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1. A konferencia időpontja és helyszíne, címe 
 
2019. április 11-13., Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, Rákóczi út 
80. 

 
2. Fontosabb adatok a konferenciáról 

 
Az OTDK 16 szekciója közül a Közgazdaságtudományi Szekció a legnagyobb szekciók egyike. A 
korábbi évek nevezett pályamunka számai az alábbi módon alakultak: 570 (2013), 424 
(2015), 350 (2017), amelyhez átlagosan 150 zsűritag és 50 oktató csatlakozott még 
vendégként. Ezek alapján  a pályázat beadásakor 390 nevezett pályamunkával, 39 tagozattal, 
420 fő résztvevő előadó hallgatóval, 160 zsűritaggal és 60 vendéggel (nem zsűritag oktató, 
megfigyelő hallgató, vendég) számoltunk a 2019-es OTDK esetében.   

A rendezvény lebonyolítását követően az alábbi létszámokról számolhatunk be: 
 

 403  fő regisztrált versenyző résztvevő 

 218  fő regisztrált zsűritag 

 38  fő regisztrált kísérő oktató, külső látogató 

 51 fő regisztrált középiskolás 

 129 fő szervező, hallgatói szervező, PTE KTK oktató 

 30  fő VIP, partner, meghívott 

 47  fő egyéb regisztrált 

Összesen 982 fő regisztrált valamilyen formában, de ebből 66-an lemondták, kizárták őket, 
illetve egyéb okokból kifolyólag előre jelezték, hogy nem tudnak eljönni a rendezvényre, 
ezért összesen 916 fő regisztrált résztvevővel számolunk. 
 
A pályamunkák száma az alábbiak szerint alakult: 

 431 nevezett dolgozat 

 368 előadott dolgozat 

 44 tagozat 

 Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a korábbi évek csökkenő tendenciája megállt; a pécsi 
OTDK-ra többen regisztráltak versenyzőként, zsűriként, mint a korábbi évek versenyeire. 

 
3. A szakmai bizottság tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 
 
Szakmai előkészületek 

Miután az OTDT Közgazdasági Szakbizottsága előtt bemutatott kandidáló pályázatunk 
sikeresnek bizonyult, megkezdődött a szisztematikus építkezés minden területen, így a 
szakmai kérdéseket illetően is. Ennek első lépése egy olyan csapat felállítása volt, amely 
egyrészt az operatív munkát el tudta látni, másrészt pedig egyfajta segítő/tanácsadó 
szervezetként is működhetet. Fontos volt, hogy olyan személyek/oktatók vegyenek részt 



ebben a munkában, akiknek már jelentősebb OTDK-tapasztalatuk volt, számos versenyen 
vettek részt hallgatóként vagy témavezetőként. A szakmai kérdések irányítását az ügyvezető 
elnökség Prof. Kaposi Zoltánra bízta, aki 2015 óta PTE KTK TDT-elnökeként tagja volt a 
Közgazdasági Szakbizottságnak is. Az operatív szakmai munka feladata Pelles Márton 
doktoranduszhoz került, aki 2015-ben és 2017-ben két OTDK-n is díjat nyert, s mellette 
PSAT-díjjal is rendelkezik. Ezen kívül a KTK öt intézetéből is kijelölésre kerültek azok az 
oktatók, akik az intézetek szakmai profiljába illeszkedő kérdésekben segítették az 
Ügyvezetést. 

A szakmai szervezés az OTDT előírásainak megfelelően ment végbe. Fontosak voltak a 
korábbi versenyekből származó szakmai tapasztalatok, illetve azok a szakmai értékelések, s 
az értékelésekből következő vizsgálatok, amelyeket a Szakbizottság a szervezésünk előtti 
időben elvégzett. Ezek között olyan kérdések és határozatok voltak, amelyek szabályozták a 
plágium széles világát, voltak megbeszélések a 60/36 pontos határ kapcsán, a bírálati 
pontszámok szóródásáról, a zsűrilétszámra vonatkozóan stb. Ezek a szakbizottsági döntések, 
értelmezések nagyban segítették a racionális irányítást a verseny alatt. A másik ilyen 
nagyobb lépés a zsűri-pool kialakítása volt, amelyre lényegében háromnegyed éven át 
lehetett jelentkezni, s 2018 őszére már körvonalazódott egy olyan lista, amely később alapját 
adhatta a tagozati zsűrikialakításnak. Természetesen számolni kellett azzal, hogy az egyéni 
oktatói „zsűriaspirációk” változhatnak, s egy évvel a verseny előtt jelentkezők egy része 
visszaléphet, de indulásnak mindenképpen kellett egy adatbázis. 

Tagozatok és zsűrik összeállítása 

Közben az intézményi TDK-versenyek fordulói már zajlottak, s a hallgatói jelentkezések után 
2019 januárjára tisztázódott, hogy hány pályamunkát kell kezelni. A pályamunkák száma a 
továbbiakban néhány esetben változott, hiszen a szűk, 16 tudományági besorolás miatt az 
interdiszciplináris témák közül több még márciusban is került hozzánk, de ez nem okozott 
különösebb problémát.  

