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FELHÍVÁS 

a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia  

Agrártudományi Szekciójában való részvételre 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

A rendezvény szervezői: 
 

Szegedi Tudományegyetem 
 

Mezőgazdasági Kar 
 

Cím:      6800 Hódmezővásárhely, 

      Andrássy út 15. 

Telefon: 06 (62) 532-990 

Fax:        06 (62) 532-991 

Honlap: http://www.mgk.u-szeged.hu 

Mérnöki Kar 
 

Cím:      6724 Szeged, 

     Mars tér 7. 

Telefon: 06 (62) 546-000 

Fax:        06 (62) 546-002  

Honlap: http://www.mk.u-szeged.hu 

 

A Szekció honlapja: http://www.u-szeged.hu/otdk2015 
 

A Szekció e-mail címe: agrarotdk2015@mgk.u-szeged.hu 

 

A rendezvény időpontja: 2015. április 8–10.  

 

Ügyvezető elnök:  Dr. Hodúr Cecília 

egyetemi tanár 

Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet 

Telefon: 06 (62) 546-037 

Fax: 06 (62) 546-549 

E-mail: hodur@mk.u-szeged.hu 
 

Ügyvezető titkár:  Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit 

főiskolai docens 

Mezőgazdasági Kar, Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet 

Telefon: 06 (62) 532-990 

Fax: 06 (62) 532-991 

E-mail: mikone@mgk.u-szeged.hu 
 

Hallgatói képviselő: Haraszti Krisztián 

egyetemi hallgató  

Telefon: 06 (62) 532-991 

E-mail: haraszti.mgk@gmail.com 
 

Helyettes hallgatói 

képviselő:   Gárgyán Lilla 

egyetemi hallgató  

Telefon: 06 (30) 967-6140 

E-mail: lillagargyan@gmail.com 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kara és Mérnöki Kara ezúton meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek 

mellett. 

http://www.mgk.u-szeged.hu/
mailto:mikone@mgk.u-szeged.hu
mailto:lillagargyan@gmail.
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A XXXII. OTDK Agrártudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit az 

XXXII. OTDK központi felhívása (http://www.otdk.hu), valamint az Agrártudományi 

Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza. 

 

Részvételre jogosultak 
 

A XXXII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka 

többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt 

feltételeknek (részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében – 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/). 
 

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai 

feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXII. OTDK Központi 

Felhívása tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/) 
 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, 

akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos 

diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete 

tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A 

középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXII. OTDK Központi 

Felhívása tartalmaz. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/) 
 

Az OTDK nyelve: magyar 
 

Tervezett tagozatok: 
 

Az Agrártudományi Szakmai Bizottság a korábbi évek tapasztalatai alapján az alábbi 

tagozatokat hirdeti meg a XXXII. OTDK Agrártudományi Szekciójában: 
 

– Agrárgazdaságtani 

– Agrárinformatikai 

– Agrármarketing 

– Agrárműszaki 

– Állatélettan és állategészségügyi 

– Állat-genetikai és biotechnológiai 

– Állattenyésztéstani 

– Élelmiszerbiztonsági 

– Élelmiszertechnológiai 

– Élelmiszertudományi 

– Erdészeti és faipari 

– Kertészeti 

– Környezetbiotechnológiai 

– Környezetgazdálkodási 

– Növényvédelmi 

– Növény-genetikai és biotechnológiai 

– Növénytermesztéstani 

– Takarmányozástani 

– Tájökológiai 

– Természetvédelmi 

– Vadgazdálkodási 

– Vállalatgazdálkodási 

– Vidék- és területfejlesztési 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/


 

-3- 

 

Az Agrártudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján 

egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka 

más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat 

indításának feltétele az adott témában legalább nyolc dolgozat beérkezése. A Szakmai 

Bizottság kéri a pályázókat, hogy a nevezési lapon szíveskedjenek valamennyi dolgozatot a 

tudományterületnek leginkább megfelelő tagozatba jelölni. A rendező intézmény a Szakmai 

Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő 

tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa. 

 

A jelentkezés módja 

 

A) A hallgatói nevezés lépései 
 

A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 

napon belül): 
 

A XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4. pontja szerint a 

dolgozat feltöltése az OTDT online rendszerébe. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-

otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/) 
 

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 

3. számú melléklete, valamint a Szekció jelen felhívásának „A pályamunkák 

benyújtásának rendje” része tartalmazza. 

 

A.2. A nevezési időszakban 
 

Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2015. január 7., 23.59 (CET) 
 

A nevezés lépéseit a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.1. 

pontja tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/2-szamu-melleklet/) 

 

Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a 

pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, 

továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot 

szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók (a továbbiakban: 

várhatóan a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók) nevezésének 

speciális szabályait a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja 

tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-

szamu-melleklet/) 

 

A.3. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a 

nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt 

2015. január 12-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező 

intézményhez): 
 

A.3.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott 

nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya. 
 

