
Az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény NEGYEDIK RÉSZ, XVI. fejezetében, a 63 § (4) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti 

és Működési Szabályzata alapján az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság (a továbbiakban 

Szakmai Bizottság) működésének rendjét – az OTDT jóváhagyásával – a következők szerint 

szabályozzuk. 

 

1. § 

 

(1) A tudományos diákkörök informatika tudományi szekciójának országos rendezvényeit a 

Szakmai Bizottság irányítja. A Szakmai Bizottság koordinálja az informatika terület tudományos 

diákköreiben végzett tehetséggondozási tevékenységeket. 

 

(2) A Szakmai Bizottságot az informatikai képzési területen akkreditált szakkal rendelkező olyan 

felsőoktatási intézmények küldöttei alkotják, amely intézmények hallgatói korábbi OTDK-n 

informatikai témájú pályamunkát bemutattak. 

 

A Szakmai Bizottságba szavazati joggal 

a) minden fenti, hazai intézmény 1 oktatót, 

b) a legeredményesebb maximum 5 intézmény mindegyike további 1 oktatót, 

c) minden fenti, hazai intézmény 1 hallgatót,  

d) az előző két OTDK informatika tudományi szekciójában legeredményesebb határon túli 

olyan felsőoktatási intézmény, ahol magyar nyelven folyik informatikus vagy informatika 

tanári képzés 1 oktatót, 

e) a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) 1 küldöttet, 

f) a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) 1 küldöttet delegál. 

 

 

Minden határon túli felsőoktatási intézmény, ahol magyar nyelven folyik informatikus vagy 

informatika tanári képzés, a Szakmai Bizottságba 1–1 tanácskozási jogú oktatót delegálhat.  

 

Az informatikai képzési területen akkreditált szakkal rendelkező olyan felsőoktatási intézmény, 

amelynek hallgatói korábbi OTDK-n informatikai témájú pályamunkát nem mutattak be, a Szakmai 

Bizottságba 1–1 tanácskozási jogú oktatót delegálhat. 

 

A Szakmai Bizottság tagja – a bizottság tiszteletbeli társelnökeként – a bizottság előző elnöke. A 

Szakmai Bizottság tagja az (5) pont szerinti ügyvezető elnök, ügyvezető titkár, a hallgatói 

képviselők, valamint az előző konferenciát rendező ügyvezető elnök és ügyvezető titkár, 

tanácskozási joggal. 

 

A Szakmai Bizottság korábbi kimagasló TDK szervezői, segítői tevékenységet végző kollégát 

meghívhat tagjai sorába, tanácskozási joggal. 

 

A Szakmai Bizottság 3–5 főt meghív tagjai sorába a tudományos és szakmai szervezetek 

képviseletében, tanácskozási joggal. 

 

(3) A (2) a) – (2) d pontok szerinti oktatók megbízatása négy évre, a (2) c) pont szerinti hallgató 

megbízatása két, esetenként egy évre szól. A (2) e) pont PSAT delegáltjának megbízatási idejét a 

PSAT, a (2) f) pont DOSZ delegáltjának megbízatási idejét pedig a DOSZ határozza meg. 

 



(4) A Szakmai Bizottság tagjai sorából négyévenként elnököt, két alelnököt és két titkárt választ. Az 

elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökhelyettes, vagy titkár látja el az elnöki 

feladatokat, képviseli a bizottságot. 

 

(5) A Szakmai Bizottságba az országos konferenciák megszervezésére, lebonyolítására a felkért 

intézmény ügyvezető elnököt, ügyvezető titkárt, hallgatói képviselőt és helyettes hallgatói 

képviselőt, valamint döntésétől függően ügyvezető társelnököt delegál. Az ilyen módon delegáltak 

megbízatása két évre szól és az országos konferencia zárásakor jár le. 

 

(6) A Szakmai Bizottság az ügyvezető elnök megbízatásával egyező időre ügyvezető elnökséget 

hoz létre. Az ügyvezető elnökség tagjai: a Szakmai Bizottság elnöke, alelnökei, titkárai, az 

ügyvezető elnök, az ügyvezető társelnök, amennyiben betöltik e funkciót, az ügyvezető titkár, az 

ügyvezető hallgatói képviselő, a PSAT delegáltja és az előző konferencia ügyvezető elnöke. 

