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FELHÍVÁS 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának 

2021. évi tavaszi fordulóján való részvételre 

A rendezvény helyszíne: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

A rendezvény időpontja: 2021. május 12. (szerda) 

Az ITDK részvétel feltételei: 

A nevezés személyi feltételei: 

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

– elsősorban az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar - BA, MA és osztatlan 

képzéseiben részt vevő nappali és levelező tagozatos hallgatói, a felsőoktatási 

szakképzésben résztvevők, továbbá a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói 

amennyiben az OTDK-n a Had- és Rendészettudományi Szekcióba kívánnak nevezni, 

valamint megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi 

feltételnek. 

A nevezés tartalmi feltételei: 

• a pályamunka rezüméjének benyújtása 1500-2500 leütés terjedelemben 

magyar és angol nyelven a pályázó nevének, szakjának, évfolyamának és 

témavezetőjének megjelölésével 

• a nevezési lap kitöltése és benyújtása annak megjelölésével, hogy melyik 

(Állam- és Jogtudományi, Társadalomtudományi, Közgazdaságtudományi, Had- 

és Rendészettudományi, egyéb) OTDK szekcióban kíván indulni, amennyiben a 

bírálóbizottság a továbbjutást támogatja – Figyelem! Szekciónként eltérőek a 

formai követelmények, így a dolgozat írása előtt el kell dönteni, hol indulna 

• a szerző(k) és a témavezető(k) által aláírt Tételes szerzői hozzájárulás 

kitöltése és benyújtása 

• máshol még be nem mutatott, kész és teljes pályamunka elkészítése és 

benyújtása (amely tartalmazza a dolgozat hipotéziseinek felállítását, a 

dolgozatban vizsgált cél és elvárt eredmények pontos meghatározását, a téma 

kifejtését, a bibliográfiát és a dolgozat tartalomjegyzékét). 

Határidők:  

• a nevezési lap benyújtásának határideje: 2021. április 18. 
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• a Tételes szerzői hozzájárulás benyújtásának határideje: 2021. április 30. 

• a rezümé (magyar és angol nyelven történő) benyújtásának határideje: 2021. 

április 30. 

• a pályamunka benyújtásának határideje: 2021. április 30. 

A benyújtás módja: minden dokumentum (nevezési lap, tételes szerzői hozzájárulás, 

rezümé magyar, rezümé angol, pályamunka) elektronikus formában (az aláírt 

nyilatkozat szkennelve, vagy képként) e-mail mellékletben az 

ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu címre elküldve 

A pályamunkák és kapcsolódó dokumentumok megküldésének rendje: 

Nevezési lap 

A nevezési lapot szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mailben, 

mellékletként, legkésőbb 2021. április 18. napjáig kell az 

ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni.  

Kérjük, hogy a nevezési lap egyértelműen tartalmazza a pályázni kívánt szekció nevét, 

a témavezető(k) adatait, ill. TDK/Szakkollégium pontos megnevezését. 

Javasolt fájlnevek: név_nevezés (több szerző esetén szerzőnként külön-külön le kell 

adni). 

Rezümé 

Az ITDK felhívásnak megfelelően minimum 1500, maximum 2500 karakter 

terjedelemben, magyar és angol nyelven (két külön szövegállományban) 

szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-mail mellékletben legkésőbb 2021. 

április 30. napjáig kell az ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre 

megküldeni. 

Javasolt fájlnevek: név_rezümé_hu és név_rezümé_en (több szerző esetén a név 

résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva). 

Tételes szerzői hozzájárulás 

A szerző(k) és témavezető által is aláírt nyilatkozatot 2021. április 30.napjáig kérjük 

az ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre elektronikus (PDF) formátumban 

megküldeni. AVDH hitelesítés javasolt. 

Javasolt fájlnevek: név_szerzői (több szerző esetén a név résznél mindegyik szerző 

neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva. 

Pályamunka 

A pályamunkákat legkésőbb 2021. április 30.napjáig kérjük elektronikus formában 

(PDF) e-mailben az ANTK_TDK_Konferencia@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni. 

