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FELHÍVÁS 
a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre 
________________________________________________________________________________________________ 

 

A rendezvény szervezője és helyszíne: 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatás-tudományi Kar 
 

Cím:  1118 Budapest, Ménesi út 5. 
 

Telefon:  06 (1) 432-9000 

Fax:   06 (1) 209-0411 

Honlap:  http://www.uni-nke.hu/ 
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Ludovika Campus 

1081 Budapest, Ludovika tér 2-6. 
 

A Szekció honlapja: http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tdk-otdk/otdk-2015_ 
 

A Szekció e-mail címe: NKEOTDK2015@office.uni-nke.hu 

 

A rendezvény időpontja: 2015. március 31.– 2015. április 2. 

 

Ügyvezető elnök:   Dr. Cserny Ákos 

egyetemi docens, dékán 

Telefon: 06 (1) 432-9000/20-180 

E-mail: cserny.akos@uni-nke.hu 
 

Ügyvezető társelnök:  Dr. Szente Zoltán 

egyetemi tanár 

Telefon: 06 (1) 432-9000/20-182 

E-mail: szente.zoltan@uni-nke.hu 
 

Ügyvezető titkár:   Dr. Fejes Zsuzsanna 

egyetemi docens 

Telefon: 06 (1) 432-9000/20-252 

E-mail: fejes.zsuzsanna@uni-nke.hu 
 

Hallgatói képviselő:   Sárempek Fanni 

egyetemi hallgató 

Telefon: 06 (30) 243-6446 

E-mail: sarempek.fanni@uni-nke.hu 
 

Helyettes hallgatói 

képviselő:    Ladányi Lilla 

egyetemi hallgató 

Telefon: 06 (30) 579-2637 

E-mail: ladanyi.lilla93@gmail.com 
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A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 

Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar szervezésében 

tartja országos konferenciáját. 

 

A XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit 

az XXXII. OTDK Központi Felhívása (http://www.otdk.hu), valamint az Állam- és 

Jogtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.  

 

A XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába az állam- és jogtudomány bármely 

területével foglalkozó magyar nyelvű pályamunka beküldhető, amely megfelel a XXXII. 

OTDK központi felhívásában és a jelen Szekció felhívásában foglaltaknak. 

 

Részvételre jogosultak 
 

A XXXII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka 

többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt 

feltételeknek (részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében –

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/). 

 

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai 

feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXII. OTDK Központi 

Felhívása tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/) 

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, 

akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos 

diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete 

tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A 

középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXII. OTDK Központi 

Felhívása tartalmaz. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/). 

 

A jelentkezés módja: 

 

A) A hallgatói nevezés lépései 

 

A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 

napon belül): 

 

A XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4. pontja szerint a 

dolgozat feltöltése az OTDT online rendszerébe. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-

otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/) 

 

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 

3. számú melléklete (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/3-szamu-melleklet/), valamint a jelen Szekció felhívás „A pályamunkák 

benyújtásának rendje” része tartalmazza. 

 

A.2. A nevezési időszakban 

 

Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2014. december 3., 23.59 (CET) 

http://www.otdk.hu/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
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A nevezés lépéseit a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.1. 

pontja tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/2-szamu-melleklet/) 
 

Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a 

pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, 

továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot 

szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók (a továbbiakban: 

várhatóan a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók) nevezésének 

speciális szabályait a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja 

tartalmazza. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-

szamu-melleklet/) 
 

A.3. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a 

nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt 

2014. december 8-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező 

intézményhez): 
 

A.3.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott 

nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya. 
 

A.3.2. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott 

összefoglalója magyarul három nyomtatott példányban, valamint 

elektronikusan. 
 

A.3.3. Az OTDT online rendszerébe feltöltött pályamunka 3 nyomtatott 

példányban (egy nevesített és kettő jeligével ellátott példány kötött vagy fűzött 

formában), valamint elektronikus formában, CD-lemezen (nevesített és 

jeligével ellátott formában is). 
 

