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A XXXIV. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció 

Szakmai Beszámolója 

 

1. A konferencia időpontja és helyszíne, címe 

Időpont:  2019. április 23-26. 

Helyszín:  Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. 

 A Szekció honlapjának címe: https://oetdk.unideb.hu/hu/otdk-2019 

 A Szekció e-mail címe: tdk@med.unideb.hu 

 

A konferencia Szervező Bizottsága: 

 

Dr. Mátyus László, egyetemi tanár, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), dékán, az Orvos- és Egészségtudományi 

Szakmai Bizottság elnöke 

Dr. Erdődi Ferenc, egyetemi tanár, ÁOK, ügyvezető elnök 

Dr. Balázs Margit, egyetemi tanár, Népegészségügyi Kar (NK), ügyvezető társelnök 

Dr. Szentandrássy Norbert, egyetemi docens, Fogorvostudományi Kar (FOK), ügyvezető titkár 

Dr. Bereczky Zsuzsanna, egyetemi docens, ÁOK, ügyvezető titkárhelyettes 

Ráduly Arnold Péter, egyetemi hallgató, ÁOK, hallgatói képviselő 

Szőllősi Gergő, PhD-hallgató, NK, helyettes hallgatói képviselő 

Kolostyák Zsuzsanna, egyetemi hallgató, helyettes hallgatói képviselő 

További tagok: 

Dr. Bácskay Ildikó, egyetemi docens, Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 

Dr. Hegedűs Csaba, egyetemi tanár, FOK, dékán 

Dr. Papp Zoltán, egyetemi tanár, ÁOK, dékánhelyettes 

Dr. Rehó Bálint, PhD hallgató, ÁOK 

Dr. Szöőr Árpád, egyetemi tanársegéd, ÁOK 

Dr. Vecsernyés Miklós, egyetemi docens, GYTK, dékán 

Dr. Vereb György, egyetemi tanár, ProScientia Aranyérmesek Társasága képviselője 

Szántó-Kiss Lívia, pénzügyi ügyvivő szakértő 

Bölcskei Dóra, egyetemi hallgató, Hallgatói Önkormányzat (HÖK) képviselő 

Szabó Máté, egyetemi hallgató, DE ÁOK TDT titkár 

Szilágyi András, egyetemi hallgató, ÁOK 

Törköly Péter Márk, egyetemi hallgató, HÖK képviselő 

 

2. Fontosabb adatok a konferenciáról 

(a) A dolgozatok, a tagozatok, a bemutatott pályamunkák száma: 

A XXXIV. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció konferenciáján összesen 545 pályamunkát/előadást 

mutattak be 78 tagozatban.   

 

(b) Az 1-3. helyezettek száma 

A konferencián az összes díjazott előadás száma 267, ami az elhangzott előadások 49 %-a.: 

1. díj: 78; 2. díj: 103; Különdíj: 86.  

 

(c) A helyezettek intézményi megoszlása: 

A helyezettek intézményi megoszlását az 1. sz. táblázat szemlélteti. A négy fő orvos- és egészségtudományi 

képzőhelyek szerezték a díjak többségét (258), ezeken kívül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1 

első helyet, a Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem 4 második helyet, a Gál Ferenc Főiskola és a 

Miskolci Egyetem 1-1 második helyet, az ELTE, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a Dugonics András 

Piarista Gimnázium 1-1 különdíjat szerzett.  

https://oetdk.unideb.hu/hu/otdk-2019
mailto:tdk@med.unideb.hu
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1. táblázat XXXIV.OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció 2019 

A díjazottak intézmények közötti megoszlása 

Egyetem Kar 
I. 

helyezés 

II. 

helyezés 

III. 