A szakmai szervezés innentől kezdve magasabb sebességi fokozatra váltott. Nagyjából három 
hét alatt kellett összerakni a lehetséges tagozati beosztást, aminél természetesen 
elsődlegesnek a hallgatói besorolásokat vettük alapul. Hamar kiderült, hogy ez sok esetben 
nem lehetséges, teljesen téves vagy más szándékú igények is felmerültek a hallgatók 
részéről, így a pályamunkák egy része esetében másfajta besorolást kellett keresni. A 
szakmai csapat kialakította azokat a tématerületeket, amelyekkel le lehetett fedni a 
pályamunkák témáit, ennek során 45 tagozatot állítottunk föl, figyelve arra, hogy az egy 
tagozatba sorolt dolgozatok száma 7-nél ne legyen kevesebb, de 12-nél se több. Az 
elsődleges besorolást a Közgazdasági Szakmai Bizottság elnöksége is átnézte, javaslatokat 
tettek a változtatásokra, s ennek nyomán a 2019. február 14-i Szakbizottsági ülésre már egy 
életképes javaslattal tudtunk menni, ahol különösebb nehézségek nélkül, néhány 
módosítással (kéréssel) a Szakbizottság jóvá is hagyta a tagozati besorolást. (Néhány későn 
ébredő intézmény így is maradt, sőt még a verseny előtt is kaptunk kéréseket egy-egy 
dolgozat tagozati besorolásának változtatására, de ezeket már nem tudtuk tolerálni.)     

A 2019. február 14-i Szakbizottsági ülésre készítettük el a tagozati zsűribeosztást is. A 45 
tagozathoz a korábbi előterjesztésnek megfelelően alapvetően 4 fős zsűriket rendeltünk, 
azzal a céllal, hogy ha egy zsűritag esetleg visszamondja a részvételt, akkor is meglegyen a 
minimum létszám, vagyis a 3 fő. Találkoztunk azzal a nehézséggel, hogy egyes 
tématerülethez ötször-hatszor annyi zsűritag is volt a pool-ban, míg más esetben éppen csak 
össze tudtunk hozni egy három fős testületet. Ez tapasztalat is: a következő alkalmakkor a 
TDT-felelősöknek figyelmet kell fordítani sokoldalúságra, a szélesebb merítési bázisra.  



Az alapszándékot világossá tettük: elkerülni a pécsi rendezés miatt a pécsi zsűritagok 
szerepeltetését. Tartaléktagnak három esetben jelöltünk (kényszerből) pécsi kollégát, de 
szerencsére egyetlen alkalommal sem kellett pécsi oktatónak belépnie a zsűribe. A zsűri 
kialakításakor szintén alapelv volt, hogy a tagozati zsűriket úgy szerveztük össze, hogy 
azokban versenyzői-intézményi érdekeltség ne legyen. Ez természetesen azzal is együtt járt, 
hogy azok a küldő intézmények, akik nagyon sok versenyzővel érkeztek, arányukhoz képest 
jóval kisebb érdekeltséget kaptak a zsűrikben, ugyanakkor a kevés versenyzős 
intézményekből több zsűritagot szerveztünk be. Alapvető szempont volt az is, hogy a zsűrik 
összeállításában az elnöki és a társelnöki posztra olyanokat jelöljünk, akik a 
szakmai/tudományos minősítést illetően magasabban állnak, ugyanakkor van már OTDK-
tapasztalatuk a korábbi versenyekről. A zsűritagok munkáját úgy terveztük, hogy közülük 
kerüljenek ki a dolgozatok bírálói. Némi kommunikációs probléma merült föl e téren, hiszen 
a kb. 170 zsűritagból kb. 35-40-en úgy értelmezték a feladatot, hogy az csak egy szóbeliből 
áll, ami pár óra alatt letudható. Végül is az ügyvezető társelnöki felhívások és levelek 
eredményezték azt, hogy a zsűritagok három fő kivételével mind vállalták a dolgozatok 
bírálatát, legfeljebb egy-egy dolgozat bírálatát utasították vissza. 

 

4.  A bíráltatás tapasztalatai - Bírálatok elkészítése, plágiumkérdés 
 

A bírálatok beszerzése nem kis teljesítmény volt. Bár bőségesen hagytunk időt március 
folyamán a bírálatok elkészítésre, de úgy tűnik, arra nem lehet elég sok időt hagyni. Ez egy 
folyamatos levelekkel való bombázását jelentette a zsűritagoknak, amelyben fel kellett 
hívnunk a figyelmet a bírálatok elmaradásából fakadó következményekre. Néhány esetben 
történtek visszamondások (menekülések), amelyek néhány esetben egészségügyi 
problémákra (kórház stb.), időközben bejött külföldi szereplési lehetőségekre, családi 
problémákra stb. nyúltak vissza, s emiatt a zsűrikben is számos esetben kellett a 
tartaléktagot taggá előléptetni, de végül is a bírálatok jelentős része néhány napos csúszással 
beérkezett, s a mintegy tucatnyi renitens is produkálta a bírálatokat április elejére. A 
bírálatok csúszása miatt késett a harmadik bírálatok beérkezése is, hiszen a 15 pontos 
bírálati pontkülönbségek miatt 36 pályamunkát ki kellett adnunk harmadik bírálónak. Itt is 
megpróbáltuk a tartaléktagoknak, a pool-ban lévő oktatóknak a feladatot kiadni, de szembe 
kellett néznünk azzal, hogy a néhány napos határidő miatt ebbe már néhány pécsi kollégát is 
be kellett vonni, amit persze csak olyan esetben vállaltunk föl, ha a tagozatban nem volt 
pécsi versenyző. A pécsi bírálatok esetében minden alkalommal jeleztük az Elnökségnek 
ennek szükségességét. Végül is a beérkezett 431 pályamunkából 368 dolgozat bemutatására 
nyílott lehetőség. A két szám közötti különbség oka a 36 pontos határ el nem érése, az 
időközben megváltozott hallgatói szakmai aspirációk, a munkába állás, külföldi jelenlét stb. 
volt a jellemző.  

