1. számú melléklet
ÚTMUTATÓ A XXXIV. OTDK KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
PÁLYAMUNKÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEIHEZ
1. Általános előírások
Az OTDK-dolgozat terjedelme maximum 80 oldal lehet (alsó korlát nincs), ami a Bevezetés első
oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. Azok a pályamunkák, amelyek hosszabbak a
meghatározott maximális oldalszámnál, automatikusan kizárásra kerülnek (a rendszer nem engedi
feltölteni).
Van azonban mód arra, hogy a 80 oldalt meghaladó, de a dolgozatnak nem a törzsszövegét képező
egyéb anyagok (képek, táblázatok, ábrák, stb.) egy külön dokumentumban, mellékletként
feltölthetők legyenek (tetszőleges terjedelemben és tartalommal). Így szükség esetén tehát két
dokumentum feltöltésére is van mód. A Bevezetéstől az Összefoglalásig terjedő szövegből a
mellékletbe szöveg nem csoportosítható át! Nyomtatott pályamunka nem szükséges.
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek
értékelésére a szakmai bizottságok különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a
plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium
semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek
(önplágium tilalma). Amennyiben egy szerző több dolgozattal is nevez az OTDK-ra, s ezek
között tartalmi átfedés van, akkor szükséges a másik dolgozatra való hivatkozás ugyanolyan
módon, mint más felhasznált irodalom esetében. Amennyiben ez az önhivatkozás nem történik
meg, akkor az plágiumnak minősül és kizárással jár. A saját szövegek extenzív átvétele esetében is
elvárt, hogy ezek mennyisége ne haladja meg a más hivatkozott munkák esetében is elvárt szakmai,
tudományos szokásos mérleget. Amennyiben a bírálók úgy ítélik meg, hogy a dolgozatban jelentős
mennyiségű a hivatkozott saját szöveg extenzív átvétele, akkor az önplágium esetének fennállását a
Plágiumbíráló Munkabizottság fogja mérlegelni és értékelni.
A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az OTDT kizárja az OTDK-ról, a nevező
intézmény egyidejű értesítésével. Egyéb plágiumgyanús esetekben a dolgozat nem kerül
automatikusan kizárásra, az esetet a Plágiumbíráló Munkabizottság fogja mérlegelni és értékelni.
2. Formai követelmények
A dolgozatot számítógépen, szövegszerkesztő alkalmazásával kell elkészíteni, Times New Roman
betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel, sorkizárt igazítással. Kérjük a dolgozat
szerzőit, hogy a kézirat lezárásának időpontját egyértelműen nevezzék meg az év, hónap, nap
pontos megjelölésével, ezzel is segítve a korrekt bírálat létrejöttét.
Külső borító
A külső borítón középen, a felső harmadban szerepeljen az „OTDK-dolgozat" elnevezés 24-es
betűnagysággal. A külső borító alján, középen a 2019-es évszám (a konferencia évszáma)
szerepeljen szintén 24-es betűnagysággal.
A külső borítóhoz sablon letölthető az OTDK honlapján a „Pályamunkák követelményei”
menüpontban: http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei
Belső borító
A belső borítón kérjük feltüntetni 14-es betűnagysággal a szerző nevét, a dolgozat címét, (magyar
és angol nyelven), a konzulens és a küldő intézmény nevét, valamint a lap alján a kézirat
lezárásának időpontját az alábbi módon: pl. Kézirat lezárása: 2017. október 2.
A belső borítóhoz sablon letölthető az OTDK honlapján a „Pályamunkák követelményei”
menüpontban: http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei
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3. A dolgozat felépítése
 Külső borító
 Belső borító
 Tartalomjegyzék
 Táblázatok jegyzéke
 Ábrajegyzék
 Bevezetés
 Fejezetek (szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük stb.)
 Összefoglalás
 Irodalomjegyzék
 Mellékletek
Az oldalszámozás a Bevezetéssel, 1. oldalszámmal kezdődik. Az oldalszám a lap aljára, középre
kerüljön. A margó minden oldalon 2,50-2,50 cm.
A mellékletben táblázatok, ábrák, egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat
mondanivalója illusztrálását szolgálják, de nem képezik a dolgozat érdemi részét.
A dolgozat tartalmazza a tudományos munkáktól elvárt három pontot lefedő kötelező
elemeket:
a) a dolgozat elején (a bevezetőt követően) tartalmazza a szerző által megválaszolandó tudományos
kutatási kérdést;
b) explicit formában megadja kutatási modelljét és/vagy módszertanát;
c) a dolgozat végén megválaszolja a feltett tudományos kérdést; tézis-szerűen összefoglalja a
dolgozat tudományos szempontból új, vagy újszerű eredményeit.