helyezés Különdíj Összesen 

Debreceni Egyetem 

Általános Orvostudományi Kar 11 15 0 16 42 

Népegészségügyi Kar 3 2 0 4 9 

Fogorvostudományi Kar 2 0 0 1 3 

Gyógyszerésztudományi Kar 2 1 0 2 5 

  Természettudományi Kar 0 0 0 1 1 

Helyezésenként összesen: 18 18 0 24 60 

Gál Ferenc Főiskola Egészség és szociális Kar 0 1 0 0 1 

Helyezésenként összesen: 0 1 0 0 1 

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 0 1 0 0 1 

Helyezésenként összesen: 0 1 0 0 1 

Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar 10 8 0 10 29 

Egészségtudományi Kar 2 4 0 3 9 

Gyógyszerésztudományi Kar 1 0 0 3 4 

Fogorvostudfományi Kar 0 1 0 0 1 

Helyezésenként összesen: 13 13 0 17 42 

Semmelweis Egyetem 

Általános Orvostudományi Kar 30 31 0 24 85 

Egészségtudományi Kar 2 5 0 0 7 

Gyógyszerésztudományi Kar 1 6 0 0 7 

Fogorvostudományi Kar 1 1 0 2 4 

Helyezésenként összesen: 33 44 0 26 103 

Szegedi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar 8 17 0 12 37 

Egészségtudományi és Szociális 

Képzési Kar 0 2 0 2 4 

Fogorvostudományi Kar 0 1 0 1 2 

Gyógyszerésztudományi Kar 3 3 0 1 7 

Természettudományim és 

Informatikai Kar 1 0 0 1 2 

Helyezésenként összesen: 12 23 0 17 52 

ELTE   0 0 0 1 1 

Helyezésenként összesen: 0 0 0 1 1 

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai 

Kar 

1 0 0 0 1 

Helyezésenként összesen: 1 0 0 0 1 

Szegedi Radnóti Miklós 

Kísérleti Gimnázium   0 0 0 1 
1 

Helyezésenként összesen: 0 0 0 1 1 

Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem 

Orvostudományi Kar 0 3 0 0 3 

Fogorvostudományi Kar 0 1 0 0 1 

Helyezésenként összesen: 0 4 0 0 4 

Dugonics András Piarista 

Gimnázium  0 0 0 1 
1 

Helyezésenként összesen: 0 0 0 1 1 
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3. A szakmai bizottság tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 

A Szakmai Bizottság fontos szerepet játszott a konferencia előkészületeinek irányításában és a konferencia 

szervezésében is. Prof. Dr. Mátyus László, a Szakmai Bizottság elnöke, egyben a rendező kar dékánja, kezdetektől 

részt vett a Szervező Bizottság munkájában. A Szakmai Bizottság tagjainak többsége részt vett az OTDT által 

szervezett rendezvényeken és ügyvezető elnöki tanácskozásokon, ahol rendszeresen tájékoztatást kaptak a konferencia 

előkészületeiről és a szervezés aktuális állapotáról. A Szakmai Bizottság TDT elnök tagjai segítették az egyetemekről 

delegált zsűritagok jelölését és a konferencia alatt is a szervezőkkel történő folyamatos kapcsolattartással biztosították 

a felmerült problémák megoldását. A Szakmai Bizottság minden tagja részt vett, ill. képviseltette magát a konferencia 

Prof. Dr. Mátyus László Szakmai Bizottság elnök által vezetett Főzsűri-ülésén és aktívan segítették az OTDT díjazásra 

vonatkozó szabályainak betartását és végső helyezések és díjak odaítélését.  

4. A bíráltatás tapasztalatai 

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban írott pályamunka benyújtása és bíráltatása nem követelmény. 

5. A zsűrizés tapasztalatai 

A konferencián részt vevő intézmények mindegyikétől kértünk zsűritag delegálását az intézmények hallgatói 

kvótáival arányosan. A négy fő orvos- és egészségtudományi képzőhely tekintetében 35-40 zsűritag jelölését kértük, 

akik az orvos-, fogorvos-, egészség- és gyógyszerésztudományi tagozatok zsűrizését is biztosítják. Az egyetemi 

zsűritagokon kívül számos egyetemektől független intézményből kértünk fel kutatókat/oktatókat a zsűrik ötödik, a 

résztvevő egyetemektől „függetlennek” tekinthető tagjának. Örömünkre szolgált, hogy számos neves 

akadémikus/egyetemi tanár/vezető kutató/oktató vállalta és látta el ezt a feladatot a konferencia során. 

A zsűritagokat az ügyvezető elnök a konferencia megkezdése előtt levélben tájékoztatta a munkájuk fő 

követelményeiről, amelyben felhívta a figyelmüket a pártatlan, tárgyilagos értékelésre és külön felhívta a figyelmet a 

középiskolások szereplésére és előadásuk koruknak és tapasztalataiknak megfelelő mérlegelésére.  

A tagozati ülések során a zsűrik munkáját egy hallgató és egy oktató segítette. A pontozások összesítését az oktató 

végezte és elektronikusan továbbította az eredmények rögzítéséért és tárolásáért felelős szervező bizottsági tagnak. 

Ismereteink szerint a zsűrizéssel kapcsolatban panasz nem merült fel sem a tagozati ülések során, sem a Főzsűri ülésen. 

