 
szakmai  bizottságai,  valamint  az  OTDK  tekintetében  viszont  kötelező  érvényűek. 
Mindemellett a megvalósítás során a szakmai bizottságok autonómok és az eltérő tu-
dományterületi és intézményi sajátosságokra figyelemmel járnak el. Az OTDT határo-
zatait az ülések emlékeztetőjében és a Diáktudós című kiadványban közzé kell tenni.
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10. Az OTDT GAzDÁLKODÁSA

Az OTDT saját forrásaival – a Tanács döntései alapján – a Titkárság gazdálkodik.(1) 

A központi működési forrásokkal a jelen szabályzat 6. pont (2) bekezdésében meg-(2) 
határozott módon, az OFI szervezeti keretei között, annak belső szabályai alapján a 
Titkárság gazdálkodik.

11. zÁRÓ RENDELKEzÉSEK

Az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatát törvényi felhatalmazás alapján a Ta-(1) 
nács fogadja el.

A szakmai bizottságok jelen Szabályzattal nem ellentétes, hagyományaikat és szak-(2) 
mai sajátosságaikat figyelembe vevő saját Szervezeti és Működési Szabályzatot ala-
kítanak ki és fogadnak el, amelyeket az OTDT SzMSz-ével való összevetés után az 
OTDT elnöke ellenjegyez. E  rendelkezést kell alkalmazni az OTDK-k központi és 
szekciófelhívásainak tekintetében is (az OTDK központi felhívását minden esetben 
az OTDT hagyja jóvá, és az elnök, valamint a titkár írja alá). 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a mai napon elfogadta, amelyet a Tanács 
felhatalmazása alapján az elnök jelen aláírásával hitelesít.

Budapest, 2007. október 19.

(Dr. Szendrő Péter)
egyetemi tanár, az OTDT elnöke



57Az OTDT hivatalos dokumentumai

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete

Az OTDT mellett működő szakmai bizottságok jegyzéke

Agrártudományi Szakmai Bizottság 

Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság

Biológia Szakmai Bizottság

Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság

Humán Tudományi Szakmai Bizottság

Informatika Tudományi Szakmai Bizottság

Kémiai és vegyipari Szakmai Bizottság

Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság

Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság

Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság

Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság

Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottság

Társadalomtudományi Szakmai Bizottság

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2000. március 3-i ülésén hozott határozata alapján 
megszűnt a Természettudományi Szakmai Bizottság, a létrehozott két új szakmai bizottság: 

Biológia Szakmai Bizottság és –
Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság. –

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  2003.  október  17-i  ülésén  hozott  határozata 
alapján létrehozott szakmai bizottság:

Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság. –

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2008. február 8-i ülésén hozott határozata alap-
ján két szakmai bizottság neve az alábbira változott:

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság –
Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság. –
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
Szervezeti és Működési Szabályzatának  2. számú melléklete

Az OTDT mellett működő szakmai bizottságok  
elnökeinek és elnökhelyetteseinek névjegyzéke  

(mandátumuk időszakának megjelölésével)

Agrártudományi Szekció
Elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Veresegyházi Tamás egyetemi docens
Mandátumuk időszaka: 2007–2012

Állam- és Jogtudományi Szekció
Elnök: Dr. Máthé Gábor egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Balogh Judit egyetemi docens
Mandátumuk időszaka: 2005–2010

Biológia Szekció
Elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Toldi József tszv. egyetemi tanár
Mandátumuk időszaka: 2007–2012

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Elnök: Dr. Weiszburg Tamás egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Horváth Ákos egyetemi adjunktus
Mandátumuk időszaka: 2005–2010

Had- és Rendészettudományi Szekció
Elnök: Dr. Harai Dénes főigazgató
Elnökhelyettes: Dr. Lakatos János ny. r. alezredes
Mandátumuk időszaka: 2007–2012 

Humán Tudományi Szekció
Elnök: Dr. Borsodi Csaba tszv. egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Hansági Ágnes egyetemi adjunktus
Mandátumuk időszaka: 2007–2012

Informatika Tudományi Szekció
Elnök: Dr. Pataricza András egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens
Mandátumuk időszaka: 2007–2012
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Kémiai és Vegyipari Szekció
Elnök: Dr. Kiss Tamás tszv. egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs
Mandátumuk időszaka: 2007–2011

Közgazdaságtudományi Szekció
Elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens
Mandátumuk időszaka: 2003–2008

Műszaki Tudományi Szekció
Elnök: Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Kamondi László egyetemi docens
Mandátumuk időszaka: 2007–2011

Művészeti és Művészettudományi Szekció
Elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Somody Péter DLA egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dobszay Ágnes főiskolai docens
Művészetelméleti koordinátor: Horányi Attila egyetemi adjunktus
Mandátumuk időszaka: 2003–2008

Orvos- és Egészségtudományi Szekció
Elnök: Dr. Balogh Péter egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Magyar Attila egyetemi adjunktus
Mandátumuk időszaka: 2007–2011

Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és  
Könyvtártudományi Szekció
Elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár
Elnökhelyettes: Dr. Falus Iván egyetemi tanár
Mandátumuk időszaka: 2007–2012

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció
Elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. Tóth Péter főiskolai tanár
Mandátumuk időszaka: 2007–2012

Társadalomtudományi Szekció
Elnök: Dr. Feleky Gábor tszv. egyetemi docens
Elnökhelyettes: Dr. A. Gergely András egyetemi tanár
Mandátumuk időszaka: 2007–2012

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
Elnök: Dr. Tihanyi József tszv. egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Bognár József egyetemi docens
Mandátumuk időszaka: 2007–2012
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.1. számú melléklete

Az Agrártudományi Szakmai Bizottság  
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását az Ag-
rártudományi Szakmai Bizottság (a továbbiakban: Szakmai Bizottság) végzi. 

1. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG öSSzETÉTELE ÉS TISzTSÉGvISELŐI

A Szakmai Bizottság  tagjai:  az  Intézményi  (kari) Tudományos Diákköri Tanácsok (1) 
elnökei, és titkárai. A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága egy főt delegálhat a Szak-
mai Bizottságba.

A Szakmai Bizottság tisztségviselői: (2) 
a)  az elnök, az ügyvezető elnök, az elnökhelyettes és a titkár.
b)  Az elnököt – tagjai sorából – 5 évre választja meg a Szakmai Bizottság.
c)  Az ügyvezető elnök: a soron következő országos konferenciát rendező intézmény 

diákköri tanácsának elnöke, vagy az intézmény által a feladattal megbízott vezető 
oktató.

d)  Az  elnökhelyettest  az  agrártudomány  területén  a  tudományos  diákköri  munka 
szervezésében és végzésében hosszú időn keresztül sikeres munkát végző oktatók 
közül – a soron következő országos konferencia befejezéséig terjedő időtartamra – 
a Szakmai Bizottság választja.

e)  A Szakmai Bizottság titkára: az ügyvezető elnök szerinti intézmény diákköri taná-
csa által delegált oktató.

Amennyiben az intézményi sajátosságokból adódóan a TDT titkári teendőket oktató (3) 
látja el, a Szakmai Bizottság munkájában tanácskozási joggal a hallgatói képviseletet 
biztosítani kell.

2. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKöRE

A Szakmai Bizottság:

feladata az agrártudományi terület diákköri tevékenységében részt vevő hallgatók mun-(1) 
kájának segítése, valamint a diákkörös hallgatók és konzulenseik érdekképviselete;

előkészíti az országos konferenciákat, ennek során:(2) 
a)  az  országos  felhívásban  foglaltak  figyelembevételével  kialakítja  az Agrártudo-

mányi Szekció nevezési és részvételi feltételeit, a bemutatásra kerülő dolgozatok 
szakmai értékelésének módját,

b)  a benyújtott dolgozatok ismeretében dönt a tagozatok létesítéséről és az egyes ta-
gozatok zsűrijeinek összetételéről,

c)  közreműködik a rendezéshez szükséges pénzeszközök megteremtésében,
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d)  megtárgyalja a rendező intézménynek az országos konferencia lebonyolítására vo-
natkozó programtervezetet.

A diákköri tevékenységben kiválóan dolgozó hallgatók és az őket segítő oktatók mun-(3) 
kájának elismerésére díjakat alapíthat, és dönt azok adományozásáról, javaslatot tesz 
az OTDT-nek a Mestertanár Aranyérem Kitüntetés és a Pro Scientia Aranyérem oda-
ítélésére.

Megalkotja és szükség esetén módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát.(4) 

Megválasztja és visszahívja, illetve felmenti tisztségviselőit.(5) 

Jóváhagyja munkatervét.(6) 

Saját működési körében a feladatok előkészítése érdekében bizottságokat hozhat létre.(7) 

Figyelemmel kíséri az egyes intézményekben folyó tudományos diákköri munkát.(8) 

Előmozdítja a kiemelkedő tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását.(9) 

Segíti a tudományos diákköröket nemzetközi kapcsolatok kialakításában, illetve erő-(10) 
sítésében.

3. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG TISzTSÉGvISELŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKöRE

A Szakmai Bizottság elnöke(1) 
a)  irányítja a Szakmai Bizottság munkáját,
b)  képviseli  a Szakmai Bizottságot  az Országos Tudományos Diákköri Tanácsban, 

valamint a szakmai fórumokon,
c)  elkészíti a Szakmai Bizottság éves munkatervét és azt megvitatásra,  jóváhagyás 

végett a Szakmai Bizottság elé terjeszti,
d)  kijelöli a Szakmai Bizottság üléseinek napirendjét és időpontját.

Az ügyvezető elnök(2) 
a)  irányítja és koordinálja a soron következő Országos Tudományos Diákköri Kon-

ferencia Agrártudományi Szekciójának megrendezésével kapcsolatos feladatok el-
végzését,

b)  megkeresi a szakmai és egyéb szerveket a konferencia anyagi és erkölcsi támoga-
tása érdekében,

c)  az országos konferenciával összefüggő kérdések megtárgyalására összehívhatja a 
Szakmai Bizottságot,

d)  közreműködik a munkaterv összeállításában,
e)  az elnök tartós akadályoztatása esetén irányítja a Szakmai Bizottság munkáját.

Az elnökhelyettes támogatja az elnök, illetve az ügyvezető elnök munkáját.(3) 

A titkár:(4) 
a)  az elnök döntése alapján elkészíti és megküldi a Szakmai Bizottság üléseire szóló 

meghívókat és a tárgyalásra kerülő anyagokat,
b)  elkészíti az ülések jegyzőkönyvét és megküldi az érdekelteknek, 
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c)  gondoskodik az OTDT elé küldendő anyagok továbbításáról,
d)  szervezőmunkát végez annak érdekében, hogy az OTDT és a Szakmai Bizottság 

munkáját a diákköri tevékenységben résztvevők megismerjék.

4. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG MŰKöDÉSE

A Szakmai Bizottságot évente legalább kétszer össze kell hívni. (1) 

A Szakmai Bizottsági tagság személyre szóló megbízatás.(2) 

Az elnök, az elnökhelyettes (az országos konferenciával kapcsolatos kérdésekben az (3) 
ügyvezető  elnök)  vagy  a  tagok  egynegyedének kezdeményezésére  rendkívüli  ülést 
kell összehívni.

A Szakmai Bizottság ülései nyilvánosak, kivéve, ha a bizottság – minősített többség-(4) 
gel zárt ülést rendel el.

A Szakmai Bizottság üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az ülést követő 30 (5) 
napon belül meg kell küldeni a bizottság tagjainak és meghívottjainak, valamint az 
OTDT Titkárságának. 

A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 50 %-a jelen van.(6) 

A Szakmai Bizottság ülését az elnök,  távolléte esetén az általa korábban felkért  le-(7) 
vezető elnök vezeti. 

Személyi kérdésekben a Szakmai Bizottság tagjai titkosan szavaznak, az ülést leveze-(8) 
tő elnök által felkért szavazatszedő bizottság közreműködésével. Minden egyéb kér-
désben nyílt szavazással dönt a Szakmai Bizottság. 

A  határozathoz  általában  a  jelenlévők  egyszerű  szótöbbsége  szükséges.  Szavazat-(9) 
egyenlőség esetén az elnök, távollétében a levezető elnök szavazata dönt. 

Minősített  többség,  azaz  a  jelenlévők  2/3-ának  szavazata  a  következő  döntéseknél (10) 
szükséges:
a)  az elnök megválasztása,
b)  a tisztségviselők felmentése, visszahívása,
c)  a szervezeti- és működési szabályzat elfogadása és módosítása,
d)  elismerések, kitüntetések odaítélése,
e)  zárt ülés elrendelése.

A Szakmai Bizottság  iratait – kivéve az országos konferenciával összefüggő anya-(11) 
gokat – a titkár kezeli. Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára vonatkozó 
iratokat  a  rendező  intézményből  kikerülő  titkár  kezeli. Az  ügyiratokat  öt  évig  kell 
megőrizni.
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5. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG GAzDÁLKODÁSA

A Szakmai Bizottság önállóan gazdálkodik a tudományos diákköri célokra rendelke-(1) 
zésére bocsátott pénzeszközökkel.

A Szakmai Bizottság működtetéséhez, valamint az országos konferenciák  rendezé-(2) 
séhez a központi keretből leosztott összeget az ügyvezető elnök szerinti felsőoktatási 
intézménynél elkülönítetten kezelik.

Az ügyvezető elnök:
a)  a pénz felhasználásáról intézménye gazdasági hivatalának tartozik elszámolási kö-

telezettséggel,
b)  a pénz felhasználásáról évente egy alkalommal tájékoztatja a Szakmai Bizottságot,
c)  a pénzek utalványozásához az ügyvezető elnök aláírása szükséges.

Az  országos  konferenciára  összegyűjtött  pénzösszeget  az  ügyvezető  elnök  szerinti (3) 
intézménynél elkülönítetten kezelik. 

6. §

A Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata az OTDT elnökének jóváhagyása 
után lép hatályba. 

Budapest, 2008. május 14.

Dr. Pénzes Béla s. k.  
egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Agrártudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Szent István Egyetem 
Állatorvos-tudományi Kar (Budapest) –
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő) –
Gépészmérnöki Kar (Gödöllő) –
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő) –

Debreceni Egyetem  
Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma

Mezőgazdaságtudományi Kar (Debrecen) –
Agrárgazdasági és vidékfejlesztési Kar (Debrecen) –

Pannon Egyetem 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (Keszthely) –

Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar (Budapest) –
Kertészettudományi Kar (Budapest) –
Tájépítészeti Kar (Budapest) –

Kecskeméti Főiskola
Kertészeti Főiskolai Kar (Kecskemét) –

Károly Róbert Főiskola
Agrár- és vidékfejlesztési Kar (Gyöngyös) –

Nyíregyházi Főiskola
Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Nyíregyháza) –

Tessedik Sámuel Főiskola
Mezőgazdasági víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar (Szarvas) –

Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar (Sopron) –
Faipari Mérnöki Kar (Sopron) –
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) –

Kaposvári Egyetem
Állattudományi Kar (Kaposvár) –

Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely) –
Mérnöki Kar (Szeged) –
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.2. számú melléklete

Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság  
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szekció Szakmai Bi-
zottságának  (a  továbbiakban: Szakmai Bizottság)  célja  a diáktudományos  tevékenységet 
végző  hallgatók  és  a  konzulens  tanárok  érdekképviselete,  az  intézményi  keretek  között 
végzett tudományos diákköri tevékenység ösztönzése, az OTDK Állam- és Jogtudományi 
Szekciórendezvényei szakmai hátterének biztosítása és az egyetemi, főiskolai tudományos 
diákkörök munkájának összehangolása.

A tudományos diákköri tevékenység célja a hallgatók bekapcsolása az elméleti (és gyakorla-
ti) tudományos munkába; a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés; 
továbbá a diákköri munka során elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai nyilvános-
ságának és megítélésének biztosítása, az eredmények hasznosításának támogatása.

1. §  ÁLTALÁNOS RENDELKEzÉSEK

A Szakmai Bizottság olyan szakmai testület, amely az állam- és jogtudomány terü-(1) 
letén a tudományos diákköri tevékenységet országos szinten összehangolja, e körben 
javaslattevő, véleményező és döntési joggal felruházott szerv. A Szakmai Bizottság e 
tudományterületen érdekképviseleti és szervezési feladatokat is ellát.

A Szakmai Bizottság célját az érintett intézmények Tudományos Diákköri Tanácsai-(2) 
val, valamint más szakmai és tudományos testületekkel és egyesületekkel együttmű-
ködve valósítja meg. Munkájába külső elméleti és gyakorlati szakembereket, továbbá 
támogatókat is bevonhat.

A Szakmai Bizottság székhelye a Bizottság mindenkori elnökének intézményéhez tar-(3) 
tozik.

2. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKöRE

A Szakmai Bizottság feladata az állam- és jogtudomány területén a tudományos diák-(1) 
köri tevékenység egyetemi, főiskolai szintű összefogása és támogatása.

E feladat ellátása érdekében(2) 
a)  megválasztja és felmenti tisztségviselőit;
b)  megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz);
c)  javaslatot tesz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudo-

mányi Szekciójának időpontjára és tanácskozási helyszínére;
d)  kidolgozza  az  országos  diákköri  konferenciákkal  kapcsolatos  elveket,  így meg-

határozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok tagozati rendjét, a szakmai értékelés és 
díjazás alapelveit, a pontozás rendszerét;



66 A TDK KÉzIKöNyvE

e)  előkészíti  az  OTDK  Állam-  és  Jogtudományi  Szekciójának  rendezvényeit,  en-
nek keretében, a rendező intézmény javaslata alapján meghatározza a konferencia 
részvételi díjait;

f)  értékeli az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának munkáját;
g)  segíti  az OTDK-n kiemelkedő  teljesítményt mutató pályamunkák hasznosítását, 

valamint a szakmai jellegű szervezetekkel való együttműködést;
h)  támogatja a diáktudományos munkában kiemelkedő hallgatók felsőoktatási tanul-

mányi ideje alatt, valamint a végzést követő bel- és külföldi ösztöndíjkérelmét;
i)  javaslatot  tesz  az  Országos  Tudományos  Diákköri  Tanácsnak  (a  továbbiakban: 

OTDT) a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár Aranyérem kitüntetés, és az 
OTDT egyéb kitüntetéseinek odaítélésére;

j)  keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri 
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,

k)  rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az OTDT-vel.

3. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG öSSzETÉTELE

A  Szakmai  Bizottságban  az  érintett  tudományterület  felsőoktatási  intézményeinek (1) 
kari tudományos diákkörei egy-egy szavazattal rendelkeznek. Ezen intézmények fel-
sorolását az SzMSz melléklete tartalmazza.

A Szakmai Bizottság további  tagja (a kari TDT-t képviselő személy mellett, önálló (2) 
szavazati  joggal)  a  soron következő OTDK Állam- és  Jogtudományi Szekciójának 
ügyvezető elnöke. 

A Szakmai Bizottság tagjai az egyes érintett kari TDT-k elnökei ill. 1-1 oktatói és – a (3) 
TDK-hoz kötődő – hallgatói képviselője, valamint – külön szavazati jog nélkül – a 
soron következő OTDK-t szervező intézmény által felkért ügyvezető titkár és hallga-
tói képviselő. 

A Szakmai Bizottság oktató tagjainak delegálásáról, illetőleg felmentéséről, valamint (4) 
a hallgatói képviselők személyéről a küldő intézmény, szabályzataiban foglalt módon 
és eljárásban dönt. A felmentést a Szakmai Bizottság is kezdeményezheti.