Azok a dolgozatok, amelyek a Felhívás megjelenése előtt jogosultságot szereztek a 2019-es OTDKra, a legutóbbi/ az intézményi konferencia idején érvényes felhívás szerint beadhatók.
A dolgozatot a tudományos munkákkal szemben elvárt követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni. Ehhez ajánljuk a rendező intézmény honlapján (kgotdk2019.ktk.pte.hu) megtalálható
„Útmutató az OTDK dolgozatok elkészítéséhez” dokumentumot.
Hivatkozások: Harvard-rendszer szerint.
A helyesírás, a stílus és a fenti formai követelmények a bírálat szempontjai között szerepelnek. A
helyesírást illetően a magyar nyelvű dolgozatok esetében az MTA által kiadott, legújabb
(2015. szeptember 1-jétől érvényes 12. kiadás) „A magyar helyesírás szabályai” című kiadvány az
irányadó.
4. A rezümére vonatkozó szabályok:
A rezümé nem része a feltöltendő dolgozati törzsszövegnek, azt az OTDT online rendszerébe kell
feltölteni, csak a rezümé törzsszöveget (a többi adatot: szerző hallgatók neve, intézménye,
témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé nyelve: magyar. Amennyiben a pályamunka nyelve angol, ebben az esetben a rezümét a
hallgatónak magyarul és angolul is be kell adnia.
A rezümé szerkezete kövesse a dolgozatban is megjelenő tudományos jelleget, vagyis rövid
összefoglalásban (maximum 500 karakter) tartalmazza a
1. A vizsgált tudományos kérdést
2. A használt kutatásmódszertan bemutatását
3. Az elért eredmények rövid ismertetését
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5. A pályamunka előadása (prezentációja)
Az előadás (prezentáció) benyújtási rendje
A prezentációt (Power Point diasort, prezi.com vagy egyéb számítógépen levetíteni kívánt
prezentációt) a konferenciát megelőzően fel kell tölteni a rendező intézmény online rendszerébe.
A feltöltés határideje 2019. április 5. (23:59 CET). Az a hallgató, aki nem töltötte fel
határidőre a Szekciót rendező intézmény online rendszerébe a prezentációját, az
előadását számítógépes program használata nélkül, szóban tarthatja meg.
Fontosabb útmutatások a prezentáció elkészítéséhez
 A XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában az előadás értékelését a szakma
elismert képviselőiből álló zsűri végzi, amely tagjai a bíráló bizottság tagjai közül kerülnek
ki (az írásbeli munkákat vagy azok egy részét ismerik).
 A magyar nyelvű pályamunkák bemutatására 15 perc áll a hallgatók rendelkezésre, amely
időintervallumban a pályamunka szerzőinek szabad előadásban kell bemutatni a
pályamunka tartalmát és a kutatási eredményeket.
 Angol nyelven benyújtott pályamunkák esetén – amennyiben a prezentáció angol nyelvű
– a prezentáció ideje maximum 25 perc.
 Az angol nyelven benyújtott dolgozat esetén a prezentáció is megtartható angol
nyelven. Ebben az esetben a megfelelő szintű tolmácsolásról a hallgatót nevező
intézménynek kell gondoskodnia, de tolmácsolásra csak abban az esetben lesz szükség, ha a
hallgatóság és/vagy a zsűri erre vonatkozó igényét a tagozat kezdetekor jelzi. Ez vonatkozik
az angol nyelvű prezentáció vitájára is. Angol nyelven elhangzó prezentáció esetén magyar
nyelvű diákon kell bemutatni az előadás anyagát.
 A prezentációt vita követi a tagozati zsűri vezetésével.
 Ez esetben a prezentáció javasolt felépítése:
o Címdia (a szerző neve, az előadás címe, konzulens és intézmény neve)
o Tartalomjegyzék
o A dolgozat tartalmi bemutatása (8-10 dia, kontrasztos betű és háttér, min. 23-as
betűnagyság, max. 12 sor/dia, stb.)
o Összegzés
o (Források)
Az angol nyelven benyújtott dolgozatok is szakmai alapon kerülnek besorolásra a dolgozat
témájának megfelelő tagozatba. Ugyanaz a dolgozat különböző nyelven nem nyújtható be.
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