
  

Szakmai beszámoló űrlap 

az NTP-OTDKR-12-P pályázati kategóriához 

 

Pályázat kódja: NTP-OTDKR-12-P-008 

Pályázó szervezet neve: Széchenyi István Egyetem 

 

1. Röviden fogalmazza meg, hogy a program tervezett célja mennyiben valósult meg! 

(maximum két oldal) 

A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt 
a felsőoktatási intézmények szintjén több félévet átfogó előkészítő munka előzi meg.  A cél 
minden egyetem és főiskola esetében ugyanaz, folyamatos emelkedés az OTDK-ra delegálható 
hallgatók számában, miközben a pályamunkák színvonala is fejlődik.  

Az intézményi konferenciák szervezése, s különösen az országos fordulóra való nevezés 
lebonyolítása és maga a részvétel rendkívüli anyagi terheket ró az egyes intézményekre, így 
2012. decemberében örömmel értesültük a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett 
NTP-OTDKR-12-P azonosító számú pályázati lehetőségről, amelynek célja A tehetséges hallgatók 
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása. A kiírás 
célja egybecseng a Széchenyi István Egyetem vezetősége és a SZE Tudományos és Művészeti 
Diákköri Tanácsának (TMDT) elhatározásával, miszerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
hallgatóknak minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy 
megmutathassák önálló kutatási témájukat és törekvéseiket a legelismertebb hallgatói 
tudományos seregszemlén.  

A pályázati kiírás által meghatározott támogatható tevékenységek köre meghatározza és 
összefoglalja az OTDK-ra való nevezés, a nevezés megszervezése, valamint a részvétellel 
kapcsolatban felmerülő költségeket.  

A pályázattal benyújtott, valamint a támogatási szerződés mellékletét képező költségterv szerint 
a igénybe vehető támogatások közül az adminisztrációs költségek, a nevezési és részvételi díjak, 
szállás és étkezés, valamint az egyes tételek kapcsán esetlegesen felmerülő reprezentációs 
járulékkal kapcsolatban fogalmaztuk meg az igényeinket. 

Az adminisztrációs költségekkel kapcsolatban irodaszerek és számítástechnikai kellékanyagok 
beszerzése történt meg, amelyekre a nevezés lebonyolításával kapcsolatban volt szükség. 
Számítástechnikai kellékanyagok közül tonereket vásároltunk, ugyanis a Rektori Hivatalban 
működő TMDT titkárságon kerültek kinyomtatásra a hallgatók számára a tájékoztató anyagok, 
az OTDK központi felhívása, valamint a szekciófelhívások, a dolgozatok az illetékes konzulensek 
számára formai ellenőrzés céljából, illetve az egyes szekciófelhívásoknak megfelelően több 
nyomtatott példányban leadandó pályamunkák és rezümék. A nevezés szervezésével 
kapcsolatban egyéb irodaszerek (pl. mappa, genotherm, boríték, stb.) beszerzése történt meg.  



  

Élelmiszervásárlással és étkezéssel kapcsolatban igényelt támogatás az egyes szekciók által 
kiszámlázott éttermi szolgáltatás, a hallgatók utazás közbeni ellátásával kapcsolatos élelmiszer 
alapanyag vásárlás, valamint a SZE szempontjából releváns szekciók lezárását követően az 
OTDK résztvevők és az őket felkészítő kollégák köszöntésére szervezett OTDK zárófogadás 
költségeinek becsült összege alapján került megállapításra, ill. ehhez kötődően a járulékfizetési 
kötelezettség is becslésre került. Az éttermi szolgáltatással kapcsolatban felmerülő 
reprezentációs járulékok kifizetésére elkülönített B1-es költségvetési alsoron szereplő összeg a 
járulékterhek levonásának kitolódása miatt nem került felhasználásra (lsd. a KPO/2572/2013 
iktatószámú, határidő hosszabbítási kérelem elutasításáról szóló értesítés), így éltünk a 
költségvetési fősorok közötti, a felhasználható támogatási összeg maximum 10%-ig terjedő 
átcsoportosítási lehetőséggel. A tervezett költségeket meghaladó, A5-ös Élelmiszer, étkezés 
költségvetési alsorra 246.840 Ft került áthelyezésre. Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban 26 
fő hallgató és 25 fő opponens ellátásával kapcsolatban, valamint az Orvos- és 
Egészségtudományi Szekció esetében 1 fő hallgató és 1 fő kísérőtanár étkezésével kapcsolatban 
merült fel ide vonatkozó költség. A hallgatók útiellátmányának támogatását 500 Ft/fő összegben 
határoztuk meg, ezzel a lehetőséggel nem éltek a hallgatók, hiszen az egyes szekcióba való 
előzetes nevezés és regisztráció során lehetőségük volt részletesen megadni az étkezéssel 
kapcsolatos igényeket, akár már a szekció helyszínére történő megérkezés napjára is. Az 
felsoroltakon kívül az A5-ös költségvetési alsorhoz tartozó kiadás az előzetes tervek szerint 
megvalósított OTDK Zárófogadás is, amelyre meghívót kapott az Egyetem vezetősége, az összes 
OTDK résztvevő, a felkészülést segítő konzulensek, az OTDK szekciókban zsűrizést vállaló 
kollégák és az egyetemi TMDT tagjai. A helyezést elért résztvevők és felkészítőik elismerő 
oklevélben részesültek kiemelkedő teljesítményük jutalmazásaként. 