A beérkezett pályamunkák plágiumkeresőn mentek át. A SZTAKI plágiumkeresője elég 
terjedelmes anyagot produkált, amit a szabályoknak megfelelően alkalmaztunk. A 
Szakbizottság felállított egy négy fős ad hoc bizottságot, amely a plágiumkereső által 
megkérdőjelezett eseteket megvizsgálta. Ennek nyomán végül is négy pályamunkát ki kellett 
zárni a versenyből. Ezt követően már a verseny előtti napokban felmerült még két eset, 
amely hasonló elbírálás alá esett, illetve egy esetben magyarázatot kellett kérnünk a 
témavezető - hallgató kapcsolatról egy nyomtatásban megjelent munkát illetően, de ezt 
végül is a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a pályamunka bemutatható. 

 



5. A szakmai program lebonyolítása és a zsűrizés tapasztalatai 

A verseny április 11-12-én zajlott. Mivel 45 tagozatot szerveztünk, így célszerűnek tűnt 
három egyenlő részre bontani a versenyt, így három fél nap alatt kerültek bemutatásra a 
dolgozatok. A tagozati verseny megkezdése előtt mindhárom alkalommal 20 perces 
tájékoztatót szerveztünk a tagozati zsűrikben működő oktatóknak. Ez volt az a fórum, ahol a 
lebonyolítási szabályokat újfent megismerhették a kollégák. Ebbe beletartozott a 
bemutatásra fordítható idő szigorú betartása, az angol nyelvű prezentációkra vonatkozó 
szabályok, a technikai háttérrendszer ismertetése, a zsűritől és a hallgatóságtól érkező 
kérdések kezelése, a pontozásos rendszer, a jegyzőkönyvek kezelése, az aláírások, a sorrend 
kialakítása, a főzsűriben való képviselet megszervezése stb. Mivel a legtöbb esetben már 
tapasztalt zsűritagokról volt szó, így a rákészülés nem okozott problémát, a felmerült 
kérdésekre mindenki választ kapott. A zsűrifelkészítésnél jelen volt a Szakbizottság alelnöke, 
aki több szükséges dologra, praktikus vonásra hívta fel a zsűritagok figyelmét.   

A tagozati munka megkezdése előtt gyors tempóban minden zsűri esetében megtörtént a 
jelenlét ellenőrzése. Szerencsére ezzel sem volt gond, a zsűritagok elégséges számban 
mindenhol jelen voltak, egyetlen egy eset volt csak, amikor az egyik zsűritag utazási 
nehézségek miatt 12 percet késett (állandó telefonkapcsolatunk volt vele), de végül is 
elindulhatott program, jelzem: a tartaléktag akkor is jelen volt. A versenyt úgy szerveztük, 
hogy mögötte teljes kari összetartás volt, vagyis a pécsi kollégák esetében ki volt jelölve az az 
oktatóbázis, akik közül pár perc alatt bármelyik zsűribe beléphetett volna egy pótember, így 
végül is nem volt veszély a verseny megrendezésére vonatkozóan, nem kellett élni a beugrás 
lehetőségével. 

Minden zsűri mellett dolgozott titkár. A titkárok a PTE KTK állományából kerültek ki: PhD-
hallgatók, vagy fiatalabb tanársegédek végezték ezt a munkát. A titkárok verseny előtt már 
egy hónappal kijelölésre kerültek: úgy alakítottuk a zsűriket, hogy a titkár szakmai 
érdeklődése paralell legyen a tagozat szakmaiságával. Minden tagozati ülésen rendelkezésre 
állt egy laptop a versenyzők számára, amelynek kezelésével bemutathatták dolgozatukat. 
Ezen kívül volt a zsűri előtt egy „oktatói laptop” is, ami azt célt szolgálta, hogy mivel a 
versenyzők elektronikusan pályáztak, ezért nyomtatott formában nem készültek dolgozatok, 
ám a zsűritagok közül azok, akik kíváncsiak voltak a dolgozatra, ott elérhették. Ezekre a 
zsűrilaptopokra a tagozati ülés előtt felkerültek a pályamunkák. A versenyzők esetében 
határidőre kellett feltölteni a prezentációkat, a szabályok miatt nem lehetett helyben. Egy 
tagozat esetében ettől el kellett tekintenünk, amikor is valamilyen adatátviteli probléma 
miatt a versenyzői laptopon csak három prezentáció jelent meg, ezért az ügyvezető társelnök 
a zsűrivel egyeztetve úgy határozott, hogy e tagozat esetében engedélyezzük a helybeni, 
pendrive-ról történő feltöltést. Ebbe a zsűritagok és a versenyző hallgatók egységesen 
beleegyeztek, így itt sem sérültek a versenyzői jogok. 