A.3.4. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII. 

OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában 

leírtak szerint. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/2-szamu-melleklet/) 

 

B) Az intézményi TDT-elnök feladatai 
 

B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül): 
 

Az intézményi TDK-konferenciákat legkésőbb 2014. november 5-ig kell 

megrendezni! 
 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT 

Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja 

szerint. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-

melleklet/) 
 

B.2. A hallgatói nevezést (2014. december 3.) követő öt napon belül: 

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében. 
 

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő 

nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása. 
 

B.2.3. Az A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól. 

 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
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B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező 

intézménynek. 
 

Határidő: 2014. december 8. (hétfő, a postabélyegző dátuma) 

 

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok: 

 A Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket 

tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy 

példánya a TDT-elnök által aláírva. 

 Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése a 

Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2 és a 4.3. pontjában leírtaknak 

megfelelően. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/2-szamu-melleklet/) 
 

Az OTDT Titkárságának postacíme: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága 
1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Honlap: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu 
 

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok: 
 

 Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket 

tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy 

példánya a TDT-elnök által aláírva. 

 A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési 

lapjainak a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya. 

 A benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott rezüméjének 

három példánya magyarul és a rezümék CD-lemezre mentett elektronikus 

változata (intézményenként összesítve). 

 Az OTDT online rendszerébe feltöltött pályamunkák 3 nyomtatott példányban 

(egy nevesített és kettő jeligével ellátott példány kötött vagy fűzött formában, 

oktatási intézményenként összegyűjtve), valamint elektronikus formában, CD-

lemezen (nevesített és jeligével ellátott formában is, szintén intézményenként 

összesítve). 
 

A dokumentumokat a Szekciót rendező intézmény 

postai úton az alábbi címre várja: 

Dr. Fejes Zsuzsanna 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatás-tudományi Kar 

1118 Budapest Ménesi út 5. 
 

A nevezési dokumentáció, mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a 

TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari 

TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be. 

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen. 

 

A XXXII. OTDK szekcióülésein csak az OTDT Titkárságára és a Szekciót rendező 

intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/2-szamu-melleklet/
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lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a 

szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók visszajelzést kapnak, a küldő 

intézmények TDT elnökei/felelősei pedig nyomon követhetik az online rendszerben. 

 

Szervezési információk 

 

Nevezési és részvételi díj 

 

A szekció nevezési díja: 5.000.- forint/pályamunka. 

 

A konferencián való részvétel díját a Szervezőbizottság – a szállás-, ellátási, nyomdai és 

egyéb költségek ismeretében – az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsággal 

egyetértésben egy későbbi időpontban fogja meghatározni. Külföldi felsőoktatási intézmény 

hallgatója esetében a Szervezőbizottság a részvételi díjat kérelemre elengedheti. 

 

Elhelyezés és ellátás 

 

A XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában résztvevő pályamunkák készítői, a 

kísérő oktatók és a hallgatói opponensek részére a Szervezőbizottság – a részvételi díj 

befizetése fejében – szállás- és étkezési lehetőséget biztosít. A szállás és az ellátás iránti igény 

a későbbiekben a Szervezőbizottság által kiküldött nyomtatvány kitöltése és visszaküldése 

útján jelezhető. 

 

A részt vevő intézmények által nevezhető dolgozatok száma 

 

A XXXII. 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 

– Közigazgatás-tudományi Kara legfeljebb 15, 

– Rendészettudományi Kara legfeljebb 10 

dolgozatot nevezhet be. 

