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1. A konferencia időpontja és helyszíne 

 
2017. április 11-13. 

ELTE Társadalomtudományi Kar (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) 

 
2. Fontosabb adatok a konferenciáról 

 
(a) A dolgozatok, a tagozatok, a résztvevő hallgatók száma 

278 pályamunkával neveztek, a bíráltatás időszaka alatt többen visszaléptek vagy a 

bírálataik alapján pályamunkájuk nem volt bemutatható a konferencián. Összesen 

227 pályamű bemutatását vártuk, végül 221 dolgozat került bemutatásra, összesen 

230 résztvevő hallgatóval. 

A 11 tagozatból a nagy létszámúak bontása után 23 tagozat került kialakításra. 

(b) Az 1-3. helyezettek száma 

1. helyezettek száma: 23 pályamunka 

2. helyezettek száma: 25 pályamunka 

3. helyezettek száma: 20 pályamunka 

(c) A helyezettek intézményi megoszlása 
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3. A szakmai bizottságok tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 
 

A Szakmai Bizottsággal nagyon jó együttműködés alakult ki, mind a Bizottság vezetése, 

mind a tagozatok felelősei rendkívüli segítőkészséggel és odaadással segítették a szervezést. 

A Bizottság vezetése a kezdetektől folyamatosan a támogatásunkra volt, és mivel Karunk 

első alkalommal szervezett OTDK-t, tudásuk, tanácsaik és tapasztalatuk nagy segítségünkre 

volt. A velük folytatott rendszeres egyeztetésnek köszönhető, hogy a szervezést 

gördülékenyen tudtuk lebonyolítani, az olyan nehézségekkel is megküzdöttünk, mint például 

a plágium-gyanú vagy az összeférhetetlenségi kérdések.  

2016 nyarán felkértük az intézményi tagozatfelelősöket, az ELTE olyan oktatóit, akik egy-

egy tagozat területén jártasak és vállalták, hogy az OTDK-ig hátralévő hónapokban szakmai 

meglátásaikkal segítik az adott tagozattal kapcsolatos munkákat. Ezen a Szakmai Bizottság 

tagozati képviselőivel együtt dolgoztak a későbbiekben. A tagozatfelelősök munkájának 

nagy része a nevezési időszak lezárultával kezdődött. 2017. január 27-én a Szakmai 

Bizottság tagjai a karunkon megrendezésre kerülő ülésen találkoztak, ezen az ülésen került 

sor a végleges tagozatok kialakítására, a dolgozatok tagozatokba sorolására, és 

megkezdődött a bírálók és zsűritagok kijelölése. Ehhez a feladathoz meg kellett 

ismerkedniük minden egyes, a tagozatba nevezett dolgozattal, hogy mindegyik megfelelő 

tagozatba kerüljön, és olyan bíráló bírálja őket, akinek az adott dolgozat kutatási területébe 

illeszkedik.  

A január 27-i ülést követően kezdtük meg a dolgozatok bírálóinak felkérését, és ez a feladat 

is folyamatos együttműködést igényelt a Szakmai Bizottság tagozatfelelőseivel. A bírálókkal 

való kommunikációban, valamint a pótbírálók és harmadik bírálók kijelölésével kapcsolatos 

kéréseinkben készségesen és gyorsan a rendelkezésünkre álltak, ennek köszönhető, hogy az 

összes dolgozat bírálata elkészült időben. 

Hasonlóképpen zajlott a zsűrik kialakítása. A zsűrik kialakításánal sokat jelentett az is, hogy 

a közvetlenül a konferencia előtt is segítségünkre voltak a Szakmai Bizottság tagjai, amikor 

egy-egy zsűritagnál kiderült, hogy mégsem tudnak részt venni, akkor megszervezték a 

pótlásukat.  
 

4. A megnyitó és a záróülés résztvevői (közéleti és a tudományos élet szereplői) 

 
Megnyitó:  

 

Dr. Szendrő Péter (Országos Tudományos Diákköri Tanács, elnök) 

Dr. Mezey Barna (Eötvös Loránd Tudományegyetem, rektor) 

Dr. Orosz Éva (a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke) 

Dr. Szántó Zoltán (OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának elnöke, Budapesti 

Corvinus Egyetem, oktatási rektorhelyettes) 

Dr. Juhász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, dékán) 

Dr. Cziráki Szabina (Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára) 

 

Dr. Tonk Márton (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar, dékán) 

Dr. Szatmári Péter (Zsigmond Király Egyetem, rektor) 