Ezek alapján jogosan feltételezzük, hogy a helyezések kialakulása a zsűritagok tárgyilagos megítélésén és 

konszenzusán alapult. 

A szervezés tekintetében néha nehézséget okozott a delegált zsűritagok visszalépése és helyettesítésük. További 

problémát jelentett, hogy számos esetben a zsűritagoknak szerepelt hallgatója a konferencián és a zsűrik 

összeállításánál azt mindig ellenőrizni kellett, hogy a zsűritagot ne a saját hallgatójának tagozatához osszuk be 

bírálatra. A jövőre nézve hasznos lenne, ha a zsűritagok jelölése során maguk az intézmények előre jeleznék az 

esetleges összeférhetetlenséget a bírálati eljárás során. Az intézmények minden pozitív igyekeze ellenére a jelölt 

zsűritagok nem fedték le az összes lehetséges tagozatot, ezért jó lenne, ha a következő konferencián ez a kérdés is 

nagyobb figyelmet kapna. 

 

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

A konferencia megnyitója 2019. április 23-án 17 órától a Debreceni Egyetem Aulájában zajlott. A megnyitó 

ünnepség elnökségében foglaltak helyet:  

Dr. Hankó Balázs miniszteri biztos, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke.  

Prof. Dr. Tőzsér József, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese 

Prof. Dr. Mátyus László, az Debreceni Egyetem ÁOK dékánja, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi

 Szakmai Bizottság elnöke  

 

Az ünnepség további résztvevői: 

Dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára 

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága 

Dr. Balogh Judit, az OTDT elnökségének tagja 
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Miltner Noémi, Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Bankó Csaba, Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Prof. Dr. Fésüs László akadémikus, az MTA Biológiai Osztály elnöke . 

Prof. Dr. Erdődi Ferenc, az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció ügyvezető elnöke 

Prof. Dr. Balázs Margit, az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció ügyvezető társelnöke 

Dr. Szentandrássy Norbert, egyetemi docens, ügyvezető titkár 

Dr. Bereczky Zsuzsanna, egyetemi docens, ÁOK, ügyvezető titkárhelyettes 

Ráduly Arnold Péter, a DE ÁOK hallgatói elnöke 

 A Debreceni Egyetemről és a társegyetemekről számos kar dékánja és/vagy dékánhelyettese is részt vett a 

megnyitó ünnepségen. 

A megnyitó ünnepség résztvevőit Prof. Dr. Szendrő Péter, Dr. Hankó Balázs, Prof. Dr. Tőzsér József és 

Prof. Dr. Mátyus László köszöntötte.  

 Prof. Dr. Mátyus László megemlékezett a konferencia előtti napokban elhunyt Prof. Dr. Oláh Éváról, aki 

éveken keresztül volt az OTDT elnökségének tagja, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának 

elnöke és a DE OEC TDT elnöke, valamint a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója. 

A megnyitó szakmai díszelőadását Prof. Dr. Fésüs László akadémikus tartotta, aki hosszú éveken keresztül 

komoly szerepet játszott a tehetséggondozás egyetemi szintű fejlesztésében mentorként és témavezetőként és egyetemi 

vezetői tevékenysége által is.  

Ez évben került átadásra először a Roska Tamás díj, amelynek nyertese az Orvos- és Egészségtudományi 

Szekcióban Dr. Pipicz Márton, aki a Szegedi Egyetem Orvostudományi Karán 2018-ban szerzett PhD fokozatot. Dr. 

Pipicz Márton szakmai előadásában ismertette kutatásainak főbb eredményeit.  

Az ünnepélyes megnyitót a MediChoir kórus előadása és Borzási Márk orvostanhallgató zongorajátéka 
színesítették. 

Az ünnepélyes megnyitó a Debreceni Egyetem Díszudvarán tartott fogadással zárult. 

A konferencia tagozati ülései 2019. április 24-én és 25-én voltak 9-19 óra között 10 helyszínen. A Főzsűri 

ülésére 2019. április 25-én a Debreceni Egyetem Kenézy Villában került sor 18:30-tól. A résztvevők zenés-táncos 

esten a Klinika Egyetemi Klubban szórakozhattak 20 órától.  

