
36. OTDK központi felhívás 

3. számú melléklet 
 

Az OTDK-n történő szakmai elismerés keretszabályai 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Díjazás 

 

1) Az OTDK szekcióiban a szakmai elismerés formái a helyezések és a különdíjak. Az OTDK 

központi felhívása rögzíti ezek maximális arányát a bemutatásra került dolgozatokhoz képest. 
 

2) A helyezések és különdíjak kizárólag szakmai elismerések, kiadásuk a díjazott munkák szakmai 

tartalmán alapul, nem függ attól, hogy jutalom kapcsolható-e hozzájuk. 
 

3) Az OTDK szekcióiban kizárólag az adott szekció főzsűrije jogosult helyezések és különdíjak 

odaítélésre. 
 

4) Az OTDK szekcióiban kizárólag a tagozati zsűrik tesznek javaslatot benyújtott 

jegyzőkönyveikben a főzsűri számára a helyezésekre és különdíjakra
1
. 

 

5) Az OTDT és az OTDK arculati elemeit tartalmazó, az előadó diákok szakmai munkáját elismerő 

oklevél csak a helyezésekkel és különdíjakkal adható ki. 
 

 

Jutalmazás 

 

7) A helyezésekhez és a különdíjakhoz – a szekció Szakmai Bizottságának a hagyományokat is 

figyelembe vevő előzetes állásfoglalása és a főzsűri konkrét döntése alapján – jutalom is 

kapcsolható. 
 

8) Ez a jutalom lehet közvetlen anyagi érték nélküli (pl. publikációs lehetőség), vagy anyagi 

értékkel is rendelkező (pl. pénz-, tárgy- vagy szolgáltatási jutalom). 
 

9) Külső szponzor által a szekciók szintjén felajánlott jutalomnál a befogadhatóságról – a 

felajánláshoz tartozó esetleges megkötések mérlegelése után – a szakmai bizottság elnöke és az 

ügyvezető elnök a főzsűri ülését megelőzően együttesen dönt. 
 

10) Külső szponzor által az OTDT szintjén felajánlott, és az OTDT elnöke által befogadott 

jutalmakkal kapcsolatos esetleges egyedi eljárásrendről az OTDT titkára előzetesen írásban 

tájékoztatja a szakmai bizottság elnökét és ügyvezető elnökét. A konkrét döntés ebben az esetben is 

a főzsűri kezében van. 
 

11) A jutalmak befogadásánál és kiosztásánál az OTDK rangját, valamint az arányosságot is 

figyelembe kell venni. 
 

12) A konkrét tagozatokhoz kapcsolódó – befogadott – szponzori támogatásokról és felajánlott 

jutalmakról a tagozat ülésein a zsűri elnöke indokolt esetben tájékoztatást adhat, illetve a tagozati 

üléseken elhelyezhetők a szponzorok tájékoztatói 
 

13) A szekciók záróünnepségén a díjak mellé befogadott jutalmak ismertetésekor – az arányosságot 

figyelembe véve, a rendezvény gördülékeny lebonyolítását nem veszélyeztetve – a szponzor neve 

megjeleníthető. Kivételesen indokolt esetekben a szponzor képviselője is bevonható a díjátadásba. 

                                                           
1
 Ez alól – hagyományainknak megfelelően – az egyedüli kivétel a PSAT különdíj, amelyre a PSAT főzsűrin jelen lévő 

képviselője tesz javaslatot, a főzsűrin kiválasztott tagozati első helyezettek névsorának megismerése után. 


