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A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója
Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében tartja
országos konferenciáját.
A részvétel feltételei:
Személyi feltételek
Az OTDK-n történı részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi,
fıiskolai és BA, BSc, MA, MSc képzésben részt vevı hallgatók, valamint a 2011–2013.
években végzettek pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az országos és a jelen Szekció
felhívásában foglalt valamennyi feltételnek.
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Ha a pályamunka készítıje (készítıi) már végzett (végeztek) és osztatlan, MA, vagy MSc
képzésben vett(ek) részt, és a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos
konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell az abszolutóriumot igazoló
hivatalos dokumentum másolatát, valamint a témavezetıvel tett közös nyilatkozatot arról,
hogy a végzés félévében bemutatott TDK-dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos
tudományos diákköri mőhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a
felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben a pályamunka a szakdolgozattal,
diplomamunkával azonos tárgyú, esetleg tartalmú, szükséges annak intézményi (dékáni
hivatali vagy tanulmányi hivatali) igazolása is, hogy a sikeres tudományos diákköri
dolgozatot az intézményi TDK-t követıen, annak eredményeként fogadták el a kötelezı
tanulmányok (diplomamunka, szakdolgozat) részeként. Az érintett pályázók és témavezetıik
nyilatkozatát a XXXI. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza. A BA,
BSc képzés keretében megírt szakdolgozat a XXXI. OTDK-ra benevezhetı, amennyiben azt
az abszolutórium megszerzése elıtt bemutatták az intézményi TDK-konferencián, és ott a
zsőri javasolta a XXXI. OTDK-n való részvételre.
A külhoni magyar egyetemista és fıiskolás önképzıkörösök a hazai felsıoktatásban
tanulókkal azonos feltételekkel vehetnek részt az OTDK Állam- és Jogtudományi
Szekciójának munkájában. Nevezésükhöz valamely magyarországi vagy a külhoni, saját
intézményi, illetve intézményközi TDK-n már bemutatott pályamő és a minısítést igazoló
ajánlás szükséges.
A pályamunka tartalmi feltételei
A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába az állam- és jogtudomány bármely
területével foglalkozó magyar nyelvő pályamunka beküldhetı, amely megfelel a XXXI.
OTDK központi felhívásában és a jelen Szekció felhívásában foglaltaknak.
A nevezés tartalmi feltétele olyan, a képzési idı alatt, önképzési céllal végzett
diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amelyet szakterületi, kari,
intézményi tudományos diákköri fórumon az abszolutóriumot megelızıen a szerzı(k)
személyesen bemutatta (bemutatták), és ott a zsőri alkalmasnak minısítette a XXXI. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián történı részvételre.
A XXXI. OTDK-ra nevezett pályamunkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával,
amellyel a pályamunka készítıje/készítıi az intézményi konferencián jogosultságot szerzett
(szereztek) az OTDK-n történı részvételre.
A pályamunka szerzıi jogi szempontból bármikor ellenırizhetı. Bizonyított plagizálás esetén
a pályamunkát a delegáló intézmény egyidejő értesítésével az OTDK-ról ki kell zárni. A
plagizálás megítélésében a Magyar Tudományos Akadémia gyakorlata az irányadó.
A pályamunka formai feltételei
A pályamunkaként beküldött dolgozat maximum 2,5 szerzıi ív (100 000 leütés) terjedelmő
lehet (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). Az ezt
meghaladó terjedelmő pályamunkát a rendezı intézmény visszaküldi.
Az OTDK-ra, az országos döntıre történı nevezés feltétele, hogy a XXX. Jubileumi OTDK
nevezési határidejét követı, és a XXXI. OTDK nevezési határidejét megelızı idıszakban
rendezett minısítı „válogató versenyt” jelentı intézményi konferencia dokumentumait – a
rendezvény programfüzetét és a zsőri jegyzıkönyvét – az intézményi, kari TDT-elnök vagy a
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szakterületi TDK-felelıs az intézményi konferenciát (konferenciákat) követı két héten belül
megküldje az OTDT részére, továbbá az adatokat feltöltse az OTDT szerverén található
adatbázisba.
A tervezett tagozatok:
Agrár- és szövetkezeti jog
Alkotmányjog
Büntetı (anyagi) jog
Büntetı eljárásjog
Büntetés-végrehajtási jog
Európai közjog
Infokommunikációs jog (Internet-, média- és hírközlési jog)
Jog- és állambölcselet, összehasonlító jogtan
Jogtörténet
Környezetvédelmi jog
Közigazgatási jog
Kriminalisztika
Kriminológia
Munkajog
Nemzetközi jog
Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Pénzügyi jog
Polgári (anyagi) jog
Polgári eljárásjog
Római jog
Szociális jog
Társadalomstatisztika és demográfia
Versenyjog
A tagozatok véglegesítésére – az egyes tagozatok összevonására vagy megosztására, illetve
újabb tagozatok kialakítására – a beérkezı pályamunkák témájának és számának ismeretében
kerül sor. Hétnél kevesebb pályamunkával önálló tagozat nem indítható.
Résztvevı intézmények által nevezhetı dolgozatok száma:
A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába
-