A Szakmai Bizottság oktató tagjainak megbízatása – eltérő kari rendelkezés hiányá-(5) 
ban – négy évre szól. A hallgatói képviselők mandátumáról a kar (szabályzatai sze-
rint) dönt. A jelen SzMSz elfogadásával új ciklus kezdődik.

A Szakmai Bizottság  intézményektől  független, önálló  szavazati  joggal  rendelkező (6) 
tagja a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának delegáltja.

A Szakmai Bizottság állandó meghívottja az OTDT titkárságának képviselője.(7) 

Az országos konferenciát közvetlenül előkészítő ülésen a fentieken kívül meghívott-(8) 
ként vehetnek részt az Állam- és Jogtudományi Szekcióba dolgozatot nevezett, a jelen 
SzMSz mellékletében fel nem sorolt karok képviselői is.
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4. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG TISzTSÉGvISELŐI

A Szakmai Bizottság tisztségviselői az elnök, az elnökhelyettes és a titkár. Az elnök (1) 
és az elnökhelyettes személyéről a bizottság tagjainak javaslatára a Szakmai Bizottság 
minősített többséggel dönt.

A titkár személyére az elnök tesz javaslatot.(2) 

A Szakmai Bizottság tisztségviselői újraválaszthatók.(3) 

A Szakmai Bizottság tisztségviselőinek megbízatása négy évre szól, mandátumuk az (4) 
új tisztségviselők megválasztásáig tart.

A Szakmai Bizottság  titkárának  lemondása esetén az új  titkár  személyére az elnök (5) 
jogosult javaslatot tenni. A Szakmai Bizottság elnökének vagy elnökhelyettesének le-
mondása esetén – az elnöki mandátumból hátralevő időre tekintet nélkül – új tisztség-
viselő-választást kell tartani. Ez a Szakmai Bizottság mandátumát nem érinti.

5. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG TISzTSÉGvISELŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKö-
RE

A Szakmai Bizottság elnökének feladata különösen:(1) 
a)  folyamatosan kapcsolatot tart az OTDT-vel, és annak ülésein képviseli a Szakmai 

Bizottságot;
b)  figyelemmel kíséri az intézmények tudományos diákköri tevékenységét;
c)  ellátja a Szakmai Bizottság képviseletét;
d)  keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri 

munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez, ennek 
keretében eljár a tudományos diákköri mozgalom anyagi és erkölcsi  támogatása 
érdekében;

e)  meghatározza a Szakmai Bizottság ülésének napirendjét és időpontját, gondosko-
dik az ülés összehívásáról és vezetéséről;

f)  szervezi és koordinálja a Szakmai Bizottság saját és az OTDT rendezvényeit;
g)  közreműködik az adott tudományterület országos konferenciájának előkészítésé-

ben és lebonyolításában;
h)  szakmai és szervezési tapasztalataival segíti a szervező és konzulens tanárok mun-

káját, és elősegíti annak elismerését;
i)  kapcsolatot  tart  a  tömegkommunikációs  szervekkel,  szorgalmazza  az  intézmé-

nyekben folyó diáktudományos munka nyilvánosságát.

A fenti feladatokat az elnök akadályoztatása esetén vagy eseti megbízása alapján az (2) 
elnökhelyettes látja el.
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6. §

A Szakmai Bizottság titkárának feladatait a Szakmai Bizottság elnöke határozza meg. (1) 
A titkár az elnök megbízása alapján eljár a Szakmai Bizottság képviseletében.

A Szakmai Bizottság titkára (e-mail hálózat útján) gondoskodik a bizottság tagjaival (2) 
való folyamatos kapcsolattartásról, és őket rendszeresen tájékoztatja az aktuális kér-
désekről. A titkár gondoskodik a bizottsági ülések emlékeztetőjének elkészítéséről és 
az érintett intézményekhez való eljuttatásáról.

7. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG MŰKöDÉSE

A  Szakmai  Bizottság munkáját  az  OTDT  elnökségének  felügyelete  alatt  az  elnök (1) 
(akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) irányítja, a feladatkörébe tartozó kérdések 
esetén a titkár, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő közre-
működésével.

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg.(2) 

A Szakmai Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy(3)   alkalommal ülést tart. 

Az  országos  konferencia  előkészítése  érdekében  üléseit  két-háromhavi  rendszeres-(4) 
séggel, de legalább háromszor kell összehívni, különösen az alábbi napirendekkel:
a)  a konferencia felhívásának előkészítése
b)  az előzetes szervezési kérdések egyeztetése, nevezési és részvételi feltételek rög-

zítése
c)   a tagozat- és zsűribeosztások véglegesítése
d)  a díjazás alapelveinek rögzítése.

A Szakmai Bizottság az országos konferencia ideje alatt is ülést tart, amelyen dönt a (5) 
helyezésekről és a díjazásokról, valamint javaslatot tesz a következő országos konfe-
rencia helyszínére és rendező intézményére.

A Szakmai Bizottság az országos konferencia  lezárása utáni első ülésén  fogadja el (6) 
a  rendező  intézmény  beszámolóját,  foglalja  határozatba  a  konferencia  értékelését, 
és dönt a Pro Scientia Aranyérem pályázatok sorrendjéről, valamint tesz javaslatot a 
Mestertanár Aranyérem Kitüntetésekre.

A  Szakmai Bizottság  az  országos  konferencia  eredményes  lebonyolítása  érdekében (7) 
irányítja, illetve együtt dönt a (szakmai és szervezési feladatait a bizottság által meg-
határozott elvek alapján ellátó) ügyvezető elnökkel, titkárral és hallgatói képviselővel.

Az elnök bármely tag – a napirendi javaslat megfogalmazása mellett tett – indítványá-(8) 
ra rendkívüli ülést hív össze.

A Szakmai Bizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot. A bizottság azon-(9) 
ban maga is meghatározhatja ülésének napirendjét.

Az ülésre szóló meghívót és az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább nyolc (10) 
nappal meg kell küldeni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak. Az ülések meg-
hívóját az OTDT titkárságára is el kell juttatni.
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8. §

A Szakmai Bizottság üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az ülést követő 30 (1) 
napon belül meg kell küldeni a bizottság tagjainak és meghívottjainak.

Az emlékeztető tartalmazza: az ülés helyét és idejét; a megjelent tagok és meghívottak (2) 
nevét; a megtárgyalt napirendi pontokat; az egyes javaslatok előterjesztőjét; az elő-
terjesztés rövid tartalmát; a tanácskozás lényegét; a hozott határozatokat szó szerint, 
valamint a szavazás számszerű eredményét.

Az emlékeztetőt a bizottság elnöke és titkára írja alá.(3) 

9. §

A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a bizottságban szavazati joggal (1) 
rendelkező kari diákköri tanácsok több, mint a fele képviseltetve van.

A Szakmai Bizottság döntéseit általában egyszerű többséggel, nyílt szavazással hoz-(2) 
za. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést újra kell tárgyalni.

Különösen az országos konferenciát érintő, halasztást nem tűrő, de a kollektív böl-(3) 
csességet igénylő szervezési kérdésekben, a döntést megelőzően a Szakmai Bizottság 
e-mail hálózatán írásbeli vélemény ill. szavazás is kérhető.

Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnöke, elnökhelyettese és (4) 
titkára, továbbá az ügyvezető elnök és az ügyvezető titkára – az OTDT elnökének és/
vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – önállóan is állást foglalhat, és javas-
latokat fogadhat el azzal, hogy az ilyen döntésekről a Szakmai Bizottság legközelebbi 
ülésén az elnök beszámolni köteles.

A Szakmai Bizottság minősített többséggel dönt:(5) 
a)  tisztségviselőinek megválasztásáról és felmentéséről;
b)  szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és módosításáról.

Személyi kérdésekben a Szakmai Bizottság titkos szavazással dönt.(6) 

10. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG GAzDÁLKODÁSA

A Szakmai Bizottság gazdálkodási rendjét a hatályos jogszabályok és az érvényben (1) 
levő előírások alapján határozza meg.

A Szakmai Bizottság javaslatot tesz a rendelkezésre bocsátott és egyéb pénzügyi for-(2) 
rásokból származó anyagi eszközök felhasználására. Az országos konferenciák rende-
zésének pénzügyi alapját az OTDT biztosítja. A szükséges egyéb források megterem-
tését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. A pénzügyi 
eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével összefüggésben az 
aláírási jogot – az intézmény gazdálkodási szabályzatának eltérő rendelkezése hiányá-
ban – az ügyvezető elnök gyakorolja.
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Az országos konferenciák megrendezéséhez biztosított pénzösszeget az ügyvezető el-(3) 
nök szerinti intézmény elkülönítetten kezeli. A pénzeszközök felhasználásáról az ügy-
vezető elnököt a központi pénzalapot kezelő intézmény gazdasági hivatala, a résztve-
vő intézmények diákköri tanácsai és az OTDT felé elszámolási kötelezettség terheli.

11. §

Az SzMSz elfogadása napján lép hatályba.(1) 

Az SzMSz-t meg kell küldeni a bizottság tagjainak, valamint az OTDT-nek.(2) 

Budapest, 2007. október 10.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.3. számú melléklete

A Biológia Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Biológia Szakmai Bizottsága (továb-
biakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) a következők 
szerint határozza meg:

1. §

A felsőoktatási intézmények Szakmai Bizottsághoz kapcsolódó tudományos diákköreiben 
folytatott tevékenységet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 66. §-a (1) és 
(3) bekezdésében,  illetve 79. §-a 6. bekezdésében említett  jogok és  rendelkezések  teszik 
lehetővé. A tudományos diákkörök működésének célja:

a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, kiemelkedő tudományos igényű önképzés ösz- –
tönzése,
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, 
a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítése, –
a magyar és idegen nyelvű szakmai nyelvtudás fejlesztése, –
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és okta-
tók, illetve a kapcsolódó külső intézetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) 
együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Biológia  Szekciójának  két  évenként megrendezésre  kerülő  országos  diákköri 
konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja, amelynek tagjai:

A Szakmai Bizottság elnöke, elnökhelyettese és titkára;(1) 

A felsőoktatási intézmények (ld. melléklet) küldöttei. Az intézmények szavazati jog-(2) 
gal 1 fő oktatót delegálhatnak. A képviselő tanárt az intézmény (kar) vezetője kéri fel 
a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. 

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) által delegált 1 fő.(3) 

Az OTDK Biológia Szekciójának mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói (4) 
képviselője, valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke, de a bizottsági tagságuk 
az adott országos diákköri konferencia rendezésének elnyerésétől az azt lezáró- és ér-
tékelő tevékenység befejezéséig tart.
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A  Szakmai  Bizottságban  2. § 2.–3.  pontjában  felsorolt  valamennyi  tag  szavazati  joggal 
rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak legalább 
51%-a jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnöke, elnökhe-
lyettese és titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT elnökének 
és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek hiánya esetén is állást 
foglalhat és javaslatokat fogadhat el.

A Szakmai Bizottság munkájában meghívott tagként részt vesznek:
az OTDT Titkárságának küldöttje, továbbá (1) 
a rokon szakmai bizottságok képviselői.(2) 

valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szekció és 
a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rendszeresen tájé-
koztatást kap.

A Szakmai Bizottság négyévenként az OTDK-t követő év januárjában újjáalakul.

A Szakmai Bizottság élén a 4 évre választott elnök áll, aki megválasztását követően egy 
ízben  újraválasztható. A  Szakmai Bizottság  elnökét  a  bizottság  tagjai  2/3-os  többséggel 
választják. Az elnök személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai Bi-
zottság titkára gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése.

A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel a Szakmai Bizottság egyik 
tagját.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció (levelezés, postázás, máso-
lás, stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök ill. az általa megbízott titkár és a mindenkori 
ügyvezető elnök feladata.

Az OTDK Biológia Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és hallgatói képviselőjét a konfe-
renciát rendező intézmény (kar) kéri fel.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, az elnök-
helyettes, a titkár, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja.

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja össze 
félévenként legalább egy alkalommal.

Az ülések meghívóját az OTDT titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai Bi-
zottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy hónapon 
belül az a bizottsági tagok és az OTDT titkársága megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.

3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézményekben az élő természettudományok körében folytatott tu- –
dományos diákköri munka összefogása,
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az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, az OTDK-ra  –
kerülő dolgozatok szakmai értékelési és díjazási alapelveinek és a pontozási rend-
szerének kidolgozása,
az OTDK Biológia Szekció rendezvényeinek előkészítése, –
az OTDK Biológia Szekció munkájának értékelése, –
a kiemelkedő tudományos diákköri munkák publikálásának, és hasznosításának se- –
gítése,
a diákköri munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növelésé- –
hez megfelelő eszközök és források keresése,
a Szakmai Bizottságban nem képviselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási  –
intézmények folyamatos tájékoztatása.

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
munkaterv készítése, –
a pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása  –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, –
a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. –
A Szakmai Bizottság elnökét e feladatainak ellátásában a Szakmai Bizottság elnök- –
helyettese segíti, illetve tartós akadályoztatása esetén e feladatokat ellátja.

Az ügyvezető elnök feladatai:(4) 
a szakmai és szervezési feladatait a Szakmai Bizottság által meghatározott elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és a tagozatok  –
szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik a tagozatok zsűritagjainak kiválasztásában és felkérésében.  –

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács Bioló-
gia Szakmai Bizottsága a 2007. október 2-i ülésén módosította.

Budapest, 2007. október 2.

Dr. Varga Zoltán s. k. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Biológia Szakmai  
Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Szombathely)

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (Debrecen)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza)

Pannon Egyetem Mérnöki Kar (veszprém)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs)

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged)

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Szeged)

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllõ)

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.4. számú melléklete

A Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság  
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Fizika, Földtudományok és Matemati-
ka Szakmai Bizottsága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabály-
zatát (SzMSz) az alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 66. §-a (1) és (3) bekezdésében, 
illetve 79. §-a 6. bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának kétévenként meg-(1) 
rendezendő országos diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.

A Szakmai Bizottság tagjai a felsőoktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet). Az in-(2) 
tézmények 1 fő tanárt delegálhatnak szavazati joggal. A képviselő tanárt az intézmény 
(kar) vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. Az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pé-
csi Tudományegyetem a közös szavazati joggal rendelkező képviselő mellett küldhet 
a másik két tudományterületről 1-1 fő, szavazati joggal nem rendelkező képviselőt.

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-(3) 
legálhat.

A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott tagja az OTDK Fizika, Földtudományok (4) 
és Matematika Szekciójának mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói kép-
viselője, valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke. Az ideiglenes tagság a ren-
dezés elnyerésétől az adott országos diákköri konferencia záró- és értékelő tevékeny-
ségének befejezéséig tart.
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Állandó meghívott tag az OTDT Titkárságának küldöttje.(5) 

Meghívott tagok a rokon szakmai bizottságok képviselői.(6) 

valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szek-(7) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rend-
szeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság négyévenként az OTDK-t követő év januárjában alakul ujjá.(8) 

A Szakmai Bizottság 2. § 2.–4. pontjában felsorolt valamennyi tagja szavazati joggal (9) 
rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak leg-
alább 51%-a jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnö-
ke, elnökhelyettese és titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az 
OTDT elnökének és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével az előző feltételek 
hiánya esetén is állást foglalhat és javaslatokat fogadhat el.

A Szakmai Bizottság tisztségviselői az elnök, az elnökhelyettes és a titkár. (10) 

A Szakmai Bizottság élén a 4 évre választott elnök áll, aki megválasztását követően (11) 
újraválasztható. A Szakmai Bizottság elnökét a bizottság tagjai 2/3-os többséggel vá-
lasztják. Az elnök személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai 
Bizottság titkára gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése. 

A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel a Szakmai Bizottság (12) 
egyik tagját.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (13) 
másolás,  stb.)  lebonyolítása  alapvetően  az  elnök  és  a mindenkori  ügyvezető  elnök 
feladata.

Az OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció ügyvezető elnökét, titká-(14) 
rát és hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, a (15) 
titkár, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (16) 
össze félévenként legalább egy alkalommal.

Az ülések meghívóját az OTDT titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (17) 
Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 
hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(18) 
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3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézmények fizika, földtudományok és matematika körébe tartozó  –
tudományos diákköri munka összefogása,
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
előkészíti az OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának rendez- –
vényeit,
értékeli az OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, –
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,
nem képviselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is. –

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásába, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, –
a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. –

Az ügyvezető elnök:(4) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók  –
és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács Fizika, 
Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottsága a 2007. október 17-i ülésén elfogadta.

Budapest, 2007. október 17.

Dr. Weiszburg Tamás s. k. 
egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Nyugat-Magyarországi Egyetem (Szombathely)

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar (Debrecen)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (Miskolc)

Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs)

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged)

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Szeged)

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (Gödöllő)

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.5. számú melléklete

A Had- és Rendészettudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Had- és Rendészettudományi (továb-
biakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) az alábbiakban 
állapítja meg.

A Szakmai Bizottság a Honvédelmi Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények valamint más nagy egyete-
mek biztonsági tanulmányok tanszékeinek tudományos diákköreit fogja össze

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. § (1), (3) bekezdésében, 79. § 
(6) bekezdésében, valamint 128. § (2) bek. c) pontjaiban említett jogok és rendelke-
zések teszik lehetővé. 

E szabályzatban nem rendezett kérdésekben a felügyeletet gyakorló miniszterek az 
oktatás-kutatás megszervezésére kiadott intézkedései szerint kell eljárni.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és alkalmazott tudományos kutatásba, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása, –
szervezett tehetséggondozás. –

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Had-  és Rendészettudományi  szekciójának kétévenként megrendezendő (1) 
országos diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.
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A Szakmai Bizottság tagjai a felsőoktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet sze-(2) 
rint), a Szakmai Bizottság elnöke, elnökhelyettese. Az intézmények 1 fő tanárt és hall-
gatói képviselőt delegálhatnak szavazati joggal. A képviselő tanárt az intézmény (kar) 
vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. A Szakmai Bizottság 
két alszekcióban egyidejűleg végzi munkáját, melyben a zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi  Egyetem Kossuth  Lajos Hadtudományi  és  a Bolyai  János Katonai Műszaki 
Kara, valamint a Rendőrtiszti Főiskola képviselői a területükre tartozó tevékenységet 
koordinálják A Szakmai Bizottság elnöke az egyetemi, elnökhelyettese a főiskolai al-
szekcióból kerül megválasztásra. 

A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott  tagja az OTDK Had- és Rendszettudo-(3) 
mányi  Szakmai  Bizottságának  mindenkori  ügyvezető  elnöke,  titkára  és  hallgatói 
képviselője, valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke. Az ideiglenes tagság a 
rendezés elnyerésétől az adott országos diákköri konferencia záró- és értékelő tevé-
kenységének befejezéséig tart.

Állandó meghívott tag az OTDT Titkárságának küldötte.(4) 

valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szek-(5) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rend-
szeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság ötévenként alakul ujjá.(6) 

A Szakmai Bizottság 2. § 2.–4. pontjában felsorolt valamennyi tagja szavazati joggal (7) 
rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak leg-
alább 51%-a jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnö-
ke és elnökhelyettese, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT 
elnökének és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével az előző feltételek hiánya 
esetén is állást foglalhat, és javaslatokat fogadhat el.