A konferencia eredményhirdetéssel egybekötött záróünnepségére a Debreceni Egyetem Lovarda épületében 

került sor 2019. április 26-án 10 órától. A záróünnepség elnökségében foglaltak helyet: 

Prof. Dr. Mátyus László, az Debreceni Egyetem ÁOK dékánja, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi 

Szakmai Bizottság elnöke 

Dr. Balogh Judit, az OTDT elnökségének tagja 

Prof. Dr. Erdődi Ferenc, az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció ügyvezető elnöke 

Prof. Dr. Balázs Margit, az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció ügyvezető társelnöke 

Az ünnepségen megjelenteket Prof. Dr. Erdődi Ferenc és Prof. Dr. Mátyus László köszöntötte. Az 

eredményhirdetés előtt a Zeneművészeti Kar hallgatóinak fúvós kvintettjének műsorát hallgathattuk meg.  

 Az Egészségtudományi tagozatok díjait Prof. Dr. Balázs Margit a Szekció társelnöke és Dr. Kiss Tóth 

Emőke a Szakmai Bizottság társelnöke adták át. 

 Az Elméleti Orvostudományok tagozatok díjait Prof. Dr. Erdődi Ferenc a Szekció ügyvezető elnöke és 

Prof. Dr. Nyitrai Miklós a Pécsi Tudományegyetem ÁOK dékánja adták át. 

 A Gyógyszerésztudományi tagozatok díjait Prof. Dr. Halmos Gábor a Gyógyszerésztudományi Kar 

dékánhelyettese és Prof. Dr. Rakonczay Zoltán a Szegedi Tudományegyetem ÁOK TDT elnöke adták át.  

 A Fogorvostudományi tagozatok és a Konzervatív és Operatív Orvostudományi tagozatok díjait Prof. 

Dr. Mátyus László, az Debreceni Egyetem ÁOK dékánja és Prof. Dr. Ertl Tibor, a Pécsi Egyetem ÁOK TDT elnöke 

adták át.  

Az ünnepség után a delegációk hazautazása előtt a résztvevők hideg ételcsomagot vehettek fel. 

  

7.  A középiskolások bevonásának tapasztalatai, tanulságai (hogy érték el őket, hány középiskolás vett részt, 

mely intézményekből, milyen programokat szerveztek nekik, hasznosnak gondolják-e a középiskolások bevonását?) 
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A konferencián 49 középiskolai hallgató vett részt 29 középiskolai tanár kíséretében. A résztvevő hallgatók közül 

14 hallgató tartott előadást különböző tagozatokban. Két középiskolai hallgató kapott különdíjat a zsűrik döntése 

alapján.  

Az előadó hallgatók kiválasztása pályázat útján történt. A pályázati felhívást az ország összes középiskolájába 

eljutattuk. A benyújtott rezümék alapján a Szervező Bizottság tagjai döntöttek a pályázatok elfogadásáról és tagozati 

besorolásáról. 

A résztvevő középiskolás hallgatóknak és kísérőiknek az alábbi külön programokat szerveztük. 

2019. 04. 25. (csütörtök) 8:30-12:00 Sebészeti Műtéttani Tanszék: Műtéttani gyakorlati bemutató  

14:00-15:30 A Laboratóriumi Medicina Intézet bemutatása: In Vitro Diagnosztikai Központ  

16:00-18:00 Záró kerekasztal beszélgetés (az egyetem által nyújtott lehetőségekről, sikeres fiatal kutatók és orvosok 

bemutatkozása, oklevelek átadása a résztvevő diákok részére). Élettudományi Központ, F.015-016 tanterem 

 A középiskolások nagy érdeklődéssel követték a konferencia eseményeit és különösen élvezték az 

intézetlátogatásokat és a Pro Scientia és Weszprémi díjas hallgatókkal történt találkozást. Véleményünk szerint sikerült 

a középiskolai hallgatók érdeklődését felkelteni mind a hallgatói kutatómunka, mind pedig az orvos- és egészségügyi 

tanulmányok iránt a hazai egyetemeinken. 

 

8.  A Roska Tamás tudományos előadás tanulságai, tapasztalatai 

Az OTDT által meghirdetett Roska Tamás díj a XXXIV. OTDK Szekcióiban először került meghirdetésre és 

odaítélésre. Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióhoz számos érvényes pályázat (9) érkezett, amelyeket egy bíráló 

bizottság értékelt és hozta meg a döntését a díjazottat illetően. Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció első Roska 

Tamás díjasa Dr. Pipicz Márton, aki a Szegedi Egyetem Orvostudományi Karán szerzett általános orvosi diplomát 

és PhD fokozatot. A díj átadása előtt ismertettük Roska Tamás életútját, tudományról és a fiataloknak a tudományhoz 

való viszonyáról kialakult nézeteit és tanácsait, a tudományos diákkör fejlesztésében játszott alapvető szerepét. A 

Roska Tamás díjas előadás szakmai színvonala rendkívül magas volt és a díjazott kitűnő előadásmódja is tükrözte, 

hogy a díj ez évben méltó helyre került. A díj alapítása, a díjazott kiválasztásának kritériumai, nagymértékben 

megfelelnek a díj névadója igényes kutatói és pedagógiai szellemének és hozzájárul a TDK-ban dolgozó fiatalok 

motivációjához, valamint várható, hogy a közeljövőben egy nagy presztízsű díj lesz a tudományos diákköri munka 

elismeréseként. 

