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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  

Vezetői Értekezletének állásfoglalása 

a COVID-19 miatti veszélyhelyzetre való tekintettel  

a TDK-ra és az OTDK-ra vonatkozóan 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezlete áttekintette a COVID-19 veszélyhelyzet 

hatását a TDK-ra és az OTDK-ra vonatkozóan, és ez alapján a következő állásfoglalást teszi: 

 

1. TDK-konferenciák megrendezése 

 

A tudományos diákköri tevékenységet folytató hallgatók számára a tavaszi félévben a hagyományok 

szerinti TDK-konferencia megrendezésére a felsőoktatási intézményekben nincs lehetőség, helyette a 

következőket ajánljuk: 

 

A) Amennyiben a tudományos értékek és a tudományetikai elvek betartásával, lehetőség 

szerint a nyilvánosság biztosításával lehetséges online konferencia rendezése, akkor az online TDK-

konferenciákat intézményi és kari TDK-konferenciaként elfogadjuk. Ez esetben a jegyzőkönyvet a 35. 

OTDK központi felhívásának értelmében fel kell tölteni az OTDT online rendszerébe, és amint 

lehetséges, a TDT-elnök aláírásával meg kell küldeni szkennelve az OTDT Titkárságának.  A 

jegyzőkönyvek befogadása 2020 szeptemberében, illetve amennyiben az későbbi, a veszélyhelyzet 

elmúltát követően történik, a hallgatók ekkor fognak e-mail-t kapni arról, hogy 30 napjuk van 

pályamunkájukat feltölteni. Mindeközben megkezdődik a 35. OTDK nevezési időszaka.  

 

B) Amennyiben online konferencia megrendezésére nincs lehetőség, akkor a tavaszra tervezett 

intézményi és kari TDK-konferenciákat az ősz folyamán pótolni tudják. Ezek a konferenciák 

megtarthatóak külön, de az őszre tervezett TDK-konferenciával együtt is. Azon hallgatók, akik közben 

abszolutóriumot szereznek, és most kivételes alkalommal szintén részt vehetnek az őszi TDK-

konferenciákon és ezeken jogosultságot szerezhetnek a 35. OTDK-ra. Az OTDT Vezetői Értekezlet 

kezdeményezi a 35. OTDK központi felhívásának azon módosítását, hogy 2020-ban abszolutóriumot 

szerző hallgatók 2020 folyamán és 2021 januárjában minden képzéstípusban jogosultságot kaphassanak az 

OTDK-ra, függetlenül attól, hogy az abszolutórium megszerzése előtt vagy után kerül erre sor.  

 

Felhívjuk a TDT-elnökök, -felelősök figyelmét, hogy közös célunk a minél kisebb lemorzsolódás, azaz 

annak elérése, hogy a TDK-konferenciák időpontjainak kényszerű módosulása miatt minél 

kevesebben essenek el az első fordulót jelentő megmérettetésen való részvételtől és az OTDK-n való 

bemutatkozás lehetőségétől. Kérjük, hogy ennek érdekében amennyiben szükséges, tavasszal online is 

tartsanak TDK-konferenciát. 

 

 

 

http://www.otdt.hu/


2. A 35. OTDK nevezési határidejének meghosszabbítása 

 

Az OTDT Vezetői Értekezlete konzultációt kezdeményez a szakmai bizottságok és a 35. OTDK 

ügyvezetései között az egyes nevezési határidők módosításának lehetőségéről. Tekintettel az írásbeli 

bírálatok elkészüléséhez szükséges időre, jelentősen biztosan nem tolhatóak el a nevezési határidők, de 

szeretnénk a lehető legtöbb időt biztosítani a kutatásokhoz és a pályamunkák elkészítéséhez. 

 

3. Az OTDT szakmai bizottságainak folyamatos működése 

 

Az OTDT Vezetői Értekezlete ezúton is felkéri az OTDT szakmai bizottságait, hogy a tavasz folyamán 

is tartsák a kapcsolatot az intézmények képviselőivel és a 35. OTDK szekcióinak rendezőivel e-mail-

ben, telefonon és online konzultációk, ülések formájában. Ennek elsődleges célja a 35. OTDK 

előkészítésének folytatása, továbbá a megszokottnál is fontosabbá vált a jó gyakorlatok, tudások, 

ismeretek megosztása. 

 

4. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács működése 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Vezetői Értekezlete és Elnöksége online ülésekkel 

folytatja a közös munkáját. Az OTDT Elnökség következő ülését ebben a formában 2020. június 5-én, a 

Tanács ülését 2020. június 22-én tartjuk.  

Kiemelt célunk, hogy a 2021. évi 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián minél több 

hallgató vehessen részt és mutathassa be pályamunkáját. Kérjük a témavezetők, a TDT-elnökök, -

titkárok és -felelősök, az OTDT és szakmai bizottságai vezetői és tagjai, valamint a 35. OTDK 

rendezői segítségét, hogy közösen ismét bebizonyíthassuk: A TDK örök! 

 

Vigyázzanak magukra és családtagjaikra, legkésőbb jövő év tavaszán, a 35. OTDK-n pedig személyesen is 

találkozunk! 

 

Budapest, 2020. április 9.  
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