A tagozatok működése mindenhol végbement, szakmai problémákat nem jeleztek vissza a 
zsűritagok. Egyetlen olyan eset volt, amikor a tagozat elindult, de menet közben kiderült, 
hogy a 10 bejelentett pályamunkából csak öt versenyző érkezett meg. A tagozat 
természetesen elindult, mert nem lehetett tudni, hogy a versenyzők éppen mikor érkeznek 
(vagy egy másik teremben vannak), ám mivel csak öten maradtak, ezért a Szakbizottság 
elnöke egyeztetve a témában legközelebb álló másik tagozat vezetőjével, az értékelés 
kapcsán összevonta a két tagozatot, így végül is 44 tagozatba sorolódott a mezőny.  

A Főzsűri április 12-én 17 óra 30-kor ült össze. A jegyzőkönyveket begyűjtöttük, amelyek 
egyértelmű utalásokat adtak a díjazottakra vonatkozóan. A Főzsűri tagjai kivetítőn, a 
legnagyobb nyilvánosság mellett láthatták egy nagy Excell-táblában a pontszámokat, 



javaslatokat, amely alapján a versenyzők díjazása megtörténhetett. Vita nem alakult ki, 
csupán a különdíjak száma és eloszthatóság kapcsán kellett több változatot futtatni, de végül 
is a Főzsűri teljes támogatása mellett sikerült a különdíjak szétosztása. Megállapításra 
kerültek azok a versenyzők is, akiket a zsűrik prezentációs díjra javasoltak: végül is négy 
versenyző került be ebbe a körbe, akik majd június 4-én, 14 órakor megmérkőznek a 
továbbjutást jelentő helyért.  

A verseny után még egy komoly szakmai feladatunk van: az Elnökséggel egyeztetve az első 
helyezettek, s az elsőktől max. 1 ponttal elmaradó versenyzők esetében ajánljuk föl a 
publikálás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy max. 12 oldalas, a szakmaiságnak megfelelő 
(lektorálás) anyagok leadása után szeptember/október fordulójára (a 2017. évi győri 
kezdeményezést folytatva) létre kívánjuk azt a kötetet, amely sok hallgatónak talán az első 
tudományos publikációját tartalmazza. E folyamat működésére már felállt a pécsi csapat, a 
lektori tevékenységet a PTE KTK szakembergárdája fogja végezni. A publikálásra vonatkozó 
felhívások már kimentek, s erre már érkeznek a pozitív visszajelzések.   

Mindez azt jelenti, hogy a verseny szakmai lebonyolítását sikerült jól megszervezni, a KTK 
személyi bázisa jó háttérlehetőséget adott ehhez, végig érezhettük a kollégák támogatását 
minden kérdésben. Jól együtt tudtunk működni az Elnökséggel, a zsűrielnökökkel is, így úgy 
véljük, hogy mind hallgató, mind oktatói oldalról szemlélve sikerült egy jó versenyt rendezni. 
Mindennek értékelése persze majd 2019. június 4-i Közgazdasági Szakmai Bizottság ülésén az 
elnökség feladata.         

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

 
Megnyitó 
Elnökség: 
Bódis József professzor úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős 
Államtitkárságának oktatásért felelős államtitkára, 

Szendrő Péter professzor úr, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, 

Miseta Attila professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem rektora, 

Bakacsi Gyula professzor úr, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság elnöke 

Cziráki Szabina úrhölgy, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára 

Schepp Zoltán professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 
dékánja, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető elnöke 

Kiemelt résztvevők: 

Takácsné György Katalin professzorasszony, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság 
alelnöke 

Kósi Kálmán professzor úr, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság alelnöke 

Wimmer Ágnes professzorasszony, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság titkára 

Szabó Imre Szilárd úr, a Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselője 

Szatmári Alexandra úrhölgy, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának képviselője 

Szécsi Gábor professzor úr, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, 

Jenei Zoltán kancellár úr, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja 



Lengvárszky Attila kabinetvezető úr, a PTE Rektori Kabinetjének vezetője 

Madaras Zoltán elnök úr, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét  

Decsi István úr, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere 

Koltai Arnold elnök úr, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 
elnöke 

 

Záróesemény 

Elnökség: 

Szendrő Péter professzor úr, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke 

Bakacsi Gyula professzor úr, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság elnöke 

Cziráki Szabina úrhölgy, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára 

Schepp Zoltán professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 
dékánja, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető elnöke 

Kaposi Zoltán professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 
Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető társelnöke 

Szűcs Krisztián docens úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 
általános dékánhelyettese, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető társelnöke 

Kiemelt résztvevők: 

Szatmári Alexandra úrhölgy, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának képviselője 

Szabó Imre Szilárd úr a Doktoranduszok Országos Szövetsége képviselője 

Támogatók képviselői 

 
7. A középiskolások bevonásának tapasztalatai, tanulságai  

 
A XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának keretein belül 2019. április 11-én 11:00-
17:00 között középiskolai programsorozat valósult meg a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán. Az esemény ideje alatt a középiskolás hallgatók betekintést 
nyerhettek a tudományos kutatómunka világába szekciókon történő részvétel, valamint 
készségfejlesztő workshopok és feladatok kipróbálása által. A programsorozatra 42 diák 
érkezett 4 pécsi partneriskolából (Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Árpád Fejedelem 
Gimnázium és Általános Iskola, Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma, Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, 
Gimnázium), siófoki (Siófoki Perczel Mór Gimnázium), ajkai (Ajkai Bródy Imre Gimnázium és 
Alapfokú művészeti Iskola), várpalotai (PSZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma), valamint veszprémi gimnáziumokból (VSZC Közgazdasági és Közigazgatási 
Szakgimnáziuma, Vetési Albert Gimnázium). 