9.  Sportprogramok a szekcióban (konkrétan milyen programok, tevékenységek voltak, hol és hogyan 

népszerűsítették őket, hányan vettek részt a sportprogramokon, kaptak-e a résztvevők jutalmat, hasznosnak ítéli meg 

a sportprogramokat az OTDK-n?) 

Az egyetem a konferencia alatt biztosította a sportlétesítményekhez való hozzáférést, azonban a konferencia 

szoros programja miatt tapasztalataink szerint a hallgatóknak ezt nem volt módjuk igénybe venni. Hasonló okok 

miatt nem került sor extra sportprogramok szervezésére sem. 

 

10. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása (15-20 mondatban) 

Az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának konferenciája az egyik legnagyobb létszámú tudományos 

diákköri rendezvény mind a résztvevők létszáma (800-900 fő) mind az elhangzott előadások száma (545) szerint is. 

Ezért a konferencia szervezésében a korábbi hagyományokra támaszkodunk. Az idei konferencia rendezését 

nagymértékben könnyítette, hogy már a szervezés időszakában ismert volt az állami támogatás mértéke, amelyet 

szerződés formájában is rögzítettek már az elmúlt évben a Debreceni Egyetem és az EMMI között. A hagyományos 

szervezési módszer mellett, azonban az idei rendezvény számos új elemet is tartalmazott, mint pl. nagyszámú 

középiskolás részvétele, sportrendezvények szervezése, közösségi médiában történő megjelenés, stb. Úgy ítéljük meg, 

hogy e tekintetben nem tudtunk minden követelménynek megfelelni. A középiskolások részvételének szervezése 

véleményünk szerint sikertörténet, mivel az egész országra kiterjedő pályázattal sok hallgatót sikerült megszólítani és 

az előadással részt vevő hallgatók létszáma (14) is viszonylag magas volt. Adósak maradtunk viszont a 

sportrendezvények szervezésével, igaz viszont, hogy ez nem csak a mi feladatunk volt. E területen a közeljövőben 

történő fejlődés lehetőségét sem valószínűsíthetjük a konferencia szoros programja miatt. A közösségi média (blog, 

honlap) közepes szintű érdeklődést váltott ki, e tekintetben van lehetőség a fejlődésre a következő konferenciákon. 
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A fenti létszámmal lebonyolított konferencia szervezése nem könnyű feladat. Tovább nehezíti a program időben 

történő kialakítását, hogy az OTDT regisztráció határideje (február vége) és a konferencia kezdete (jellemzően április) 

közötti idő rendkívül rövid és ez alatt kell elvégezni a legtöbb szervezési munkát (tagozatok kialakítása, zsűrik 

kijelölése, programfüzet és rezümé kötet nyomdai előkészítése, szállásfoglalás és beosztás hallgatóknak és 

zsűritagoknak, stb). Az OTDT regisztrációs rendszere, különösen a szerzői sorrend és a témavezetők megnevezése 

kapcsán nem támogatja maximálisan a szervezők munkáját. Ezért pl. kénytelenek voltunk az intézményektől bekérni 

a helyes szerzői sorrendet, ill. az előadást tartó hallgató megnevezését többszerzős munkák esetén. A munka végső 

fázisában szembesülünk a hallgatók és zsűritagok extra kéréseivel a beosztást és a részvétel idejét illetően. Mindezeket 

a kérdéseket a jelen konferencia szervezése során megkíséreltük rugalmasan kezelni, szükség esetén a Szakmai 

Bizottság véleményét is kikérve, igyekeztünk a hallgató érdekeit szem előtt tartva dönteni. Sajnálatos azonban, hogy 

mindezek ellenére számos delegált hallgató (közöttük néhányan bejelentés nélkül) nem jelent meg a tagozati ülésen, 

ezáltal utólagos tagozati összevonásokra kényszerültünk, aminek következtében csökkent a kiadható első díjak száma. 