 

A tervezett tagozatok: 
 

1. Agrár-, Szövetkezeti és Környezetvédelmi Jogi Tagozat 

2. Alkotmányjogi Tagozat 

3. Büntetőjogi Tagozat 

4. Büntető-eljárásjogi Tagozat 

5. Európai közjogi Tagozat 

6. Jog- és Állambölcseleti Tagozat 

7. Közigazgatási Jogi Tagozat 

8. Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat 

9. Kriminológiai Tagozat 
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10. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat 

11. Munkajogi Tagozat 

12. Nemzetközi Jogi Tagozat 

13. Nemzetközi Magánjogi Tagozat 

14. Pénzügyi Jogi Tagozat 

15. Polgári Eljárásjogi Tagozat 

16. Polgári Jogi Tagozat 

17. Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tagozat 

18. Szociális Jogi Tagozat 

19. Telekommunikáció és Médiajogi Tagozat 

20. Versenyjogi és Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat 

 

A fenti tagozati lista az alap, amely a beérkezett dolgozatok függvényében az Állam- és 

Jogtudományi Szakmai Bizottság döntése alapján maximum 25 tagozatig bővíthető. Az egyes 

tagozatokban a dolgozatok száma 6 és 12 között lehet. Egy tagozatba egy intézmény több 

dolgozatot is küldhet. A tagozati listát az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság 2015. 

január 9-i ülésén véglegesíti. 

 

A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje 

 

A pályamunkák és a rezümé formai követelményeit szekciónként a XXXII. OTDK Központi 

Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze. (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-

otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/) 
 

A pályamunkákat elektronikusan az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, emellett az 

alább ismertetett módon a Szekció részére nyomtatva megküldeni. 

 

A pályamunka formai feltételei 

 

A pályamunkaként beküldött dolgozat maximum 2,5 szerzői ív (100 000 leütés) terjedelmű 

lehet (szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). A dolgozat 

összterjedelme ezek alapján nem haladhatja meg az 50 oldalt. Az ezt meghaladó terjedelmű 

pályamunkát a rendező intézmény visszaküldi. 

 

A pályamunkát az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, továbbá 3 nyomtatott 

példányban (egy nevesített és kettő jeligével ellátott példány kötött vagy fűzött formában, 

oktatási intézményenként összegyűjtve), valamint elektronikus formában, CD-lemezen 

(nevesített és jeligével ellátott formában is, szintén intézményenként összesítve) kell a 

rendező intézménynek megküldeni. 

 

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból 

történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő 

dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével. A plagizálás 

megítélésében a Magyar Tudományos Akadémia gyakorlata az irányadó. 

 

Az összefoglalóval (rezümé) szemben támasztott tartalmi és formai követelmények 

 

A rezümé formai kritériumaira és a feltöltésére nézve a XXXII. OTDK központi felhívásának 

3. számú melléklete az irányadó (http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-

felhivas/3-szamu-melleklet/). Az összefoglalónak (rezümé) – az alábbi általános bírálati 

szempontokra figyelemmel – tartalmaznia kell a kutatás eredményeit, valamint a levonható 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/3-szamu-melleklet/
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következtetések rövid kivonatát. Az összefoglalót magyar nyelven nyomdakész állapotban, 

három (külön lapra nyomtatott) példányban, az OTDT online rendszeréből nyomtatva, 

valamint elektronikus formátumban (.doc, .docx, .rtf, .odf) kell a Szervezőbizottság részére 

megküldeni. A bemutatásra szánt pályamunkák beküldött összefoglalóiból kötet készül. 

 

A bírálat rendje 

 

A benyújtott pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése során a bírálók és az opponensek a 

jelen felhívás Mellékletében foglalt szempontokat veszik figyelembe. 
 

A pályamunkák jeligével ellátott példányát a rendező intézmény által központilag felkért 

zsűritagok egységes szempontok szerinti, független előzetes bírálatnak vetik alá. A 

konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, a 

társintézményekből felkért hallgatói opponensek általi véleményezésére, valamint magyar 

nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. Opponens nem lehet oktató, PhD-hallgató, illetve az 

OTDK-ra befogadott pályamunka szerzője a saját tagozatában. 
 