Az elnök és az elnökhelyettes személyéről a bizottság tagjainak javaslatára a Szak-(8) 
mai Bizottság 2/3-os többséggel dönt. A Szakmai Bizottság élén az 5 évre választott 
elnök áll, aki megválasztását követően újraválasztható. Az elnök személyére a bizott-
ság tagjai tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai Bizottság titkára gyűjti össze, akinek 
feladata az elnökválasztó ülés levezetése.

A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel a Szakmai Bizottság (9) 
egyik tagját.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (10) 
másolás, stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök és az elnökhelyettes feladata.

Az OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának ügyvezető elnökét, titkárát és (11) 
hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel.

A Szakmai Bizottság munkáját az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a hallgatói kép-(12) 
viselő irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (13) 
össze szükség esetén, illetve ha a tagok több mint 50%-a írásban kéri.
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Az ülések meghívóját az OTDT titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (14) 
Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 
hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(15) 

3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri munka összefogása, –
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
előkészíti az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának rendezvényeit, –
értékeli az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, –
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka hatékonyságának és elismertsé gének növeléséhez,
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a nagy egyetemek biztonsági  tanulmányokat  folytató  tanszékeink kép-
viselőit is. 

A Szakmai Bizottság javaslatot tesz a rendelkezésre bocsátott és egyéb pénzügyi for-(2) 
rásokból származó anyagi eszközök felhasználására. Az or szágos konferenciák ren-
dezésének pénzügyi alapját a HM biztosítja. A szükséges egyéb források megteremté-
sét a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. A pénzügyi 
eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével összefüggésben az 
aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, –
a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. –

Az elnökhelyettes feladatai:(4) 
A Szakmai Bizottság elnöke munkájának támogatása, akadályoztatása esetén he- –
lyettesítése.
A 2. § 2. alapján a rendészettudományi szakmaspecifikus tevékenységének össze- –
fogása, az OTDK szervezési és szakmai összehangolása.
Irányítja a főiskolai karok által bemutatásra kerülő dolgozatok tudományág szerinti  –
csoportosítását, megszervezi azok bírálatát. 

Az ügyvezető elnök:(5) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
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átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók  –
és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

Budapest, 2008. április 4.

Dr. Harai Dénes s. k. 
igazgató, a Szakmai Bizottság elnöke

Az OTDT Had- és Rendészettudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Hadtudományi szekció:
zrínyi Miklós nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar   –
(Budapest)
zrínyi Miklós nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar   –
(Budapest)

Rendészettudományi szekció:
Rendőrtiszti Főiskola (Budapest) –

A Szakmai Bizottság felkereste más, nagy egyetemek és főiskolák kapcsolódó tanulmányo-
kat  folytató  tanszékeit, hogy kapcsolódjanak be a bizottság munkájába. Az  intézmények 
(karok) köre folyamatosan bővül.

Az alábbi intézmények jelezték, hogy képviselőt delegálnak a Szakmai Bizottságba:
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest) –
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (Szeged) –
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő) –
Pécsi  Tudományegyetem  Felnőttképzési  és  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Kar  –
(Pécs)



83Az OTDT hivatalos dokumentumai

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.6. számú melléklete

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Humán Tudományi Szakmai Bizott-
sága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) az 
alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 66. §  és 79. §  szabályozza.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Humán Tudományi  Szekciójának  kétévenként megrendezendő  országos (1) 
diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.

A  Szakmai  Bizottság  tagjai  a  felsőoktatási  intézmények  küldöttei  (ld.  melléklet). (2) 
Az intézmények 1 fő tanárt és 1 fő hallgatót delegálhatnak szavazati joggal. A kép-
viselő tanárt és hallgatót az intézmény (kar) jelöli ki.

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-(3) 
legálhat.

A Szakmai Bizottságnak állandó meghívottja az OTDT humán tudományokkal fog-(4) 
lalkozó tagja, az OTDT Titkárságának küldöttje, valamint a Szakmai Bizottság tisz-
teletbeli elnökei. Ideiglenes tagsággal az OTDK ügyvezető elnöke, ügyvezető titkára 
és hallgatói képviselője rendelkezik, amely a rendezés elnyerésétől az adott országos 
diákköri konferencia záró- és értékelő tevékenységének befejezéséig tart.

Meghívott tagok a rokon szakmai bizottságok képviselői.(5) 
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valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szek-(6) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rend-
szeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság négyévenként az OTDK-t követő év januárjában alakul újjá.(7) 

A Szakmai Bizottság 2 §. 2.–3. pontjában  felsorolt valamennyi  tagja szavazati  jog-(8) 
gal rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak 
legalább 51%-a  jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság 
elnöke és elnökhelyettese, a rendez ő intézmény ügyvezető elnöke és ügyvezető titká-
ra – az OTDT elnökének és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével az előző 
feltételek hiánya esetén is állást foglalhat és javaslatokat fogadhat el.

A Humán Tudományi Szakmai Bizottság tiszteletbeli elnököket is választhat. Tiszte-(9) 
letbeli elnökké a Szakmai Bizottság korábbi elnökei válaszhatók meg.

A Szakmai Bizottság élén az 5 évre választott elnök áll, aki újraválasztható. A Szak-(10) 
mai Bizottság elnökét a bizottság tagjai egyszerű többséggel választják. Az elnök sze-
mélyére az OTDT elnöke, és bizottság tagjai  tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai 
Bizottság elnökhelyettese gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés leveze-
tése. 

Az elnökhelyettesi teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel a Szakmai (11) 
Bizottság egyik tagját.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (12) 
másolás,  stb.)  lebonyolítása  alapvetően  az  elnök  és  a mindenkori  ügyvezető  elnök 
feladata.

A mindenkori OTDK Humán Tudományi  Szekciója  ügyvezető  elnökét,  titkárát  és (13) 
hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény és az OTDT Szakmai Bizott-
sága jelöli, és az OTDT elnöke bízza meg. 

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, az (14) 
elnökhelyettes, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (15) 
össze félévenként legalább egy alkalommal.

Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (16) 
Bizottság jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy hónapon 
belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(17) 

3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a  felsőoktatási  intézmények humán  tudományi körébe  tartozó  tudományos diák- –
köri munka összefogása,
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az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
előkészíti az OTDK Humán Tudományi Szekciójának rendezvényeit, –
értékeli az OTDK Humán Tudományi Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, –
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is,
javaslat tétel Pro Scientia Aranyéremre és Mestertanár Aranyérem kitüntetésre. –

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
a Szakmai Bizottság elnökhelyettesi feladatainak meghatározása. –

Az ügyvezető elnök:(4) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók  –
és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

Budapest, 2007. szeptember 17.

Dr. Borosdi Csaba s. k. 
egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke



86 A TDK KÉzIKöNyvE

Az OTDT Humán Tudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Apor vilmos Katolikus Főiskola (vác)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Debrecen)

Eötvös József Főiskola (Baja)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Budapest)

Esterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (Eger)

Kaposvári Egyetem Csokonai vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (Kaposvár)

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Budapest)

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrős)

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (Kecskemét)

Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár)

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Miskolc)

Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (Sárospatak)

Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar (Nyíregyháza)

Nyugat –Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (Szombathely)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr)

Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar (veszprém)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Piliscsaba)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Pécs)

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Szeged)

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged)

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar (Jászberény)

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (Budapest)

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar (Szarvas)

vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom) 

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.7. számú melléklete

Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzata

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, 79. § (6) be-
kezdésében, valamint 128. § (2) bekezdés C) és (3) bekezdés C) pontjaiban felhatalmazás 
alapján és az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság (a továbbiakban Szakmai Bizottság) 
működésének rendjét – az OTDT jóváhagyásával – a következők szerint szabályozzuk.

1. §

A  tudományos  diákkörök  informatika  tudományi  szekciójának  országos  rendezvé-(1) 
nyeit a Szakmai Bizottság irányítja.

A Szakmai Bizottságot az informatikai képzési területen akkreditált szakkal rendelke-(2) 
ző oktatási intézmények küldöttei alkotják. 

A Szakmai Bizottságba
a) minden fenti intézmény egy PhD-fokozattal rendelkező oktatót,
b) a legeredményesebb maximum 4 intézmény mindegyike további 1 PhD-fokozattal 

rendelkező oktatót,
c) a legeredményesebb maximum 8 intézmény mindegyike további 1 hallgatót,
d) a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) 1 küldöttet delegál.

A Szakmai Bizottság tagja – a bizottság tiszteletbeli társelnökeként – a bizottság előző elnö-
ke. A Szakmai Bizottság tagja az (5) pont szerinti ügyvezető elnök és az előző konferenciát 
rendező ügyvezető elnök. 

A Szakmai Bizottság 3–5 főt meghív tagjai sorába a tudományos és szakmai szervezetek 
képviseletében, tanácskozási joggal. 

A 2. a.) pont szerinti oktató megbízatása két évre, a 2. b.) pont szerinti oktató megbí-(3) 
zatása négy évre, a hallgató megbízatása két, esetenként egy évre szól. A 2. d.) pont 
PSAT delegáltjának megbízatási idejét a PSAT határozza meg.

A Szakmai Bizottság tagjai sorából négyévenként nyílt szavazással elnököt választ. (4) 
A Szakmai Bizottság hallgatói képviselete tagjai sorából kétévenként nyílt szavazás-
sal társelnököt választ. Az elnök a bizottság tagjai közül elnökhelyettest kér fel. Az el-
nök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el az elnöki feladatokat, képviseli 
a bizottságot.

A Szakmai Bizottságba az országos konferenciák megszervezésére,  lebonyolítására (5) 
a felkért intézmény ügyvezető elnököt delegál. Az ügyvezető elnök megbízatása két 
évre szól és az országos konferencia zárásakor jár le.
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A Szakmai Bizottság az ügyvezető elnök megbízatásával egyező időre ügyvezető el-(6) 
nökséget hoz létre. Az ügyvezető elnökség tagjai: a Szakmai Bizottság elnöke, az ügy-
vezető elnök, a társelnök, a PSAT delegáltja, az előző konferencia ügyvezető elnöke, 
egy választott oktató és egy választott hallgató. 

2. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatát; –
kapcsolatot tart a bizottságban képviselt oktatási intézményekkel, az OTDT-vel és  –
a szakmai tudományos szervezetekkel, egyesületekkel;
előkészíti az OTDK Informatika Tudományi Szekciójának rendezvényeit; –
meghatározza az országos konferenciára kerülő dolgozatok szakmai értékelésének  –
és díjazásának elveit;
elősegíti a kiemelkedő tudományos diákköri munkák kezelését, hasznosítását; –
közreműködik a tudományos diákkörök hazai és nemzetközi kapcsolatainak erő- –
sítésében;
tevékenységéről  tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem képviselt és a szekció  –
munkájában érdekelt oktatási intézményeket,
kapcsolatot tart a mestertanárokkal. –

A Szakmai Bizottság önállóan gazdálkodik a tudományos diákköri célokra rendelke-(2) 
zésére bocsátott pénzzel és dönt annak felhasználásáról:

A pénzforrások megteremtését a szekciórendező intézmény kapcsolatainak felhasz- –
nálásával és a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi.
az utalványozási jogot az ügyvezető elnöke gyakorolja. –

A Szakmai Bizottság elnöke (3) 
az OTDT-ben ellátja a Szakmai Bizottság képviseletét, –
összeállítja a Szakmai Bizottság munkatervét, –
kapcsolatot tart az országos hatáskörű szakmai szervezetekkel, –
kétévente egyszer beszámol az OTDT-nek, –
kijelöli a Szakmai Bizottság üléseinek napirendjét és időpontját, az üléseken el- –
nököl.

A Szakmai Bizottság által meghatározott elvek alapján az ügyvezető elnökség (4) 
irányítja az OTDK-n bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását, –
kialakítja a konferencia alszekcióit a bemutatásra kerülő dolgozatok körének ösz- –
szetétele alapján, a Szakmai Bizottság ügyvezető elnökségének egyetértésében,
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról, –
közreműködik az alszekciók elnökségének kiválasztásában és felkérésében. –
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5. §

A Szakmai Bizottság ügyvezető elnöksége a Szakmai Bizottság elnökének irányítása (1) 
mellett működik.

Az ügyvezető elnökség a Szakmai Bizottság ülései közötti időszakra ellátja a bizott-(2) 
ság folyamatos feladataiból adódó operativ döntéseket igénylő tevékenységet. Mun-
kájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a Szakmai Bizottságnak.

Az ügyvezető elnökség igény szerint ülésezik, munka- és ügyrendjét saját hatáskör-(3) 
ben alakítja ki.

6. §

A tudományos diákköri dolgozatok országos szintű bemutatása tudományos diákköri kon-
ferencián történik. A konferenciák megrendezéséről külön felhívás jelenik meg.

7. §

Ez a szabályzat az OTDT jóváhagyásával lép hatályba.

A szabályzatban nem rendezett kérdésekben az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint kell eljárni.

Budapest, 2007. november 13.

Dr. Pataricza András s. k. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Informatika Tudományi  
Szakmai Bizottságának intézményi összetétele (2007)

Budapesti Corvinus Egyetem (1 oktató)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Budapesti Műszaki Főiskola (1 oktató és 1 hallgató) 

Debreceni Egytem (1 oktató és 1 hallgató)

Dunaújvárosi Főiskola (1 oktató)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Eszterházy Károly Főiskola (1 oktató)

Gábor Dénes Főiskola (1 oktató)

Kecskeméti Főiskola (1 oktató)

Miskolci Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Nyugat-Magyarországi Egyetem (1 oktató)

Pannon Egyetem (2 oktató és 1 hallgató)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1 oktató)

Pécsi Tudományegyetem (1 oktató)

Széchenyi István Egyetem (1 oktató és 1 hallgató)

Szegedi Tudományegyetem (2 oktató és 1 hallgató)

PSAT delegáltja (1 fő).
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.8. számú melléklete

A Kémiai és Vegyipari  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Kémiai és vegyipari Szakmai Bizott-
sága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) az 
alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 66. és79. paragrafusában említett jogok 
és rendelkezések teszik lehetővé.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Kémiai és vegyipari Szekciójának kétévenként megrendezendő országos (1) 
diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.

A  Szakmai  Bizottság  tagjai  a  felsőoktatási  intézmények  küldöttei  (ld.  melléklet). (2) 
Az intézmények 1 fő tanárt és 1 fő hallgatót delegálnak. A képviselő tanárt és hallgatót 
az intézmény (kar) vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. 
Minden intézmény 1 fő szavazati jogú képviselővel rendelkezik.

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy fő szava-(3) 
zati jogú képviselőt delegálhat.

A Szakmai Bizottságnak állandó meghívottja az OTDT Titkárságának küldöttje. Ide-(4) 
iglenes tagsággal az OTDK ügyvezető elnöke, ügyvezető titkára és hallgatói képvise-
lője rendelkezik, amely a rendezés elnyerésétől az adott országos diákköri konferen-
cia záró- és értékelő tevékenységének befejezéséig tart.

A Szakmai Bizottság 2. § 2.–4. pontjában  felsorolt valamennyi  tagja szavazati  jog-(5) 
gal rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak 
legalább 51%-a  jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság 
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elnöke és pre-elnöke, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT el-
nökének és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek hiánya 
esetén is állást foglalhat és javaslatokat fogadhat el.

Meghívott tagok lehetnek a rokon szakmai bizottságok képviselői.(6) 

valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szek-(7) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rend-
szeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság kétévenként az OTDK-t követően az adott  év novemberében (8) 
alakul újjá.

A Szakmai Bizottság élén a 2 évre választott elnök áll (célszerűen a lezárt országos (9) 
konferencia szekciót rendező intézményből), aki 2 éves megbizatását követően továb-
bi 2 évig mint poszt-elnök funkcionál. Az elnököt a következő országos konferenciát 
rendező intézmény vezető oktatói közül választott pre-elnök (elnökhelyettes) segíti, 
aki  a Szakmai Bizottság következő elnökeként  is  tekintendő. A Szakmai Bizottság 
minden vezetője így összesen 6 éven keresztül végzi munkáját. A kellő folytonossá-
got a rendszer biztosítja, így az elnökök újraválaszthatósága nem indokolt és nem is 
lehetséges. A Szakmai Bizottság elnökét és pre-elnökét a bizottság tagjai 2/3-os több-
séggel választják. Az elnök személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot, ezeket a 
Szakmai Bizottság poszt-elnöki tisztének várományosa gyűjti össze, akinek feladata 
az elnökválasztó ülés levezetése. 

A Szakmai Bizottság tiszteletbeli elnököt választhat.(10) 

A Szakmai Bizottság elnökét távollétében a pre-, vagy a poszt-elnök minden tekintet-(11) 
ben képviseli, helyettesíti őt a Szakmai Bizottságban és az OTDT-ben. Az elnök, mun-
káját segítendő, a Szakmai Bizottság egyik tagját titkári teendők ellátására kérheti fel.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (12) 
másolás,  stb.)  lebonyolítása  alapvetően  az  elnök  és  a mindenkori  ügyvezető  elnök 
feladata.

Az OTDK Kémiai és vegyipari Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és hallgatói kép-(13) 
viselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, a (14) 
pre-elnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (15) 
össze félévenként legalább egy alkalommal.

Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (16) 
Bizottság elnöke/titkára jegyzőkönyvet és/vagy emlékeztetőt készít, amelyet az ülést 
követő egy hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(17) 
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3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézményekben a kémia és a vegyipar területén folyó tudományos  –
diákköri munkák összefogása,
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
előkészíti az OTDK Kémiai és vegyipari Szekciójának rendezvényeit, –
értékeli az OTDK Kémiai és vegyipari Szekciójának munkáját, –
javaslatot tesz a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, –
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, az ülések összehívása, kapcsolat- –
tartás az OTDT Titkárságával,
képviseli a Szakmai Bizottság határozatait és a diákköri munka érdekeit az OTDT  –
előtt,
munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. –

Az ügyvezető elnök:(4) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók  –
és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és a tagozatok elnökségének kiválasztásában és fel- –
kérésében.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács Kémiai 
és vegyipari Szakmai Bizottsága a 2007. szeptember 24-i ülésén elfogadta.

Budapest, 2007. szeptember 24.

Dr. Kiss Tamás s. k. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságában  
képviselt felsőoktatási intézmények

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 
(Budapest)

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (Debrecen)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Miskolci Egyetem (Miskolc)

Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza)

Pannon Egyetem Mérnöki Kar (veszprém)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs)

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (Szeged)

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő)

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.9. számú melléklete

A Közgazdaságtudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Közgazdaság-
tudományi Szakbizottsága (továbbiakban rövidítve: Szakmai Bizottság) Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát (továbbiakban rövidítve: SzMSz) az alábbiak szerint alkotja meg:

1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEzÉSEK

Az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatában  foglaltak szerint a Szakmai Bi-(1) 
zottság célja a közgazdaságtudomány területén diáktudományos tevékenységet vég-
ző egyetemi, főiskolai hallgatók és az őket  támogató mesterek (konzulens  tanárok) 
érdekképviselete,  a  tudományos diákköri műhelymunka  támogatása,  az  intézményi 
TDK tanácsok segítése, együttműködési  feltételeinek biztosítása, a szakterületi Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése, irányítása, lebonyolítása.

A Szakmai Bizottság az OTDT által életre hívott szakmai testület, amely a kompe-(2) 
tenciájába  tartozó  szakterület  tudományos diákköri  tevékenységét  országos  szinten 
koordináló, szakmailag irányító, véleményező és tanácsadó szerve.