A programsorozat 11:00-kor indult a Fedezd fel magad! Campus sétával, melynek első 
lépéseként egy körbevezetés során a fiatalok megismerkedhettek a Kar történetével, ezt 
követően pedig a folyósókon elhelyezett standoknál különféle személyiségfejlesztő és -
feltáró feladatokat oldhattak meg 13:00-ig bezáróan, emellett pedig kipróbálhatták a rapid 
coaching folyamatát is. A szakmai alapot a feladatokhoz a PTE KTK Kompetencia- és 



Tehetségfejlesztő Központ mentorai, valamint az OTP Fáy András Alapítvány munkatársai 
szolgáltatták. 12-13:00 között időgazdálkodás, az ebédszünetet követően pedig 14-15:00 
között karriermenedzsment workshopokon vehettek részt, 14:00-től kezdődően 
betekinthettek a különböző szekcióelőadásokba, 15.00-17:00 között pedig Kutatótanoncok 
Kerekasztala című interaktív beszélgetést biztosítottunk számukra a Kar oktatói és volt TDK 
versenyzői segítségével, melyen az őket érdeklő kérdéskörök (továbbtanulás, közgazdász 
munka, kutatómunka, stb.) kapcsán kérdezhettek. 

A visszajelzések alapján a középiskolások kifejezetten élvezték a meghirdetett programokat, 
sokan tanultak újféle gondolkodásmódokat és ismerhették meg személyiségüket új 
perspektívákból. Egészen a kerekasztal beszélgetés végéig aktívak és érdeklődőek maradtak. 
Minden hallgató részére a napi programon való részvételt az OTP Bank ajándékcsomaggal 
támogatta, továbbá a megjelent hallgatók az eseménysorozat végével oklevélben 
részesültek. A távolabbról érkező középiskolások egy része maradt a pénteki napra is, és 
természetesen számukra mind a két nap programjait elérhetővé tettük. 

 
8. A Roska Tamás tudományos előadás tanulságai, tapasztalatai 
 
A Roska Tamás tudományos előadás és díjátadó a megnyitó keretében zajlott le, ami a 
megfelelő helyen és hangsúllyal szerepelt. Az OTDT szervezésében 2018 végére kapta meg az 
Elnökség a pályázók anyagait. Ezt követően egy korábbi szakbizottsági határozatnak 
megfelelően egy háromfős ad hoc bizottság bírálta el a pályázatokat, s állapította meg a 
sorrendet. A bíráló bizottságot Lengyel Imre professzor vezette, tagja volt még Kaposi Zoltán 
professzor és Radnai Márton kutató. A bizottság teljes egyhangúsággal javasolta a 
Szakbizottságnak, hogy a Roska Tamás tudományos előadást Berezvai Zombor (BCE) 
tarthassa meg. Előadás az innovatív kiskereskedők sikereségéről szólt, Mivel 20 percesre 
terveztük az előadást (amit előzetesen egyeztettünk is), így sikerült fenntartania a 
hallgatóság figyelmét.  

 
9. Sportprogramok a szekcióban  

 
A szakmai és fesztivál programokat sportprogramok is színesítették, melyek a kedvezőtlen 
időjárás miatt kevésbé voltak sikeresek. A PTE Sportiroda szervezésében zenés aerobiccal 
lehetett kezdeni a pénteki napot az OTDK-n a kollégium bejáratánál, illetve a Sportiroda 
munkatársai a városi vetélkedő kapcsán is készültek sportos feladatokkal, de azokat sajnos a 
rossz idő miatt és egy szervezési hiba okán nem vették igénybe a résztvevők. 

 
10. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása  

 
A nevezett, előzetesen bírált dolgozatok prezentációjára végül 45 tagozatban került sor, 
tagozatonként 7-12 előadással. A tagozati ülések lebonyolítására a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karának (KTK) és az Állam és Jogtudományi Karának 15 db 
tantermében került sor, 04.11.-én, csütörtökön 14.00-tól 18.00-ig, és 04.12.-én, pénteken, 
9.00-tól egészen 18.00-ig.  

A zsűritagok munkáját titkárok segítették, akik a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karának PhD hallgatói, fiatal oktatói közül kerültek ki. A tagozati 
zsűritagok rendelkezésre állt minden teremben egy, külön erre a célra beállított és a 
dolgozatokkal feltöltött, laptop, ahol a zsűritagok meg tudták tekinteni még egyszer a 



dolgozatokat. A termek prezentációk megtartására alkalmas laptoppal, projektorral, 
vetítővászonnal és presenterrel voltak felszerelve. 