Dr. Péli Gábor (MTA TK, főigazgató helyettes) 

Dr. Szente-Varga Mónika (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok Kar, dékánhelyettes) 

Dr. A. Gergely András (MTA PTI tudományos főmunkatárs) 

Dr. Sarnyai Csaba Máté (Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens) 
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Záró ünnepség: 

 

Dr. Szendrő Péter (Országos Tudományos Diákköri Tanács, elnök) 

Dr. Cziráki Szabina (Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára) 

Dr. Személyi László (Pro Scientia Aranyérmesek Társaság képviselője) 

Dr. Szántó Zoltán (OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának elnöke, Budapesti 

Corvinus Egyetem, oktatási rektorhelyettes) 

Dr. Orosz Éva (a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke) 

Dr. Kisfaludi András (Eötvös Loránd Tudományegyetem, általános rektorhelyettes) 

Dr. Juhász Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, dékán) 

 

Dr. Tonk Márton (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar, dékán) 

Dr. Szatmári Péter (Zsigmond Király Egyetem, rektor) 

Dr. A. Gergely András (MTA PTI tudományos főmunkatárs) 

 
5. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok összefoglalása 

 
Nevezések kezelése  

 

A nevezési időszak végeztével ellenőriznünk kellett a postán érkező nevezési 

dokumentumokat, és azt, hogy minden pályamunkából megérkezett-e két példány. A 

dolgozatoknál azt is ellenőriztük, hogy megfelelnek-e az anonimitási követelményeknek.  

Javasoljuk, hogy a dolgozatokból ne legyen szükséges két nyomtatott példányt eljuttatni a 

szekció szervezőinek, elsősorban környezettudatossági okokból, hiszen az online 

rendszerben elektronikusan elérhetőek, ráadásul ez a dolgozatok eljuttatásának terhét 

levenné a nevező intézmények válláról, különösen a sok hallgatót nevezők esetében.  

 

Tagozatok kialakítása, bíráltatás, zsűrizés 

 

A szervezésnek talán a legfontosabb, és nagy energiát igénybe vevő szakmai része ez, ezért 

nagyon fontos időben elkezdeni. A nevezések lezárulta után minél hamarabb el kell kezdeni, 

de érdemes lehet már előtte a tagozatfelelősök segítségével elkezdeni felmérni a 

dolgozatokat.  

A tagozatok kialakításánál az volt a tapasztalatunk, hogy érdemes lenne a Művelődéstörténet 

és -elmélet, valamint a Tudomány- és technikatörténet tagozatokat integrálni, mert ahhoz 

hogy önálló tagozatok legyenek, nem érkezett elegendő dolgozat, továbbá javasoljuk az 

Egészségpolitika felvételét a tervezett tagozatokba, mert 2017-ben és a két évvel ezelőtti 

OTDK-n is több ilyen témájú dolgozatot neveztek. 

A bíráltatást február elején kezdtük el, ekkor a felkért bírálóktól március eleji határidőt 

kértünk a bírálatok elkészítésére, így azokban az esetekben, amikor harmadik bírálatra volt 

szükség, vagy a felkért bíráló nem válaszolt vagy visszalépett a vállalástól, még 

lehetőségünk volt mást felkérni. Elsősorban a bírálóink áldozatos munkájának köszönhetően 

készültek el a bírálatok időben. Javasoljuk, hogy a bírálók rengeteg erőfeszítése valamilyen 

módon honorálva legyen.  

A zsűritagok felkérésénél figyelmet fordítottunk arra, hogy a tagozati zsűriknél 

érvényesüljön a pluralitás (kor, nem, intézményi megoszlás) elve, és arra, hogy határon túli 

tagokat is bevonjunk a zsűrik munkájába. A zsűritagok számára készítettünk egy részletes 

írásbeli tájékoztatót, illetve a tagozati ülés előtt is egy rövid megbeszélés keretében felhívtuk 

figyelmüket a legfontosabb dolgokra, bár sokuk nem először vesz részt OTDK zsűri 
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munkájában, így tapasztalataikkal a mi munkánkat és a fiatalabb zsűritagok munkáját is 

segítették. 

