
 

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. 

 

A XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója 

A rezümé nyelve: magyar. 

A rezümé törzsszövegének a mérete: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter. 

 

A XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója 

A rezümé nyelve: magyar és angol, nem magyar anyanyelvű hallgatók esetében kizárólag angol. 

A rezümé mérete: nyelvenként minimum 1500 és legfeljebb 2500 karakter. 

 

A XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciója 

A rezümé nyelve: magyar. Amennyiben a pályamunka nyelve angol, ebben az esetben a rezümét a 

hallgatónak magyarul és angolul is be kell adnia. 

A rezümé törzsszövegének a mérete: maximum 500 karakter. 

 

A XXXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekciója 

A rezümé nyelve: magyar vagy angol (magyar anyanyelvű hallgató esetén magyar). 

A rezümé mérete: minimum 1500 és legfeljebb 2500 karakter. 

 

A PÁLYAMUNKA TARTALMI ÉS FORMAI FELTÉTELEI: 

 

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

dokumentáló pályamunka benyújtása. Az intézményi TDK-ról a XXXIV. OTDK-ra csak teljesen 

elkészült pályamunka nevezhető! AZ ITDK-ról továbbjutó pályaműveket 30 napon belül fel kell 

tölteni az OTDT online rendszerébe. Ekkor már csak apróbb változtatásokra van lehetőség. 

Valamennyi pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. Bizonyított plagizálás 

esetén a pályamunkát a delegáló intézmény egyidejű értesítésével az OTDK-ról ki kell zárni. A 

plagizálás megítélésében a Magyar Tudományos Akadémia gyakorlata az irányadó. 

 

A XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója 

 

Dolgozat terjedelme: maximum 50 oldal (legfeljebb 100 000 leütés, szóközökkel, jegyzetekkel, 

irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). 

Általános formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, sortávolság 1,5, 

margó: 2,5 cm. 

Hivatkozások: a lábjegyzetben oldalszám megadásával, az irodalomjegyzékben a szakma általánosan 

elfogadott szabályai szerint, beazonosítható, visszakereshető módon. 

A címlap tartalma: szerző neve, pályamunka címe, témavezető(k) neve, szerző intézménye, kézirat 

lezárásának dátuma. 



A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.  

Anonimitás szükséges: nem 

Nyomtatott pályamunka szükséges: nem 

 

A XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója 

 

Dolgozat terjedelme:  

angol: minimum 18, maximum 40 oldal (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és 

mellékletekkel együtt). 

magyar: minimum 30, maximum 100 oldal (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és 

mellékletekkel együtt). 

Általános formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, sortávolság 1,5, 

margó: 2,5 cm. 

Hivatkozások: A szakterületnek megfelelő módon. 

A címlap tartalma: szekciófelhívás mellékletében. 

A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.  

Anonimitás szükséges: igen 

Nyomtatott pályamunka szükséges: nem 

 

A XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciója 

 

Dolgozat terjedelme: maximum 80 oldal (engedélyezett külön melléklet feltöltése). 

A dolgozat felépítése: Külső borító - Belső borító - Tartalomjegyzék - Táblázatok jegyzéke - 

Ábrajegyzék - Bevezetés - Fejezetek (szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük 

stb.) - Összefoglalás - Irodalomjegyzék – Mellékletek (Külső és belső borító sablonok letölthetők) 

Tartalmi elvárások: 

 a dolgozat elején (a bevezetőt követően) tartalmazza a szerző által megválaszolandó 

tudományos kutatási kérdést; 

 explicit formában megadja kutatási modelljét és/vagy módszertanát; 

 a dolgozat végén megválaszolja a feltett tudományos kérdést; tézis-szerűen összefoglalja a 

dolgozat tudományos szempontból új, vagy újszerű eredményeit. 

Általános formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, sortávolság 1,5, 

margó: 2,5 cm. 

Hivatkozások: Harvard-rendszer szerint. 

A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.  

Anonimitás szükséges: nem 

Nyomtatott pályamunka szükséges: nem 

 

A XXXIV. OTDK Társadalomtudományi Szekciója 

 

Dolgozat terjedelme: minimum 20, maximum 60 oldal (ebből a tartalmi rész legalább 20. legfeljebb 

40 oldal). 