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara legfeljebb 40,
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40,
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30,
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30,
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25,
a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
o Közigazgatás-tudományi Kara legfeljebb 15,
o Rendészettudományi Kara legfeljebb 15
dolgozatot nevezhet be.
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A nevezés módja:
Az intézményi és kari TDT-elnököknek és szakterületi TDK-felelısöknek az OTDT online
rendszerébe az intézményi TDK-konferenciát követı két héten belül fel kell tölteniük az
OTDT Titkársága által kiadott minta alapján elkészített, az abban kért adatokkal hiánytalanul
kitöltött jegyzıkönyvet. Az elektronikus feltöltéssel egyidejőleg hagyományos postai úton
meg kell küldeniük az OTDT Titkárságára a konferencia dokumentumait (kivonatkötet, egyéb
kiadvány), valamint a kitöltött, az elektronikus rendszerbe feltöltöttel tartalmilag egyezı
papíralapú jegyzıkönyv zsőritagok által aláírt példányát. Az intézményi TDK-konferencia
jegyzıkönyvének mintáját a XXXI. OTDK központi felhívásának 1. sz. melléklete
tartalmazza, valamint elérhetı az OTDT online rendszerében. Az intézményi TDKkonferenciát lehetıség szerint 2012. november 5. elıtt szükséges megrendezni.
A jegyzıkönyvet az OTDT Titkársága befogadja az OTDT online rendszerében. A XXXI.
OTDK szekció felhívásainak megjelenését követıen a befogadás után a hallgatók az e-mail
címükre kapnak tájékoztatást az intézményi TDK-konferencián megtett javaslatról. Az e-mail
kézbesítésétıl számított 30 napon belül fel kell tölteniük az intézményi TDK-konferencián
bemutatott, és ott a XXXI. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF-formátumban és jelen
felhívásban meghatározott formában az OTDT online rendszerébe.
A papíralapú dokumentáció beérkezését követıen az OTDT Titkársága összeveti azt az
OTDT online rendszerébe feltöltött adatokkal, és tartalmi azonosság esetén jóváhagyja a
jegyzıkönyvet. Ha a papíralapú és az elektronikus jegyzıkönyv között eltérés van, az OTDT
Titkársága hiánypótlást kér az érintett TDT-elnöktıl, és annak beérkezését követıen – ha az
egyértelmően tartalmazza a kért információkat és adatokat – hagyja jóvá a jegyzıkönyvet. A
XXXI. OTDK szekció felhívásainak megjelenése elıtt az intézményi TDK-konferencián
bemutatott, és ott a XXXI. OTDK-ra javasolt pályamunkák szerzıinek a szekciók
felhívásainak megjelenését követı 30 napon belül (a 2012. november 5. után megrendezett
intézményi TDK-konferenciákon jogosultságot szerzı hallgatóknak legkésıbb 2012.
december 5-ig) kell feltölteniük pályamunkájukat az OTDT online rendszerébe. Errıl a
rendszeren keresztül e-mail-ben kapnak értesítést.
Az OTDT online rendszerének elérhetısége: http://otdtreg.itk.ppke.hu
Nevezési idıpont és teljesítendı feladatok a hallgatók számára:
A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában a nevezési idıpont a hallgató
számára:
2012. december 5. (szerda)
A nevezési határidıig a hallgatónak elektronikusan be kell neveznie az OTDT online
rendszerében. A nevezés során az intézményi konferencián jogosultságot szerzett
pályamunkájához a XXXI. OTDK központi felhívásának 3. sz. mellékletében feltüntetett
adatokat kell megadnia.
Az OTDT online rendszerében a hallgatónak továbbá szövegdobozba kell feltöltenie magyar
és angol nyelvő rezüméjét. A feltöltendı rezümé mintáját a formai kritériumokkal a XXXI.
OTDK központi felhívásának 2. sz. melléklete tartalmazza.
Az MA, MSc, osztatlan képzésben végzett hallgatóknak (amennyiben a végzés félévében
szereztek jogosultságot az OTDK-n való részvételre) végzett nyilatkozatot kell tenniük. A
nyilatkozat az adatok kitöltését követıen az OTDT online rendszerébıl automatikusan
nyomtatható.
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Az adatok kitöltését, a rezümék feltöltését követıen véglegesíthetı a nevezés.
A hallgatónak a nevezés véglegesítése után az alábbi dokumentumokat szükséges
átadnia az intézményi/kari TDT-elnöknek:
-

nevezési lap 2 példányban eredeti aláírással ellátva;
pályamunka a jelen felhívásban meghatározott példányszámban és formában;
MA, MSc és osztatlan képzésben végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló
hivatalos dokumentum másolata, valamint az OTDT online rendszerébıl nyomtatott, a
témavezetıvel tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a XXXI. OTDK központi
felhívásában meghatározott elıírások szerint.