A benyújtott pályamunkák értékelése írásbeli bírálattal és pontozással történik. A benyújtott 

pályamunkára az írásbeli bírálat során adható pontok száma legfeljebb 50. A zsűrik tagjai a 

benyújtott pályamunkákat értékelő bírálataikat az OTDT online rendszerében rögzítik. Az 

írásbeli bírálatokat és a benyújtott pályamunkára adott pontszámokat a rendező intézmény a 

az OTDT online rendszerében a nyilvános védést megelőzően közzéteszi. 
 

A pályamunkákat és szerzőik nyilvános védésen nyújtott teljesítményét tagozatonként három 

oktatóból álló zsűri bírálja el. A Szekció szervezői törekednek arra, hogy az egyes tagozatok 

zsűritagjai minősített oktatók legyenek. A zsűri tagja az állam- és jogtudomány területének 

elismert szakembere lehet. Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat 

témavezetője. 
 

A nyilvános védés értékelése szóbeli bírálattal és pontozással történik. A nyilvános védésre 

adható pontok száma legfeljebb 50. 
 

A pályamunkák díjazása a Központi Felhívásban megjelölt szempontokra figyelemmel 

történik. 
 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek 

a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia 

Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú 

mellékletében – http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/5-szamu-

melleklet/) 

 

Információ 

 

A pályamunkákat, valamint a konferenciával kapcsolatos leveleket és telefaxokat az alábbi 

címre várjuk: 
 

Dr. Fejes Zsuzsanna 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatás-tudományi Kar 

1118 Budapest, Ménesi út 5. 

Telefon: 06 (1) 432-9000/20-252 

E-mail: fejes.zsuzsanna@uni-nke.hu 

Fax: 06 (1) 209-0411 

http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/5-szamu-melleklet/
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/kozponti-felhivas/5-szamu-melleklet/
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Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

 

 

Budapest, 2014. február 28. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Máthé Gábor 

egyetemi tanár 

az OTDT Állam- és Jogtudományi 

Szakmai Bizottság elnöke 

 

 

Dr. Cserny Ákos 

egyetemi docens, dékán 

a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 

Szekció ügyvezető elnöke 

 

 

Dr. Szente Zoltán 

egyetemi tanár 

a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 

Szekció ügyvezető társelnöke 

 

 

Sárempek Fanni 

egyetemi hallgató 

a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 

Szekció hallgatói képviselője 
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ÉRTÉKELŐLAP 

X.Y. (szerző) …………. c. pályamunkájához 

I. Az írásbeli pályamunka bírálata 

 

szempont 
legmagasabb adható 

pontszám 
pontszám 

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, idegen nyelvű és hazai 

szakirodalmi bázis aránya, 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  

Összesen 50  

 

Budapest, 2015.                      hó         . napján 

  

 

  bíráló 
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ÉRTÉKELŐLAP 

X.Y. (szerző) …………. c. pályamunkájához 

II. A dolgozat szóbeli bemutatásának értékelése 

szempont 
legmagasabb adható 

pontszám 
pontszám 

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, időgazdálkodás 
(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, lényegretörőek, 

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  

Összesen 50  
 

Budapest, 2015.                      hó         . napján 

  

 

  zsűritag 
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ÉRTÉKELŐLAP 

X.Y. (szerző) …………. c. pályamunkájához 

 

III. A dolgozat összesített értékelése 

 

szempont 

legmagasabb 

adható 

pontszám 

bírálók által 

adott 

pontszámok 

átlaga 

összpontszám 

(a két 

átlagpontszám 

átlaga) 

Helyezés 

 

Egyéb 

(különdíj) 

Az írásbeli 

dolgozat 

értékelése 

50 

  

 

 

A szóbeli 

bemutatás 

értékelése 

50 

  

 

 

Összesítés 
100 

  
 

 

 

 

Budapest, 2015.                      hó         . napján 

 

 

   

a zsűri elnöke zsűritag zsűritag 

 

 

 

 

 

 

 

 


