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FELHÍVÁS 

a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

A rendezvény szervezője: 

 

Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

Sporttudományi és Testnevelési Intézet 
 

Cím:   7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 

Telefon:  06 (72) 503-600/ 24148 

Fax:   06 (72) 501-519 
 

A Szekció e-mail címe: OTDK2015@gamma.ttk.pte.hu 
 

A Szekció honlapja: http://otdk2015.pte.hu/ 

 

A rendezvény időpontja: 2015. április 8-10. 

 

Ügyvezető elnök:   Dr. Józsa Rita 

egyetemi tanár, intézetigazgató 

Telefon: 06 (72) 503-600/24148 

E-mail: jozsar@gamma.ttk.pte.hu 

 

Ügyvezető társelnök:  Dr. Wilhelm Márta 

egyetemi tanár 

Telefon: 06 (72) 503-600/24882 

E-mail: mwilhelm@gamma.ttk.pte.hu 

 

Ügyvezető titkár:   Dr. Atlasz Tamás 

egyetemi adjunktus 

Telefon: 06 (72) 503-600/24361 

E-mail: OTDK2015@gamma.ttk.pte.hu 

 

Hallgatói képviselő:   Rizsányi Kata 

egyetemi hallgató 

E-mail: rizs.kata@gmail.com 

 

Helyettes hallgatói 

képviselő:    Varga Kitti 

egyetemi hallgató 

E-mail: kita9319@gmail.com 

 

Szervezőbizottság tagja:  Dr. Katics László 

egyetemi docens 

Telefon: 06 (72) 503-600/24193 

E-mail: katics@gamma.ttk.pte.hu 
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Szervezőbizottság tagja:  Morvay-Sey Kata 

egyetemi tanársegéd 

Telefon: 06 (72) 503-600/24189 

E-mail: soshi@gamma.ttk.pte.hu 

 

Szervezőbizottság tagja:  Kajos Attila 
egyetemi tanársegéd 

Telefon: 06 (72) 503-600/24149 

E-mail: kajos@gamma.ttk.pte.hu 

 

A XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában a sport és testnevelés 

témakörében tudományos előadásokra, illetve tudományos munkára épülő multimédiás 

anyagok és videofilmek bemutatására nyílik lehetőség. A XXXII. OTDK Testnevelés- és 

Sporttudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXII. OTDK Központi 

Felhívása (http://www.otdt.hu), valamint a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai 

Bizottság jelen felhívása tartalmazza. 

 

A Szekcióba az alábbi tagozatokba várjuk a jelentkezéseket: 

 

1. Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok 

2. Sportrekreáció, sportturizmus 

3. Versenysport, élsport 

4. Óvodás és kisiskolás korú gyermekek testnevelésének kérdései  

5. Sportszervezés és sportirányítás 

6. Gyógytestnevelés és mozgásterápia 

7. Fittségi és antropometriai vizsgálatok 

8. A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései  

9. A testnevelés tantárgypedagógiai kérdései 

 

 

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 melléklet) 

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/) 
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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 dolgozat az OTDT online rendszerébe való feltöltését követően (de legkésőbb 

2015. január 7-ig), a rendező intézményhez csatolt dokumentumként elektronikusan 

is elküldendő az OTDK2015@gamma.ttk.pte.hu e-mail címre. 

 

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. 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/) 

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/
../Downloads/OTDK2015@gamma.ttk.pte.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/
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/


-4- 

 

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: 

 A Testnevelés és Sporttudományi 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: 
 

 A Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és 

szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő 

jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva. 
 

A rendező intézmény postacíme: 

Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

Sporttudományi és Testnevelési Intézet 

(OTDK 2015) 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 

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. 

 

A határidő után beküldött, vagy a Szekció felhívásában meghatározott követelménytől eltérő 

pályamunkákat nem áll módunkban fogadni. 

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen! 
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Szervezési információk 

 

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

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

küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet. 

 

A nevezési díj összege: 5.000.- forint/pályamunka 
 

A részvételi díjat a rendezők később teszik közzé. A részvételhez szükséges jelentkezési 

lapot az ellátási igényfelméréssel (szállás, étkezés, programok, fizetési feltételek, stb.) későbbi 

időpontban küldik meg a rendezők. Minden aktuális információ megjelenik 2014. december 8. 

után a konferencia honlapján: http://otdk2015.pte.hu/ 

 

 

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 dolgozatra vonatkozó formai követelmények 

 

Dolgozat 

 

Oldalszáma maximum 15 oldal (irodalomjegyzékkel) + maximum 5 oldal melléklet 

(táblázat, grafikon). A táblázatokat és ábrákat a szövegtől elkülönítetten készítsék el! Egy 

oldalon legfeljebb 4 ábra vagy táblázat jelenhet meg. A dolgozatot Microsoft Office 

programmal, A/4 méretben, lapok egyik oldalára írt, 1,5 sortávolsággal, 12-es Times New 

Roman betűtípussal, sorkizárt formában, számozott oldalakkal (számozása az első szöveges 

oldalon kezdődik) kell elkészíteni. A kinyomtatott dolgozat (a konferencia helyszínén 

leadandó) fedőlapján szerepeljen: „XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció”, 

a dolgozat címe, a készítő(k) neve(i). Az OTDT online rendszerébe feltöltendő dolgozat 

fedőlapján szerepeljen: „XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció”, a dolgozat 

címe. 