 

Gazdálkodás 

 

A konferencia megrendezése jelentős költségekkel járt. Ebből biztos forrásunk az NTP-

OTDKR-16 pályázat volt. Szponzori támogatásokat szinte kizárólag díjakra kaptunk, így a 

költségvetés tervezésekor számottevő saját forrással kellett számolnunk, illetve magas 

részvételi díjakat voltunk kénytelenek meghatározni. Nagy segítséget jelentett az EMMI 

támogatása, melyről március elején értesültünk, ennek köszönhetően a részvételi díjakat is 

csökkenteni tudtuk, valamint lehetőségünk lett egy olyan projekt megszervezésére, amivel 

középiskolásokat tudtunk az OTDK-ba megfigyelőként bevonni, továbbá minden díjazott 

számára egy programsorozatot tudtunk indítani, melynek keretében a tagozathoz kapcsolódó 

oktatók a továbbiakban is figyelemmel kísérhetik a díjazottakat, illetve előadásokat, 

képzéseket tartanak számukra. Bár ezt a támogatást a lehetőségeink szerint a legjobban, a 

tudományos pálya iránt érdeklődő középiskolások, az OTDK-n résztvevő és eredményeket 

elérő hallgatók számára hasznosan igyekeztünk felhasználni, azonban ha a támogatásról 

hamarabb születik döntés, még szélesebb körben tudtuk volna felhasználni. 

 

Rezümékötet, programfüzet 

 

A hagyományokhoz híven a hallgatók rezüméiből egy ISBN számmal rendelkező 

rezümékötetet adtunk ki, mely a hallgatóknak publikációként is sokat számít. Ezt a 

rezümékötetet minden résztvevő - hallgatók, kísérő tanáraik, zsűritagok, érdeklődő 

középiskolások - megkapta, és könyvtárakba is eljuttattuk.  

A korábbi évekkel ellentétben mi nem készítettünk nyomdai programfüzetet, elsősorban 

környezettudatotssági okokból, hanem egy rövidebb terjedelmű általános program mellett 

minden résztvevőnek a maga tagozatának programját adtuk kinyomtatva, az összes tagozati 

program pedig a honlapunkon érhető el. 

 

Szállás 

 

A résztvevő hallgatók számára a Full Moon Hostelben biztosítottunk szállást, a zsűritagok, 

oktatók és a határon túli résztvevők (zsűritagok, kísérérő tanárok és hallgatók) számára 

pedig az Atlantic Hotelben. Mindkét szálláshelytől villamossal átszállás nélkül 

megközelíthető a konferencia helyszíne. 

 

Étkezés 

 

Minden résztvevő számára a helyszínen, az ELTE Lágymányosi Campusán biztosítottuk az 

étkezést a Gastro-Line Kft által. Az egyes étkezések időpontjára nehéz volt felmérnünk, 

hogy mennyi ételre van szükség, előfordult, hogy jelentős mennyiség maradt meg, ezt akkor 

a  Budapest Bike Maffia segítségével hajléktalan-szállókra juttatuk el. 

 

Kulturális programok 

 

A konferencia második és harmadik napján délután a résztvevők a Ludwig Múzeumban 

csoportos tárlatvezetésen vehettek részt a Múzeum támogátásának köszönhetően, és 

második nap este a Hallgatói Önkormányzatunk szervezett az A38 hajón zenés szórakozást 

számukra. Eközben az oktatók és zsűritagok számára Wine&Cheese Party keretében 
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szerveztünk egy kötetlen beszélgetés-lehetőséget. 

Ezen felül a megnyitón a Terne Pralah Együttes előadásával köszöntöttük a megjelenteket, 

A zenekar tagjai 15 éve zenélnek, játszottak Franciaországban, Belgiumban, felléptek 

világzenei fesztiválokon, Magyarországon is sok helyre hívták őket. Az ELTE 

Társadalomtudományi Karán először 2011-ben, a Kulturális Antropológia Tanszék 

rendezvényén léptek fel és azóta is szoros kapcsolatot ápolnak a karral. A fogadáson az 

ELTE "Eötvös" Művészeti Együttes Egyetemi Koncertzenekara tagjaiból alakult 

vonósnégyesének előadását hallgathattuk meg, az eredményhirdetésen pedig a díjazott 

hallgatók tiszteletére Nagy Veronika, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzett 

hallgatója adott elő hárfán egy darabot. 

 

Lebonyolítás 

 

Első és második nap reggelén regisztráltuk a résztvevőket, ekkor kapták meg a 

konferenciacsomagot és a programokon, étkezéseken való részvételre feljogosító 

karszalagot.  

A tagozati üléseken két-két hallgatónk segítette az ülés problémamentes lezajlását. 