E tekintetben elvárható a delegáló intézmények fokozottabb figyelme a hallgatók kiválasztása és tájékoztatása során. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szervezéssel kapcsolatos felvetések, valamint a szervezők önkritikája elsősorban 

azt a célt szolgálja, hogy a jövőbeni konferenciák szervezői készüljenek fel, lehetőségeik szerint, ezen problémák 

feloldására. Összességében úgy érezzük, elsősorban a résztvevő egyetemektől kapott pozitív visszajelzések alapján, 

hogy a konferencia szervezési szempontból is sikeres volt és ezzel megőriztük az Orvos- és Egészségtudományi 

Szekció konferenciáinak hagyományosan jó színvonalát.  

 

11. Milyen fejlesztések-újítások voltak az Önök szekciójában? (applikációk, környezettudatosság stb.) 

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban igazán áttörő, újszerű fejlesztés e konferencia kapcsán nem volt. 

Az OTDT ajánlása alapján a középiskolások nagyobb számú részvételét illetően újszerű fejlesztésnek tekintjük az 

ország összes középiskolájába eljuttatott pályázati felhívásunkat és azok értékelését.  

A szervezés kezdeti fázisában terveztük egy konferencia applikáció létrehozását, amelyen a regisztráltak, a 

program és a rezümék is kereshetők. Ez akár a rezümé kötet kinyomtatását is feleslegessé tenné, ami nyilvánvalóan 

hozzájárulna a környezettudatossághoz. A konferenciával szemben támasztott követelmények azonban jelenleg még 

igénylik a nyomtatott programfüzet és rezümékötet kiadását, ezért e hagyományoknak megfelelően jártunk el, valamint 

az időben szoros, már az előzőekben elemzett program- és rezümékötet létrehozás miatt, technikai nehézségeink lettek 

volna az általunk kiválasztott applikációs felületre történő feltöltéssel. Javasoljuk azonban, hogy akár a következő 

konferencián alkalmazásra/kipróbálásra kerülhet egy konferencia applikáció. 

 

12.  Tapasztalatok a Blog, Vlog, illetve egyéb Social Media felületekkel kapcsolatban (hány embert értek el 

vele, visszajelzések, hasznosságuk) 

A konferencia hivatalos honlapja a https://otdk2019oe.unideb.hu/ címen érhető el, mely az értesítő e-mailekben 

került kiküldésre. A regisztráció is ezen online felületen keresztül történt, továbbá az absztraktkötet 

(https://otdk2019oe.unideb.hu/sites/default/files/file_uploads/orvoskepzes_otdk_2019_netre.pdf) és programfüzet 

(https://otdk2019oe.unideb.hu/sites/default/files/file_uploads/programfuzet.pdf) digitális verzióit is itt tettük közzé.  

A leggyakrabban megtekintett aloldalt közel 1300 alkalommal nyitották meg, a többi aloldal átlagosan 5-600 

megtekintést ért el. A blog a https://otdk2019oe.unideb.hu/blog címen érhető el, mely látogatottsága bejegyzésenként 

nem érte el a 200 főt. Vlog erőforrások hiányában nem készült. 

A résztvevők tájékoztatására a közvetlen e-mailes megkeresést tartottuk a legmegfelelőbbnek: így valamennyi 

változásról, programról időben értesítést kaptak a regisztrált résztvevők. 

 

13. A konferencia rövid szakmai értékelése 

(5-10 mondatban) 

A XXXIV. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció konferenciája, az előzőekhez hasonlóan, 

szakmai/tudományos szempontból magas színvonalú volt. A konferencián számos hallgató mutatott be előadást 

nemzetközileg elismert egyetemi/akadémiai kutatóműhelyekből. Örvendetes, hogy az orvos- és egészségtudományi 

képzőhelyeken az angol nyelvű képzésben tanuló diákok is egyre nagyobb számban vesznek részt a helyi és az 

országos konferenciákon is. Ezek a hallgatók már napjainkban is érezhető módon terjesztik jó hírét a TDK 

mozgalomnak szerte a világban. Pozitív fejleménynek tartjuk, hogy országosan elismert, egyetemekhez szorosan nem 

https://otdk2019oe.unideb.hu/
https://otdk2019oe.unideb.hu/sites/default/files/file_uploads/orvoskepzes_otdk_2019_netre.pdf
https://otdk2019oe.unideb.hu/sites/default/files/file_uploads/programfuzet.pdf
https://otdk2019oe.unideb.hu/blog
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