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OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság 

Munkabizottságok 

2020-2021 

 

 

Az aláhúzott személyek az adott bizottság koordinátorai. 

 

 

Zsűri pool előkészítő bizottság 

Tagozati zsűri kialakításáért felelős munkabizottság – állandó (kiemelt a munkája ad hoc jelleggel 

a konferenciát megelőző időszakban, következő: 2020. szeptember 15. – 2021. január 30.) 

„…tagozati zsűrik kialakításáért felelős szakterületi munkabizottságokat kér fel. A munkabizott-

sági tagságról önkéntes jelentkezést követően a Szakmai Bizottság dönt. A munkabizottságok 

mandátuma egy konferencia ciklusra szól…” (SZMSZ 5.2) 

E bizottságban mindig részt kell vennie az aktuális ügyvezetésnek! 

− Bán Erika 

− Dajnoki Krisztina 

− Koloszár László 

− Konczosné Szombathelyi Márta 

− Mitev Ariel 

− Musinszki Zoltán 

− Takácsné György Katalin 

 

Etikai bizottság 

A korábban megtárgyalt, elfogadott elvek mentén működő munkabizottság – állandó 

A bizottság működése a továbbiakban magába foglalja a publikálási gyakorlat (előidejűség, kon-

zulenssel, társszerzőkkel történő közös publikálásra vonatkozó) irányelveinek megfogalmazását, 

a hivatkozások (mérték, önhivatkozás stb.) kérdései mellett a bírálók (zsűritagok) összeférhetet-

lenségének kezelését és/illetve az elvárásokat, azok kommunikációját stb. 

− Ilyésné Molnár Emese 

− Kaposi Zoltán 

− Kósi Kálmán 

− Szatmári Alexandra 

− Szöllősi László 

− Wimmer Ágnes 
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Plágium bizottság 

a korábban megtárgyalt, elfogadott elvek mentén működő munkabizottság – állandó (kiemelt a 

munkája ad hoc jelleggel a konferenciát megelőző időszakban) 

A munkabizottság az elvek kidolgozását folyamatosan végzi, tervezetten 2020 őszén tárgyalja meg 

az előterjesztett irányokat a szakmai bizottság. 

− Kiss Ferenc 

− Lazányi Kornélia 

− Szatmári Alexandra 

 

Bírálatokat, értékelési rendszert felülvizsgáló bizottság 

A korábban megtárgyalt, elfogadott szempontok (60+40 pontos értékelőlapok) mentén a nagy 

pontkülönbségek kezelésének, okainak feltárása a feladat – ad hoc 

Szükséges a 2019. évi pécsi konferencia (és az azt megelőző) kiugró eseteinek vizsgálata, továbbá 

a 2023. évi konferenciára az értékelési és a probléma kezelési rendszerének kidolgozása, hogy azt 

már a 2021. őszi szekciófelhívásban meg lehessen jeleníteni. 

− Koloszár László 

− Musinszky Zoltán 

− Pelles Márton 

− Wimmer Ágnes/Csató László 

 

Adatbázis-fejlesztő munkabizottság 

állandó 

Az OTDT és az szakmai bizottság múltjával kapcsolatos, elérhető, meglévő adatbázisok összeál-

lítása, újak fejlesztése, kezelése, nyilvánossá tétele, a szakmai bizottsági munkát alátámasztó elem-

zések előkészítése, a szakmai bizottsági holnap fejlesztési, aktualizálási lehetőségeinek vizsgálata 

(tagozatok, témák, eredmények, SZMSZ, hírek mellett például saját értékelések, hallgatói vélemé-

nyek, riportok stb.) 

− Alpár Vera 

− Csesznák Anita 

− Kiss Ferenc 

 

Hallgatói, oktatói visszajelzéseket értélő munkabizottság 

állandó, de ad hoc jelleggel 

A 2019-ben lefolytatott elégedettségi felmérés eredményeinek értékelése, nyilvánossá tétele. 

Ebben mindig részt kell vennie a leköszönő ügyvezetésnek! 

− Csesznák Anita 

− Koloszár László 

− Putzer Petra 

− Wimmer Ágnes  
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PSA javaslattevő munkabizottság 

ad hoc jelleggel  

− Ilyésné Molnár Emese 

− Szatmári Alexandra 

 

Mestertanár Aranyérem javaslattevő munkabizottság 

ad hoc jelleggel  

− Karácsony Péter 

− Sasné Grósz Annamária 

 