Technikusaink segítségével a prezentációk előre felkerültek a termekben lévő 

számítógépekre. A tagozati üléseket az első nap délután és a második nap délelőtt tartottuk, 

így a főzsűri ülésre sort tudtunk keríteni második nap délután, ami után az okleveleket is 

zökkenőmentesen ki tudtuk nyomtatni. 

Az eredményhirdetés lebonyolítása nagyon hasonló egy diplomaosztóhoz, így nagy 

gyakorlattal rendelkező tanulmányi hivatali munkatársaink hatékonyan megszervezték azt. 

 
6. A konferencia rövid szakmai értékelése 

 
A konferenciáról a zsűritagoktól, a hallgatóktól és a Szakmai Bizottság tagjaitól pozitív 

visszajelzéseket kaptunk.  

A konferenciát próbáltuk minél nyilvánosabbá tenni bárki számára, e célt szolgálta a 

folyamatosan információkkal, képekkel, videókkal frissülő Facebook oldalunk, valamint a 

megnyitó és az eredményhirdetéssel egybekötött záró rendezvény elő videós közvetítése a 

Facebokon. A közösségi média platformjainak használata ilyen módon sikeresnek 

tekinthető, hallgatók kérdéseire gyorsan és közvetlenül tudtunk válaszolni, a megosztott 

posztjaink esetenként több ezren látták, a hallgatók közt is alakult párbeszéd. 

A tudomány iránt érdeklődő középiskolásoknak pedig célzottan hirdettük az OTDK-t a 

“Tudomány Kapujában” program keretében, ezáltal közel 70 középiskolás diák jött el 

meghallgatni a különböző előadásokat. 

A résztvevők szakmai lehetőségeit, fejlődését az OTDK-t követően is fontosnak tartjuk. 

Ezért volt számunkra kifejezetten örömteli, hogy több bíráló is segítségünket kérte abban, 

hogy kapcsolatba tudjon lépni az általa bírált pályamunka szerzőjével publikálás vagy 

egyéb közös kutatómunka kezdeményezése céljából.  

Az eredményes hallgatók további szakmai fejlődését szolgálja az "UtOTDK - Utánkövetés 

a Tudományos Diákkör díjazottjai körében” programsorozatunk is, melynek előadói az 

ELTE Társadalomtudományi karának oktatói, a képzés témái pedig érintik az OTDK 

szekció tagozatait. A képzés fő célja, hogy a különböző társadalomtudományi területekről 

érkezők megismerhessék egymás tudományágát, gondolkodásmódját, a tanfolyamok, 

workshopok és beszélgetések alkalmával minél szélesebb körű tudásra tegyenek szert. Az 

interdiszciplináris környezet megteremtése mellett a program célja a közösségépítés, és az, 

hogy lehetőséget biztosítsunk a díjazottak számára arra, hogy ne csak más 

tudományterületeket, hanem egymást és egymás kutatásait is megismerhessék. 

https://www.facebook.com/tarstudOTDK
http://tatk.elte.hu/otdk2017/kozepiskolasoknak
http://tatk.elte.hu/otdk2017/utotdk
http://tatk.elte.hu/otdk2017/utotdk
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7. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése 

 
Ezúton szeretnénk köszönetet is nyilvánítani mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak 

az OTDK sikeréhez. Köszönjük fővédnökeink, a Magyar Tudományos Akadémia és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását, valamint minden szponzorunk és 

támogatónk hozzájárulását az esemény megrendezéséhez: 

 

ELTE Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata 

Ludwig Múzeum 

Ariosz Kft. 

Szociálpolitika Képzésért és Kutatásért Alapítvány 

Clementine Consulting Kft. 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt. 

Médiakutató folyóirat 

MÁV Zrt. 

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet 

Európai Folklór Központért Egyesület 

Múlt és Jövő Kiadó 

Mundus Novus Könyvek 

Országos Széchényi Könyvtár 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

 

 

 

 

  

 Dr. Szabari Veronika 

 ügyvezető titkár 

 

 

http://tatkhok.elte.hu/
http://www.ludwigmuseum.hu/
http://www.ariosz.hu/
http://www.clementine.hu/
http://www.atomeromu.hu/
http://www.tarki.hu/
http://www.mediakutato.hu/
http://www.mav.hu/
https://www.facebook.com/MAKAT.info/
https://nti.btk.mta.hu/
http://eurfolk.hu/
http://www.multesjovo.hu/
http://www.munduspress.hu/
http://www.oszk.hu/
http://www.nski.hu/