Az A6-os költségvetési alsoron szállásszolgáltatással kapcsolatban az egyes szekciók által 
kiszámlázott szállásköltség került elszámolásra, továbbá az egyes szekciók helyszínére a 
hallgatókat szállító busz sofőrének elhelyezésével kapcsolatos költségek. 

A nevezési és részvételi díjak finanszírozására elkülönített összeg a rendező intézmények által 
kiállított számlák értelemszerűen került felhasználásra.   

A pályázat benyújtásának időpontjában az Orvos- és Egészségtudományi Szekció kivételével 
lezajlott a nevezés az egyes szekciókban, ez alapján kerültek kitöltésre a programűrlapok, ill. az 
előzetes költségkalkuláció alapján került szekciónként meghatározásra a hallgatókkal 
kapcsolatos költségek. A nevezések lezárásakor összeállított statisztika szerint 120 hallgatónk 
105 pályamunkával regisztrált be a XXXI. OTDK-ra. Ezt követően ezek a számok módosultak, 
részben a hallgatók indulástól való önkéntes visszalépése miatt, részben azért, mert a Műszaki 
Tudományi Szekcióban a szakmai bírálatot követően több dolgozatunk nem került befogadásra. 
Így végül 111 hallgató 99 pályamunkával képviselte Egyetemünket, amely a 2011-es OTDK 79-es 
pályamunka számhoz és 92 fős hallgatói létszámhoz viszonyítva nagy előrelépés. A fentiek 
alapján az OTDK-n való részvétel előkészítése, valamint a pályázat megírása során felállított 
célokat teljesítettnek tekintjük.   



  

2. Röviden mutassa be a programba bevont célcsoportot! (maximum két oldal) 

Az intézményi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon az Egyetem összes hallgatója 
bemutathatja pályamunkáját, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező típusú képzésben 
részesül, legyen akár alapszakos, mesterszakos, vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő az 
illető. Az egyetlen kritérium a tehetség, a kiválóság megléte, amely arra ösztönzi a hallgatót, hogy 
az egyetemi tanulmányai mellett a kötelező feladatokon túl többet nyújtson, s ezáltal többet is 
tapasztaljon.  

Jelen pályázatból azok a hallgatók kerültek támogatásra, akik a 2010/2011-es tanév tavaszi, a 
2011/2012-es tanév őszi és tavaszi, valamint a 2012/2013-as tanév őszi félévében jogosultságot 
szereztek az OTDK-n való részvételre, illetve vállalták a részvételt a megmérettetésen. 



  

Dolgozatok száma szekciók és karok szerint 

  
Állam- és 
Jogtudományi 

Pedagógiai, 
Pszichológiai, 
Andragógiai és 
Könyvtártudomány 

Közgazda-
ságtani 

Tanulás- és 
tanításmódszertani 
- tudástechnológiai 

Társadalom-
tudományi Műszaki Informatikai 

Művészeti és 
Művészet-
tudományi 

Orvos- és 
egészség-
tudományi 

Dolgozatok 
összesen 
karonként 

DFÁK 25                 25 

KGYK     21   5 1       27 

MTK     1 2   33 2     38 

PLESZI   1 1           1 3 

VTZMI               6   6 

Hallgatók 
összesen  

25 1 23 2 5 34 2 6 1 99 

Hallgatók  száma szekciók és karok szerint 

  
Állam- és 
Jogtudományi 

Pedagógiai, 
Pszichológiai, 
Andragógiai és 
Könyvtártudomány 

Közgazda- 
ságtani 

Tanulás- és 
tanításmódszertani 
- tudástechnológiai 

Társadalom-
tudományi Műszaki Informatikai 

Művészeti és 
Művészet-
tudományi 

Orvos- és 
egészség-
tudományi 

Hallgatók 
összesen 
karonként 

DFÁK 26                 26 

KGYK     23   5 1       29 

MTK     1 2   42 2     47 

PLESZI   1 1           1 3 

VTZMI               6   6 

Hallgatók 
összesen  

26 1 25 2 5 43 2 6 1 111 

 