A pályamunka külső borítója tartalmazza a szerző nevét, a dolgozat címét, a küldő 

intézményi TDK vagy Szakkollégium nevét, az évszámot. A belső borítón csak a cím, a 

jelige és évszám jelenhet meg. A jelige semmilyen formában nem utalhat a szerző 

személyére, a témavezetőre, illetve a küldő TDK-műhelyre. A dolgozat belseje 

semmilyen a szerzőre, témavezetőre, vagy a küldő tanszékre, TDK-műhelyre vagy 
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Szakkollégiumra utaló adatot (szövegben, fejlécben, láblécben vagy képként) nem 

tartalmazhat. 

Javasolt fájlnevek: szekció_név (szekció jelölések: ÁJT, HRT, KT, TT, több szerző esetén 

a név résznél mindegyik szerző neve szerepeljen, kötőjellel elválasztva). 

A bírálatnál az anonimitást úgy biztosítjuk, hogy a fedőlapot eltávolítjuk a dolgozatról. 

Kérjük, hogy a kari honlapon az ITDK 2021 tavasz rovat alatt található és 

letölthető (nevezési lap, tételes szerzői hozzájárulás, rezümé, dolgozat és 

prezentáció) sablonokat használja! 

A pályamunka tartalmi és formai feltételeire és a bírálat rendjére vonatkozó további 

információk elérhetők a mellékletben. 
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MELLÉKLET 

Az összefoglalóval (rezümé) szemben támasztott tartalmi és formai 

követelmények: 

A rezümében rövid összefoglalásban meg kell jeleníteni a hallgató saját magának 

tulajdonított eredményeit. Az összefoglalónak (rezümé) tehát tartalmaznia kell a 

vizsgált tudományos kérdést, a használt kutatásmódszertan bemutatását, a 

kutatás eredményeit, valamint a levonható következtetések rövid kivonatát.  

A bemutatásra szánt pályamunkák beküldött összefoglalóiból kötet készül, így az ITDK-

n induló minden versenyzőtől elvárt a magyar és angol nyelvű rezümé benyújtása, 

függetlenül a választott szekció követelményeitől. 

A pályamunka tartalmi és formai feltételei: 

A nevezés feltétele a képzési idő alatt, önképzési céllal végzett tudományos 

tevékenységet dokumentáló pályamunka benyújtása.  

A pályamunkából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mi a hallgató saját munkája és 

feladata, ezért minden egyes benevezett pályamunkához a nevezéskor az OTDT online 

rendszerébe fel kell tölteni a szerző hallgató(k) és a témavezető (több témavezető 

esetében elegendő a felelős témavezető) által tett nyilatkozatot („tételes szerzői 

hozzájárulás”) a szerző(k) saját tudományos igényű eredményeiről. 

A felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, 

szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA/MSc képzésben részt vevők 

esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett 

szakdolgozatokkal tartalmilag megegyező dolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-

képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített 

és/vagy bemutatott tudományos munkái az Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciára nem nyújthatók be. 

Az ITDK-ról továbbjutó pályaműveket 30 napon belül fel kell tölteni az OTDT online 

rendszerébe. Ekkor már csak apróbb változtatásokra van lehetőség. 

Más fórumon bemutatott, publikált mű esetén a szervezők megvizsgálják a pályamunka 

eltérésének a mértékét, de valamennyi pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor 

ellenőrizhető. Bizonyított plagizálás, vagy önplagizálás esetén a pályamunkát a 

versenyből ki kell zárni. A plagizálás megítélésében a Magyar Tudományos Akadémia 

gyakorlata az irányadó. 

• Állam- és Jogtudományi Szekció (ÁJT):  

o maximum 50 oldal (legfeljebb 100 000 leütés, szóközökkel, jegyzetekkel, 

irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). 

• Had- és Rendészettudományi Szekció (HRT):  

o angol: minimum 18, maximum 40 oldal (szóközökkel, jegyzetekkel, 

irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). 

o magyar: minimum 30, maximum 100 oldal (szóközökkel, jegyzetekkel, 

irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). 

• Közgazdaságtudományi Szekció (KT): 
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o maximum 80 oldal (engedélyezett külön melléklet feltöltése). 

• OTDK Társadalomtudományi Szekció (TT): 

o minimum 20, maximum 60 oldal (ebből a tartalmi rész legalább 20. 

legfeljebb 40 oldal). 

Az ITDK Értékelési szempontjai: 

Az értékelés a kari tudományos diákköri tanács (KTDT) által kiválasztott és felkért 

bírálók (1 zsűrielnök és 2 zsűritag) feladata. A KTDT támogatja a pályaművek 

opponensi véleményezését. A hallgatói opponensek nem pontoznak, az írásbeli 

pályamunkával kapcsolatos véleményüket (értékelést, javaslatokat) és kérdésüket 

fogalmazzák meg és adják elő a versenyen.  