 A program tervezésekor arra törekedtünk, hogy a programok helyszínei minél közelebb 
legyenek egymáshoz és hogy a résztvevőknek legyen lehetőségük megismerni a Pécsi 
Tudományegyetem keleti campusát és Pécs városát. A résztvevő hallgatóknak (előadók, 
versenyzők) a KTK-hoz legközelebb eső kollégiumban biztosítottunk szállást, a zsűritagokat, 
kisérőket pedig az egyetem épületének közelében elhelyezkedő 5 szállodában szállásoltuk el.   

Az OTDK-ra történő utazás megszervezésénél, az utazók kényelmét és az elszámolhatóságot 
szem előtt tartva, úgy döntött a szervezőbizottság, hogy minden egyetemi városba, ahonnan 
versenyzőnk érkezik, csütörtök (04.11.) reggel induljon egy különjáratú busz Pécsre. Így 
csoportokban érkeztek a versenyzők nagy része, és így is utaztak haza 04.13.-án. A 
zsűritagoknak, akik nem vették igénybe a leszervezett buszokat, külön-külön számoljuk el az 
útiköltségüket. Az adminisztráció felgyorsítása érdekében egy külön irodát biztosított a Kar 
erre a célra. 

Az ebédet és a vacsorát is a versenyprogram helyszínének közelében, Pécs város 2010-ben 
átadott Tudásközpontjának épületében biztosítottuk, a pénteki gálavacsora pedig szintén 
Pécs egyik legreprezentatívabb épületegyüttesében a Zsolnay-negyedben valósult meg. 

 
11. Milyen fejlesztések-újítások voltak az Önök szekciójában?  

 
A rendezvény alapvetően a fiatalokra, egyetemi hallgatókra fókuszál, azért az ő igényeiket, 
szokásaikat szem előtt tartva a PTE KTK beszerzett egy rendezvényt támogató applikációt 
(WHOVA), amely lehetővé tette, hogy a résztvevők tájékozódjanak a csúszásokról, 
változásokról, bejelölhessék a számukra fontos előadásokat, jegyzetelhessenek, illetve 
közösség építést segítendő, felvehessék egymással a kapcsolatot is.  Az applikációt összesen 
514 fő töltötte le és összesen 8200 alkalommal használták a konferencia ideje alatt. 

Annak érdekében, hogy az OTDK konferencia és tudományfesztivál jellegét erősítsük, ne 
versenyként tekintsenek rá a résztvevők, hanem tudományos kapcsolatépítési lehetőségként 
több kiegészítő programot terveztünk és valósítottunk meg.  

Szerveztünk napközbeni programként városfelfedező sétát kvízjátékkal egybekövetve, 
Nyomozz Pécsen (nyomkereső városnéző "verseny") címmel, és városnéző sétát is turizmus 
szakos hallgatóink bevonásával. Nagy sikerrel zárult a TEDx Pécs rendezvényünk is, melyen 
mintegy 400 fő vett részt és olyan kiváló előadókat hallgathattak kizárólag az OTDK 
résztvevői, mint Réz Anna (ELTE), Kiss Anita (SberBank) vagy Váradi József (WizzAir). A 
péntek esti  SoulWave koncert és rendezvény idejére biztosított Selfie – Machine és a Mash 
Machine is erősítette a fesztivál hangulatot. 

Újdonság volt az is, hogy a résztvevők utazásának megszervezését és annak finanszírozását a 
szervezőknek kellett megoldani az erre a célra kapott támogatásból.  Különjáratú buszokat 
rendeltünk minden egyetemi városba, hogy azokkal utazhassanak Pécsre és haza a 
résztvevők. Azon zsűritagok számára, akik saját gépkocsival, vagy tömegközlekedéssel 
oldották meg az utazást, egy külön gazdasági-pénzügyi irodát nyitottunk, ahol helyben el 
tudták végezni a szükséges adminisztrációt.  

 
 
 



12.  Tapasztalatok a Blog, Vlog, illetve egyéb Social Media felületekkel kapcsolatban  
 
Az OTDK megvalósítása során az alábbi kommunikációs tevékenységeket végeztük el.: 

- Honlap és social media felület készítése a résztvevők tájékoztatására. A facebook 
oldalt 407 fő követte. A kiemelkedő bejegyzések (képek, videók) átlagosan 1400 főt 
értek el. A facebook esemény több mint 30.000 emberhez ért el 2019.05.08.-ig. 

Honlap: https://ktkotdk.pte.hu/hu ; www.kgotdk2019.ktk.pte.hu 
Social media: https://www.facebook.com/kgotdk2019/ 
 

- Sajtóanyagok készítése és kiadása. Mellékelve 
 

- A megnyitó és a záróesemény sajtó nyilvános volt, a sajtó képviselői interjúkat 
készítettek, sajtóanyagok felhasználásával megjelenéseket generáltak. 

