
 

Beszámoló a XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekciójának 

munkájáról 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. A konferencia időpontja és helyszíne 

 

A XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekciójának az ülését az ELTE 

Bölcsészettudományi Kara rendezte meg 2019. április 24-26. között Budapesten a Kar 

Múzeum körúti épületeiben. 

 

 

2. Fontosabb adatok a konferenciáról 

 

(a) A dolgozatok, a tagozatok, a résztvevő hallgatók száma: 

393 bemutatott dolgozat, 46 tagozat, 398 részvevő hallgató. 

(b) Az 1-3. helyezettek száma. 

Összesen 128 helyezett dolgozat 

44 I. helyezett 

50 II. helyezett 

34 II. helyezett 

 

(c) A helyezettek intézményi megoszlása 

 

  I II III Összes % 

ELTE BTK 27 22 19 68 53,125 

DE BTK 6 9 1 16 12,5 

SZTE BTK 4 4 4 12 9,375 

PTE BTK 3 3 2 8 6,25 

KRE BTK 2 2 2 6 4,6875 

PPKE BTK 1 5 2 8 6,25 

KEE 1 0 0 1 0,78125 

EKE BMK 0 2 0 2 1,5625 

BBTE 0 1 3 4 3,125 

AVKF 0 1 0 1 0,78125 

RFKMF 0 1 0 1 0,78125 

PE  0 0 1 1 0,78125 

  44 50 34 128 100 

 

 

3. A szakmai bizottságok tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 

(10-15 mondatban) 

A szakmai bizottság a korábbi gyakorlatnak megfelelő módon irányította a szekcióülés 

megszervezését, több alkalommal megvitatta az előkészületeket, meghallgatta az ügyvezetés 

beszámolóját az előkészületekről. A 2019. április 5-i ülésen a szakmai bizottság 

jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetésnek a tagozatok kialakítására, illetve a tagozati 

zsűrik összetételére vonatkozó javaslatát. Ezt követően csak előre nem látható, váratlan 

események (pl. megbetegedés) következtében történt egy-egy változtatás a tagozati zsűrik 

összetételében. A szakmai bizottság tagjai közül többen is nagyon segítőkész módon 



 

szorosan együttműködtek az ügyvezetéssel a szervezés során felmerült kérdések tisztázása 

érdekében. 

Az OTDK Titkárságának munkatársai a szekcióülés előkészítése és lebonyolítása idején is 

folyamatos, kivételesen segítőkész támogatást nyújtottak. E nélkül a program 

megszervezése szinte lehetetlen lett volna. Mindezért az ügyvezetés hálás köszönetét fejezi 

ki. 

 

 

4. A megnyitó és a záróülés résztvevői (közéleti és a tudományos élet szereplői) 

A megnyitót az ELTE által szervezett két szekció, a Humán Tudományi, illetve a 

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció közösen, egy 

rendezvény keretében tartotta az ELTE Bölcsészettudományi Kar Gólyavár nevű 

épületében. 

 

A megnyitón részt vett Szendrő Péter, az OTDT elnöke, Borhy László, az ELTE rektora, 

Cziráki Szabina, az OTDT titkára, Sonkoly Gábor, az ELTE Bölcsészettudományi Karának, 

illetve Demetrovics Zsolt, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja, Borsodi Csaba, a 

Humán Tudományi Szakmai bizottság elnöke, Gáspár Mihály, a Pedagógiai, Pszichológiai, 

Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság elnöke, Ritoók Zsigmond, a Humán 

Tudományi Szakmai Bizottság korábbi elnöke, Nádasdy Ádám, aki a nyitóelőadást tartotta, 

valamint az OTDT további képviselői, az ELTE és a Bölcsészettudományi Kar számos 

vezetője és oktatója. 

 

 

5. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása 

(15-20 mondatban) 

A konferencia megszervezése számos kihívás elé állította az ügyvezetést. A Humán 

Tudományi Szekció 2019. évi ülése a közel négyszáz hazai és határon túli induló mellett a 

zsűritagokkal, megfigyelő oktatókkal, hallgatókkal és középiskolásokkal együtt hat-hétszáz 

részvevőt mozgatott meg. Ilyen létszámú résztvevő esetén a szállás és étkezés biztosítása, a 

programszervezés, az egyes személyes kéréssekkel való törődés olyan követelményeket 

támaszt, amelyeknek bármely hazai felsőoktatási intézmény is csak kockázatosan tud 

megfelelni. Megfontolandónak tartja az ügyvezetés a szakmai feladatok és a szervezési, 

lebonyolítási teendők jövőbeli szétválasztását. 