A.3.2. A benevezett pályamunka egy-egy oldalas, az OTDT online 

rendszeréből nyomtatott összefoglalója magyarul és angolul. 
 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
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A.3.3. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII. 

OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában 

leírtak szerint. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/2-szamu-melleklet/) 

 

B) Az intézményi TDT-elnök feladatai 

 

B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül): 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT 

Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja 

szerint. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-

melleklet/) 

 

B.2. A hallgatói nevezést (2015. január 7.) követő öt napon belül: 

 

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében. 

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő 

nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása. 

B.2.3. Az A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól. 
 

B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező 

intézménynek a következők szerint: 
 

Határidő: 2015. január 12. (hétfő, a postabélyegző dátuma) 
 

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok: 

 Az Agrártudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket 

tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy 

példánya a TDT-elnök által aláírva. 
 

 Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése a 

Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2 és a 4.3. pontjában leírtaknak 

megfelelően. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/2-szamu-melleklet/ 
 

Az OTDT Titkárságának postacíme: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága  
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. 

Honlap: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu 

 

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok: 

 Az Agrártudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket 

tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy 

példánya a TDT-elnök által aláírva. 
 

 A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési 

lapjainak a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya. 
 

 A benevezett pályamunkák egy-egy oldalas, az OTDT online rendszeréből 

nyomtatott összefoglalói magyarul és angolul. 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
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A fenti dokumentumokat az alábbi címre kérjük postázni: 

Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit, szekciótitkár 

XXXII. OTDK Agrártudományi Szekció 

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar 

6800 Hódmezővásárhely 

Andrássy u. 15. 
  
A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő 

pályamunkákat nem áll módunkban befogadni. 
 

A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell 

küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az 

intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt. 
 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen! 

 

 

Szervezési információk 

 

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Agrártudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót 

rendező intézmény 2015. február 27-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online 

rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon 

követhet. 
 

A konferencia nevezési díjának összege 5000 forint/pályamunka, amelyet a rendező 

intézménynek kell a későbbiekben megadott módon elküldeni. 
 

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT 

Agrártudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A 

részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hamarosan induló és 

folyamatosan frissülő hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető majd a 

http://www.u-szeged.hu/OTDK2015 oldalról. 

 

 

A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje 

 

A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXII. 

OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze. 

(http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/) 
 

35-50 oldal terjedelmű címlappal ellátott dolgozat készüljön. A címlap tartalmazza az 

intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a dolgozat készült, továbbá a pályázó nevét, 

évfolyamát, és a témavezető nevét, beosztását valamint a dolgozat pontos (nevezőlapon 

szereplő címmel megegyező) címét. A dolgozatot A/4-es méretben, Times New Roman 12-es 

betűmérettel, 1,5 sortávolsággal, és körbe 2,5 cm-es margókkal szerkesszék. Az ily módon 

elkészített, az OTDT online rendszerébe PDF formátumban feltöltött dolgozatok kerülnek 

bírálatra. 
 

A dolgozatot elektronikusan kell feltölteni az OTDT online rendszerébe, nyomtatott 

változatának benyújtását nem kérjük! 

 

http://www.u-szeged.hu/OTDK2015
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
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A dolgozat terjedelme – a mellékletekkel, nyilatkozattal együtt – nem haladhatja meg az 50 

oldalt. A terjedelmi korlátokat az OTDT online rendszer ellenőrzi! 

A dolgozat felépítése mindenben feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben 

támasztott formai és tartalmi követelménynek, és egyértelműen elkülöníthető legyen a 

pályázó által elért önálló eredmény. 
 

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból 

történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő 

dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével. 

 

A dolgozat és az előadás értékelése: 

 

A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:  

– a dolgozat szerkesztése, stílusa; 

– a téma irodalmának feldolgozása;  

– a téma kutatásának színvonala és módszertana; 

– az eredmények bemutatása és értékelése; 

– az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke. 
 

Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 20 %-a, 

vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a bíráló bizottság elnöke harmadik bírálót kérhet 

fel a munka tudományos értékének eldöntésére. Amennyiben a két írásbeli bírálat 

átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 40 %-át, a dolgozat nem kerülhet 

bemutatásra. 
 

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet vita 

követ. 
 

Az előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi: 

– az előadás módja, nyelvezete; 

– az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása; 

– az előadás tartalma és szakmai színvonala; 

– az előadás szemléltetése; 

– az előadó felkészültsége és vitakészsége. 
 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek 

a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia 

Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú 

mellékletében olvashatók: http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/5-szamu-melleklet/). 

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!  

 

Budapest, 2014. február 28. 

 

 

 

Dr. Pénzes Béla Dr. Hodúr Cecília 
egyetemi tanár egyetemi tanár 

az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottság 

elnöke 

a XXXII. OTDK Agrártudományi Szekció 

ügyvezető elnöke 
 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/5-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/5-szamu-melleklet/