Nevezési határidı az intézményi TDT-elnökök számára:
Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyőjtött dokumentumok megküldésének
határideje
2012. december 10. (hétfı)
Az intézményi és kari TDT-elnökök által az OTDT Titkárságára megküldendı
dokumentumok:
-

-

nevezési lap 1 példánya a hallgató eredeti aláírásával ellátva;
az OTDT online nevezési rendszerébıl letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítı jegyzék
a felsıoktatási intézménybıl a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába
benevezı hallgatókról,
végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata,
valamint a témavezetıvel tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a XXXI. OTDK
központi felhívásában meghatározott elıírások szerint.
Az OTDT Titkárságának postacíme:
Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, OTDT Titkárság
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Az intézményi és kari TDT-elnökök által a Szekciót rendezı intézménynek megküldendı
dokumentumok:
-

-

a nevezési lap 1 példánya a hallgató eredeti aláírásával ellátva,
az OTDT online nevezési rendszerébıl letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítı jegyzék
a felsıoktatási intézménybıl a Szekcióba benevezı hallgatókról;
a bemutatásra szánt pályamunka 3 nyomtatott példányban (egy nevesített és kettı jeligével
ellátott példány kötött vagy főzött formában, oktatási intézményenként összegyőjtve),
valamint elektronikus formában, CD-lemezen (nevesített és jeligével ellátott formában is,
szintén intézményenként összesítve);
a bemutatásra szánt pályamunka magyar nyelvő rezüméjének három kinyomtatott
példánya és a rezümé CD-lemezre mentett elektronikus változata (intézményenként
összesítve).

A nevezési dokumentáció, mind az OTDT Titkárságára, mind a rendezı intézményhez a
TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyőjtve, mindenképpen az intézményi/kari
TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendı be. Az egyéni, egyénileg
beküldött nevezés érvénytelen.
A XXXI. OTDK szekcióülésein csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendezı
intézményhez idıben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelı nevezés alapján
lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a
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szekciót rendezı intézmény közösen dönt, melyrıl a hallgatók és a küldı intézmények TDT
elnökei/felelısei elektronikus visszajelzést kapnak.
Nevezési és részvételi díj:
A szekció nevezési díja: 5.000 Ft/pályamunka.
A konferencián való részvétel díját a Szervezıbizottság – a szállás-, ellátási, nyomdai és
egyéb költségek ismeretében – az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsággal
egyetértésben egy késıbbi idıpontban fogja meghatározni. Külföldi felsıoktatási intézmény
hallgatója esetében a Szervezıbizottság a részvételi díjat kérelemre elengedheti.
Az összefoglalóval (rezümé) szemben támasztott tartalmi és formai követelmények:
A rezümé formai kritériumaira nézve a XXXI. OTDK központi felhívásának 2. sz. melléklete
irányadó.
Az összefoglalónak (rezümé) – az alábbi általános bírálati szempontokra figyelemmel –
tartalmaznia kell a kutatás eredményeit, valamint a levonható következtetések rövid kivonatát.
Az összefoglalót magyar nyelven nyomdakész állapotban, három (külön lapokra nyomtatott)
példányban, valamint elektronikus formátumban (doc, docx, rtf, odf) kell a Szervezıbizottság
részére megküldeni.
A bemutatásra szánt pályamunkák beküldött összefoglalóiból kötet készül.
A pályamunkák megküldésének rendje:
A pályamunkákat az OTDT Titkárságának határidın belül benyújtott nevezési
dokumentációval egyidejőleg, 3 nyomtatott példányban (kötött vagy főzött formában,
felsıoktatási intézményenként összegyőjtve), valamint elektronikus formában, CD-lemezen
legkésıbb 2012. december 10. napjáig kell a Szervezıbizottság (Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar) címére megküldeni.
A pályamunka nyomtatott példányai közül 1 példány tartalmazza a szerzı nevét, a dolgozat
címét, valamint a küldı intézmény nevét. A pályamunka másik 2 nyomtatott példányát
jeligével kell ellátni. A jelige semmilyen formában nem utalhat a szerzı személyére, illetve a
küldı intézményre. A jeligével ellátott példányok a dolgozat címén kívül semmilyen más, a
szerzıre vagy a küldı intézményre utaló adatot (utaló megjegyzés, szerzıt, intézményt vagy
nevet tartalmazó fejléc, lábléc vagy egyéb) nem tartalmazhatnak.
A bírálat rendje:
A rendezı intézmény a benevezett és megküldött pályamunkák témája és száma
függvényében alakítja ki az Állam- és Jogtudományi Szekció tagozatait.
A pályamunkákat és a versenyzık nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként
három oktatóból álló zsőri bírálja el. A Szekció szervezıi törekednek arra, hogy az egyes
tagozatok zsőritagjai minısített oktatók legyenek, de legalább egy tagnak minısített oktatónak
kell lennie. A zsőri tagja az állam- és jogtudomány területének elismert szakembere lehet.
Nem lehet a zsőri tagja a tagozatban szereplı dolgozat témavezetıje.
A pályamunkák jeligével ellátott példányát a rendezı intézmény által központilag felkért
zsőritagok egységes szempontok szerinti, független elızetes bírálatnak vetik alá. A
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konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsőri elıtti nyilvános védésére, a
társintézményekbıl felkért hallgatói opponensek általi véleményezésére, valamint magyar
nyelvő nyilvános vitájára kerül sor. Opponens nem lehet oktató, PhD-hallgató, illetve az
OTDK-ra befogadott pályamunka szerzıje a saját tagozatában. A pályamunkák díjazása az
általános felhívásban megjelölt szempontokra figyelemmel történik.
Az országos konferencián I. helyezést elérı pályamunkák szerzıi – amennyiben megfelelnek
a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia
Aranyérem elnyerésére.
A benyújtott pályamunkák értékelése írásbeli bírálattal és pontozással történik. A benyújtott
pályamunkára adható pontok száma legfeljebb 50.
A benyújtott pályamunkák értékelése során a bírálók és az opponensek az alábbi általános
szempontokat veszik figyelembe:
-

