
 

 

XXXIII. OTDK szakmai beszámoló 

Orvos- és Egészségtudományi Szekció 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. A konferencia időpontja és helyszíne 

Pécs, 2017. április 18-21. 

 

 

2. Fontosabb adatok a konferenciáról 
(a) A dolgozatok, a tagozatok, a résztvevő hallgatók száma 

(b)  Az 1-3. helyezettek száma:  

(c) A helyezettek intézményi megoszlása 

 

A XXXIII. Orvos-és Egészségtudományi Szekció 531 nevezett előadást jegyzett 2017-ben. 

A diákkörös hallgatók 77 tagozatban mérettek meg Pécsett, 77 első helyezés, 84 második, 

13 harmadik, 77 Különdíj és 78 szponzori különdíj került átadásra az eredményhirdetésen. 

 

 

Általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szekciórész: 

 I. hely II. hely III. hely Különdíj 

Debreceni Egyetem 18 13 1 22 

Pécsi Tudományegyetem 13 16 2 9 

Semmelweis Egyetem 23 33 - 20 

Szegedi Tudományegyetem 13 12 - 17 

 

Egészségtudományok szekciórész: 

 I. hely II. hely III. hely Különdíj 

Debreceni Egyetem 4 4 1 - 

Miskolci Egyetem - 1 2 1 

Pécsi Tudományegyetem 3 2 4 5 

Semmelweis Egyetem 1 1 2 3 

Szent István Egyetem 1 - - - 

Szegedi Tudományegyetem 1 1 1 - 

Kutató Diákok Országos 

Szövetsége 

- 1 - - 

 

3. A szakmai bizottságok tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 

(10-15 mondatban) 

 

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció Szakmai bizottsága tevékenyen vett részt a 

konferencia részletes programjának kialakításában. A végleges tagozatok kialakítása és a 

zsűri bizottságok tagjainak véglegesítése is a Szakmai bizottsággal együttműködésben 



 

történt. Az esetleges összeférhetetlenségek elkerülése végett mindenképpen javasoljuk a 

következő szervezőbizottságnak a szoros együttműködés kialakítását a Szakmai bizottságon 

keresztül minden zsűritag delegáló intézménnyel. 

 

A szakmai program lebonyolítása során két helyszínen kerültek a szekció üléséi 

megrendezésre. Az egészségtudományi szekció rész a pécsi kar épületében (Vörösmarty 

utca 4.), az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész tagozatok az Általános Orvostudományi 

Kar szigeti úti épületében kerültek megrendezésre. A megnyitó és záró ünnepségeken kívül, 

mindkét szekciórész külön helyszínen tartott egy kötetlen hangvételű vacsorát a 

konferencián részt vevő hallgatóknak, zsűritagoknak és a kísérő oktatóknak. A 

záróünnepséggel egybekötött eredményhirdetés közös rendezésű volt. 

 

Az előadó hallgatók díjazásáról közös megegyezés alapján minden küldő intézmény maga 

gondoskodik, a helyi TDT döntésének megfelelően. A Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karán dékáni döntés alapján a felkészítő oktatók a hallgatókkal megegyező 

díjazásban részesültek.  

 

 

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

Megnyitó: 

Prof. Dr. Szendrő Péter 

Prof. Dr. Mátyus László 

Prof. Dr. Bódis József 

Dr. Borsodi Csaba 

Dr. Kucsera Tamás Gergely 

Prof. Dr. Droppa Judit 

 

Záró esemény: 

Dr. Szécsi Gábor 

Prof. Dr. Tóth Kálmán  

Prof. Dr. Mátyus László 

Prof. Dr. Miseta Attila 

Prof. Dr. Ertl Tibor 

Prof. Dr. Figler Mária 

Prof. Dr. Betlehem József 

Dr. Horváth Györgyi  

 

 

5. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása 

(15-20 mondatban) 

 

A Pécsi Tudományegyetem volt a 2017. évi XXXIII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia 3 szekciójának házigazdája 2017. április 18. és 21. között. A 3 szekció közös 

konferencia programjainak előkészítését a Pécsi Tudományegyetem oktatási 

rektorhelyettese Dr. Berke Gyula irányította. A 3 szekció közös programjainak: megnyitó 

ünnepség és az OTDK záróbuli szervezési feladatai mellett ez a mind a három szekció 

képviselőiből álló bizottság irányította a hallgatói szállások koordinálását, a konferencia 

arculatának kialakítását egyaránt. 