2.  A SzAKMAI BIzOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKöRE

A fenti célok megvalósítása érdekében a Szakmai Bizottság:

Megalkotja, és szükség esetén módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát.(1) 

Megállapítja munkatervét és ellenőrzi annak végrehajtását.(2) 

Saját ügyrendje és az OTDT javaslata alapján dönt szakmai bizottsági ülés összehí-(3) 
vásáról.

Javaslatot tesz az OTDT által alapított díjak és elismerések adományozására.(4) 

Saját működési körében a feladatok előkészítése érdekében bizottságokat hozhat létre.(5) 

Az OTDT által kijelölt Országos Tudományos Diákköri Konferenciák időpontjának (6) 
és helyszínének ismeretében, elkészíti az aktuális konferencia felhívását és tájékoz-
tatóját.

Javaslatot  tesz a konferenciák  rendezéséhez  szükséges  tagozatok elnevezésére,  fel-(7) 
osztására, továbbá a tagozatok elnökeinek és tagjainak személyére.

Az egyetemeken és főiskolákon működő bizottságoknak elvi és módszertani útmuta-(8) 
tást ad.
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3.  A SzAKMAI BIzOTTSÁG

Koordinálja  az  egyetemeken,  főiskolákon  folyó  diáktudományos  munkát,  a  helyi (1) 
TDK bizottságokkal közösen segíti az országos diákköri konferenciákon kiemelkedő 
teljesítményt felmutató pályamunkák hasznosítását.

Tagjain keresztül rendszeresen tájékoztatja a felsőoktatási intézmények TDK bizott-(2) 
ságait (tanácsait) a Szakmai Bizottság működéséről.

Szervezőmunkát végez a hazai és a nemzetközi, különösen a külhoni magyarság köré-(3) 
ben működő egyetemi, főiskolai önképzőkörökkel kialakított kapcsolatok szélesítése 
érdekében.

Koordinálja és irányítja a Közgazdaságtudományi Szekció kétévente megrendezésre (4) 
kerülő országos tudományos diákköri konferenciáját. Kidolgozza a konferenciára ke-
rülő dolgozatok befogadásának, értékelésének, minősítésének, díjazásának elveit és 
módszertanát. 

Előkészíti a Közgazdaságtudományi Szekció rendezvényeit, felügyeli a lebonyolítást, (5) 
és a konferenciát követően értékeli a Szekció munkáját.

Támogatja és segíti a Szekció lebonyolításához szükséges pénzügyi források feltárá-(6) 
sát, konferenciatámogatók felkutatását.

Támogatja és segíti a legjobb pályamunkák publikálását és a gyakorlatban hasznosít-(7) 
ható ötletek, javaslatok, eljárások megvalósítását.

Javaslatot tesz Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre.(8) 

4.  A SzAKMAI BIzOTTSÁG öSSzETÉTELE

A Szakmai Bizottság  a  felsőoktatási  intézmények  által  delegált  képviselőkből  (in-(1) 
tézményenként/karonként egy fő) és meghívottakból álló testület. A Szakmai Bizott-
ság  tagjai  a  felsőoktatási  intézmények küldöttei. A Szakmai Bizottság munkájában 
szavazati joggal minden közgazdaságtudományi alap és/vagy mesterképzést folytató 
intézmény (kar) egy oktatója vehet részt. A küldő intézmény képviselőjét, a Szakmai 
Bizottság elnökének egyetértésével, (az intézménynél szokásos módon) nevezi ki az 
intézmény vezetője. A Szakmai Bizottság munkájában részt vevő intézmények (ka-
rok) felsorolását a melléklet tartalmazza.

a)   A Szakmai Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai a Szakmai Bizottság elnö-(2) 
ke, elnökhelyettese és a felsőoktatási intézmények fentiekben körülírt képviselői.

b) A Szakmai Bizottság  tanácskozási  joggal  rendelkező állandó meghívott  tagja az 
OTDT titkára és hallgatói képviselője, a rendezést már elnyert következő Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia,  illetve  az  előző  konferencia  ügyvezető 
elnöke és titkára.

c) A Szakmai Bizottság tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott tagjai – a 
tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett tevékeny-
ségük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok. Felkérésüket személyre 
szólóan  a  Szakmai Bizottság  elnökétől  kapják. A  felkérés  a  Szakmai Bizottság 
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mandátumának időtartamára szól, de több ízben is ismételhető. A Szakmai Bizott-
ságnak egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

A Szakmai Bizottság tagjai megbízásának, illetve felkérésének időközbeni visszavo-(3) 
nását a küldő intézmény, illetve indokolt esetben a Szakmai Bizottság elnöke kezde-
ményezheti. A visszahívásról az a testület dönt, amely az érintett személyt a Szakmai 
Bizottságba delegálta.

5.  A SzAKMAI BIzOTTSÁG TISzTSÉGvISELŐI

a)   A Szakmai Bizottság tisztségviselői: az elnök, az elnök munkáját segítő elnökhe-(1) 
lyettes. A tisztségviselők közül az elnök és az elnökhelyettes személyére a Szakmai 
Bizottság tagjai tehetnek javaslatot. A Szakmai Bizottság munkáját a 4 évre válasz-
tott elnök és (akadályoztatása esetén) az elnökhelyettes irányítja, akiknek megbí-
zatását (a választást követően) az OTDT elnöke erősíti meg és adja át. A Szakmai 
Bizottság elnökének és elnökhelyettesének 4 évenként esedékes választására, illet-
ve a Szakmai Bizottság újjáalakulására az aktuális Országos Tudományos Diák-
köri Konferenciát követően kerül sor.

b)   A javasolt tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes) akkor tekintendők az OTDT-hez 
továbbításra érvényesnek, ha a szavazáskor a szavazati joggal rendelkező szakmai 
bizottsági tagok több mint 50%-a jelen van, és ha elnyerik a jelenlévő szavazati 
joggal rendelkező tagok által leadott szavazatok legalább 2/3-át.

c)   Az elnök és az elnökhelyettes mandátuma az OTDT által történő megerősítéssel 
kezdődik.

A Szakmai Bizottság elnöke a Szakmai Bizottság egyetértésével – konkrét feladatok (2) 
ellátására – a tagok közül állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre (pl. etikai bi-
zottság), továbbá külső szakértőket is felkérhet.

6.  A SzAKMAI BIzOTTSÁG TISzTSÉGvISELŐINEK FELADATA

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai(1)  :
összehívja és vezeti a Szakmai Bizottság üléseit, –
az OTDT-nél képviseli a Szakmai Bizottságot, –
az elnökhelyettessel közösen elkészíti a Szakmai Bizottság éves munkatervét és azt  –
jóváhagyásra a Szakmai Bizottság elé terjeszti,
az elnökhelyettessel közösen elkészíti a Szakmai Bizottság munkatervét, ülései- –
nek napirendjét  és  időpontját,  gondoskodik  az ülés összehívásáról,  az üléseken 
elnököl,
ellátja a Szakmai Bizottság képviseletét mindazon fórumokon, amelyek tevékeny- –
sége kiterjed a felsőoktatási közgazdaságtudományi diáktudományos tevékenység-
ben érintett személyekre vagy közösségekre,
szükség szerint rendszeres kapcsolatot tart az OTDT szakmai bizottságainak elnö- –
keivel és elnökhelyetteseivel,
irányítja, koordinálja a közgazdaságtudományi OTDK-k szervezését és lebonyo- –
lítását,
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szakterületén szorgalmazza és szervezi az OTDT, illetve a Szakmai Bizottság ha- –
tározatainak megvalósítását,
évente egyszer beszámol a Szakmai Bizottságnak és az OTDT-nek a Bizottság éves  –
tevékenységéről.

A Szakmai Bizottság elnökhelyettesének feladata:(2) 
támogatja és segíti az elnököt állandó és időszakos feladatainak ellátásában, –
az elnök felkérésére egyedi esetekben helyettesíti az elnököt az OTDT és más szer- –
vezetek, fórumok rendezvényein, eljár a Szakmai Bizottság képviseletében,
az elnök felkérése alapján eljár mindazon ügyekben, amelyeket a jelen szabályzat  –
nem utal más szerv hatáskörébe.

7.  A SzAKMAI BIzOTTSÁG MŰKöDÉSE

A Szakmai Bizottságot évente legalább kétszer kell összehívni. Az ülések időpontját (1) 
(a  tagokkal  történt előzetes egyeztetések után), helyét, napirendjét – a működésből 
fakadó szakmai feladatok sorrendje alapján – az elnök határozza meg.

Az elnök szükség esetén, vagy a tagok egynegyedének írásban megküldött, napiren-(2) 
det tartalmazó kezdeményezésére, rendkívüli ülést hív össze, a rendkívüli eseménytől 
illetve a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra.

A Szakmai Bizottság bármely tag javaslatára tárgyalhat olyan ügyet is, amely az elő-(3) 
zetes napirendben nem szerepelt. A téma napirendre tűzéséhez a jelenlevő szavazati 
jogú tagok 2/3-ának támogatása szükséges.

A Szakmai Bizottság  ülésére  szóló meghívókat  legkésőbb  az  ülést megelőzően  tíz (4) 
munkanappal, az írásos előterjesztéseket pedig öt munkanappal az ülés előtt elektro-
nikus úton meg kell küldeni minden tagnak és meghívottnak. Az elnök (felkérésére az 
elnökhelyettes) az ülés időpontját, helyszínét, napirendi pontjait tartalmazó meghívót 
elektronikus úton küldi meg a tagoknak és a meghívottaknak.

a)   Az egyes napirendi pontok megvitatása után a Szakmai Bizottság szavazás útján (5) 
hoz határozatot.

b)  A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van.
c)  A határozathoz a minősített döntések kivételével egyszerű szótöbbség szükséges. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
d)  Minősített, 2/3-os többség szükséges:

a tisztségviselők megválasztásához és felmentéséhez, illetve visszahívásához,  –
az OTDT-hez továbbítandó javaslatok elfogadásához,
az OTDT által alapított díjak adományozásához tett (az OTDT-hez továbbítan- –
dó) javaslatokhoz,
a Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításához. –

e)   A  szavazás  megkezdése  előtt  az  ülés  elnöke  pontosan  megszövegezi  a  határo-
zat-tervezetet, amelyre a szavazás vonatkozik.

f)   Személyi kérdésekben a Szakmai Bizottság tagjai, az ülést levezető elnök által fel-
kért  szavazatszedő bizottság közreműködésével,  titkosan szavaznak. A Szakmai 
Bizottság minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt.
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a)  Az ülést az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.(6) 
b)   Az ülésen elhangzottak alapján az elnök a határozatokat az ülést követő 30 napon 

belül az OTDT titkárának és a Szakmai Bizottság tagjainak megküldi. Az elnök 
(felkérésére az elnökhelyettes) az ülésekről jegyzőkönyvet készít, és azt az ülést 
követő 30 napon belül megküldi a tagoknak és az OTDT titkárának,

c)  A határozatokat az elnök írja alá.

Két ülés között a Szakmai Bizottságot az elnök irányítja.(7) 

8.  zÁRÓ RENDELKEzÉSEK

A Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a Szakmai Bizottság fogadja el, 
és jóváhagyásra megküldi az OTDT-nek.

A Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a mai napon elfogadta, amelyet a Szakmai Bizott-
ság felhatalmazása alapján az elnök jelen aláírásával hitelesít.

Budapest, 2008. február 8.

Dr. Bakacsi Gyula s. k.
egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.10. számú melléklete

A Műszaki Tudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Műszaki Tudományi Szakmai Bizott-
sága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) az 
alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §  (1), (3) bekezdésében, 79. § 
(6) bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának kétévenként megrendezendő országos (1) 
diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.

A  Szakmai  Bizottság  tagjai  a  felsőoktatási  intézmények  küldöttei  (ld.  melléklet). (2) 
Az intézmények 1 fő oktatót és 1 fő hallgatót delegálhatnak szavazati joggal. A kép-
viselőket az intézmény (kar) vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének meg-
keresésére. 

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-(3) 
legálhat.

A  Szakmai  Bizottságnak  állandó  meghívott  tagja  az  OTDK Műszaki  Tudományi (4) 
Szekciójának mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói képviselője, valamint 
az előző konferencia ügyvezető elnöke. 

Állandó meghívott tag az OTDT Titkárságának küldöttje.(5) 

Meghívott tagok a rokon szakmai bizottságok képviselői.(6) 
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valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a Szek-(7) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rend-
szeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság kétévenként, az OTDK-t követő év januárjában alakul ujjá.(8) 

A Szakmai Bizottság 2. §  2.(9)  –4. pontjában felsorolt valamennyi tagja szavazati jog-
gal rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak 
legalább 51%-a  jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság 
elnöke és titkára, a Szekció ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT elnökének és/vagy 
titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek hiánya esetén is állást 
foglalhat és javaslatokat fogadhat el.

A Szakmai Bizottság élén a 4 évre választott elnök áll, aki megválasztását követően (10) 
újraválasztható. A Szakmai Bizottság elnökét a bizottság tagjai 2/3-os többséggel vá-
lasztják. Az elnök személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai 
Bizottság titkára gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése.

Az  elnökhelyettest  a  Szakmai  Bizottság  elnöke  kéri  fel,  azonban megbízásához  a (11) 
Szakmai Bizottság többségének (51%) támogató szavazata szükséges. 

A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel a Szakmai Bizottság (12) 
egyik tagját.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció (levelezés, postázás, má-(13) 
solás, stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök és a mindenkori ügyvezető elnök feladata.

Az OTDK Műszaki Tudományi Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és hallgatói kép-(14) 
viselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) jelölése alapján a Szakmai Bizottság 
választja meg.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, és (15) 
megbízása alapján az elnökhelyettes, a titkár és az ügyvezető elnök, irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (16) 
össze félévenként legalább egy alkalommal.

Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (17) 
Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 
hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(18) 

3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézmények műszaki tudományok körébe tartozó tudományos di- –
ákköri munka összefogása,
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
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előkészíti az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának rendezvényeit, –
értékeli az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, –
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is.

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, –
az elnökhelyettes feladatainak meghatározása, –
a Szakmai Bizottság titkári feladatainak meghatározása. –

A Szakmai Bizottság elnökhelyettesének feladatai:(4) 
az elnök általános helyettesítése annak akadályoztatása esetén, –
az elnök által meghatározott ügyekben önálló intézkedési jogkörrel eljárni. –

Az ügyvezető elnök:(5) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja  az OTDK Műszaki Tudományi  Szekciójának  szervezési  és  szakmai  fel- –
adatait,
irányítja az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójában bemutatásra kerülő dolgoza- –
tok kiválasztását, az alszekciók és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról, –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács Műsza-
ki Tudományi Szakmai Bizottsága a 2008. május 7-i ülésén elfogadta.

Budapest, 2008. május 7. 

Dr. Kulcsár Béla s. k. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Műszaki Tudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Budapest

Budapesti Műszaki Főiskola (BMF), Budapest

Debreceni Egyetem (DE), Debrecen

Dunaújvárosi Főiskola (DF), Dunaújváros

Eötvös József Főiskola (EJF), Baja

Kecskeméti Főiskola (KF), Kecskemét

Miskolci Egyetem (ME), Miskolc

Nyíregyházi Főiskola (NyF), Nyíregyháza

Nyugat-Magyarországi Egyetem (NyME), Sopron

Pannon Egyetem (PE), veszprém

Pécsi Tudományegyetem (PTE), Pécs

Széchenyi István Egyetem (SzE), Győr

Szegedi Tudományegyetem (SzTE), Szeged

Szent István Egyetem (SzIE), Gödöllő

zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (zMNE), Budapest



104 A TDK KÉzIKöNyvE

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.11. számú melléklete

A Művészeti és Művészettudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az  Országos  Tudományos  Diákköri  Tanács  (OTDT) Művészeti  és Művészettudományi 
Szakmai Bizottsága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályza-
tát (SzMSz) az alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §  (1), (3) bekezdésében, 79. § 
(6) bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.

A művészeti és tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a  hallgatók  bekapcsolása  az  elméleti  megalapozottságú  művészeti/tudományos  –
munkába,
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A művészeti és tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső (3) 
és külső intézetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésé-
vel folyik.

2. §

Az OTDT Művészeti  és Művészettudományi Szekciójának kétévenként megrende-(1) 
zendő országos diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.

A Szakmai Bizottság tagjai a művészeti és művészetközvetítő, vagy művészetelméleti (2) 
szakkal rendelkező felsőoktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet). Az intézmé-
nyek 1 fő oktatót, és 1 fő hallgatói képviselőt szavazati joggal delegálhatnak. Az okta-
tói és a hallgatói képviselőt az intézmény (kar) vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság 
elnökének megkeresésére. 

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-(3) 
legálhat.

A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott tagja az OTDK Művészeti és Művészettu-(4) 
dományi Szekciójának mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói képviselője, 
valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke.
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Állandó meghívott tag az OTDT Titkárságának küldöttje.(5) 

Meghívott tagok a rokon szakmai bizottságok képviselői.(6) 

valamennyi, a mellékletben felsorolt  intézmény művészeti és  tudományos diákköri (7) 
tanácsa a szekció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön 
keresztül rendszeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság ötévenként alakul ujjá.(8) 

A Szakmai Bizottság 2. §  2.–4. pontjában felsorolt valamennyi tagja szavazati joggal (9) 
rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak leg-
alább 51%-a jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnö-
ke és titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT elnökének 
és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek hiánya esetén 
is állást foglalhat, és javaslatokat fogadhat el.

A Szakmai Bizottság élén az 5 évre választott elnök áll, aki megválasztását követően (10) 
újraválasztható. A Szakmai Bizottság elnökét egyszerű többséggel választják. Az el-
nök munkáját két elnökhelyettes és egy művészettudományi koordinátor segíti. Az el-
nök  személyére  a  bizottság  tagjai  tehetnek  javaslatot,  ezeket  a  Szakmai  Bizottság 
titkára gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése.

Az elnökhelyetteseket és a művészettudományi koordinátort a Szakmai Bizottság el-(11) 
nöke kéri fel, azonban megbízásához a Szakmai Bizottság többségének (51%) támo-
gató szavazata szükséges.

A titkári teendőket a Szakmai Bizottság egyik elnökhelyettese, vagy a művészettudo-(12) 
mányi koordinátor látja el.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (13) 
másolás, stb.)  lebonyolítása alapvetően az elnök és az elnökhelyettesek, valamint a 
mindenkori ügyvezető elnök feladata.

Az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és (14) 
hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, a (15) 
két elnökhelyettes, a művészettudományi koordinátor, az ügyvezető elnök, ügyvezető 
titkár és a hallgatói képviselő irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (16) 
össze félévenként legalább egy alkalommal.

Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (17) 
Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 
hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(18) 
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3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézmények művészeti és művészettudományok körébe tartozó tu- –
dományos diákköri munka összefogása,
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
előkészíti  az  OTDK Művészeti  és Művészettudományi  Szekciójának  rendezvé- –
nyeit,
értékeli az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb művészeti és tudományos diákköri munkák publikálását, haszno- –
sítását,
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is.

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének és két helyettesének, valamint a művészettudományi (3) 
koordinátor feladatai:

a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, –
a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. –

Az ügyvezető elnök:(4) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók  –
és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok, alkotások és előadások elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

Budapest, 2008. február 6.

