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FELHÍVÁS 

a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Kémiai és Vegyipari Szekciójában való részvételre 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

A rendezvény szervezője: 

 

Pannon Egyetem 

Mérnöki Kar 
 

Cím:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 

A Szekció honlapja: http://kemiaotdk2015.mk.uni-pannon.hu 

 

A Szekció e-mail címe: kemiaotdk2015@almos.uni-pannon.hu 

 

A rendezvény időpontja: 2015. április 9-11. 

 

 

Ügyvezető elnök:  Skodáné dr. Földes Rita 

egyetemi tanár 

Telefon: 06 (88) 624-719 

Fax: 06 (88) 624-469 

E-mail: skodane@almos.uni-pannon.hu 

 

Ügyvezető titkár:  Dr. Boda Dezső 

egyetemi docens 

Telefon: 06 (88) 624-325 

Fax: 06 (88) 624-548 

E-mail: boda@almos.vein.hu 

 

Hallgatói képviselők: Fertig Dávid 

egyetemi hallgató 

Telefon: 06 (70) 599-9359 

E-mail: exoldaangeratti@gmail.com 

 

Helyettes hallgatói 

képviselő:  Császár Zsófia 

egyetemi hallgató 

Telefon: 06 (30) 411-4401 

E-mail: csaszarzsofia@freemail.hu 

 

 

A részvétel feltételei 

 

A XXXII. OTDK-n való részvétel feltételeit a XXXII. OTDK Központi Felhívása 

(http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu), valamint a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság 

jelen felhívása tartalmazza. 
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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/) 
 

A hallgatók által beküldött TDK-dolgozat, illetve a bemutatás nyelve a magyar. 

 

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. – 2014. december 3., 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/) 

 

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/
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 nevezés során a hallgatók javaslatot tehetnek a dolgozat bírálójának személyére (az 

OTDT online rendszerében). 
 

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

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

2014. december 8-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) és témavezető eredeti aláírásával ellátott egy 

példánya. 

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

nyomtatott összefoglalója magyarul, amely tartalmaz öt – a dolgozat címében 

nem szereplő – kulcsszót. 

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/) 
 

A.4. Az OTDT online rendszerébe feltöltött pályamunka elektronikusan, e-mail-ben 

történő megküldése a kemiaotdk2015@almos.uni-pannon.hu címre (kérjük tárgyként 

a javasolt tagozat és a hallgató nevét megadni), legkésőbb 2014. december 3-ig. 
 

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 (2014. december 3.) követő öt napon belül: 
 

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

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről az OTDT online rendszeréből az összesítő 

jegyzék két példányban történő nyomtatása 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: 2014. december 8. (hétfő, a postabélyegző dátuma) 
 

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

 A Kémiai és Vegyipari 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/) 
 

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/
mailto:kemiaotdk2015@almos.uni-pannon.hu
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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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: 

 A Kémiai és Vegyipari 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) és a témavezető eredeti aláírásával ellátott egy-egy 

példánya. 

 A benevezett pályamunkák egy oldalas, az OTDT online rendszeréből 

nyomtatott összefoglalója magyarul, amely tartalmaz öt – a dolgozat címében 

nem szereplő – kulcsszót, egy-egy példányban. 
 

A rendező intézmény postacíme: 

Pannon Egyetem 

Mérnöki Kar, Fizikai Kémia Tanszék 

(XXXII. OTDK) 

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 

A határidő után beküldött, vagy a Szekció felhívásában meghatározott követelményektől 

eltérő pályamunkákat nem áll módunkban fogadni. 
 

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/ összesített jegyzékkel együtt.TDK-felelős aláírásával ellátott. 
 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen! 
 

A nevezés elfogadásáról az OTDT, a Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény 

dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő 

intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.  

 

Szervezési információk: 
 

A nevezési díj 5.000.- forint/dolgozat, amelyet a rendező intézmény részére kell megküldeni 

az általa meghatározott módon. 
 

A részvételi díj a szállás és étkezési lehetőségek, valamint a rendelkezésre álló támogatások 

ismeretében kerül megállapításra, amelyről a küldő intézmények egy későbbi időpontban 

értesítést kapnak. 

 

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/) 

 

A dolgozatokat az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, valamint elektronikusan e-mail-

ben a kemiaotdk2015@almos.uni-pannon.hu címre kell megküldeni. 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
mailto:kemiaotdk2015@almos.uni-pannon.hu
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Az összefoglalót az OTDT online rendszerébe kell feltölteni a nevezés során, a Központi 

Felhívás 3. számú melléklete szerint. Az összefoglalóhoz öt, a dolgozat címében nem szereplő 

kulcsszót kell megadni. 

 

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 tervezett tagozatok: 

 elméleti kémia 

 fizikai kémia 

 szervetlen kémia 

 analitikai kémia 

 szerves kémia 

 kolloid- és makromolekuláris kémia 

 koordinációs kémia 

 reakciókinetika és katalízis 

 kémiai technológia 

 kémiai szakmódszertan 

 agrokémia 

 biokémia, biotechnológia 

 bioszervetlen kémia 

 élelmiszer kémia 

 kémiai informatika 

 klinikai kémia 

 környezeti kémia és 

környezettechnológia 

 műanyag kémia 

 anyagtudomány 

 nukleáris tudományok 

 

A Szervező Bizottság a beküldött pályázatok témájának és az egyes témakörökbe nevezett 

dolgozatok számának ismeretében a tagozatokat összevonhatja, illetve új tagozatokat alakíthat. 

A tagozatokba sorolás a pályázók kéréseinek figyelembe vételével történik. A szervezők 

munkájának megkönnyítése és a résztvevők szempontjából is optimális tagozat kialakítás 

érdekében kérjük (lehetőség szerint) két megfelelő tagozat megjelölését. 

 

A dolgozatok és előadások értékelése: 

 

Minden benyújtott TDK-dolgozatot két szakértő bírál el. A dolgozatok bemutatása 

tagozatonként 3 főből álló zsűri előtt történik, az előadásra 10 perc, a vitára 5 perc áll 

rendelkezésre. 

Az elérhető pontszám 100, ez fele-fele arányban a TDK-dolgozatra és az előadásra adható 

pontokból tevődik össze. 

 

Az értékelés főbb szempontjai a következők: 

- A dolgozat esetében annak szerkesztése, stílusa, a téma irodalmának feldolgozása, a 

téma kidolgozásának színvonala, az eredmények értékelése, az eredmények 

korszerűsége, fontossága. 

- Az előadások esetében az előadói stílus, gazdálkodás az idővel, szemléltető eszközök 

használata, eredmények bemutatása, tárgyi tudás és vitakészség. 

 

A részletes értékelési szempontok a konferencia honlapján kerülnek ismertetésre. 
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A nevezéshez kapcsolódó határidők: 

 

Az online nevezés határideje a hallgatók számára: 

  2014. december 3. (szerda) 

 

Az intézményi/kari TDT-elnökök által összegyűjtött nevezési dokumentumok OTDT 

Titkárságára történő beküldési határideje (postabélyegző dátuma): 

2014. december 8. (hétfő) 

 

Az intézményi/kari TDT-elnökök által összegyűjtött nevezési dokumentumok rendező 

intézményhez történő beküldési határideje (postabélyegző dátuma): 

2014. december 8. (hétfő) 

 

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 – 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. Murányi Zoltán Skodáné dr. Földes Rita 

főiskolai tanár 

az OTDT Kémiai és Vegyipari 

Szakmai Bizottság elnöke 

egyetemi tanár 

a XXXII. OTDK Kémiai és Vegyipari 

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/