 
- Egy hallgatói blog és egy hallgatói vlog felület működtetünk A cél, hogy az online 

felületeken látható legyen a felkészülés az OTDK-ra, hallgatói szemmel. A vlog 
bejegyzéseket átlagosan 152 alkalommal tekintették meg, 2019. május elejéig. 

 
https://ktkotdk.pte.hu/hu/otdk-blog 
https://www.youtube.com/watch?v=NAAYddX6Lb8&list=PL2bBlKvnbzah8ax6Iiydx5CI1syCN
NhRI  
 

- Két mood filmet is forgattak a médiamunkatársak és azokat publikáltuk is. A 
kisvideókat átlagosan 564 alkalommal tekintették meg, 2019. május elejéig. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jL2v0QH4EHM 
https://www.youtube.com/watch?v=jxQEA9ug5nU 
 

- Hallgatói tudósítás készítése az OTDK-ról, és annak közzététele (filmfelvételekkel, 
fotókkal, írással).  
 

https://ktkotdk.pte.hu/hu/otdk-blog/roviden-orok-elmeny-volt 
https://ktkotdk.pte.hu/hu/otdk-blog/ahogyan-en-lattam-a-xxxivotdk-t 
 

-  5-5 első helyezett előadásáról filmfelvétel készítése és közzététele (utólagos 
felvétel): 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHPkecpXpYMqejg&id=F9AA61EF1637B09D%21

2105&cid=F9AA61EF1637B09D 
 
13. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése  
 
Az Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 2019. április 11-13. között 
megrendezésre került „XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi szekció esemény alapvetően az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 1783/2018/FEKUTSTRAT sz. döntésében 
meghatározott szervezői támogatás segítségével valósult meg. 
 
Az eseményt azonban a Kar stratégiai és együttműködő partnerei jelentős anyagi 
támogatással, illetve szponzorációval segítették annak érdekében, hogy az erre az alkalomra 
megálmodott tudományfesztivál megvalósulhasson. A cégek rangsorában az MVM áll első 

https://ktkotdk.pte.hu/hu
https://www.facebook.com/kgotdk2019/
https://ktkotdk.pte.hu/hu/otdk-blog
https://www.youtube.com/watch?v=NAAYddX6Lb8&list=PL2bBlKvnbzah8ax6Iiydx5CI1syCNNhRI
https://www.youtube.com/watch?v=NAAYddX6Lb8&list=PL2bBlKvnbzah8ax6Iiydx5CI1syCNNhRI
https://www.youtube.com/watch?v=jL2v0QH4EHM
https://www.youtube.com/watch?v=jxQEA9ug5nU
https://ktkotdk.pte.hu/hu/otdk-blog/roviden-orok-elmeny-volt
https://ktkotdk.pte.hu/hu/otdk-blog/ahogyan-en-lattam-a-xxxivotdk-t
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHPkecpXpYMqejg&id=F9AA61EF1637B09D%212105&cid=F9AA61EF1637B09D
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHPkecpXpYMqejg&id=F9AA61EF1637B09D%212105&cid=F9AA61EF1637B09D


helyen az általa nyújtott 1 000 000,- Ft-os támogatással. A partner cégek a rendezvény off 
programjainak sikeres lebonyolításához különféle ötletes megoldásokkal járultak hozzá: Az 
ITSH a program első estéjére hirdetett TED-X előadások megszponzorálásával, a MOL a két 
napon át rendelkezésre bocsátott tuk-tuk kávékocsi megfinanszírozásával tette még 
emlékezetesebbé a rendezvényt. Az Információs Hivatal 300 000,- forinttal támogatta a Kart, 
hogy valamennyi hallgató fogadócsomagjába színvonalas ajándék: egy-egy jegyzetfüzet és 
golyóstoll is kerülhessen a 3D nyomtatással előállított OTDK szimbólum, a szerencsebagoly 
mellé. Az Aldi saját márkás müzliszeleteket, a Lafarge Cement Magyarország pedig a cég 
logójával ellátott papírzsebkendő csomagokat adott e célra. Az OTP reklámajándékokat 
tartalmazó ajándékcsomagok biztosításával az OTDK középiskolás programjának támogatását 
vállalta, két értékes tablet különdíjként való felajánlása mellett. A Hauni Hungaria Gépgyártó 
Kft. a 400 000 Ft-os szponzorációja mellett személyes részvétellel is megtisztelte végig a 
rendezvényt, az OTP és a MOL képviselőivel együtt.  
A fent leírt közel 3,5 millió Ft befolyt támogatás mellett a szombati díjátadón mintegy 4,5 
millió Ft értékben számos különdíj, vállalati, támogatói ajándék került kiosztásra a díjazottak 
számára. Nagy sikere volt a MorganStanley, az ExxonMobil és a Deloitte által felajánlott 
Media Markt ajándékutalványoknak. Népszerű ajándék volt a Wizzair által 3 versenyző 
részére felajánlott voucher. A SAS Institute hallgatónként 80 000 forintos képzési kuponnal, 
és a PTE KTK Simonyi Vállalkozásfejlesztési Központja nyári egyetemi voucherrel díjazta a 
kiemelkedő teljesítményű hallgatókat.  Az Alinea Könyvkiadóösszesen kb. 20 000,- Ft értékű 
könyvekből állított össze csomagokat 5 különdíjban részesülő hallgató részére. És végül, de 
nem utolsó sorban köszönet illeti a cégeket (Ernst&Young, PWC, a Magyar Cukor Zrt. és a 
Procter & Gamble, valamint a régióban ismert Mokos Pincészet), akik saját, színvonalas 
reklámtárgyaikból, termékeikből összesen 50 -100 000,- FT értékben összeállított 
ajándékcsomagokkal lepték meg a versenyen különdíjat nyert hallgatókat.  
 
