
A Művészeti és Művészettudományi Szakmai  Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Művészeti és Művészettudományi 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. törvény 66. §  (1), (3) bekezdésében, 79. §   
(6) bekezdésében említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé.  

 
(2) A művészeti és tudományos diákköri tevékenység célja:   

–– a hallgatók bekapcsolása az elméleti megalapozottságú művészeti/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 művészeti és tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső intézetek 

elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik.  

 
2. § 

 
(1) Az OTDT Művészeti és Művészettudományi Szekciójának kétévenként megrende-zendő országos diákköri 

konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja.  

(2) A Szakmai Bizottság tagjai a művészeti, építészeti és művészetközvetítő, vagy művészetelméleti szakkal 

rendelkező felsőoktatási intézmények küldöttei (ld. melléklet). Az intézmények 1 fő oktatót, és 1 fő hallgatói 

képviselőt szavazati joggal delegálhatnak. Az oktatói és a hallgatói képviselőt az intézmény (kar) vezetője 

kéri fel a Szakmai Bizottság elnökének megkeresésére.   
(3) A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) egy főt de-legálhat.  

(4) A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott tagja az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának 

mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói képviselője, valamint az előző konferencia ügyvezető 

elnöke.  

(5) Állandó meghívott tag az OTDT Titkárságának küldöttje.  

 

(6) Meghívott tagok a rokon szakmai bizottságok képviselői.  
 
(7) Valamennyi, a mellékletben felsorolt intézmény művészeti és tudományos diákköri tanácsa a szekció és a 

Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül rendszeresen tájékoztatást kap.  

(8) A Szakmai Bizottság ötévenként alakul ujjá.  
 
(9) 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 titkára, 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.  
 
(10) A Szakmai Bizottság élén az 5 évre választott elnök áll, aki megválasztását követően újraválasztható. A 

Szakmai Bizottság elnökét egyszerű többséggel választják. Az el-nök munkáját három elnökhelyettes 

(vizuális művészeti, zene- és előadóművészeti, építőművészeti) és egy művészettudományi koordinátor 

segíti. Az elnök személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot, ezeket a Szakmai Bizottság titkára gyűjti 

össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése.  
 
(11) Az elnökhelyetteseket és a művészettudományi koordinátort a Szakmai Bizottság el-nöke kéri fel, azonban 



megbízásához a Szakmai Bizottság többségének (51%) támo-gató szavazata szükséges.  

(12) A titkári teendőket a Szakmai Bizottság egyik elnökhelyettese, vagy az erre a feladatra felkért, megválasztott 

tagja  látja el.  
 
(13) A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció (levelezés, postázás, másolás, stb.) 

lebonyolítása alapvetően az elnök és az elnökhelyettesek, valamint a mindenkori ügyvezető elnök feladata.  

(14) Az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és hallgatói képviselőjét a 

konferenciát rendező intézmény (kar) kéri fel.  
 
(15) A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, a három elnökhelyettes, a 

művészettudományi koordinátor, az ügyvezető elnök, ügyvezető titkár és a hallgatói képviselő irányítja. A 

működés három művészeti csoportban (Tagozatban) önállóan történik a három elnökhelyettes vezetésével. 

(16) A Szakmai Bizottság működési rendjét  mindegyik szakmai csoport (Tagozat) maga határozza meg, üléseit 

a szakmai csoportot vezető elnökhelyettes hívja össze félévenként legalább egy alkalommal.  
 
(17) Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai Bizottság titkára 

jegyzőkönyvet és emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy hónapon belül az érdekeltek megkapnak.  

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

 

(19) HTDK – Mindhárom szakmai csoport maga gondoskodik a határon túli intézmények  

          TDK kapcsolattartásáról 

          3. § 
 
(1) A Szakmai Bizottság feladatai:   

–– a felsőoktatási intézmények művészeti és művészettudományok körébe tartozó tudományos diákköri 

munka 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 Művészeti és Művészettudományi Szekciójának rendezvényeit,  

–– értékeli az OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójának munkáját,   
–– segíti a legjobb művészeti és tudományos diákköri munkák publikálását, hasznosítását,  

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

hatékonyságának és elismertségének növeléséhez,  

–– tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem képviselt, de a szekció 

munkájában érdekelt oktatási intézményeket is.  

(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 és három helyettesének, valamint a művészettudományi koordinátor 

feladatai:  

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

OTDT Titkárságával,  

–– munkaterv készítése,   
–– a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, –– javaslattétel Pro Scientia 

Aranyérem és Mestertanár Aranyérem Kitüntetésre,   
–– 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-n bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók és tagozatok szerinti 

csoportosítását,  

–– kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait,   
–– gondoskodik a dolgozatok, alkotások és előadások elbírálásáról és   



–– közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és felkérésében.  
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
Droppa Judit DLA s. k. egyetemi tanár, 

          a Szakmai Bizottság elnöke 

 

 