2019-ben tudomásunk szerint első alkalommal voltak a Humán Tudományi 

Szekciónak olyan külföldi OTDK résztvevői is, akik nem határon túli magyar nyelvű 

felsőoktatási intézményben tanulnak, hanem hazai intézmények külföldi, magyarul nem 

tudó hallgatói. A hazai felsőoktatás nemzetköziesítése következtében a jövőben is számítani 

kell Magyarországon tanuló, magyarul nem tudó hallgatók nevezésére. Az OTDK 

intézményrendszerének fel kell készülnie az ilyen hallgatók részvételének lehetővé tételére 

és annak lehetőség szerint való megkönnyítésére. 

2019-ben először került sor az OTDK szekcióiban a Roska Tamás előadás 

megtartására. Az ügyvezetés a Titkárságtól kapott szempontok szerint szervezte meg ennek 

a lebonyolítását. A Roska Tamás előadást a Humán Tudományi Szekcióban Huszthy Bálint, 

a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar doktorjelöltje tartotta. 

Ugyancsak először került sor 2019-ben a sportprogramoknak az OTDK ülése alatti 

megszervezésére. Az ügyvezetés úgy látta, hogy ez rendszeridegen elem maradt a program 

során. A résztvevők nem azzal a szándékkal érkeztek a szekcióülésre, hogy ott 

sporteseményen vegyenek részt, hanem a korábbi gyakorlatnak megfelelő tudományos 

diákköri rendezvényre készültek. A kihelyezett sporteszközök alkalmi igénybevétele 

ellenére is indokolatlannak látja az ügyvezet és a sportprogramoknak az OTDK 

eseményei közé való kötelező beillesztését. 



 

A nagyobb konferenciák szervezése napjainkban egyértelműen eltávolodik a 

papíralapú anyagok tömeges sokszorosításának gyakorlatától és egyre inkább a digitális 

megoldások felé mozdul el. Az ügyvezetés javasolja, hogy a jövőben az OTDK is ezt 

kövesse, tehát megfontolandó, hogy egy egységes, adaptálható konferencia applikáció 

szolgálja minden szekció lebonyolítását. Az ilyen technikai megoldások befogadása a 

környezetvédelmi és papírkímélő szempontok mellett közelebb hozhatja az OTDK 

szervezését az azon résztvevő egyetemisták generációjához. Ennek biztosításához egy az 

OTDT által fejlesztetett alapszoftver költséghatékony megoldás lenne. 

Több felkért bíráló szóvá tette, hogy a jelenlegi felsőoktatási jövedelmi körülmények 

között méltánytalan honorárium nélküli bírálatot kérni a kollégáktól. Emellett az is kiderült, 

hogy mivel a tudományos minősítési rendszerek a tudománymetriai mutatóknak egyre 

nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, így többen visszautasítják azokat a feladatokat, 

amelyen nem kapcsolódnak se anyagi elismeréshez, se a tudománymetriai rendszerekben 

nem regisztrálhatók. A jövőben fel kell készülni ezeknek a problémáknak a kezelésére.  

Emellett 2019-ben az is egyértelműen hátrányosan befolyásolta a bírálati folyamatot, 

hogy az MTA kutatóintézeteiben dolgozó kollégák közül többen az intézményük 

bizonytalan helyzete miatt nem vállaltak bírálatot, épp a kutatóintézetük fennmaradását 

lehetővé tevő pályázatokon dolgoztak a bíráltatási folyamat idején.  

  

6. A konferencia rövid szakmai értékelése 

(5-10 mondatban) 

A konferencia az OTDK szabályozásának megfelelően, a Humán Tudományi Szekció 

szokásait követve zajlott. A beérkezett dolgozatokból negyvenhat tagozat szerveződött, 

mindössze néhány olyan dolgozat volt, amelynél harmadik bíráló felkérése vált szükségessé. 

 

A Jogorvoslati bizottsághoz, amelynek az elnöke Pete László, tagjai Ferenczi Attila és Seres 

Dániel volt mindössze néhány bejelentés érkezett. Ezeket a jogorvoslati bizottság elbírálta, a 

döntéséről tájékoztatta az érintetteket. Egy ügyben az ügyvezetés az OTDT Etikai 

Bizottságához fordult, amely az ügyvezetést és a szakmai bizottságot elmarasztaló 

határozatot hozott. Az Etikai Bizottság állásfoglalásának a tervezetével kapcsolatban a 

Humán Tudományi Szakmai Bizottság 2019. június 7-én tartott ülésén egyhangú határozatával 

úgy döntött, hogy az Etikai Bizottságnak az ügyvezetést, illetve a Szakmai Bizottságot 

elmarasztaló álláspontját visszautasítja.  

