
A Kémiai és Vegyipari 

Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága 

(továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) az alábbiakban 

állapítja meg. 

 

1. § 

 

(1) A felsőoktatási intézményekben a tudományos diákkörökben folytatott tevékenységet a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 66. és79. paragrafusában említett jogok és 

rendelkezések teszik lehetővé. 

 

(2) A tudományos diákköri tevékenység célja: 

– a hallgatók bekapcsolása az elméleti és gyakorlati tudományos munkába, 

– a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá 

– a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni, vagy kollektív eredmények szakmai 

nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, a magyar és idegen nyelvű szakmai 

nyelvtudás fejlesztése, 

– az eredmények hasznosításának támogatása. 

 

(3) A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső intézetek 

elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik. 

 

2. § 

 

(1) Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szekciójának kétévenként megrendezendő országos diákköri 

konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja. 

 

(2) A Szakmai Bizottság tagjai a felsőoktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet). Az 

intézmények 1 fő tanárt és 1 fő hallgatót delegálnak. A képviselő tanárt és hallgatót az intézmény 

(kar) vezetője kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére. Minden intézmény 1 fő 

szavazati jogú képviselővel rendelkezik. 

 

(3) A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy fő szavazati jogú 

képviselőt delegálhat. 

 

(4) A Szakmai Bizottságnak állandó meghívottja az OTDT Titkárságának küldöttje. Ideiglenes 

tagsággal az OTDK ügyvezető elnöke, ügyvezető titkára és hallgatói képviselője rendelkezik, amely 

a rendezés elnyerésétől az adott országos diákköri konferencia záró- és értékelő tevékenységének 

befejezéséig tart. 

 

(5) A Szakmai Bizottság 2. § 2.–4. pontjában felsorolt valamennyi tagja szavazati joggal 

rendelkezik. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak legalább 51%-a 

jelen van. Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnöke és pre-elnöke, 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) Meghívott tagok lehetnek a rokon szakmai bizottságok képviselői. 

 



(7) Valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a szekció és a 

Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rendszeresen tájékoztatást 

kap. 

 

 

(8) A Szakmai Bizottság élén a 4 évre választott elnök és 2 elnökhelyettes áll. Őket a Szakmai 

Bizottság tagjai 2/3-os többséggel választják. Az elnök személyére a bizottság tagjai tehetnek 

javaslatot. 

(9) A Szakmai Bizottság tiszteletbeli elnököt választhat. 

 

(10) A Szakmai Bizottság elnökét távollétében az elnökhelyettesek minden tekintetben képviselik, 

helyettesítik őt a Szakmai Bizottságban és az OTDT-ben. Az elnök, munkáját segítendő, a Szakmai 

Bizottság egyik tagját titkári teendők ellátására kérheti fel. 

 

(11) A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció (levelezés, postázás, másolás, 

stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök és a mindenkori ügyvezető elnök feladata. 

 

(12) Az OTDK Kémiai és V egyipari Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és hallgatói képviselőjét a 

konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel. 

 

(13) A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, az 

elnökhelyettesek, az ügyvezető elnök, az ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja. 

 

(14) A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök hívja össze a 

teendőknek megfelelő gyakorisággal. Sürgős kérdésekről elektronikus úton is szavazhat a Bizottság. 

 

(16) Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai 

Bizottság elnöke/titkára jegyzőkönyvet és/vagy emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy 

hónapon belül az érdekeltek megkapnak. 

 

(17) A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök irányítja. 

 

3. § 

 

(1) A Szakmai Bizottság feladatai: 

– a felsőoktatási intézményekben a kémia és a vegyipar területén folyó tudományos diákköri 

munkák összefogása, 

– az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos elvek kidolgozása, így meghatározza az 

OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai értékelésének és díjazásának alapelveit, pontozásának 

rendszerét, 

– előkészíti az OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának rendezvényeit, 

– értékeli az OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának munkáját, 

– javaslatot tesz a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre, 

– segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását, 

– keresi azokat az eszközöket és módszereket, amelyek hozzájárulnak a diákköri munka 

fellendítéséhez, hatékonyságának és elismertségének növeléséhez, 

 

(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. A pénzügyi eszközök közvetlen 

felhasználásában, a konferencia rendezésével összefüggésben az aláírási jogot az ügyvezető elnök 

gyakorolja. 



 

(3) A Szakmai Bizottság elnökének feladatai: 

– a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, az ülések összehívása, kapcsolattartás az 

OTDT Titkárságával, 

– képviseli a Szakmai Bizottság határozatait és a diákköri munka érdekeit az OTDT előtt, 

– munkaterv készítése, 

– a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, 

– a szakmai bizottsági titkár feladatainak meghatározása. 

 

(4) Az ügyvezető elnök: 

– 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 alszekciók és 

tagozatok szerinti csoportosítását, 

– kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, 

– gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és 

– közreműködik az alszekciók és a tagozatok elnökségének kiválasztásában és felkérésében. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács Kémiai és 

Vegyipari Szakmai Bizottsága a 2007. szeptember 24-i ülésén elfogadta. 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 9. 

 

 

 Skodáné dr. Földes Rita s. k. 

 egyetemi tanár, a Szakmai Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságában 

képviselt felsőoktatási intézmények 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

(Budapest) 

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (Debrecen) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (Budapest) 

Eszterházy Károly Egyetem (Eger) 

Miskolci Egyetem (Miskolc) 

Nyíregyházi Egyetem (Nyíregyháza) 

Pannon Egyetem Mérnöki Kar (Veszprém) 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (Pécs) 

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (Szeged) 

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő) 

 

A határon túli intézményeket a HTDK delegáltja képviseli. 

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható. 