  

3. Ismertesse a hallgatói eredményeket az OTDK-n! (1.,2.,3. helyezettek, különdíjasok, 
melyik szekcióban, ill. a hallgató bemutatása) (maximum négy oldal) 

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Széchenyi István Egyetem 
9 szekcióban képviseltette magát 111 hallgatóval és 99 pályamunkával, amelyek közül 37 
pályamű és 44 hallgató ért el helyezést.  
Két hallgató első, tizennégy második, tizenkettő harmadik helyezést ért el, tizenhatan különdíjat 
vehettek át. 
 
I. helyezések 
Első helyezett lett - és különdíjat is átvehetett - „A hallgatók vállalkozási hajlandóságának és az 
azt befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon” című dolgozatáért Temesi 
Melinda kereskedelem és marketing szakos hallgató. Konzulense dr. Koltai Judit Petra egyetemi 
adjunktus. Szintén első helyezést ért el „Határon átnyúló együttműködések - Németország-
Ausztria és Ausztria-Magyarország határán” munkájával Jakab Melinda regionális és környezeti 
gazdaságtan mesterszakos hallgató. Konzulense Füzi Anita PHD hallgató. 
 
II. helyezések 
 
A Műszaki Tudományi Szekcióban a gépészmérnöki szakos Bárány Gábor „Egy versenymotor 
vezérműtengelyének tervezése” (dr. Gál Péter egyetemi docens), a villamosmérnöki 
mesterszakos Friedl Gergely „Mágneses indukció szimulációja végeselem módszer segítségével” 
(dr. Kuczmann Miklós tanszékvezető egyetemi tanár), Mester Márton infrastruktúra 
építőmérnöki mesterszakos „Veszélyes csomópontok vizsgálata földi lézerszkenneres mérések 
felhasználásával” (dr. Koren Csaba egyetemi tanár), Dömötör Zénó István villamosmérnöki 
mesterszakos „Impulzusválasz mérés MLS módszerrel” (Torda Béla egyetemi adjunktus 
és dr. Kovács Lóránt egyetemi adjunktus) témakörű munkájáért kaptak második díjat. 
 
Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban hat győri jogász-jelölt, Kálmán János és Farkas 
Ádám „Háború, védelem, magánosítás” (dr. Sulyok Gábor egyetemi docens), Kovács 
Gabriella és Kovács Viktória „A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és személyiségi jogai a 
magyar egészségügyi ellátásban és büntetés-végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő 
polgári jogi felelősségi kérdések” (dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár), Szili-Kis Ádám „Közösség 
a békéért – avagy az Európai Unió békefenntartó tevékenysége” (dr. Sulyok Gábor egyetemi 
docens és dr. Knapp László egyetemi tanársegéd) és Busa Réka „Árva művek, avagy kakukktojás 
a szerzői jogban” (dr. Deli Gergely egyetemi adjunktus) című munkájukkal értek el második 
helyezést. 
 
A Közgazdaságtudományi Szekcióban „Szaloncukor piackutatás - a csomagolás, mint 
marketingkommunikációs eszköz hatása a fogyasztóra” dolgozatával a marketig 
mesterszakos Borsodi Erika Martina és Marczell Márta (dr. Ercsey Ida egyetemi docens), 
Kecskés Petra marketing mesterszakos „Aranyat ér-e az ezüstgeneráció? Az idősek fogyasztói 
magatartásának vizsgálata az egészséges táplálkozás vonatkozásában” (dr. Józsa 
László tanszékvezető egyetemi tanár, dékán), Pápai Viktória gazdálkodási és menedzsment 
szakos „Márkák, divat, referenciacsoportok - A fiatalok "bűvös háromszöge” (dr. Makkos-Káldi 
Judit egyetemi adjunktus) dolgozatával végzett a második helyen. 
 