Droppa Judit DLA s. k. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.12. számú melléklete

Az Orvos- és Egészségtudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Orvos- és Egészségtudományi Szak-
mai  Bizottsága  (továbbiakban  Szakmai  Bizottság)  Szervezeti  és Működési  Szabályzatát 
(SzMSz) az alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet (1) 
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 66. §-a (1) és (3) bekezdésében, 
illetve 79. §-a 6. bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának kétévenként megrendezendő (1) 
országos diákköri konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.

A Szakmai Bizottság tagjai a felsőoktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet), a Szak-(2) 
mai Bizottság elnöke, elnökhelyettese, és az egészségtudományi társszekciót koordiná-
ló  társelnök. Az intézmények 1 fő  tanárt delegálhatnak szavazati  joggal. A képviselő 
tanárt az  intézmény  (kar) vezetője kéri  fel a Szakmai Bizottság elnökének megkere-
sésére. A Szakmai Bizottság két alszekcióban egyidejűleg végzi munkáját, melyben a 
Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegye tem és a Pécsi 
Tudományegyetem orvoskari képviselői az orvostudományi (beleértve a fogorvosi és 
gyógyszerészi) területre, a Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egye-
tem, Pécsi Tudományegyetem és Szegedi Tudományegyetem főiskolai kari képviselői 
az egészségtudományi területre tartozó tevékenységeket koordinálják. A Szakmai Bi-
zottság elnöke és elnökhelyettese az orvostudományi alszekcióból kerül megválasztás-
ra. A főiskolai szekció vezetője a Szakmai Bizottság Egészségtudományi társelnöke. 

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-(3) 
legálhat.
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A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott  tagja az OTDK Orvos- és Egészségtu-(4) 
dományi Szakmai Bizottságának mindenkori ügyvezető elnöke,  titkára és hallgatói 
képviselője, valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke.

Állandó meghívott tag az OTDT Titkárságának küldöttje.(5) 

valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szek-(6) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rend-
szeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság négyévenként az OTDK-t követő év januárjában alakul ujjá.(7) 

A Szakmai Bizottság 2. §  2.–4. pontjában felsorolt valamennyi tagja szavazati joggal (8) 
rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak leg-
alább 51%-a jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnö-
ke és titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT elnökének 
és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek hiánya esetén 
is állást foglalhat, és javaslatokat fogadhat el.

A Szakmai Bizottság élén a 4 évre választott elnök áll, aki megválasztását követően (9) 
újraválasztható. A Szakmai Bizottság elnökét  és  elnökhelyettesét  a bizottság  tagjai 
2/3-os többséggel választják. Az elnök személyére a bizottság tagjai, az elnökhelyet-
tes  személyére  a megválasztott  elnök  tehet  javaslatot,  ezeket  a  Szakmai Bizottság 
titkára gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése.

A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel a Szakmai Bizottság (10) 
egyik tagját.

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (11) 
másolás,  stb.)  lebonyolítása  alapvetően  az  elnök  és  a mindenkori  ügyvezető  elnök 
feladata.

Az OTDK Orvos- és Egészségtudományi szekciójának ügyvezető elnökét, titkárát és (12) 
hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, a (13) 
titkár, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja. 

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja (14) 
össze szükség esetén, illetve ha a tagok több mint 50%-a írásban kéri.

Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (15) 
Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 
hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja.(16) 
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3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a felsőoktatási intézmények orvostudomány és egészség-tudomány körébe tartozó  –
tudományos diákköri munka összefogása,
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatá- –
rozza az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
előkészíti az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának rendezvényeit, –
értékeli az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, –
keresi  azokat  az  eszközöket  és módszereket,  amelyek  hozzájárulnak  a  diákköri  –
munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is.

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszeré nek kidolgozása és annak finomítása, –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre. –
a szakmai bizottsági titkár feladatainak megha tározása. –

Az elnökhelyettes feladatai:(4) 
A Szakmai Bizottság és az OTDT közötti kapcsolattartás elősegítése. –
A Szakmai Bizottság elnökének támogatása, akadályoztatása esetén helyettesítése. –

A társelnök feladata(5) 
A 2. § 2. alapján az egészségtudományi karok szakmaspecifikus tevékenységének  –
összefogása, az OTDK szervezési és szakmai összehangolása.
Irányítja az egészségtudományi karok által bemutatásra kerülő dolgozatok  tudo- –
mányág szerinti csoportosítását, megszervezi azok bírálatát.

Az ügyvezető elnök:(6) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
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irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók  –
és tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

Budapest, 2008. február 6.

Dr. Balogh Péter s. k. 
egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke

Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Orvostudományi szekció
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (Budapest) –
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (Debrecen) –
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (Pécs) –
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (Szeged) –

Egészségtudományi szekció
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (Budapest) –
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (Nyíregyháza) –
Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (Miskolc) –
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (Pécs) –
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi   –
és Szociális Képzési Kar (Szeged)
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.13. számú melléklete

A Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi 
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szakmai Bi-
zottsága  (továbbiakban Szakmai Bizottság)  szervezeti és működési  szabályzatát az aláb-
biakban állapítja meg.

1. §

Az OTDT mellett működő Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártu-(1) 
dományi Szakmai Bizottság célja a felsőoktatási intézmények hallgatói számára szer-
vezett pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudományi tudományos 
diákkörök tevékenységének összehangolása, elvi irányítása.

A Szakmai Bizottság feladata, hogy a tudományos diákkörök országos, elvi irányító (2) 
szerveként működő OTDT által megfogalmazott ajánlások szellemében, a diákköri 
tevékenység koordinálásával, segítésével és véleményezésével segítse elő a hallgatók 
tudományos igényű önképzését, az egyéni és kollektív eredmények szakmai nyilvá-
nosságát és hasznosítását.

A Szakmai Bizottság feladata az OTDK-ra kerülő pályamunkákkal kapcsolatos szak-(3) 
mai értékelési módszerek kialakítása, a díjazás elveinek és mértékének megállapítása.

A Szakmai Bizottság célját és feladatát az OTDT-vel, valamint a regionális szintű ha-(4) 
tóságokkal és  irányító szervekkel együttműködve valósítja meg; munkájában külső 
elméleti és gyakorlati szakemberek is részt vehetnek.

A Szakmai Bizottság az OTDT felügyelete alatt működik, szervezeti és működési sza-(5) 
bályzatát maga állapítja meg, s azt az OTDT hagyja jóvá.

2. §

A Szakmai Bizottság tagjai a felsőoktatási intézmény küldöttei (ld. melléklet). Az in-(1) 
tézmények 1 fő oktatót és 1 fő hallgatót delegálhatnak, szavazati joggal. A képviselőt 
és a hallgatót az intézmény (kar) jelöli ki.

A Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szakmai Bizott-(2) 
ság azoknak a felsőoktatási intézményeknek az oktatói és hallgatói képviselőiből áll, 
amelyek  a  tudományterület OTDK-ján  legnagyobb  számú dolgozattal  szerepelnek. 
A hallgatói és oktatói képviselőket az intézményi tudományos diákköri tanácsok de-
legálják, illetve erősítik meg funkciójukban. A bizottságnak állandó meghívottjai is 
lehetnek.
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A Szakmai  Bizottság  tisztségviselőit  (elnök,  elnökhelyettes,  tiszteletbeli  elnök,  ügy-(3) 
vezető elnök, titkár) maga választja meg. Ügyvezető elnök mindig a soron következő 
OTDK-t rendező intézmény képviselője. A Szakmai Bizottság tagjainak megbízása 2–4 
évre  szól. Hallgatói  tagjai  a képzési periódus  természetes menete alapján kooptálha-
tóak.

A  Szakmai  Bizottság  elnökének  feladata  tudományterületének  képviselete  az (4) 
OTDT-ben.

A Szakmai Bizottság állandó meghívott  tagjai  a bizottság elnöke által megkeresett (5) 
intézmények jelölik ki, meghívási joggal az ügyvezető elnök is élhet. Az állandó meg-
hívottak a Szakmai Bizottság ülésein tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati jog-
gal nem rendelkeznek.

A Szakmai Bizottság tagjai és állandó meghívottjai megbízásának, illetve felkérésé-(6) 
nek visszavonását az OTDT, a Szakmai Bizottság vagy intézmény, valamint a Szak-
mai Bizottság tagja, illetve állandó meghívottja kezdeményezheti.

3. §

A Szakmai Bizottság  tisztségviselői: elnök, elnökhelyettes,  tiszteletbeli elnök, ügy-(1) 
vezető elnök, titkár.

A Szakmai Bizottság az állandó tisztségviselők mellett – konkrét feladatok ellátására (2) 
– más tisztségviselőket is választhat.

A Szakmai Bizottság  tevékenységével összefüggő  feladatokat  a Szakmai Bizottság (3) 
titkára szervezi, s egyben ő vezeti a bizottság titkárságát is, amely az OTDT által fel-
kért felsőoktatási intézményben működik.

4. §

A Szakmai Bizottság élén az elnök áll, helyettese az elnökhelyettes. (1) 

A Szakmai Bizottság  elnöke  és  a  szekció  ügyvezető  elnöke  feladatukat  egymással (2) 
egyeztetve, a munkát megosztva végzik. 

A Szakmai Bizottság elnökének feladata: (3) 
megbízása 5 évre szól –
képviseli a Szakmai Bizottságot a regionális szintű hatóságoknál és irányító szer- –
veknél,
elkészíti a Szakmai Bizottság munkatervét és azt jóváhagyásra a Szakmai Bizott- –
ság elé terjeszti,
figyelemmel kíséri és segíti a tudományterület diákköri munkáját, –
kijelöli a Szakmai Bizottság üléseinek napirendjét és időpontját, az üléseken elnö- –
köl,
segíti az OTDK megrendezéséhez szükséges pénzalap regionális bázisának bizto- –
sítását.
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Az elnökhelyettes feladata:(4) 
az elnök távolléte esetén minden tekintetben képviseli őt a Szakmai Bizottságban  –
és az OTDT-ben,
megbízása az elnök megbízásáig tart –

A tiszteletbeli elnök feladata: (5) 
részt vesz a szakmai bizottsági üléseken –
tanácsaival segíti a Szakmai Bizottság munkáját –

A Szakmai Bizottság titkárának feladata:(6) 
irányítja a titkárság munkáját, –
gondoskodik a Szakmai Bizottság ülései emlékeztetőinek elkészítéséről és az érde- –
keltekhez való eljuttatásáról,
az elnök (ügyvezető elnök) döntése alapján gondoskodik a Szakmai Bizottság ülé- –
sei meghívóinak és előkészítő anyagainak elkészítéséről és szétküldéséről,
az intézményi és tudományterületi diákköri konferenciák időpontjainak egyezteté- –
se, igény esetén azok lebonyolításának segítése (elsősorban a Szakmai Bizottság 
tagjainak bevonásával).

5. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG

Javaslatot tesz a tudományterületi diákköri konferencia időpontjára és helyszínére; a (1) 
rendezést regionális támogatással igyekszik segíteni; kialakítja és elfogadja a pálya-
munkák értékelésének módszereit; dönt a díjazás elveiről, mértékéről; megállapítja az 
OTDK programját;  javaslatot tesz a lektorokra és üléselnökökre; beszámolót készít 
az OTDK-ról.

Meghatározza a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását a négy alszekció dol-(2) 
gozatainak díjazásakor.

Javaslatot tesz a Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre.(3) 

Megalkotja saját szervezeti és működési szabályzatát.(4) 

Megállapítja munkatervét és ellenőrzi annak végrehajtását.(5) 

Az OTDT-vel együttműködve segíti az OTDK-n kiemelkedő teljesítményt mutató pá-(6) 
lyamunkák hasznosítását és népszerűsítését.

Dönt a Pro Scientia Aranyéremre való felterjesztést végző ad hoc bizottság személyi (7) 
összetételéről.

Szervezi a szakmai jellegű szervezetekkel való együttműködést.(8) 

Az OTDT-vel együttműködve törekszik a kiemelkedő tudományos diákköri munkát (9) 
végző hallgatók szakmai továbbfejlődéséhez szükséges fórumok létrehozására; javas-
latot tesz a szervezett képzési formákba történő bekapcsolódásra (pl.: főiskolások szá-
mára egyetemi képzés, egyetemistáknak PhD.)
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6. §

A Szakmai Bizottság plenáris ülését évente általában kétszer kell összehívni, az ülé-(1) 
sek meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni.

Az összehívás alapja lehet az OTDT felkérése, illetve az elnökhöz benyújtott javaslat (2) 
is. Az összehívásról az elnök az ügyvezető elnökkel és a titkárral együtt dönt.

A Szakmai Bizottsági ülésekre szóló meghívót és az előkészítő anyagokat lehetőség (3) 
szerint időben (az ülés előtt két héttel) meg kell küldeni minden szakmai bizottsági 
tagnak és meghívottnak.

A határozatképességhez a  tagok  legalább 80%-os  részvétele  szükséges. Ha a napi-(4) 
rendi pontok időben történő kiküldése és azok témáinak (anyagainak) előzetes közre-
adása ellenére a határozatképességhez szükséges létszám nincs meg, akkor az elnök, 
az ügyvezető elnök és a titkár egyetértő véleménye valamint a jelenlévők több mint 
50%-ának  támogatása esetén a  tanácskozás új  időpont kitűzésével  lefolytatható, de 
azon új napirendi kérdések nem szerepelhetnek. 

A döntéshozatalhoz legalább 70%-os egyetértés szükséges.(5) 

Az ülésekről a Szakmai Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, ame-(6) 
lyet az ülést követő egy hónapon belül az érdekeltek megkapnak.

A Szakmai Bizottság működéséhez és az országos konferencia rendezéséhez leosztott (7) 
összeget az ügyvezető elnök szerinti  felsőoktatási  intézményben elkülönítetten kell 
kezelni. A pénz felhasználásáról a központi pénzalapot kezelő intézmény gazdasági 
hivatalának elszámolási, az OTDT-nek beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

8. §

A Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a Szakmai Bizottság javaslata 
alapján az OTDT hagyja jóvá, s az a jóváhagyás napján lép életbe.

Budapest, 2008. február 25.

Dr. Gáspár Mihály s. k. 
főiskolai tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai,  
Közművelődési és Könyvtártudományi  

Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Apor vilmos Katolikus Főiskola (vác)

Budapesti Műszaki Főiskola (Budapest)

Debreceni Egyetem (Debrecen)

Eötvös József Főiskola (Baja)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest)

Kecskeméti Főiskola (Kecskemét)

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (Debrecen)

Miskolci Egyetem (Miskolc-Sárospatak)

Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza)

Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron-Szombathely)

Pannon Egyetem (veszprém)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest-Piliscsaba)

Pécsi Tudományegyetem (Pécs)

Szegedi Tudományegyetem (Szeged-Hódmezővásárhely)

Szent István Egyetem (Gödöllő-Jászberény)

vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Intézet (Esztergom)
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.14. számú melléklete

A Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  (OTDT) Tantárgypedagógiai és Oktatástech-
nológiai  Szakmai Bizottsága  (továbbiakban Szakmai Bizottság)  Szervezeti  és Működési 
Szabályzatát (SzMSz) az alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézményekben, a tudományos diákkörökben folytatott tevékenysé-(1) 
get a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §  (1), (3) bekezdésében, 
79. §  (6) bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, –
a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá  –
a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények  –
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű 
szakmai nyelvtudás fejlesztése,
az eredmények hasznosításának támogatása. –

A tudományos és művészeti(3)   diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső 
és külső intézetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésé-
vel folyik.

2. §

A Szakmai Bizottság tagjai a magyarországi és határon túli magyar tannyelvű felső-(1) 
oktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet). Az intézmények karonként 1–1 okta-
tót delegálhatnak szavazati joggal. Az intézményt, kart képviselő oktatót az intézmé-
nyi, kari tudományos diákköri tanács javaslatára az intézmény, kar vezetője kéri fel a 
Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. 

A Szakmai Bizottság tevékenységét egy 7 tagú vezetőség irányítja, amely 5 fő válasz-(2) 
tott tisztségviselőből és 2 fő kooptált tagból áll. (2. §  9.–10.)

Az intézmények, karok képviselőiből álló Szakmai Bizottság az SzMSz elfogadásá-(3) 
tól számított minden ötödik esztendőben választ 5 tagú vezetőséget, amelynek része 
a 3 fős Elnökség.

A Szakmai Bizottság az Elnökségbe elnököt, elnökhelyettest és titkárt választ.(4) 

A Szakmai Bizottság 5 tagú választott vezetőségének a mandátuma minden ötödik év (5) 
október 31-én lejár. 
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A Szakmai Bizottság vezetőségének 5 tagját – köztük a háromfős Elnökséget a nyil-(6) 
vános jelölést követően az intézmények, karok szavazati joggal rendelkező képvise-
lőiből álló Szakmai Bizottság választja titkos szavazással a Szakmai Bizottság ülésén. 
Az ülésen részt venni nem tudó tagok elektronikus úton is leadhatják szavazataikat 
az ülés kezdetéig. Az online szavazás megbízhatóságáról és titkosságáról a leköszönő 
vezetőség gondoskodik, s annak érvényességéért az elnök felel. A leadott szavazatok 
2/3-a szükséges az egyes vezetőségi tagok megválasztásához.

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-(7) 
legálhat szavazati joggal. A PSAT-képviselő mandátuma minden Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciát (OTDK) követő ősszel, azaz kétévente lejár. Személyé-
nek kijelölése, illetve mandátumának meghosszabbítása a PSAT joga.

A Szakmai Bizottság  tagja  az  előző  és  a  következő OTDK Tantárgypedagógiai  és (8) 
Oktatástechnológiai Szekciójának (Szekció) ügyvezető elnöke, aki képviseleti és sza-
vazati jogát átadhatja az adott Szekció ügyvezető titkárának.

A Szakmai Bizottság vezetőségének szavazati jogú kooptált tagja a PSAT-képviselő. (9) 
(2. §  2.) Mandátuma a következő szekció konferencia évének őszén lejár, de a PSAT 
döntése alapján megújítható. (2. §  7.) 

A Szakmai Bizottság vezetőségének szavazati jogú kooptált tagja a következő Szek-(10) 
ció ügyvezető elnöke. (2. §  8.) Mandátuma a következő szekció konferencia évének 
őszén lejár.

A Szakmai Bizottság titkos szavazással hagyja jóvá a PSAT-képviselő és a következő (11) 
Szekció ügyvezető elnökének kooptálását.

A Szakmai Bizottság vezetőségi üléseinek állandó – tanácskozási joggal meghívott (12) 
– résztvevője az előző Szekció ügyvezető elnöke (akadályoztatása esetén ügyvezető 
titkára), valamint a határon túli magyar tannyelvű intézmények hálózatának koordiná-
tora. Az előző Szekció ügyvezető elnökének személye az OTDK-k kétévenkénti cik-
lusának megfelelően változik. A határon túli intézmények hálózatának koordinátora 
öt éves ciklusokban vesz részt a vezetőség ülésein. Tanácskozási jogukat a Szakmai 
Bizottság szavazással hagyja jóvá.

A Szakmai Bizottság üléseire a meghívót az ülés előtt két héttel el kell küldeni min-(13) 
den  érintett  részére,  akik  kötelesek  visszajelezni,  hogy  részt  vesznek-e  az  ülésen 
vagy sem.

A Szakmai Bizottság üléseire  és  a vezetőség üléseire  állandó meghívott  az OTDT (14) 
elnöke, alelnökei és titkára, valamint a Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és 
Könyvtártudományi Szakmai Bizottság elnöke.