-

témaválasztás (a szerzı egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy egyetemi
tananyag részét képezı kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényő vizsgálatát
nyújtja);
a szakirodalom feldolgozásának mennyisége, minısége, a vizsgálati módszer
megválasztása és alkalmazása;
a pályamunka szerzıjétıl, valamint a más szerzıktıl származó megállapítások és kutatási
eredmények egyértelmő elhatárolhatósága;
a téma kifejtésének komplexitása;
eredeti, alkotó jellegő megállapítások és megindokolt de lege ferenda javaslatok;
a pályamunka szerkezeti felépítése, belsı arányai, logikája és áttekinthetısége;
a pályamunka stílusa;
korrekt hivatkozási rendszer.

A zsőrik elnöke a zsőri benyújtott pályamunkákat értékelı ülésének jegyzıkönyvét a rendezı
intézménynek megküldi. A Szakmai Bizottság az írásbeli bírálatra vonatkozóan további
elıírásokat állapíthat meg.
Az írásbeli bírálatokat és a benyújtott pályamunkára adott pontszámokat a rendezı intézmény
a szekció honlapján a nyilvános védést megelızıen közzéteszi.
A nyilvános védés értékelése szóbeli bírálattal és pontozással történik. A nyilvános védésre
adható pontok száma legfeljebb 50.
Az elıadás értékelése során a zsőri különösen az alábbi szempontokat tartja szem elıtt:
-

az elıadói stílus és az idıvel való gazdálkodás;
a kutatási módszerek és saját eredmények bemutatása;
az elıadó szakmai felkészültsége;
a dolgozat témájával kapcsolatos, a pályamunka elkészítését követıen történtek ismerete;
vitakészség.

Elhelyezés és ellátás:
A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában résztvevı pályamunkák készítıi, a
kísérı oktatók és a hallgatói opponensek részére a Szervezıbizottság – a részvételi díj
befizetése fejében – szállás- és étkezési lehetıséget biztosít. A szállás és az ellátás iránti igény
7

a késıbbiekben a Szervezıbizottság által kiküldött nyomtatvány kitöltése és visszaküldése
útján jelezhetı.
Információ:
A pályamunkákat, valamint a konferenciával kapcsolatos leveleket és telefaxokat az alábbi
címre várjuk:
Dr. Bóka János
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Összehasonlító Jogi Intézet
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Fax: 06 (62) 544-300
A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi
Szekciójának végleges programját és a meghívókat a szervezıbizottság 2013 elsı hónapjaiban
postázza az érintetteknek.

Budapest, 2012. március 2.

Dr. Máthé Gábor
egyetemi tanár
az OTDT Állam- és Jogtudományi
Szakmai Bizottság elnöke
Dr. Szabó Imre
egyetemi tanár, dékán
az OTDK Állam- és Jogtudományi
Szekció ügyvezetı elnöke

Dr. Badó Attila
egyetemi tanár
az OTDK Állam- és Jogtudományi
Szekció társelnöke

Keresztes Ábel
egyetemi hallgató
az OTDK Állam- és Jogtudományi
Szekció hallgatói képviselıje
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