 

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció szakmai lebonyolításához a résztvevő 

társegyetemi grémiumvezetők segítségét kérte a pécsi szervezőbizottság. Mind a részletes 



 

tagozatok programját véleményezte, mind a szakértő zsűri összeállításában részt vett 

Szakmai Bizottság vezetősége. 

 

A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem TDT elnökségétől előre összeállított 

zsűri listák érkeztek a pécsi szervezőkhöz, ez nagyban megkönnyítette a fent említett 

képzőhelyekről érkező zsűritagok bevonását. A Semmelweis Egyetemről egy a házi TDK 

Konferencián készült zsűri lista került továbbításra a szervezőkhöz, így számos személyes 

egyeztetésre volt szükség, ami arányaiban több idejét vette igénybe a szervezőbizottságnak. 

Időigényes feladatnak bizonyult a témavezetői és bírálói összeférhetetlenségek kiszűrése. 

Alapvetően sikeres volt a képzőhelyek vezető oktatóinak bevonása a bírálóbizottságok 

munkájába. Továbbá a szekció hagyományainak megfelelően minden nagy képzőhely 1-1 

képviselőjéből és egy független, tudományos minősítéssel rendelkező bírálóból álló 

bizottságokat összeállítani. 

 

A pécsi illetőségű zsűritagok tájékoztatása a karon a konferenciát megelőzően megtörtént, a 

társegyetemekről és a független intézményekből érkező bírálók emailben kapták meg a 

bírálói munkához szükséges információkat. A bírálóbizottságok munkáját a minden 

tagozatban egy-egy hallgatói titkár segítette, a hallgatói titkári feladatokat (zsűritagok 

tájékoztatása a tagozat megkezdése előtt, vetítéstechnikai segítség, az időkeretek 

betartásához szükséges technikai segítség) a kar egyetemi hallgatói és PhD- hallgatói látták 

el. A konferencián részt vevő hallgatók étkeztetéséről és a konferencia ideje alatt a büfé és a 

regisztrációs és információs pult üzemeltetéséről is külön-külön hallgatói munkacsoport volt 

a felelős.  

 

A szervezési feladatok zavartalan lebonyolításához mind a Pécsi Tudományegyetem, mind 

az Általános Orvostudományi Kar megfelelő személyi és anyagi hátteret biztosított. A 

szervezőbizottság tagjai nagy kitartással és lelkesedéssel végezték feladataikat, a feladatok 

koordinálásában nagy szerepet vállalt a kar Tudományos Diákköri Tanácsának hallgatói 

tagozata Vass Réka Anna irányításával, aki a szekció hallgatói képviselője volt.  

 

A három szekció egy időben való megrendezése számos egyedi lehetőséget kínált a 

szervezőknek. A három szekció közös arculatát, mely tükröződött a közös honlap 

(otdk.pte.hu), a regisztrációs ajándékok, a rendezvényt népszerűsítő plakátok, szóróanyagok 

megjelenésében egyaránt. Az arculati munkák előkészítése és legyártatása a PTE Művészeti 

Kar tervezőinek irányításával a három szekció képviselőinek bevonásával történt.  

 

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció előadói között hagyományosan képviseltetik 

magukat a határontúli képzőhelyek. A határontúli hallgatók és oktatók bevonásában, a velük 

való közvetlen kapcsolattartásban nagy segítségünkre volt a HTDK munkatársa Gherdán 

Katalin. A határon túlról nagy számban érkeztek pályamunkák, 44 hallgatós küldöttség 

érkezett Pécsre, közülük 29 hallgató tartott előadást, 15 hallgató megfigyelőként vett részt a 

konferencián. A zsűri munkájába 7 határontúli oktató kapcsolódott be, akik 11 tagozatban 

végeztek bírálói tevékenységet. 