A Szakmai Bizottság vezetőségi ülése akkor határozatképes, ha a vezetőség tagjainak (15) 
legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bi-
zottság elnöke és titkára, valamint a rendező intézmény ügyvezető elnöke – az OTDT 
elnökének és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek hiá-
nya esetén is állást foglalhat, és javaslatokat fogadhat el.
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valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a Szek-(16) 
ció, a Szakmai Bizottság és a vezetőség (benne az Elnökség) működéséről az intéz-
ményi képviselőkön keresztül rendszeresen tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság és vezetőség (benne az Elnökség) működésével összefüggő ad-(17) 
minisztráció (levelezés, postázás, másolás stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök és 
a mindenkori ügyvezető elnök feladata, akik a feladatokat a vezetőség (benne az El-
nökség) és az Ügyvezető Elnökség tagjainak delegálhatják

A Szakmai Bizottság és vezetőség (benne az Elnökség) működési rendjét a Szakmai (18) 
Bizottság határozza meg, üléseit az elnök hívja össze félévenként legalább egy alka-
lommal.

A Szakmai Bizottság bármely, intézménye, kara képviseleti jogával felruházott tagja (19) 
kezdeményezheti a Szakmai Bizottság összehívását az elnökkel vagy az OTDT el-
nökével, vagy megbízottjával egyeztetve. A Szakmai Bizottság rendkívüli,  tag által 
kezdeményezett összehívása  is  írásban, napirendi pontok megjelölésével kell, hogy 
történjen.

Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai (20) 
Bizottság titkára jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 
hónapon  belül  az  érdekeltek  elektronikus  úton megkapnak. A  jegyzőkönyv  eredeti 
példányát a Szakmai Bizottság elnöke őrzi.

A jegyzőkönyvben minden esetben fel kell tüntetni az ülés időpontját, helyszínét, a (21) 
határozatképességre vonatkozó információkat, a határozathozatal módját. A jegyző-
könyv mellé minden esetben mellékelni kell az ülés jelenléti ívét, amelyen a résztvevő 
neve, intézménye, e-mail címe és aláírása szerepel.

A Szakmai Bizottság vezetősége (benne az Elnökség) évente legalább négyszer ülé-(22) 
sezik. A köztes időben elektronikus úton egyeztetnek a vezetőségen belül és az intéz-
mények, karok képviselőiből álló Szakmai Bizottság tagjaival. 

A vezetőség üléseit a Bizottság elnöke hívhatja össze. (23) 

Az OTDK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekciójának ügyvezető elnö-(24) 
két, titkárát és hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel. 
A felkérést a Szakmai Bizottság elnöke hagyja jóvá.

Az  OTDK  Tantárgypedagógiai  és  Oktatástechnológiai  Szekciójának  kétévenként (25) 
megrendezendő  országos  diákköri  konferenciáját  a  Szakmai  Bizottság vezetősége 
irányítja.
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3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a határon túli és magyarországi felsőoktatási intézményekben a tantárgypedagógia  –
és az oktatástechnológia diszciplináris körébe tartozó és magyar nyelven szervező-
dő tudományos diákköri munka összefogása, koordinálása;
az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, az OTDK-ra  –
kerülő pályamunkák szakmai értékelésére, pontozási rendszerére és díjazására vo-
natkozó alapelvek meghatározása;
az OTDK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekciója kapcsán megva- –
lósuló rendezvények, kezdeményezése, tervezése, megvalósításának irányítása és 
értékelése és a felmerült problémák kezelése;
az  OTDK Tantárgypedagógiai  és  Oktatástechnológiai  Szekció  rendezvényeinek  –
szervezését, lebonyolítását segítő dokumentáció létrehozása, gondozása;
a Szakmai Bizottság honlapjának, egyéb dokumentumainak gondozása; –
a legjobb tudományos diákköri munkák publikálásának és az eredmények haszno- –
sításának támogatása;
a diákköri tevékenység fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növe- –
léséhez hozzájáruló eszközök és módszerek biztosítása;
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a Szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is.

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével össze-
függésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
munkaterv készítése; –
a Szakmai Bizottság vezetőségét és Elnökségét érintő feladatok meghatározása; –
a Szakmai Bizottság és a vezetőség (benne az Elnökség) munkájának összefogása,  –
koordinálása, ülések összehívása, az intézményi képviselők folyamatos tájékozta-
tása, a végzett munkáról szóló éves beszámoló elkészítése;
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával; –
a pályamunka-értékelési rendszer kidolgozásának és finomításának irányítása; –
javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre; –

A mindenkori OTDK-Szekció ügyvezető elnöke:(4) 
szakmai  és  szervezési  feladatait  a  Szakmai  Bizottság  által meghatározott  elvek  –
alapján és azzal együttműködve végzi;
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, szervezéssel kapcsolatos tapasz- –
talatait dokumentálja, továbbá részletesen beszámol a Szakmai Bizottságnak;
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irányítja  az  OTDK-n  bemutatásra  kerülő  dolgozatok  kiválasztását  és  tagozatok  –
szerinti csoportosítását;
kialakítja az OTDK tagozatait; –
a Szakmai Bizottság által jóváhagyott szakértői lista felhasználásával gondoskodik  –
a pályamunkák elbírálásáról és a tagozati zsűrik kiválasztásáról;
gondoskodik a pályamunkák bírálatának, bemutatásának megfelelő dokumentálás- –
ról, amelyet a rendezvény lebonyolítása után az OTDT bekérhet;

A Szervezeti  és Működési Szabályzatot  az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tan-
tárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottsága a 2007. október 4-i ülésén el-
fogadta.

Budapest, 2007. október 4.
Dr. Poór Zoltán s. k.

egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke

Az OTDT Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Magyarországi intézmények

Apor vilmos Katolikus Főiskola (vác) –
Budapesti Műszaki  és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott  Pedagógiai  és  –
Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék (Budapest)
Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ   –
(Budapest)
Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   –
Főiskolai Kar (Budapest)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest) –
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar   –
(Hajdúböszörmény)
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (Debrecen) –
Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet (Dunaújváros) –
Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet (Dunaújváros) –
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja) –
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar   –
(Budapest)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest) –
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest) –
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Budapest) –
Eszterházy Károly  Főiskola  Pedagógiai,  Pszichológiai  és Tanárképzési  Fakultás  –
(Eger)
Gábor Dénes Főiskola (Budapest) –
Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (Kaposvár) –
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Kaposvári Egyetem Csokonai vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (Kaposvár) –
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös) –
Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Főiskolai Kar (Kecskemét) –
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (Kecskemét) –
Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) –
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (Debrecen) –
Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar (Nyíregyháza) –
Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar (Nyíregyháza) –
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar  –
(Győr)
Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sopron) –
Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Szombathely) –
Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar   –
(Szombathely)
Nyugat-Magyarországi  Egyetem  Művészeti,  Nevelés-  és  Sporttudományi  Kar   –
(Szombathely)
Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar (veszprém) –
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (veszprém) –
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar   –
(Budapest – Piliscsaba)
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Pécs) –
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (Szeged) –
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged) –
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Szeged) –
Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar (Szarvas) –
veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (veszprém) –
vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom) –
zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar   –
(Budapest)

Határon túli magyar tannyelvű intézmények

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara   –
(Nyitra)
Selye János Egyetem Tanárképző Kar (Révkomárom) –
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) –
Kézdivásárhelyi Tanítóképző Főiskola (Kézdivásárhely) –
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító-  –
és Óvódapedagógus Képzés (Marosvásárhely)
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományi Kar  –
(Csíkszereda)
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti  –
Kar (Kolozsvár)
Nagyenyedi Tanító- és Óvóképző Főiskola (Nagyenyed) –
Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskola (Szatmárnémeti) –
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék  –
(Újvidék)
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.15. számú melléklete

A Társadalomtudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság (továbbiakban a Szakmai Bizottság) működé-
sének rendjét a következők szerint szabályozzuk. 

1. §

A  felsőoktatási  intézményekben  a  tudományos  diákkörök  öntevékeny  csoportként (1) 
működnek.

A tudományos diákkörök célja:(2) 
a)  a hallgatóknak az elméleti és a gyakorlati kutatómunkába, valamint a szakmai köz-

életbe való bekapcsolása,
b)  a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés, a hazai és a kül-

földi tudományos kutatások megismerésének segítése,
c)  a diákköri munka során vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív eredmények 

szakmai nyilvánosságának biztosítása, valamint
d)  az eredmények hasznosításának támogatása.

A tudományos diákkörök céljaikat a hallgatók és az oktatók együttműködésével való-(3) 
sítják meg, munkájukban külső elméleti és gyakorlati szakemberek is részt vehetnek.

A  tudományos  diákkörök  együttműködnek  a  felsőoktatási  intézmény más  tudomá-(4) 
nyos diákköreivel, más felsőoktatási intézmények diákköreivel, továbbá szakmai tu-
dományos szervezetekkel és egyesületekkel.

2. §

A Bizottság az OTDT autonóm szakmai testülete, melynek feladata a társadalomtudo-(1) 
mányi területen működő tudományos diákkörök munkájának összehangolása. A Bi-
zottság képviseli és biztosítja a TDK-munka folyamatosságát, tudományos és szakmai 
színvonalát. A Bizottság az országos konferencia szervezése során együttműködik a 
Szervezőbizottsággal.

A Bizottság a következő tudományterületeken működő diákkörök összefogására hi-(2) 
vatott: esztétika, filmtudomány, filozófia, kulturális és szociálantropológia, média- és 
kommunikációtudomány, művelődéstörténet  és  -elmélet,  nemzetközi  tanulmányok, 
politikatudományok,  szociális munka  és  szociálpolitika,  szociológia,  tudomány-  és 
technikatörténet, vallás- és hittudományok.

A Bizottság összetétele:(3) 
(a) tiszteletbeli elnök
(b) elnök
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(c) elnökhelyettes
(d) ügyvezető elnök
(e) tudományterületeket reprezentáló tagok
(f) hallgatói képviselő
(g) delegált képviselő
(h) állandó meghívott 

3. a)   A  tiszteletbeli  elnöki  címet  a  bizottság  adományozza  a  társadalomtudományi 
diákköri munka szervezésében és a bizottság vezetésében kiemelkedő munkát 
végzett szakembernek.

3. b)  Az elnököt a bizottság tagjai választják ötéves időtartamra.

Az elnök az OTDT elvi és módszertani útmutatásai figyelembevételével irányítja a bizottsá-
gi munkát: összehívja a bizottságot, vezeti annak üléseit, képviseli a bizottságot, eljár annak 
nevében. Képviseleti tevékenységéről beszámol a bizottságnak. 

Az elnök az ügyvezető elnökkel együttműködésben végzi a Bizottság és az országos konfe-
rencia Szervezőbizottsága munkájának összehangolását, közreműködik a két bizottság közt 
felmerülő vitás ügyek megoldásában.

3. c)   Az elnököt munkájában az öt évre választott elnökhelyettes segíti, aki az elnök 
akadályoztatása esetén megbízással helyettesíti az elnököt. 

3. d)   A  rendező  intézményt  képviselő  ügyvezető  elnök  megbízatása  időtartamára 
hivatalból  tagja  a Bizottságnak. Bizottsági  feladata  a  szakmai  bizottsági  és  a 
szervezőbizottsági munka összehangolása, s közreműködik a két bizottság közt 
felmerülő vitás ügyek megoldásában.

3. e)   A Bizottság tagjai szakmai-tudományos eredményeik és a diákköri munka szer-
vezésében felmutatott teljesítményeik alapján képviselik tudományterületüket. 
Új  bizottsági  tagok  bizottsági  döntés  eredményeként  kooptálással  kerülnek  a 
bizottságba. A  tagok  feladata  tudományterületük  szempontjainak  érvényesíté-
se, valamint a Bizottság és a képző intézmények közötti kapcsolat szervezése. 
Az országos konferenciák szervezése során a tudományterületet képviselő tagok 
a szervezőbizottság tudományterületi képviselőjével egyetértésben biztosítják a 
tudományos és szakmai szempontok érvényesítését, különös tekintettel a dolgo-
zatok értékelésére, az opponensek és a zsűritagok kiválasztására. Az egyetértés 
hiánya esetén jelzéssel élhetnek az elnök felé.

3. f)   A rendező intézmény hallgatói képviselője megbízatása időtartamára hivatalból 
tagja a bizottságnak. Bizottsági feladata a hallgatói érdekek képviselete.

3. g)   Pro Scientia Aranyérmesek Társasága  egy  főt  delegálhat  a Szakmai Bizott-
ságba.

3. h)   Állandó meghívottként vesz részt a Bizottság munkájában az OTDT elnökségé-
nek  társadalomtudományi képviseletet ellátó tagja. 

Működési és munkarendjét a Bizottság maga alakítja ki. (4) 

4. a)   Üléseit az elnök szükség szerint, de legalább évente kétszer ill. bizottsági tagok 
kezdeményezésére hívja össze.

4. b)   Határozatképes a bizottság, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatkép-
telenség esetén az elnök változatlan napirenddel ugyanarra a napra újabb ülést 
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hívhat össze, mely a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. Erre 
a lehetőségre a meghívóban utalni kell.

4. c)   Bizottsági döntés meghozatalához a szavazásban részt vevők több mint felének 
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3. §  A SzAKMAI BIzOTTSÁG FELADATAI

Kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, az OTDT-vel és a szakmai tudományos (1) 
szervezetekkel, egyesületekkel.

Elősegíti a szekcióhoz tartozó tudományos diákkörök egymás közötti, valamint a más (2) 
szekcióhoz tartozó tudományos diákkörökkel, szakmai és  tudományos szervezetek-
kel, egyesületekkel való együttműködést.

Támogatja  a  tudományos  diákkörök,  mint  öntevékeny  csoportok  érdekképviseleti (3) 
szerepének érvényesülését.

Tájékozódik az oktatási intézmények tudományos diákköri konferenciáinak eredmé-(4) 
nyeiről.

Részt vesz az OTDT társadalomtudományi szekciója rendezvényeinek előkészítésé-(5) 
ben.

Társadalmi vagy tudományterületi fontossággal  ill. aktualitással bíró konkrét  téma-(6) 
javaslatokat  fogalmazhat meg  és  tehet  közzé  az országos konferencián  részt  venni 
kívánók számára.

Meghatározza az országos konferenciákra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének (7) 
és díjazásának elveit.

Elősegíti a kiemelkedő tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását.(8) 

Közreműködik a tudományos diákkörök nemzetközi kapcsolatainak erősítésében.(9) 

Tevékenységéről tájékoztatja a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket.(10) 

Megalkotja és szükség szerint módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát.(11) 

Javaslatot  tesz  az  OTDT-nek  a  Mestertanár Aranyérem  kitüntetés,  a  Pro  Scientia (12) 
Aranyérem, az OTDT egyéb elismerései odaítélésére, illetve egyéb szakmailag fontos 
kérdésekben.

4. §

A Szakmai Bizottság önállóan gazdálkodik a tudományos diákköri célokra rendelke-(1) 
zésre bocsátott pénzeszközökkel, dönt azok felhasználásáról.

A Szakmai Bizottság működésének pénzügyi fedezetét részben(2)   az OTDT biztosítja.

Az országos konferencia rendezésének pénzügyi alapját az OTDT által nyújtott támo-(3) 
gatás mellett a szekciórendező intézmény kapcsolatainak felhasználásával és a Szak-
mai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi.
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Az utalványozási jogot az elnök, a konferencia szervezésére elkülönített keretek te-(4) 
kintetében pedig az ügyvezető elnök gyakorolja.

5. §

Jelen szervezeti és működési szabályzat a bizottsági ill. az OTDT elnökétől származó jóvá-
hagyás után lép életbe.

Budapest, 2008. április 17.

Dr. Feleky Gábor s. k. 
egyetemi docens, a Szakmai Bizottság elnöke

Az OTDT Társadalomtudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények

Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)

Debreceni Egyetem (Debrecen)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba)

Pécsi Tudományegyetem (Pécs)

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

zsigmond Király Főiskola (Budapest)



126 A TDK KÉzIKöNyvE

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 3.16. számú melléklete

A Testnevelés- és Sporttudományi  
Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Testnevelés- és Sporttudományi Szak-
mai  Bizottsága  (továbbiakban  Szakmai  Bizottság)  Szervezeti  és Működési  Szabályzatát 
(SzMSz) az alábbiakban állapítja meg.

1. §

A felsőoktatási intézmények tudományos diákköreiben folytatott tevékenységet a fel-(1) 
sőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 66. §-a (1) és (3) bekezdésében, illetve 
79. §-a 6. bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.

A tudományos diákköri tevékenység célja:(2) 
a hallgatók fokozatos és aktív bekapcsolódása az elméleti, illetve gyakorlati tudo- –
mányos munkába, 
a kötelező tananyagot meghaladó és magas szintű tudományos kutatás, képzés, ön- –
képzés lehetőségének megteremtése, 
a tudományos diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív  –
eredmények szakmai nyilvánosságának és objektív megítélésének biztosítása, 
a magyar és idegen nyelvű tudományos terminológia folyamatos fejlesztése, –
a tudományos eredmények hasznosításának támogatása, illetve  –
a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek tudományos utánpótlásának bizto- –
sítása.

A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső inté-(3) 
zetek elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.

2. §

Az OTDT Testnevelés-  és Sporttudományi Szekciójának  folyamatos munkáját, va-(1) 
lamint a kétévenként megrendezendő Országos Diákköri Konferenciáját a Szakmai 
Bizottság irányítja.

A  Szakmai Bizottság  (SzB)  a  tudományos  diákköri  tevékenységben  folyamatosan (2) 
részt vevő felsőoktatási intézmények küldötteiből állnak (ld. melléklet). Az SzB mun-
kájában részt vevő intézmények 1 fő oktatót/kutatót delegálhatnak szavazati joggal. 
A Bizottság munkájában részt vevő oktatót/kutatót a testnevelés- és sporttudományi 
képzésért  felelős vezető  (tanszékvezető,  intézetvezető vagy kari vezető) a Szakmai 
Bizottság elnökének megkeresésére kéri fel. A munka természeténél fogva előnyös, 
ha az SzB intézményi küldötte egyben az intézmény TDK felelőse is. 

A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott és szavazati  joggal  rendelkező  tagja az (3) 
OTDK Testnevelés-  és Sporttudományi Szekciójának mindenkori  elnöke,  elnökhe-
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lyettese, ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói képviselője, valamint az előző konfe-
rencia ügyvezető elnöke. Az ügyvezető elnöki pozícióból eredő ideiglenes szavazati 
jogú tagság a rendezés elnyerésétől az adott országos diákköri konferencia záró- és 
értékelő tevékenységének befejezéséig tart.

Mindenkori állandó, de szavazati joggal nem rendelkező meghívott az OTDT Titkár-(4) 
ságának küldöttje.

A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága egy fő, szavazati jog-(5) 
gal rendelkező küldöttet delegálhat.

valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szek-(6) 
ció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül folya-
matosan tájékoztatást kap.

A Szakmai Bizottság négyévenként, az OTDK-t követő év januárjában alakul újjá.(7) 

A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak legalább 51%-a (8) 
jelen van.  Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnöke, elnökhe-
lyettese és titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT sza-
bályzatának megfelelően – az előző feltételek hiánya esetén is állást foglalhat, dönté-
seket hozhat, illetve javaslatokat fogadhat el.