14. A konferencia rövid szakmai értékelése 
A verseny szakmai lebonyolítását sikerült jól megszervezni, a KTK személyi bázisa jó 
háttérlehetőséget adott ehhez, végig érezhettük a kollégák támogatását minden kérdésben. 
Jól együtt tudtunk működni az Elnökséggel, a zsűrielnökökkel is, így úgy véljük, hogy mind 
hallgató, mind oktatói oldalról szemlélve sikerült egy jó versenyt rendezni. 
 
 
Pécs, 2019.05.22. 
 

……………………………………… 
Dr. Schepp Zoltán professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 

dékánja, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető elnöke 

 
 

………………………………………… 
Dr. Kaposi Zoltán professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 
Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető társelnöke 

 
………………………………………. 

Dr. Szűcs Krisztián docens úr, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának 
általános dékánhelyettese, a Közgazdaságtudományi OTDK ügyvezető társelnöke 

 



Program  

2019. április 11. csütörtök 

  

REGISZTRÁCIÓ: 9.00-17.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar és Állam- és Jogtudományi Kar (Rákóczi út 80.) 

  

KÁVÉSZÜNET: 9.30-11.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar és Állam- és Jogtudományi Kar földszint 

  

MEGNYITÓ: 11.00-13.00 

PTE Állam- és Jogtudományi Kar Molnár Kálmán előadóterem (Rákóczi út 80.) 

A XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi szekciójának megnyitója 

  

FEDEZD FEL MAGAD! CAMPUS SÉTA 11.00-13.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar 

Középiskolai program 

  

TEHETSÉGPONT WORKSHOP - IDŐGAZDÁLKODÁS 12.00-13.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar B 323/1-es terem 

Középiskolai program - regisztráció köteles! 

  

EBÉD 12.30-14.30 

Tudásközpont - Teleky Bistro (Universitas u. 2/A) 

  

TAGOZATI ZSŰRI ÜLÉSE 13.30-14.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Dr. Halasy-Nagy József Aula 

 

  

TEHETSÉGPONT WORKSHOP - PÉCSIKÖZGÁZ KARRIERUTAK 14.00-15.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar B 323/1-es terem 

  

TAGOZATI ÜLÉSEK 14.00-18.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar és Állam- és Jogtudományi Kar 

  



„Kutatótanoncok Kerekasztala” 15.00-17.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar B 323/1-es terem 

  

Doktori iskola kerekasztal beszélgetés 15.00-17.00 

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola (PTE Közgazdaságtudományi Kar 4. 

emeleti PhD szoba - megközelítés a hátsó lifttel illetve a hátsó lépcsőn lehetséges) 

Gazdálkodástani Doktori Iskola (Mediterrán Kávézó a Közgazdaságtudományi Kar 

udvarán) 

  

KÁVÉSZÜNET: 15.30-16.30 

PTE Közgazdaságtudományi Kar 1. és 3. emeleti zsibongó 

  

VACSORA 18.00-19.30 

Tudásközpont - Teleky Bistro (Universitas u. 2/A) 

  

TEDx 20.00-21.30 

Zsolnay Kulturális Negyed E78 (Felsővámház u. 52) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. április 12. péntek 

  

REGISZTRÁCIÓ: 8.00-tól 

PTE Közgazdaságtudományi Kar 

  

TAGOZATI ZSŰRI ÜLÉSE  8.30-9.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Dr. Halasy-Nagy József Aula 

  

TAGOZATI ÜLÉSEK 9.00-13.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar és Állam- és Jogtudományi Kar 

  

Szabadidős program 9.00-10.30 

Városnéző séta - indulás a regisztrációs pulttól 

  

TEHETSÉGPONT WORKSHOPOK 9.00-10.00 

Pécsiközgáz Karrierutak (ÁJK 104-es terem) 

Időgazdálkodás (ÁJK 105-ös terem) 

PTE Közgazdaságtudományi Kar 

  

KÁVÉSZÜNET: 10.00-11.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar 1. és 3. emeleti zsibongó 

  

EBÉD 12.00-15.00 

Tudásközpont - Teleky Bistro (Universitas u. 2/A) 

  

TAGOZATI ZSŰRI ÜLÉSE  13.30-14.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Dr. Halasy-Nagy József Aula 

  

TAGOZATI ÜLÉSEK 14.00-18.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar és Állam- és Jogtudományi Kar 

  

Szabadidős program 13.00-17.00 

Nyomozz Pécsen (nyomkereső városnéző "verseny") - (időtartam kb. 1 óra, indulás a 

regisztrációs pulttól bármikor, egészen 16.30-ig) 



  

KÁVÉSZÜNET: 15.30-16.30 

PTE Közgazdaságtudományi Kar 1. és 3. emeleti zsibongó 

  

Főzsűri ülése 18.00-19.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Rektori Tanácsterem 

  

Szakmai Bizottság ülése 18.00-19.00 

PTE Közgazdaságtudományi Kar, B313-as terem 

  

Fogadás 19.00 – 20.30 

Zsolnay Kulturális Negyed M21 (Felsővámház u. 52) 

  

KONCERT, Könnyűzenei program 21.00 – 22.30 

Zsolnay Kulturális Negyed E78 (Felsővámház u. 52) 

  

            

2019. április 13. szombat 

  

Díjkiosztó ünnepség  9.30 – 12.30 

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.) 

  

Ebéd 12.30 – 14.00 

Tudásközpont - Teleky Bistro (Universitas u. 2/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