 

Az utolsó oldalra csatolni kell a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a bemutatott 

eredményekből melyek azok, amelyek saját munkájából születtek ("Nyilatkozat a pályázó 

egyéni hozzájárulásáról a pályaműben leírt eredményekhez"). 

 

A dolgozat felépítése: Bevezetés, Célkitűzés, Anyagok és módszerek, Eredmények, 

Megbeszélés (vagy Eredmények és megbeszélés), Összefoglalás, Irodalomjegyzék, 

Köszönetnyilvánítás, Függelék, valamint a szükséges "Nyilatkozat a pályázó egyéni 

hozzájárulásáról a pályaműben leírt eredményekhez". 

 

A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek 

megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák 

feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell 

végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
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alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni, és az 

Irodalomjegyzék részben felsorolni. 

 

A pályamunkát az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, továbbá a dolgozat egy 

kinyomtatott és befűzött példányát – melynek az OTDT online rendszerébe feltöltöttel (a 

fedőlap kivételével) mindenben azonosnak kell lennie – a hallgatónak a konferencia 

helyszínén, a regisztrációkor kötelezően le kell adnia. A nyomtatott változat hiánya 

esetén a hallgató nem vehet részt az OTDK-n, akkor sem, ha minden egyéb anyaga rendben 

van, és a nevezési díjat a küldő intézmény befizette! 

 

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. 

 

 

Összefoglaló 

 

Az összefoglaló formai követelményeit és a feltöltésére vonatkozó információkat az OTDT 

Központi Felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-

otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/) 

 

Az összefoglalóban (rezümében) táblázat, grafikon vagy ábra nem szerepelhet, a törzsszöveg 

maximum terjedelme nem tartalmazza a dolgozat címét, a szerzők nevét, valamint a 

kulcsszavakat. A kulcsszavak száma legfeljebb 5 lehet. 

 

 

A dolgozatok írásbeli értékelése 

 

Az OTDK-ra történő befogadást követően minden pályamunkát két független bíráló értékel, 

előre megadott, a tudományban szokásos egységes szempontrendszer szerint. A helyi 

szervezőbizottság indokolt esetben (pl. ha a két bírálat kirívóan különböző minősítést ad, vagy 

összeférhetetlenség merül fel) harmadik, független bírálót is felkérhet.  

 

 

A dolgozatok bemutatása 

 

1. A dolgozat 1 kinyomtatott és befűzött példányát – melynek az OTDT online 

rendszerébe feltöltöttel mindenben azonosnak kell lennie – a hallgatónak a 

konferencia helyszínén, a regisztrációkor kötelezően le kell adnia. A nyomtatott 

változat hiánya esetén a hallgató nem vehet részt az OTDK-n, akkor sem, ha 

minden egyéb anyaga rendben van, és a nevezési díjat a küldő intézmény befizette! A 

megadott határidőn túl feladott (postabélyegző szerint), az OTDT online rendszerébe 

feltöltött, vagy központi nevezési lappal nem regisztrált dolgozatok a konferencián 

nem szerepelhetnek. A hiányosan beküldött nevezési anyag szintén kizáró ok! A 

befizetett nevezési díj visszaigénylésére/visszafizetésére semmilyen okból nincs mód! 

A konferenciára csak elektronikusan lehet jelentkezni! 

 

2. A prezentációk 10 percesek lehetnek, melyeket 5 perces szakmai vita követ. Az 

előadások anyagát Microsoft Office PowerPoint (ppt., illetve pptx.) formátumban kell 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
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elkészíteni! Az előadásokat 3 főből álló zsűri értékeli, a zsűri elnöke a 10 perces 

előadási időt szigorúan betartatja! 

 

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. Tihanyi József 

egyetemi tanár 

az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi 

Szakmai Bizottság elnöke 

 

 

 

Dr. Józsa Rita 

egyetemi tanár 

a XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekció ügyvezető elnöke 

 

 

 

Dr. Wilhelm Márta 

egyetemi tanár 

a XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekció ügyvezető társelnöke 

 

 

 

Dr. Atlasz Tamás 

egyetemi adjunktus 

a XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekció ügyvezető titkára 

 

 

 

Rizsányi Kata  

a XXXII. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekció hallgatói képviselője 
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