A Szakmai Bizottság élén az 5 évre megbízott elnök áll, aki megválasztását követően (9) 
újraválasztható. A Szakmai Bizottság elnökét a bizottság tagjai 51%-os többséggel 
választják. Az elnök személyére az SzB tagjai  tehetnek  javaslatot, ezeket a Szak-
mai  Bizottság  elnökhelyettese  gyűjti  össze,  akinek  feladata  az  elnökválasztó  ülés 
levezetése.

Az elnökhelyettest az SzB elnöke kéri fel, azonban megbízásához a Szakmai Bizott-(10) 
ság többségének (51%) támogató szavazata szükséges.

A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel az SzB egyik tagját.(11) 

A Szakmai Bizottságban az elnök munkáját az elnökhelyettes segíti, aki az elnök aka-(12) 
dályoztatása  esetén  szükség  szerint  őt  az OTDT ülésein, megbeszélésein  és  egyéb 
fórumokon képviseli. 

A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció  (levelezés, postázás, (13) 
másolás stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a min-
denkori ügyvezető elnök feladata.

A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, el-(14) 
nökhelyettes, a titkár, az ügyvezető elnök koordinálja.

A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök, vagy (15) 
az elnök nevében az elnökhelyettes/titkár hívja össze félévenként legalább egy alka-
lommal.

Az ülésekről  a Szakmai Bizottság  elnökhelyettese  vagy  titkára  jegyzőkönyvet  és (16) 
emlékeztetőt  készít,  amelyet  az  ülést  követő  egy  hónapon  belül minden  érdekelt 
megkap.
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A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és (17) 
az ügyvezető titkár irányítja.

3. §

A Szakmai Bizottság feladatai:(1) 
a széles értelemben vett testnevelés és sport témaköreibe tartozó tudományos diák- –
köri munka összefogása, a munka színvonalának folyamatos emelése, fejlesztése,
az  országos  diákköri  konferenciákkal  kapcsolatos  irányelvek  kidolgozása,  így  –
meghatározza az OTDK-ra kerülő dolgozatok értékelésének és díjazásának alap-
elveit, pontozásának rendszerét,
segít előkészíteni és lebonyolítani az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szek- –
ciójának rendezvényeit,
értékeli az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának munkáját, –
segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, ismereteinek haszno- –
sítását,
mindent megtesz, hogy fellendítse a diákköri munka hatékonyságát és növelje el- –
ismertségét a különböző fórumokon, illetve
tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem kép- –
viselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is.

A  Szakmai  Bizottság  javaslatot  tesz  a  rendelkezésre  bocsátott  és  egyéb  pénzügyi (2) 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság útmutatásai alapján a mindenkori ügyvezető el-
nök szervezi és irányítja.  A pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konfe-
rencia rendezésével összefüggésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja.

A Szakmai Bizottság elnökének feladatai:(3) 
a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, –
rendszeres kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, –
éves munkaterv készítése, –
a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –
a Szakmai Bizottság  javaslata  alapján  felterjesztés Pro Scientia Aranyéremre  és  –
Mestertanár Aranyérem kitüntetésre, és
a Szakmai Bizottság elnökhelyettesi és titkári feladatainak meghatározása. –

A Szakmai Bizottság elnökhelyettesének feladatai:(4) 
az elnök akadályoztatása esetén az Szakmai Bizottságot az OTDT ülésein, meg- –
beszélésein és egyéb fórumokon képviseli,
az elnök munkájának mindenkori segítése, feladatok és döntések előkészítése, és –
kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, a titkárral, az ügyvezető elnökkel, illetve  –
az SzB tagokkal.



129Az OTDT hivatalos dokumentumai

A titkár feladatai:(5) 
az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető elnök munkájának segítése, –
kapcsolattartás az elnök, elnökhelyettes, az ügyvezető elnök és az SzB, illetve az  –
OTDK munkájában résztvevő intézményekkel, és
az SzB üléseinek előkészítése, dokumentálása, határozatainak eljuttatása az SzB  –
tagoknak, az OTDK-ban érdekelt intézményeknek, és az érdekelteknek.

Az ügyvezető elnök feladatai:(6) 
szakmai és szervezési feladatait a Szakmai Bizottság és az OTDT által meghatáro- –
zott elvek alapján és azzal együttműködve végzi,
átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, –
irányítja az OTDK-n bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók és  –
tagozatok szerinti csoportosítását,
kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, –
gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és –
közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felké- –
résében.

Budapest, 2007. november 13.

Dr. Tihanyi József s. k. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke
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Az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi  
Szakmai Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények, intézetek

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Budapest)

Kaposvári Egyetem Csokonai vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (Kaposvár)

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (Kecskemét)

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (Debrecen)

Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (Sárospatak)

Nyíregyházi Főiskola (Nyíregyháza)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sopron)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar  
(Szombathely)

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (Szekszárd)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs)

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar (Jászberény)

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (Szeged)

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar (Szarvas)

vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom)

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. sz. melléklete

Az OTDT szavazati jogú és meghívott tagjainak névjegyzéke

SzAvAzATI JOGÚ TAGOK

Elnökség

Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke
Baranyainé Réti Gabriella az OTDT titkára
Anderle Ádám egyetemi tanár
Bakacsi Gyula egyetemi docens
Balogh Judit egyetemi docens
Hrubos Ildikó egyetemi tanár
Kékes-Szabó Mihály egyetemi docens
Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár
Pénzes Béla egyetemi docens
Poór Zoltán egyetemi docens
Radnai Márton PSAT elnök
Selényi Endre egyetemi tanár
Szécsi Gábor tudományos főmunkatárs, egyetemi magántanár
Weiszburg Tamás egyetemi docens

Szakmai bizottsági elnökök

Bakacsi Gyula egyetemi docens
Balogh Péter egyetemi docens
Borsodi Csaba tszv. egyetemi docens
Droppa Judit egyetemi tanár
Feleky Gábor tszv. egyetemi docens
Gáspár Mihály főiskolai tanár
Harai Dénes főigazgató
Kiss Tamás tszv. egyetemi tanár
Máthé Gábor egyetemi docens
Pataricza András egyetemi tanár
Poór Zoltán egyetemi docens
Tihanyi József tszv. egyetemi tanár
Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár
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Hallgatói képviselők

Aranyi Flóra hallgató
Balogh András orvostanhallgató
Bokor Katalin egyetemi hallgató
Jung Ivett doktorandusz
Kalmár József egyetemi hallgató
Kéri Péter főiskolai hallgató
Kovács Kata doktorandusz
Kozák Csaba egyetemi hallgató
Mazzag Éva doktorandusz
Nagy Brigitta egyetemi hallgató
Podoletz Léna hallgató
Szalay Veronika hallgató
Szilágyi Ágnes egyetemi hallgató
Szűcs Renáta egyetemi hallgató
Tóth Kata egyetemi hallgató
Zelena András doktorandusz

MEGHívOTTAK

Tiszteletbeli tagok

Csikesz Erzsébet tudományos főmunkatárs 
Csurgay Árpád akadémikus, egyetemi tanár 
Bittsánszky Géza akkreditációs és oktatási koordinátor 
Csirik János tszv. egyetemi tanár 
Oláh Éva egyetemi tanár
Kiss Ádám egyetemi tanár 
Ritoók Zsigmond MTA rendes tagja, ny. egyetemi tanár
Mang Béla egyetemi docens

Állandó meghívottak

Banczerowski Januszné CSc, a Magyar Tudományos Akadémia főosztályvezetője
Csontos András főiskolai docens
Miskolczi Norbert a Hallgatói önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke
Horváth László a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója
Lasztovicza László a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnöke 
Németh Tamás akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Szekeres Béla a Földművelésügyi és vidékfejlesztési Minisztérium vezető főtanácsosa
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. sz. melléklete

Az OTDT Elnökségének valamint alelnökeinek névjegyzéke

Az ORSzÁGOS TUDOMÁNyOS DIÁKKöRI TANÁCS ELNöKSÉGE

Szendrő Péter az OTDT elnöke
Baranyainé Réti Gabriella az OTDT titkára
Anderle Ádám egyetemi tanár
Bakacsi Gyula egyetemi docens
Balogh Judit egyetemi docens
Hrubos Ildikó egyetemi tanár
Kékes-Szabó Mihály egyetemi docens
Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár
Pénzes Béla egyetemi docens
Poór Zoltán egyetemi docens
Radnai Márton PSAT elnök
Selényi Endre egyetemi tanár
Szécsi Gábor egyetemi magántanár
Weiszburg Tamás egyetemi docens

Az OTDT ALELNöKEINEK NÉvJEGyzÉKE

Pénzes Béla egyetemi docens
Szécsi Gábor egyetemi magántanár
Weiszburg Tamás egyetemi docens
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. sz. melléklete

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezlete

A vEzETŐI ÉRTEKEzLET ÁLLANDÓ TAGJAI

Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke
Baranyainé Réti Gabriella az OTDT titkára
Pénzes Béla egyetemi docens, az OTDT alelnöke
Szécsi Gábor egyetemi magántanár, az OTDT alelnöke
Weiszburg Tamás egyetemi docens, az OTDT alelnöke

Az OTDT vEzETŐI ÉRTEKEzLETÉNEK ÁLLANDÓ MEGHívOTTJA

Selényi Endre egyetemi tanár, az OTDT Etikai Bizottságának elnöke
Anderle Ádám egyetemi tanár, az OTDT Etikai Bizottságának tagja
Balogh Judit egyetemi docens, az OTDT Etikai Bizottságának tagja
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. sz. melléklete

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Etikai Bizottságának ügyrendje

1. §  ÁLTALÁNOS RENDELKEzÉSEK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Etikai Bizottsága (továbbiakban Bizott-(1) 
ság)  az  Országos  Tudományos  Diákköri  Tanács (a  továbbiakban Tanács)  hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. pont (2) bekezdése alapján megválasztott 
állandó bizottsága. 

Az EB a Tanács döntés-előkészítő, véleményező és tanácsadó testületeként jött létre.(2) 

Munkájában, javaslataiban mindenkor előtérbe helyezi a minőség biztosítását, a fel-(3) 
sőoktatásra és a tudományos diákköri tevékenységre vonatkozó jogszabályok betar-
tásával.

2. §  FELADATAI

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Etikai Bizottsága a tudományos diákköri te-(1) 
vékenység etikai vonatkozásait érintő szabályokat, eseményeket, történéseket tárgyal.

A Bizottság további fő feladatai:(2) 
a tudományos diákköri tevékenység etikai normáival kapcsolatos feladatok meg- –
vitatása,
az információáramlás biztosítása, –
javaslattétel az OTDT, illetve annak Elnöke vagy Elnöksége részére az etikai vét- –
ségek elvi szabályozására,  illetve ezek elkerülésének lehetséges módszereire vo-
natkozóan,
az OTDT hatáskörébe tartozó etikai vétségek vizsgálata, minősítése, valamint ál- –
lásfoglalás előkészítése az Elnök részére,
az OTDT Szakmai Bizottságaiban felmerülő etikai kérdések kapcsán tanácsot ad. –

3. §  MŰKöDÉSE

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Etikai Bizottsága szükség szerint, etikai (1) 
panasz ill. kérelem beérkezése esetén tart ülést. Indokolt esetben a Bizottság elnöke, a 
Bizottság bármely tagjának, az OTDT elnökének vagy Titkárságának kérésére az ülést 
a fentiektől eltérő időpontban is összehívhatja.

Az  etikai  panasz,  bejelentés  vagy  kérelem  beérkezését  követően  azt  az OTDT Ti-(2) 
kársága haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül továbbítja az Bizottság elnöké-
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nek, aki azt – a szakmai kompetenciákra, az ügy jellegére ill. az esetleges érintettség 
elkerülésére  is figyelemmel – magára vagy a Bizottság állandó  tagjainak egyikére, 
mint előadóra szignálja. Az előadó feladata, hogy az ügyet az Bizottság tárgyalására 
előkészítse,  kivonatolja,  és  határozati  javaslatot  terjesszen  elő. Az  előkészítésre  az 
előadónak legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre, amelynek kivételesen indokolt esetben 
egyszeri, 8 nappal történő meghosszabbítását – kiterjedt bizonyításfelvétel esetén – az 
Bizottság elnökénél kezdeményezheti.

Az etikai panasz átvételét követően az Bizottság elnöke haladéktalanul megkeresi az (3) 
érintett Szakmai Bizottság elnökét annak állásfoglalását kérve, és felhívva őt a Szak-
mai Bizottság által eseti mandátummal delegálandó tag kijelölésére.

Az Bizottság  tagjai az ülés előtt  legkésőbb egy héttel meghívót, vagy elektronikus (4) 
úton értesítést kapnak, az előző pontban jelzett összefoglalót és határozati javaslatot 
legkésőbb az ülés előtt három munkanappal elektronikus úton kell a Bizottság tagjai-
nak megküldeni.

A bizottsági ülésre a Bizottság elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat, az OTDT (5) 
Titkára állandó meghívott.

A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok háromnegyede (köztük az érintett (6) 
Szakmai Bizottság  eseti mandátummal  delegált  tagja)  jelen  van. Határozatait  egy-
szerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság 
elnökének szavazata dönt.

A Bizottság üléseit az elnök vezeti. (7) 

A bizottsági ülésen jelenléti ív kerül aláírásra. A bizottsági döntésekről és a szavazás (8) 
eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül, amelyet a Bizottság jelen levő tagjai alá-
írnak. A jegyzőkönyvet az OTDT elnökének – a Titkárság útján – haladéktalanul meg 
kell küldeni.

A kétévenkénti konferenciák időszakában a (2)–(8) szerinti eljárást két hét alatt le kell (9) 
bonyolítani.

A Bizottság elnöke minden OTDK-ciklus végén, a záró ünnepi tanácsülés előtti utolsó (10) 
OTDT ülésen beszámol a Bizottság munkájáról az OTDT-nek.
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4. §  SzERvEzETE

A Bizottság  elnökét  és  tagjait  az Országos Tudományos Diákköri Tanács  elnöksé-(1) 
gének tagjai közül az OTDT titkos szavazással választja meg, akiket ezt követően a 
Tanács elnöke kér fel.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Etikai Bizottsága elnökből, két állandó (2) 
tagból és eseti mandátummal bíró tagokból áll.

A Bizottságnak eseti mandátummal bíró tagja(it) az Bizottság elnökének kérésére a (3) 
tárgyalás alatt álló üggyel érintett Szakmai Bizottság delegálja. Az eseti mandátum-
mal bíró tagok közül legalább egy hallgatói képviselő. 

A Bizottság szükség esetén albizottságot, ad hoc bizottságot hozhat létre.(4) 

5. §  zÁRÓ RENDELKEzÉSEK

Jelen ügyrend rendelkezéseit az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2008. feb-(1) 
ruár 8. napján tartott ülésén elfogadta.

Jelen ügyrend rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.(2) 

Budapest, 2008. február 8.

Dr. Szendrő Péter s. k.
egyetemi tanár, az OTDT elnöke
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. sz. melléklete

Az OTDT mellett működő Etikai Bizottság tagjai

Az Etikai Bizottság elnöke:  Selényi Endre egyetemi tanár

Az Etikai Bizottság tagjai:  Anderle Ádám egyetemi tanár
  Balogh Judit egyetemi docens, az Állam-  

és Jogtudományi Szakmai Bizottság elnökhelyettese

A Bizottság egy-egy ügy kapcsán kibővül az adott  
szakmai bizottság hallgatói képviselőjével.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 9. sz. melléklete

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság ügyrendje

A Pro Scientia Aranyérem odaítélésének ügyrendjét a Pro Scientia Aranyérem Szabályzat 
1) – 15) számú ügyrendre vonatkozó pontjai tartalmazzák. A részletes rendelkezés a kézi-
könyv 143–145. oldalán olvasható.
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. sz. melléklete

A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság tagjai

Pro Scientia Aranyérem pályázat döntő  
és döntést előkészítő bizottságainak összetétele (2007)

Az ODAíTÉLŐ BIzOTTSÁG öSSzETÉTELE

Elnök:  Spät András akadémikus, egyetemi tanár (SE ÁOK)

Társelnök:   Szendrő Péter egyetemi tanár (SzIE),  
az OTDT elnöke

Tagok (a bizottságok elnökei):  Csirik János tszv. egyetemi tanár (SzTE TTK)
  Dimény Imre akadémikus,  

professor emeritus (MTA–BCE ÉTK)
 Taxner Ernő professor emeritus (DE BTK)

Titkár:  Baranyainé Réti Gabriella az OTDT titkára

A bizottság munkájában részt vesz:  Csermely Péter egyetemi tanár
 Droppa Judit egyetemi tanár, rektori tanácsadó

A DöNTÉS-ELŐKÉSzíTŐ BIzOTTSÁGOK

I. Társadalomtudományok

OTDT képviselő (elnök):  Taxner Ernő professor emeritus
Érintett szekciók képviselője:  Kékes Szabó Mihály egyetemi docens (SzTE)
PSAT képviselő:  Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK)

II. Élettudományok

OTDT képviselő (elnök):  Dimény Imre akadémikus, professor emeritus
Érintett szekciók képviselője:  Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár (DE TTK)
PSAT képviselő:  Vereb György egyetemi adjunktus (DE ÁOK)

III. Élettelen természet- és műszaki tudományok

OTDT képviselő (elnök):  Csirik János tszv. egyetemi tanár
Érintett szekciók képviselője:   Medzihradszky Kálmán akadémikus,  

professor emeritus (ELTE TTK)
PSAT képviselő:  Palotás Árpád tszv. egyetemi docens (ME MAK)
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1 sz. melléklete

Alapítólevél a Pro Scientia Aranyérem kitüntetésről
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.2. számú melléklete

A Pro Scientia Aranyérem Szabályzata

INDOKLÁS

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban elhatározta, hogy az egye-
temisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, 
a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia 
Aranyérmet alapít. 

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az 
általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, 
előadások  vagy  irodalmi, művészeti  és  tudományos  alkotások  formájában  számot  adott. 
Az aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, 
hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. Az első odaítélést 
(1989) követően kétévenként országosan 45 érem kerülhet kiosztásra.

A PRO SCIENTIA ARANyÉREM LEíRÁSA

Emlékérem.(1)   Díszdobozban elhelyezett aranyozott, 835-ös finomságú ezüst anyagú, 
42,5 mm átmérőjű,  3 mm vastagságú  érem. Egyik  oldalán  a Geniust  szimbolizáló 
dombormű és a Pro Scientia felirat, a másik oldalát pedig virág motívum és az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács 1988 felirat díszíti. Az érem Kocsis Előd szobrász-
művész alkotása.

Kitűző.(2)   Az éremhez kisméretű, az érem főmotívumát tartalmazó, aranyozott-tűzzo-
mánc kitűző is tartozik, amellyel a Pro Scientia Aranyérmes fiatal általa megnevezett 
egyik témavezető tanárát is megtiszteljük.

Oklevél.(3)   Az érem odaítéléséről szóló, bársonymappában elhelyezett oklevél, amely 
az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke és az oktatási miniszter által aláírt okirat, amely a Pro Scientia Aranyérmes 
fiatal általa megnevezett egyik témavezető tanárát is megilleti.

