
A Biológia Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Biológia Szakmai Bizottsága 
(továbbiakban 
Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a következők 
szerint határozza meg: 

1. § 
A felsőoktatási intézmények Szakmai Bizottsághoz kapcsolódó tudományos 
diákköreiben folytatott tevékenységet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 54. §-a, illetve 63. §-a 4. bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik 
lehetővé. A tudományos diákkörök működésének célja: 
–– a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, 
–– a kötelező tananyagot meghaladó, kiemelkedő tudományos igényű önképzés 
ösztönzése, 
–– a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények 
szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, 
–– a tudományos utánpótlás elősegítése, 
–– a magyar és idegen nyelvű szakmai nyelvtudás fejlesztése, 
–– az eredmények hasznosításának támogatása. 
A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és 
oktatók, illetve a kapcsolódó külső intézetek elméleti és gyakorlati szakembereinek 
(kutatók) együttműködésével folyik. 
 
2. § 
Az OTDT Biológia Szekciójának két évenként megrendezésre kerülő országos diákköri 
konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja, amelynek tagjai: 
(1) A Szakmai Bizottság elnöke, két elnökhelyettese és titkára; 
(2) A felsőoktatási intézmények (ld. melléklet) küldöttei. A Szakmai Bizottságba a 

felsőoktatási intézmények egy-egy oktató tagot delegálnak. A képviselőket az 

intézmény/kar vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. 

Amennyiben a képviselő a Szakmai Bizottság ülésén akadályoztatása miatt részt venni 

nem tud, a Szakmai Bizottság titkárának az ülés kezdetéig megküldött elektronikus 

levelében maga helyett más, szavazati joggal rendelkező  képviselőt is kijelölhet 

(helyettesítő képviselő).  

Amennyiben valamelyik tag egymást követően három ülésen (távkonferencián) nem 

jelenik meg, és a helyettesítéséről sem gondoskodik, illetve nem jelzi akadályoztatását a 

Szakmai Bizottság elnökénél, az elnök kezdeményezi leváltását, és az intézmény/kar 

vezetőjét új tag delegálására kéri fel írásban. 

(3) A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) által delegált 1 fő. 
 
(4) A Szakmai Bizottság tiszteletbeli elnöke. 
 
(5) Az OTDK Biológia Szekciójának mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói 
képviselője, valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke. Bizottsági tagságuk 
az adott Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezésének elnyerésétől az azt 
lezáró- és értékelő tevékenység befejezéséig tart. 



A Szakmai Bizottságban 2. § 1.–3. pontjában felsorolt valamennyi tag szavazati joggal 
rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak 
legalább 51%-a jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság 
elnöke, elnökhelyettesei és titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az 
OTDT elnökének és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – az előző feltételek 
hiánya esetén is állást foglalhat és javaslatokat fogadhat el. 
 
(6) A Szakmai Bizottság munkájában meghívott tagként részt vesznek: 

(A) az intézmények egy-egy hallgatói képviselője; 
(B) az OTDT Titkárságának küldötte, továbbá 
(C) a rokon szakmai bizottságok képviselői. 

 
Valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szekció 
és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rendszeresen 
tájékoztatást kap. 
 
A Szakmai Bizottság elnökét és elnökhelyetteseit négy évre a Szakmai Bizottság választja 
meg. Az elnök és az elnökhelyettesek több alkalommal újraválaszthatók. Amennyiben 
időközi választásra kerül sor, az annak során megválasztott 
elnök/elnökhelyettesmandátuma a négy évből a még hátralévő időre szól.  
A Szakmai Bizottság elnökét és elnökhelyetteseit az OTDT egyetértésével az OTDT 
elnöke bízza meg. 
 