  

III. helyezések 
 
Harmadik lett pályaművével az Állam- és Jogtudományi Szekcióban szereplő jogász-jelöltek 
közül Gömbös Csilla „Egység az átláthatatlanságban?”(dr. Horváthy Balázs egyetemi 
docens), Hegedűs Laura „A dolgozatban termékmegjelenítés található!” – avagy a product 
placement szabályozásának egyes kérdései (dr. Lapsánszky András tanszékvezető egyetemi 
docens), Kelemen Roland „Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a szuveréntől?” 
(dr. Kukorelli István egyetemi tanár) és Tompa Tamás „A magyar és a német végrehajtó hatalom 
magalakulása, ellenőrzése és megszűnése” (dr. Smuk Péter egyetemi docens, dékán-helyettes). 
Harmadik helyen végzett a marketing mesterszakos Kecskés Petra „Fiatal fogyasztók a márkák 
bűvöletében” (dr. Makkos-Káldi Judit egyetemi adjunktus és dr. Huszka Péter egyetemi docens), a 
regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos Sóska Renáta „Potenciális járműipari 
beszállítói körzet Vas és Zala megyében” (dr. Rechnitzer János tanszékvezető egyetemi tanár, 
rektor-helyettes). 
 
Szintén harmadik helyezést ért el a közlekedési mesterszakos Családi Judit „Passzív gyalogos 
érzékelő rendszerek” (Horváth Richárd egyetemi adjunktus), a villamosmérnöki szakos Garab 
László és Gombos Ákos „Plazma hangszóró” (dr. Kuczmann Miklós tanszékvezető egyetemi 
tanár, dr. Nagy Szilvia egyetemi docens, dékán-helyettes, Szűcs Attila műszaki alkalmazott) 
és Takács Balázs mérnöktanár-gépészmérnöki szakos hallgató az „Oktatócsomag készítése az 
NC-CNC programszerkesztés modul ,,Siemens 840-es vezérlés” elméleti tananyagához” (dr. 
Földes Zoltán főiskolai docens) munkájukkal. 
 
Harmadik helyen végzett a fuvola-előadóművész szakos Réman Zsófia J. Ibert: „Fuvolaverseny” 
művének előadásáért (dr. Ittzés Gergely egyetemi tanár), a zongora-előadóművész szakos Tálos 
Vivien Schubert - Liszt: „Der Müller und der Bach” művének előadásáért (Várayné Szűts 
Katalin főiskolai docens). 
 
Különdíjak 
 
Dolgozatáért és annak bemutatásáért különdíjat vehetett át a Társadalomtudományi Szekcióban 
a logisztikai menedzsment mesterszakos Tóth Annamária „A québeci függetlenség kérdései” 
(dr. Szabó Róbert Zoltán egyetemi docens) című dolgozatáért. 
 
Az Állam és Jogtudományi Szekcióban Stancig Zoltán „Küzdelem a jelentős mennyiségű 
kábítószer ellen” (dr. Jungi Eszter bíró), Bakos Zsolt Gergő „A járás, avagy egy közigazgatási 
egység múltja és jövője” (dr. Hulkó Gábor egyetemi adjunktus), Csudai Tünde„Eltérő mércék a 
korlátozásban - az írott sajtó állami kontrollja” (dr. Smuk Péter egyetemi docens, dékán-
helyettes), Fehér Júlia „A GMO-kérdés megítélése a közösségi és a hazai jogi szabályozás 
tükrében” (dr. Horváth Gergely egyetemi docens), Keserű Barna Arnold „A felszólalás 
intézménye és gyakorlati tapasztalatai a hazai védjegyeljárásban, különös tekintettel egyes 
külföldi megoldásokra” (dr. Szalai Péter egyetemi adjunktus), Pongrácz Alex „A Nyugat alkonya 
2.0” (dr. Szigeti Péter egyetemi tanár), Szentgyörgyvári Tamás „Az Őrség és a Batthyányk 
küzdelme: legendateremtés kontra jogtörténet” (dr. Barna Attila tanszékvezető egyetemi docens, 
dékán-helyettes) nyertek különdíjat. 
 



  

Közgazdaságtudományi Szekcióban Kosár Kinga és Tóth Barbara „Hagyományőrzés 
Magyarországon - Hacacáré Fesztivál” (dr. Makkos-Káldi Judit egyetemi adjunktus), Szalaiová 
Lea és Visy Dániel „Shocking Advertising” (dr. Élő Gábor egyetemi docens),Munkácsi 
Nóra és Pénzes Gabriella „A metrosexualitás hazai és nemzetközi viszonylatban” (Eisingerné 
Balassa Boglárka egyetemi tanársegéd) szereztek különdíjat. 
Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban az ápolás és betegellátási szakos Tímárné Bácskai 
Anett „A sclerosis multiplex gyógyszeres kezelései és hatásaik” (Kovácsné dr. Tóth 
Ágnes egyetemi docens) című munkájáért vehetett át különdíjat. 