Pénzjutalom,(4)   amelynek összege az OTDT aktuális gazdasági helyzetétől és a szpon-
zorok támogatásának mértékétől függ.
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A PRO SCIENTIA ARANyÉREM ODAíTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

A Pro Scientia Aranyérem elnyerésére pályázatot kell benyújtani. (1) 

Pályázatot csak az aktuális vagy korábbi Országos Tudományos Diákköri Konferen-(2) 
cián (OTDK) első helyezést elérő fiatal nyújthat be. (Korábban szerzett jogosultság 
esetén feltétel az eredményes szereplés az aktuális évi OTDK konferencián is.)

A pályázati korhatár az OTDK-n való részvételi feltételekkel egyezően: a benyújtás (3) 
időpontjában graduális képzésben  részt vevő hallgatók vagy az OTDK-t megelőző 
évben végzettek adhatják be a pályázatot.

A Pro Scientia Aranyérem egy személynek csak egyszer adható.(4) 

A beadott pályázat  formailag akkor elfogadható, ha  tartalmazza a kitöltött és aláírt (5) 
űrlapot és az igazoló dokumentumokat:

TDK-tevékenység: pályamunkák adatait, TDK-konferenciákon való részvételt és  –
eredményeket, egyéb TDK-tevékenységet;
a diákköri nyilvánosságon túlmutató, dokumentált tudományos eredményeket: ha- –
zai és külföldi publikációkat és konferencia-előadásokat, illetve az egyes szakterü-
leteken ezekkel egyenértékű specifikus eredményt megjelenítő formákat, külföldi 
résztanulmányokat,  tanulmányutakat,  egyéb  szakmai  tevékenységeket,  tudomá-
nyos társulati tagságot;
a pályázó dokumentált tanulmányi eredményeit (index másolat); –
idegennyelv-ismeret igazolását (legalább egy idegen nyelvből C típusú középfokú  –
állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga);
a pályázó felsőoktatási intézménye diákköri tanácsának szöveges ajánlását. –

Az odaítélésnél előnyt jelentő körülmények:
a pályázati feltételül meghatározott OTDK eredményen felüli kiemelkedő tudomá- –
nyos diákköri teljesítmény;
kimagasló tanulmányi eredmény; –
kiterjedt publikációs és/vagy előadói tevékenység; –
több idegen nyelv dokumentált ismerete. –

A Pro Scientia Aranyérmet a szakmai bizottságok felterjesztettjei közül a döntés-elő-(6) 
készítő albizottságok rangsorolását követően az OTDT által kiküldött ad hoc odaítélő 
bizottság döntése nyomán a Tanács elnöke ítéli oda.

A PRO SCIENTIA ARANyÉREM ODAíTÉLÉSÉNEK ÜGyRENDJE

A pályázati lehetőségről az OTDT-nek az odaítélést megelőző év június 30-ig felhí-(1) 
vást kell közzétennie Diáktudós című kiadványában, esetleg más alkalmas helyen is 
(honlapján, egyetemi, főiskolai lapokban).

A pályázatokat az OTDT Titkárságára kell benyújtani. Beadási határidejét az aktuális (2) 
OTDK-felhívás tartalmazza.

A benyújtott pályázatok formai feltételeinek teljesítését az OTDT Titkársága a Pro (3) 
Scientia Aranyérmesek Társasága által delegált tagjaival együttműködve ellenőrzi, 



144 A TDK KÉzIKöNyvE

majd az adatlapon bejelölt illetékes szekció szakmai bizottságának, illetve az álta-
la megbízott ad hoc bizottság elnökének továbbítja a beadási határidőt követő két 
héten belül.

A szakmai bizottság vagy az általa megbízott szűkebb körű (4–5 fős) ad hoc bizott-(4) 
ság szakmai szempontból értékeli a pályázatokat és kialakítja a rangsorolás nélküli 
felterjesztést.

A bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső (5) 
szakértőket is bevonhat.

A bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök és a tagok 50%-a jelen (6) 
van, és azok különböző intézményeket képviselve reprezentálják a szakmai bizottság 
összetételét. A bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén 
az elnök szavazata dönt.

Szekciónként legfeljebb 5 felterjesztés tehető, amelyet rövid indoklással, a felterjesz-(7) 
tést végző bizottság üléséről készített jegyzőkönyvvel, a döntéshozók aláírásával hite-
lesítve kell az OTDT elnökének megküldeni az aktuális OTDK-felhívásban közzétett 
határidőig.

Az OTDT  a  végső  állásfoglalás  kialakítására  az OTDK-t  közvetlenül megelőzően (8) 
szakértői odaítélő ad hoc bizottságot hoz létre. Az odaítélő ad hoc bizottság elnökét az 
OTDT jelöli ki és az elnök kéri fel. Az 5 fős bizottság elnökből, titkárból (az OTDT 
titkára) és a 3 döntés-előkészítést végző albizottság (I. Társadalomtudományok, mű-
vészetek, II. Élettudományok, III. Élettelen természet- és műszaki tudományok) elnö-
kéből áll. A 3 fős döntés-előkészítő albizottságokat az OTDT, a Pro Scientia Arany-
érmesek Társasága  (PSAT)  és  az  érintett  szekciók  valamelyikének  1-1  képviselője 
alkotja. Az albizottságok tagjait és elnökeit az OTDT elnöke kéri fel.

Az OTDT elnökének megküldött, szekciónként legfeljebb 5 felterjesztett pályázatot (9) 
a megjelölt döntés-előkészítő albizottsághoz továbbítja az OTDT Titkársága. Az al-
bizottságok a  szakterületekről beérkezett  javaslatokat a megadott  főbb szempontok 
szerint értékelik és rangsorolják.

A döntés-előkészítő albizottsági ülésekre a szakmai bizottságok  is küldhetnek kép-(10) 
viselőket, akik véleményt nyilváníthatnak és részt vehetnek a vitában, de nincs szava-
zati joguk a döntéshozatalnál.

A döntés-előkészítő albizottságok rangsorának figyelembevételével a végső döntést (11) 
az odaítélő ad hoc bizottság hozza.

Az odaítélő ad hoc bizottság javaslatát az OTDT elnöke hagyja jóvá. Ezt követően (12) 
kezdeményezi a kitüntetés kiszolgáltatását, az oktatási miniszter és az MTA elnöke 
aláírása általi megerősítést.

Tekintettel arra, hogy a Pro Scientia Aranyérem figyelemreméltó preferenciát jelent a (13) 
doktori iskolai felvételi pályázatok benyújtásához, az érem odaítélési folyamatának a 
konferencia szekciózárását követő 60 napon belül, de legkésőbb a doktori iskolai fel-
vételi elbírálás határidejéig be kell fejeződnie.
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Az odaítélésről szóló ad hoc bizottsági határozat az OTDK beszámolókat közreadó (14) 
Diáktudósban kerül nyilvánosságra. A kitüntetettektől bekért fényképes bemutatkozó 
anyagot az ünnepélyes átadás alkalmára az odaítélés évében megjelentetett Pro Scien-
tia Aranyérmesek Almanach című kötet adja közre.

A kitüntetés átadására az OTDK ünnepélyes zárórendezvényén, az OTDT nyilvános (15) 
ülésén, széleskörű nyilvánosság mellett, az aláírók és a  tudományos élet meghívott 
kimagasló képviselőinek  jelenlétében a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. 
A kitüntetést az OTDT felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adja át.

Jelen Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1998. április 28-i ülése 
elfogadta és ezzel hatályba lépett. A Szabályzat módosítására a Tanács jogosult.

Budapest, 1998. április 28.

Dr. Szendrő Péter s. k. 
egyetemi tanár, az OTDT elnöke
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.3. számú melléklete

A Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzata

INDOKLÁS

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, 
hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományo-
zott elismerés immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett 
munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb 
megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tan-
anyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési 
formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és 
elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően ered-
ményes, áldozatos munkát végeztek.

A MESTERTANÁR ARANyÉREM KITÜNTETÉS LEíRÁSA

Emlékérem. Aranyozott, 925-ös finomságú, ezüst anyagú, 42,5 mm átmérőjű, 3 mm (1) 
vastagságú érem, homlokzati oldalán Raffaello: Az athéni iskola című művének rész-
lete alapján készített motívummal, Mestertanár felirattal; hátoldalán Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács körfelirattal, virág motívummal és az alapítás évét megörö-
kítő 1998 felirattal. Az érem homlokzati oldala Bognár György szobrászművész al-
kotása, hátoldala pedig – amely a dátum kivételével azonos a Pro Scientia Aranyérem 
hátoldalával – Kocsis Előd szobrászművész alkotása.

Kitűző. Az éremhez kisméretű aranyozott kitűző is tartozik. (2) 

Oklevél. A kitüntetés odaítéléséről szóló, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (3) 
elnöke, az Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatási miniszter által aláírt 
okirat.

Pénzjutalom, amelynek összege az OTDT aktuális gazdasági helyzetétől és a szpon-(4) 
zorok támogatásának mértékétől függ.
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A KITÜNTETÉS ODAíTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

Kiterjedt és eredményes témavezetői tevékenység.(1) 
Számos önképzőköri munka témavezetője volt a jelölt. Az odaítélés során a megelőző 
10  év  adatait  kell  figyelembe  venni,  ezt  kell  dokumentáltan  a  jelöléshez megadni: 
mióta, hány pályamunka, hány diáktól készült témavezetése alatt és mikor, mely fóru-
mokon, milyen eredménnyel (helyezések, díjazások, kitüntetések, publikáció) szere-
peltek hallgatói. Szakdolgozat, diplomamunka, PhD dolgozat vezetése is szerepeltet-
hető, de az értékelésnél másodlagos.

Tudományszervezői tevékenység.(2) 
A tudományos diákköri mozgalomban legalább 10 éven keresztül és eredményesen 
folytatott – hallgatókat érintő – tudományszervezői, tehetséggondozói tevékenység. 
(Intézményi, kari, szakterületi TDK felelős, az önképzőköri tudományos munka me-
nedzselése és propagálása,  szakmai bizottsági  tagság, bírálói és zsűrizési  feladatok 
vállalása  a  házi-  és  országos  konferenciákon,  diákköri  rendezvények:  szakmai  to-
vábbképzések, konferenciák szervezése, a TDK-tevékenység és a kiemelkedő pálya-
munkák elismertetése, publikációk,  szakdolgozat  formájában való  lezárásának ösz-
tönzése, a kiemelkedő diákok tudományos pályájának támogatása.)

A kitüntetés kétévenként, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően, (3) 
annak ünnepélyes záró rendezvényén kerül kiosztásra.

Országosan  legfeljebb 50 kitüntetés adományozható. 45 db kitüntetést a  rangsorolt (4) 
szakmai bizottsági felterjesztések alapján, a szekcióban elnyert Pro Scientia Arany-
éremnek megfelelő  számban,  a  szekció  szakmai bizottsága által kialakított  rangsor 
alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda. További 5 db kitüntetést 
az OTDT Ügyvezető Elnöksége saját hatáskörében, az automatizmus miatt hátrányo-
san érintett (Pro Scientia Aranyérmet nem nyert) szekciók jelöltjeinek, vagy a szak-
mai bizottságok elnökeinek adományozhat, de kiosztásától megfelelő jelölt hiányában 
el is tekinthet.

A Mestertanár kitüntetést egy személy 10 éven belül csak egyszer kaphatja meg.(5) 

A kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és (6) 
Iskolateremtő Mestertanár elismerés (elismerő oklevél és az OTP Fáy András Alapít-
ványának díja).

A KITÜNTETÉS ODAíTÉLÉSÉNEK ÜGyRENDJE

Az érintett intézmények TDT elnökei, az OTDT elnökének felkérésére az odaítélési (1) 
feltételek figyelembevételével, intézményi/kari szinten összesítve, szekciónként leg-
feljebb 2 személyre vonatkozó, dokumentált ajánlást küldenek (jelölőlapon) az OTDT 
Titkárságára az OTDK évében, az aktuális OTDK felhívásban megadott határidőig.

A Titkárság a szakmai bizottságok elnökéhez továbbítja a szekciónként összesített és (2) 
megfelelően dokumentált javaslatokat a beküldési határidőt követő két héten belül.
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A szakmai bizottságok vagy az általuk felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottsá-(3) 
gok kialakítják a felterjesztési rangsort.

A bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső (4) 
szakértőket is bevonhat.

A sorrend kialakítását végző bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább az elnök (5) 
és a tagok 50%-a jelen van, és azok különböző intézményeket képviselve reprezentál-
ják a szakmai bizottság összetételét. A bizottság szavazattöbbséggel határoz, a szava-
zatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.

Szekciónként legfeljebb 5 rangsorolt felterjesztés tehető, amelyet rövid indoklással, a (6) 
sorrend kialakítását végző bizottság üléséről készített jegyzőkönyvvel, a döntéshozók 
aláírásával hitelesítve kell az OTDT Titkárságára megküldeni az aktuális OTDK fel-
hívásban közzétett határidőre.

A szakmai bizottság elnökének személyére az OTDT Ügyvezető Elnökségének van (7) 
előterjesztési jogköre. 

Amennyiben valamelyik bizottsági tag a jelölt, fel kell menteni, és új tagot kell jelölni.(8) 

Az OTDT Ügyvezető Elnöksége a szekciónként elnyert Pro Scientia Aranyérmek szá-(9) 
mával megegyező számú Mestertanári kitüntetést hagy jóvá az illetékes szekció fel-
terjesztési rangsorát megtartva.

Az OTDT Ügyvezető Elnöksége az automatizmus  révén hátrányosan érintett  szek-(10) 
ciók felterjesztettjei, illetve a szakmai bizottsági elnökök közül választva, további 5 
kitüntetésről dönthet egyszerű szavazattöbbséggel. A döntésben érintett személy nem 
vehet részt.

Az OTDT az odaítélésről szóló ügyvezető elnökségi határozatot, a kitüntetettre vonat-(11) 
kozó rövid indoklással, fényképpel együtt teljes terjedelmében megjelenteti az OTDK 
beszámolókat közreadó Diáktudósban.

A kitüntetés  átadására  az OTDK ünnepélyes  zárórendezvényén,  széleskörű nyilvá-(12) 
nosság mellett a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. A kitüntetést az OTDT 
felkérésére az oktatási miniszter adja át.

Jelen Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1998. április 28-i ülése 
elfogadta és ezzel hatályba lépett. A Szabályzat módosítására a Tanács jogosult.

Budapest, 1998. április 28.

Dr. Szendrő Péter s. k.
egyetemi tanár, az OTDT elnöke
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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti  
és Működési Szabályzatának 11.4–11.5. számú és 12.1–12.2. számú melléklete

11.4. sz. melléklet
A Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem kitüntetés odaítélésének ügyrendje

11. 5. sz. melléklet
A Máriás Antal Emlékérem odaítélésének ügyrendje

12. sz. melléklet
Elnökségi hatáskörben odaítélt elismerések

12. 1. sz. melléklet: Arany Kitűző

12. 2. sz. melléklet: OTDT emléktárgy

A fenti mellékletek  elkészítése  az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatának módosításával  egyidőben napirendre  került,  jóváhagyásuk  fo-
lyamatban van, a végleges ügyrendek hamarosan olvashatók lesznek az OTDT honlapján 
(http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu). 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti  
és Működési Szabályzatának 13–14. számú melléklete

Az aktuális OTDK központi és szekciófelhívásai

Az aktuális OTDK Ügyvezető Elnökeinek névjegyzéke

Jelen kötetben terjedelmi okok miatt a két melléklet tartalmát nem tesszük közzé. Az ak-
tuális OTDK központi és szekciófelhívásai, valamint az ügyvezető elnökök névjegyzéke 
közlésre kerülnek a Közlemények füzetsorozat aktuális számában, a Diáktudós folyóiratban, 
valamint az OTDT honlapján (http://www.otdt.hu, http://www.otdk.hu).
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Az OTDT által használt logó, valamint  
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia szóösszetételének  

és OTDK mozaikszavának okirata
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Az OTDT által kiadott Tudományos Diákköri Füzetek kötetei

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  (OTDT)  által  kiadott Tudományos Diákköri 
Füzetek  sorozat a Diáktudós és az Almanach köteteket, valamint a Közlemények füzetet 
foglalja magába. A kiadványok célja, hogy átfogó képet nyújtsanak az OTDT munkájáról, 
valamint tájékoztatást adjanak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) 
kétéves ciklusának eseményeiről. A három egymástól független időszaki kiadvány a két-
éves periódus eseményeivel párhuzamosan kerül megjelentetésre.

Diáktudós

A Diáktudós című időszaki kiadvány az országos konferenciák évében az OTDK 16 szek-
ciójának legfontosabb adatait, köztük az elért eredményeket, az összesített helyezési és dí-
jazási táblázatokat, továbbá az országos konferencia zárásaként rendezett ünnepi ülést, va-
lamint a kiemelkedő országos eseményeket mutatja be. 

A páros években a kötet  az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közlemények  füze-
tében közzétett OTDK-hoz kapcsolódó dokumentumok bővített, esetleges módosításokat 
is  tartalmazó változata, a TDK-s hallgatókat, oktatókat  is érintő országos és határon  túli 
TDK-konferenciák, tanácskozások anyagai, pályázatok eredményei, és az OTDK-t rende-
ző intézmények bemutatkozása, megemlékezések, tanulmányok, valamint a hagyományos 
Diáktudós rovatok találhatók benne. 

Almanach  
Pro Scientia Aranyérmesek és Mestertanárok 

A kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák zárása alkalmából megjelne-
tetett kötet az OTDT kitüntetettjei számára ad bemutatkozási lehetőséget, minél szélesebb 
körű megismerési lehetőséget. A kötetben együtt szerepel a kiváló hallgató és a felkészítő 
tanár, hangsúlyaként  a minőségi magyar  felsőoktatás  legfőbb értékének,  a közös kutatói 
műhelymunkának.

Közlemények

A Közlemények füzetsorozat a páros és páratlan években eltérő tartalommal jelenik meg, 
elsősorban a felsőoktatási intézmények kari TDT-elnökeit és az OTDK-t rendezők munká-
ját segíti. A konferenciákat megelőző évben a füzet az OTDK általános felhívását és kap-
csolódó dokumentumait, a szekciók részletes felhívásait, illetve további, a nevezést segítő 
összeállításokat tartalmaz, a konferenciák évében pedig az OTDT kitüntetési dokumentu-
mait teszi közzé.

A Közlemények füzetsorozat a felsőoktatási intézmények vezetői és könyvtárai, a felsőokta-
tásban érintett országos hatáskörű szervek, valamint a sajtó számára is betekintést nyújt az 
OTDT szerteágazó, a tehetséggondozásban jelentős szerepet vállaló munkájába.
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Az OTDT történeti kutatásának keretében megjelent kötetek

Anderle Ádám (szerk.)
A magyar tudományos diákköri konferenciák fél évszázada (1951–2001). Kiadja az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács. Budapest, 2001. 312 p.
ISBN 963 00 8086 9
 
Anderle Ádám (szerk.) – Koósné Török Erzsébet (szerk.)
A tehetségről. Beszélgetések a tudományos diákkörökről. Kiadja az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács. Budapest, 2005. 222 p.
ISBN 963 219 452 7

Anderle Ádám (szerk.) – Koósné Török Erzsébet (szerk.)
A tehetségről. Beszélgetések a tudományos diákkörökről. 2. kiadás. Kiadja az Országos Tu-
dományos Diákköri Tanács. Budapest, 2006. 222 p.
ISBN 963 219 452 7

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkárságán a történeti kutatások folytatásához 
kapcsolódóan folyamatosan bővül az OTDT adat- és fotótára.
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