 

 

 

6. A konferencia rövid szakmai értékelése 

(5-10 mondatban) 

Az egyetemi tudományos diákköri mozgalom egyik célja, hogy a tehetséggondozásnak az 

egyetemeken szabályozott kereteket teremtsen. Az ezekben a tudományos műhelyekben 

folyó munkába becsatlakozó egyetemi hallgatók közül kerülnek ki a következő generáció 

oktatói. Megfelelő bevezetésük a tudományos élet vérkeringésébe elengedhetetlen ahhoz, 



 

hogy az egyetemi kutatócsoportok magas színvonalú munkájának folytatólagossága 

fennmaradjon. Ehhez nyújt segítséget az intézményekben évente megrendezésre kerülő 

házi TDK konferenciák és további tudományos diákköri rendezvények (TDK Szalon) sora, 

melyeken a hallgatók csiszolhatják előadói képességeiket, kipróbálhatják magukat 

tudományos vitákban, nemcsak oktatóikkal, de diáktársaikkal egyaránt.  

 

A szabályozott keretek megtartása elengedhetetlen a sikeres országos konferencia 

megszervezéséhez. Az idei konferencia szervezőiként örömmel vettük az újonnan 

bevezetett szabályokat, melyek szerint egy előadó hallgató egy előadással indulhat, 

valamint 2 mentort jelölhet meg témavezetőjeként. A konferenciasorozat egyik 

legkiemelkedőbb eseménye az MTA- TDK Prezentációs Díj Verseny, melyen minden 

szekció legjobbjai mérettettek meg multidiszciplináris közegben, ahol az Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció küldöttje nyerte el az egyik első díjat.  

 

7. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése (köszönetnyilvánítás) 

 

A sikeres XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megszervezéséhez 

nélkülözhetetlen segítség volt az OTDT Titkárság kitartó munkája. A konferencia 

előkészítésében és lebonyolítása alatt az OTDT Titkárság munkatársai mindenben a 

szervezők segítségére voltak.   Továbbá megteremtették annak a lehetőségét, hogy a 

központi forrásokból jelentős pénzösszegek álljanak a rendezőintézmények rendelkezésére, 

melyek nélkülözhetetlenek voltak a nagyszabású rendezvény létrehozásában.  

 

 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi 

Szekciójának szponzori támogatói voltak: 

 

Elektrofiziológiai Társaság 

Jakab Irén Alapítvány 

Klinikai Mikrobiológiai és Infektológiai Társaság 

Magyar Anatómus Társaság 

Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság  

Magyar Dermatológiai Társaság 

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság (MEAT) 

Magyar Farmakológiai Társaság 

Magyar Fogorvosok Egyesülete 

Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete (MFOE) 

Magyar Gasztroenterológiai Társaság 

Magyar Gyermekorvosok Társasága 

Magyar Gyógyszerészi Kamara 

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Magyar Idegtudományi Társaság 

Magyar Immunológiai Társaság 

Magyar Kardiológusok Társasága 

Magyar Mikrobiológiai Társaság 

Magyar Mikroszkópos Társaság 

Magyar Neurológiai Társaság 

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság 

Magyar Patológus Társaság 

Magyar Pszichiátriai Társaság 

Magyar Reumatológusok Egyesülete 

Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciója 



 

Magyar Tüdőgyógyász Társaság 

Magyar Urológus Társaság 

Medicina Könyvkiadó Zrt. 

Nemzetközi Patológiai Akadémia (IAP) Magyar Divíziója 

Panarom 

Pannon Hőerőmű Zrt. 

Pannon Patika Kft.  

Pécsi Sörfőzde Zrt. 

PTE KK Pathologiai Intézet 

Richter Gedeon Nyrt. 

Tüke Busz Zrt. 

Unilever Food Solution 

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága 

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

Magyar Ápolástudományi Társaság 

Magyar Védőnők Egyesülete 

Magyar Ápolási Egyesület 

Magyar Oxyologiai Társaság 

Coca-Cola Magyarország Kft., Budapest 

Eurest Kft. 

JOOLA Kft. 

MESZK 

Tolnatej Zrt. 

Toshiba Medical- Canon Group Hungary 

eisberg Hungary Kft. 

Nestlé Hungaria Kft. 

FruitVeB Magyar Zöldság-Gyümölcs-Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 

Kométa ’99 Zrt. 

Horváth Milán és János (HMJ) Pincészete 

Diagnosticum Kft. 

Elektrofiziológiai Társaság 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ertl Tibor 

A Szekció ügyvezető elnöke 

Prof. Dr. Mátyus László 

a Szakmai Bizottság elnöke 

 