A Szakmai Bizottság elnökét a bizottság tagjai 2/3-os többséggel választják. Az elnök 
személyére az OTDT elnöke vagy az általa megbízott alelnök, továbbá a bizottság tagjai 
tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai Bizottság titkára gyűjti össze, akinek feladata az 
elnökválasztó ülés levezetése. 
A Szakmai Bizottság az elnök javaslatára tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli 
elnök személyére a Szakmai Bizottság elnöke tesz javaslatot, amelynek elfogadásáról a 
Szakmai Bizottság 2/3-os többséggel dönt. A tiszteletbeli elnök megbízatása 
határozatlan időre szól. A tiszteletbeli elnök megbízólevelét az OTDT állítja ki és az 
OTDT elnöke adja át. 
Az elnökhelyettesek és a titkár személyére a Szakmai Bizottság elnöke tesz javaslatot. Az 
elnökhelyetteseket a Szakmai Bizottság tagjai közül kell jelölni. A jelöltekről a Szakmai 
Bizottság szavazással dönt. A titkár a megválasztása után a  Szakmai Bizottság szavazati 
jogú tagjává válik. 
Az elnökhelyettesek és a titkár megválasztásához egyszerű többség szükséges. 
A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció (levelezés, postázás, 
másolás, stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök ill. a titkár és a mindenkori ügyvezető 
elnök feladata. 
Az OTDK Biológia Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és hallgatói képviselőjét a 
konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel. 
A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT Elnökségének felügyelete alatt az elnök, az 
elnökhelyettesek, a titkár, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő 
irányítja. A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök 
hívja össze félévenként legalább egy alkalommal. Az ülések meghívóját az OTDT 
Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai Bizottság titkára jegyzőkönyvet és 
emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy hónapon belül az a bizottsági tagok és 



az OTDT titkársága megkapnak.  A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök 
irányítja. 

3. § 
(1) A Szakmai Bizottság feladatai: 
–– a felsőoktatási intézményekben az élő természettudományok körében folytatott 
tudományos diákköri munka összefogása, 
–– az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, az OTDK-ra 
kerülő dolgozatok szakmai értékelési és díjazási alapelveinek és a pontozási 
rendszerének kidolgozása, 
–– az OTDK Biológia Szekció rendezvényeinek előkészítése, 
–– az OTDK Biológia Szekció munkájának értékelése, 
–– a kiemelkedő tudományos diákköri munkák publikálásának, és hasznosításának 
segítése, 
–– a diákköri munka fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez 
megfelelő eszközök és források keresése, 
–– a Szakmai Bizottságban nem képviselt, de a szekció munkájában érdekelt oktatási 
intézmények folyamatos tájékoztatása. 
(2) A Szakmai Bizottság javaslatot tesz a rendelkezésre bocsátott és egyéb pénzügyi 
forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. A szükséges egyéb források 
megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 
 (3) A Szakmai Bizottság elnökének feladatai: 
–– a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, 
–– kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, 
–– munkaterv készítése, 
–– a pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása 
–– javaslattétel Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, 
–– a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. 
–– A Szakmai Bizottság elnökét e feladatainak ellátásában a Szakmai Bizottság 
elnökhelyettesei segítik, illetve tartós akadályoztatása esetén e feladatokat ellátják. 
(4) Az ügyvezető elnök feladatai: 
–– a szakmai és szervezési feladatait a Szakmai Bizottság által meghatározott elvek 
alapján és azzal együttműködve végzi, 
–– átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, 
–– irányítja az OTDK-án bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és a tagozatok 
szerinti csoportosítását, 
–– kialakítja az OTDK tagozatait, 
–– gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és 
–– közreműködik a tagozatok zsűritagjainak kiválasztásában és felkérésében. 
 

4.§ 
 

A Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát maga alkotja meg az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács vonatkozó szabályaival összhangban. Az SZMSZ 
módosítását az OTDT, illetve a Szakmai Bizottság bármely tagja írásban 
kezdeményezheti a Szakmai Bizottság elnökénél. A beérkezett módosítási javaslatokat 
az elnök a Szakmai Bizottság következő ülésén napirendre tűzi, és azokat írásban az ülés 
előtt a tagoknak megküldi. A módosításokról a Szakmai Bizottság 2/3-os többséggel 
határoz. 
 



A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
Biológia Szakmai Bizottsága a 2014. március 20-i,2015. október 28-i és 2019. május 28-
iülésén módosította. 
 
 
Budapest, 2019. május 28.  
 
Dr. Padisák Judit sk. 
egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke 
 
Az OTDT Biológia Szakmai 
Bizottságában képviselt felsőoktatási intézmények 
Soproni Egyetem  
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (Debrecen) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest) 
Eszterházy Károly Egyetem (Eger) 
Nyíregyházi Egyetem(Nyíregyháza) 
Pannon Egyetem Mérnöki Kar (Veszprém) 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (Budapest) 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs) 
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (Szeged) 
Állatorvostudományi Egyetem (Budapest) 
Szent István Egyetem (Gödöllõ) 
 
Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható. 

 