Az OTDK-n szekciónként ettől eltérő lehet az írásbeli és a szóbeli értékelés 

szempontrendszere.  

Az írásbeli pályamunka bírálata (max. 50 pont) 

• Témaválasztás/Általános értékelés (a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést 

vizsgál, illetve egy egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, 

tudományos igényű vizsgálatát nyújtja; a téma újszerűsége, illetve aktualitása) 
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• Szakirodalom feldolgozás (a források és a szakirodalom feldolgozásának 

mennyisége, minősége, idegen nyelvű és hazai szakirodalmi bázis aránya, a 

vizsgálati módszer megválasztása és alkalmazása)  10 

• Téma kifejtése /Tartalom és módszertan (a téma kifejtésének minősége, a téma 

lehatárolásának indokoltsága, egyértelműsége, a választott célkitűzés 

eredményes végigvezetése, alkalmazott kutatási módszerek korszerűsége)  10 

• A pályamunka eredeti jellege/Eredmények (eredeti, alkotó jellegű 

megállapítások, a pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó 

megállapítások és kutatási eredmények egyértelmű elhatárolhatósága 

rendszerezés, megindokolt javaslatok)  15 

• Formai követelmények (a pályamunka szerkezeti felépítése, belső arányai, 

logikája és áttekinthetősége; a pályamunka stílusa, korrekt és teljességre 

törekvő hivatkozási rendszer)  10 

A dolgozat szóbeli bemutatásának értékelése (max. 50 pont) 

• A bemutatás tárgyának kijelölése (a prezentáció tárgyául választott dolgozat/-

rész meghatározásának sikeressége, a bemutatás koherenciája, a gondolati szál 

végigvezetése a bemutatás egészén, az „üzenet” meghatározása)  10 

• Kutatási eredmények bemutatása (az eredeti alkotó jellegű megállapítások 

kiemelése, rendszerezés, megindokolt javaslatok kiemelése)  10 

• A bemutatás logikája és stílusa (a bemutatás szerkezeti felépítése, belső arányai, 

logikája és áttekinthetősége; a bemutatás stílusa, funkcionalitás és illusztráció 

arányai, egységessége, kapcsolattartás a közönséggel, előadói habitus)  10 
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• Eszközhasználat (a bemutatás eszközének megválasztása és alkalmazása, a 

prezentációs sztenderdek betartása; szabad előadás és/vagy olvasott szöveg 

egysége, a többféle eszköz használatának összehangoltsága)  5 

• Vitakészség, reflexiók (maximális, ha a bíráló megjegyzéseire, az opponensi 

véleményben foglaltakra, valamint a szóban feltett kérdésekre adott válaszok 

meggyőzőek, lényegretörők, pontosak)  10 

• Időgazdálkodás (maximális, ha a bemutatás során a szerző kihasználta, de nem 

lépte túl a megadott időtartamot (+/- 1 perc) az opponensi véleményben vagy 

a bírálatban foglalt, valamint a szóban elhangzott kérdésekre rövid, tömör 

választ adott)  5 

A bírálat rendje: 

A Kar a benevezett és megküldött pályamunkák témája és száma függvényében alakítja 

ki az intézményi TDK-konferencia tagozatait. A pályamunkákat és a versenyzők 

nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként három főből álló zsűri bírálja 

el. A Szervezők törekednek arra, hogy az egyes tagozatok zsűritagjai minősített oktatók 

legyenek, de az elnöknek és legalább egy tagnak minősített oktatónak kell lennie. A 

zsűri tagja az adott szakterület elismert szakembere lehet.  

A pályamunkák jeligével ellátott példányát a zsűritagok egységes szempontok szerinti, 

független előzetes bírálatnak vetik alá. A konferencia egyes tagozataiban a 

pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, valamint vitájára kerül sor. A pályamunkák 

bemutatására 15 perc, az opponensi bírálatra 5 perc, a zsűri bírálatra és a nyilvános 

vitára 5 perc áll rendelkezésre. 

További felvilágosításért forduljon a KTDT titkárához. 

 

Budapest, 2021. február ... 

 

 

Dr. Peres Zsuzsanna 

  KTDT-elnök 