 

2. § 

 

(1) A Szakmai Bizottság feladatai: 

– megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

– kapcsolatot tart a bizottságban képviselt oktatási intézményekkel, az OTDT-vel és a szakmai 

tudományos szervezetekkel, egyesületekkel; 

– előkészíti az OTDK Informatika Tudományi Szekciójának rendezvényeit; 

– meghatározza az országos konferenciára kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és 

díjazásának elveit; 

– elősegíti a kiemelkedő tudományos diákköri munkák kezelését, hasznosítását; 

– közreműködik a tudományos diákkörök hazai és nemzetközi kapcsolatainak erősítésében; 

– kapcsolatot tart a Mestertanár Aranyéremmel kitüntetettekkel. 

 

(2) A Szakmai Bizottság véleményezi az országos tudományos diákköri konferencia céljaira 

rendelkezésére bocsátott pénz- és egyéb források felhasználását: 

– A pénzforrások megteremtését a szekciórendező intézmény kapcsolatainak felhasználásával 

és a Szakmai Bizottság közreműködésével az ügyvezető elnök szervezi. 

– Az országos konferencia után az ügyvezető elnök beszámol a források felhasználásáról. 

 

(3) A Szakmai Bizottság elnöke 

– az OTDT-ben ellátja a Szakmai Bizottság képviseletét, 

– koordinálja a kapcsolatot az országos hatáskörű szakmai szervezetekkel, 

– kétévente egyszer beszámol az OTDT-nek, 

– irányítja az ügyvezető elnökséget, 

– kijelöli a Szakmai Bizottság üléseinek napirendjét és időpontját, az üléseken elnököl. 

 

(4) A Szakmai Bizottság ülése rendezhető 

– személyes jelenléttel, 

– elektronikus ülés formájában internetes kapcsolaton keresztül. 

 

A Szakmai Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a szavazati jogú tagok 50%-a+1 fő részt vesz 

rajta (személyesen vagy elektronikusan), a döntésekhez egyszerű többség szükséges.  

 

A Szakmai Bizottság üléseinek állandó meghívottja az OTDT területért felelős alelnöke, valamint 

meghívót kap az OTDT Titkársága. Személyi kérdések kivételével az ülések nyilvánosak.  

Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet meg kell küldeni a Szakmai Bizottság tagjainak és az 

OTDT Titkárságának. 

 



(5) A Szakmai Bizottság által meghatározott elvek alapján az ügyvezető elnökség 

– dönt az OTDK-n bemutatásra kerülő dolgozatok befogadásáról, 

– kialakítja a konferencia tagozatait a bemutatásra kerülő dolgozatok körének összetétele 

alapján, 

– programbizottságot hozhat részre a TDK folyamatban jártas, elismert egyetemi oktatókból a 

dolgozatok bírálóinak kiválasztása és a bírálati folyamat koordinálása céljából, 

– gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról, 

– közreműködik a tagozatok zsűrielnökségének kiválasztásában és felkérésében. 

 

3. § 

 

(1) A Szakmai Bizottság ügyvezető elnöksége a Szakmai Bizottság elnökének irányítása mellett 

működik. 

 

(2) Az ügyvezető elnökség a Szakmai Bizottság ülései közötti időszakra ellátja a bizottság 

folyamatos feladataiból adódó operatív döntéseket igénylő tevékenységet. Az ülések nyilvánosak. 

Munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a Szakmai Bizottságnak. 

 

(3) Az ügyvezető elnökség igény szerint ülésezik, munka- és ügyrendjét saját hatáskörben alakítja 

ki, ülései nyilvánosak. 

 

 

4. § 

 

Ez a szabályzat az OTDT jóváhagyásával lép hatályba. 

 

A szabályzatban nem rendezett kérdésekben az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 

kell eljárni. 

 

 

Budapest, 2015. …. 

 

 

 

 Dr. Pataricza András s. k. 

 egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke 

 



Az OTDT Informatika Tudományi 

Szakmai Bizottságának intézményi összetétele (2015) 
 

Szavazati joggal rendelkezők: 

 

Budapesti Corvinus Egyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2 oktató és 1 hallgató) 

Debreceni Egyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Dunaújvárosi Főiskola (1 oktató és 1 hallgató) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2 oktató és 1 hallgató) 

Eszterházy Károly Főiskola (1 oktató és 1 hallgató) 

Gábor Dénes Főiskola (1 oktató és 1 hallgató) 

Kecskeméti Főiskola (1 oktató és 1 hallgató) 

Miskolci Egyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Nyugat-Magyarországi Egyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Óbudai Egyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Pannon Egyetem (2 oktató és 1 hallgató) 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2 oktató és 1 hallgató) 

Pécsi Tudományegyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Széchenyi István Egyetem (1 oktató és 1 hallgató) 

Szegedi Tudományegyetem (2 oktató és 1 hallgató) 

Határon túliak szavazati jogú képviselője (1 oktató) 

PSAT delegáltja (1 fő) 

DOSZ delegáltja (1 fő). 