 
Összevetve az előző 10 év TDK eredményeivel, jelentős növekedés tapasztalható a helyezést 
elért dolgozatok számában. Nagy eredménynek mondható az előző (2011-es) OTDK-hoz 
viszonyított 1/3-os növekedés! 

OTDK helyezések a Széchenyi István Egyetem 2003-2013 

  
OTDK 
2003 

OTDK 
2005 

OTDK 
2007 

OTDK 
2009 

OTDK 
2011 

OTDK 
2013 

pályamű 

OTDK 
2013 

hallgató 

1. helyezés 2 4 3 6 7 2 2 

2. helyezés 7 9 9 6 4 11 14 

3. helyezés 4 7 4 9 6 11 12 

különdíj 9 8 6 7 11 13 16 

Összesen: 23 28 22 28 28 37 46 

A díjazott hallgatók és konzulenseik, valamint az OTDK felkésztésben szerepet vállaló kollégák 
köszöntése zajlott a Széchenyi István Egyetem Hangversenytermében 2013. április 29-én. A 
helyezettek és felkészítő tanáraik oklevelet vehettek át, a hallgatók és a karok/intézetek 
legeredményesebb konzulensei pénzjutalomban is részesülnek.  



  

4. Röviden ismertesse az OTDK-n részt vett tehetségek további gondozásának 
lehetőségét! (maximum két oldal) 

A XXXI. OTDK-n részt vett hallgatók további támogatásával kapcsolatban a TMDT-nek számos 
terve van a jövőre nézve, ezek között szerepelnek az alábbiak:  

- Motivációs modell kidolgozása; 
- Hallgatói ösztöndíjak alapítása a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák 

szervezésében és népszerűsítésében demonstrátorként részt vevő hallgatók számára; 
- Képzések a hallgatók eredményesebb felkészülése érdekében (kutatásmódszertan, 

előadás-technika, érveléstechnika, stb.); 
- Hallgatói tudományos karrier-modellek megismertetése a diákokkal; 
- Nyári tehetséggondozási tábor; 
- Egyetemi TMDK kommunikáció fejlesztése (szórólapok, állandó TMDK stand, aktív 

facebook-oldal, stb.); 
- Interdiszciplináris hallgatói alkotói körök előkészítése és támogatása; 
- Konzulensi workshopok oktató kollégák részére: fenntartható tehetséggondozási és 

minőségbiztosítási rendszer kidolgozása.  

  



  

5. Sorolja fel a program munkájának, eredményének nyilvános megjelenéseit! (maximum 

két oldal) 

A SZE hallgatók Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételével kapcsolatban 
az alábbi hírek jelentek meg a SZE központi honlapján, ill. az egyetemi Tudományos Portálon (a 
hírek nyomtatott formában csatolásra kerültek a beszámolóhoz): 

http://tud.sze.hu/lezarult-a-nevezes-a-xxxi-otdk-ra 

http://tud.sze.hu/dijeso-az-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencian 

http://uni.sze.hu/-a-tudas-var-szechenyis-sikerekkel-zarult-a-xxxi-orszagos-tudomanyos-diakkori-

konferencia 

http://tud.sze.hu/otdk-zarofogadas 

A fentieken túl az OTDK Zárófogadás keretében került bemutatásra megjelentek előtt a Nemzeti 
Tehetség Program NTP-OTDKR-12-P pályázati konstrukció. A rendezvény jelenléti ívét és a 
fényképeket a beszámolóhoz mellékelten megküldjük.   



  

6. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok 
között jelentős eltérés van, ott indokolja ennek okát! (maximum egy oldal) 

A tervezett/vállalt indikátorok sor kitöltése a következőképpen történt. Az előzetes nevezési 
adatok alapján 30%-kal több pályamunka, ill. hallgató regisztrált a XXXI. OTDK-ra, mint a két 
évvel korábbi fordulóra. A 2011-ben elért helyezésekhez képest ezért magasabb célértéket 
határoztunk meg. Az egyes szekciókban a 2013-as mezőny meglehetősen erősnek bizonyult, 
ezért az I. helyezések tekintetében a tervezett indikátort nem sikerült teljesítenünk. Az összes 
helyezés tekintetében azonban öt díjjal túlteljesítettük a meghatározott célértéket, így a 
hallgatóink részvételét eredményesnek tekintjük.  

 