 

7. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése, a szervezésben, 

lebonyolításban résztvevők száma – köszönetnyilvánítás 

 

Az OTDK ülések finanszírozásának megváltozása, a tervezhető előfinanszírozás 

rendszerében bevezetése nagyban megkönnyítette a szervezők munkáját. Az így biztosított 

forrás megnyugtató anyagi hátteret jelentett az előkészületek során. A korábbi támogatási 

rendszerhez képest ez a megoldás nagy előrelépést jelentett, aminek a megtartása indokolt és 

kívánatos a következő OTDK szekcióülések előkészítése során. 

A szekcióülés megszervezéséhez külső támogatók segítségét is sikerült megszerezni, amely 

jelentősen növelte az ügyvezetés anyagi mozgásterét. 

A pénzügyi támogatók között volt a Mastercard Hungary, a Diákhitel Központ, illetve a 

MÁV-Start, amely utóbbi a nem budapesti résztvevők számára ingyenes közlekedési 

lehetőséget biztosított a szekcióülésre utazók és onnan távozók számára.  

A támogatók között örömmel fogadta az ügyvezetés a különdíjak, illetve a résztvevők 

számára adható ajándékok felajánlóit.  

Különdíjat ajánlott fel 

 

az ELTE rektora,  



 

az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja,  

 

valamint a következő szervezetek és intézmények: 

 

Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért, 

Alföld folyóirat, 

Anyanyelvápolók Szövetsége, 

Artmagazin folyóirat, 

BCE Társadalmi Nem-és Kultúrakutató Központ, 

Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz, 

Budapesti Francia Intézet,  

CEU Press, 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 

Doktoranduszok Országos Szövetsége,  

ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely, 

ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 

ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 

Fiatalok Konferenciája, 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 

Hajnal István Kör, 

Határtalan régészet folyóirat, 

Jelenkor folyóirat,  

L’Harmattan Kiadó, 

LATIMO (Latin-Amerikai -Magyar Egyesület),  

Literatura folyóirat,  

Magyar Hagiográfiai Társaság, 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 

Magyar Nemzeti Múzeum, 

Magyar Néprajzi Társaság, 

Magyar Nyelv folyóirat, 

Magyar Nyelvőr folyóirat, 

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, 

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár,  

Mika Sándor Egyesület, 

MTA BTK Történettudományi Intézet, 

MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport,  

MTA Nőtörténeti Bizottság, 

MTA Sajtótörténeti Bizottság, 

Néprajzi Múzeum, 

NyelvEsély, 

Ókor Kulturális Alapítvány, 

Ókortudományi Társaság, 

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága,  

Spanyol Királyság Nagykövetsége Oktatási Hivatala, 

Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria, 

Színház folyóirat, 

Tom Lantos Intézet, 

Új Művészet folyóirat, 

Wallonie-Bruxelles International régió. 

 



 

A fentieken kívül számos tagozat helyezettjei kaptak különdíjakat, illetve kiadásra került a 

OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága Anderle Ádám különdíja is. 

 

Az ügyvezetés sajnálattal vette tudomásul, hogy a Nők a Tudományban Egyesület korábban 

felajánlott különdíját az OTDT vezetésének döntése értelmében nem adhatta ki a 

szekcióülés során, és köszönettel vette ehelyett a BCE Társadalmi Nem-és Kultúrakutató 

Központ és a MTA Nőtörténeti Bizottság különdíjra vonatkozó felajánlásait. 

 

A szekcióülés résztvevőinek kiadható jutalmat ajánlott fel a 

Rubicon folyóirat és  

ELTE Eötvös Kiadó. 

 

Az ügyvezetés hálás köszönetét fejezi ki a szponzorok, a különdíjak és a jutalmak felajánlói 

támogatásáért. 

 

A szekcióülés megszervezését négytagú szervezőbizottság fogta össze, amelynek Nagy 

Balázs ügyvezető elnök és Vadas András ügyvezető titkár mellett Domanovszky Dorottya és 

Somogyi Hedvig voltak a tagjai.  

A szervezésben nélkülözhetetlen segítséget nyújtott az ELTE számos szervezeti egysége, 

illetve a Hallgatói Önkormányzat és számos hallgató.  

 

 

Budapest, 2019. július 9. 

 

 
 

Dr. Nagy Balázs 

A Humán Tudományi Szekció ügyvezető elnöke 

 

 

 
 

Dr. Vadas András 

A Humán Tudományi Szekció ügyvezető titkára 