Általános formai követelmények: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, sortávolság 1,5, 

margó: 2,5 cm. 

Hivatkozások: a szakma általánosan elfogadott szabályai szerint pl. Harvard rendszer szerint. 

A dolgozat címlapján csak a dolgozat címe, a jelige és a dolgozat lezárásának dátuma szerepelhet. A 

cím és a jelige kötelező. A jelige három betűből és három számból álljon. A jelige legyen véletlenszerű. 

A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.  

Anonimitás szükséges: igen 

Nyomtatott pályamunka szükséges: igen 2 példányban (hőkötéssel rögzített kivitel, spirálozott kivitel 

nem elfogadható) 

 



AZ ITDK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI: 

 

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

 

Az írásbeli pályamunka bírálata (max. 50 pont) 

 Témaválasztás (a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy egyetemi 

tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű vizsgálatát nyújtja; a 

téma újszerűsége, illetve hatályos jogban aktualitása)  5 

 Szakirodalom (a források és a szakirodalom feldolgozásának mennyisége, minősége, a 

vizsgálati módszer megválasztása és alkalmazása)  10 

 Téma kifejtése (a téma kifejtésének minősége, a téma lehatárolásának indokoltsága, 

egyértelműsége, a választott célkitűzés eredményes végigvezetése)  10 

 A pályamunka eredeti jellege (eredeti, alkotó jellegű megállapítások, a pályamunka 

szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és kutatási eredmények 

egyértelmű elhatárolhatósága rendszerezés, megindokolt – de lege ferenda – 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 – de lege ferenda – 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 

 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 PÁLYAMUNKÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK MEGKÜLDÉSÉNEK 

RENDJE: 

 

Nevezési lap 

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

2018. április 13. napjáig kell az akk_tdk_konf@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/Szakkollégiumi hovatartozást. 

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

 

Rezümé 

Az ITDK felhívásnak megfelelően minimum 2000, maximum 2500 karakter terjedelemben és magyar 

és angol nyelven (két külön szövegállományban) szerkeszthető elektronikus formában (DOCX), e-

mail mellékletben legkésőbb 2018. április 20. napjáig kell az akk_tdk_konf@uni-nke.hu e-mail címre 

megküldeni. 
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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 témavezető által is aláírt nyilatkozatot 1 példányban, nyomtatott formátumban 2018. április 20. 

napjáig az ÁKK Nemzetközi Osztályára kérjük leadni, valamint ezzel egyidejűleg az 

akk_tdk_konf@uni-nke.hu e-mail címre elektronikus formátumban is megküldeni (képként, vagy 

szkennelt PDF formátumban). Ügyeljenek arra, hogy a nyilatkozat időben elkészüljön, mert a 

témavezetők nem mindig érhetők el személyesen. 

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

kötőjellel elválasztva. 

 

Pályamunka 

A pályamunkákat legkésőbb 2018. április 20. napjáig kérjük elektronikus formában (PDF) e-mailben 

az akk_tdk_konf@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 borítót jeligével kell ellátni. A jelige semmilyen 

formában nem utalhat a szerző személyére, illetve a küldő TDK-műhelyre. A dolgozat belseje 

semmilyen a szerzőre, témavezetőre, vagy a küldő intézetre, TDK-műhelyre vagy 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 2018 tavasz rovat alatt található és letölthető (nevezési 

lap, tételes szerzői hozzájárulás, rezümé, dolgozat és prezentáció) sablonokat használja! 

 

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 oktatóból álló zsűri bírálja el. A Szervezők törekednek arra, hogy 

az egyes tagozatok zsűritagjai minősített oktatók legyenek, de 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, ÁJT szekcióban az 

opponensi bírálatra 5 perc, a zsűri bírálatra és a nyilvános vitára 5 perc (pályamunkánként ÁJT 

szekcióban 25, HRT, KT és TT szekcióban 20 perc) áll rendelkezésre. 

 

További felvilágosításért forduljon a KTDT titkárjához (orban.anna@office.uni-nke.hu). 

 

2018. január 15.  

 

Dr. Peres Zsuzsanna 

tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 
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