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A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (TMDT) Szervezeti és Működési 

Szabályzata (SZMSZ) az Egyetemen folyó tudományos és művészeti diákköri munka 

működési rendjét foglalja magában. A Szabályzat célja, hogy szervezett keretet adjon a 

TMDK munkának, és elősegítse, hogy a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban 

kapcsolódjanak be a tevékenységbe. 

 

1. A Tudományos és Művészeti Diákkör tevékenysége 

A TMDK célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel 

életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, 

módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe. A 

hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek 

nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. Folyamatos tutoriális (mentor) jellegű 

hallgató-tanár műhelymunka, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a 

tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A felkészülés 

legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés 

(PhD, illetve DLA) egyik legjobb előiskolája. 

A hallgatók TMDK munkája oktató(k) vezetésével történik, és az adott művészeti vagy 

tudományterület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a hallgatók 

képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TMDK keretei között a hallgatók mindenkori 

tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. 

Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és 

formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti 

előadásban mutatják be. 

A tudományos és művészeti diákköri munka része a magyar felsőoktatási intézmények 

oktatási, tudományos, illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, 

kiemelkedő képességgel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai 

teljesítményre ösztönzi, és elfogadtatja a hallgatókkal azt, hogy a diákköri munka része a 

szakmai sikereiknek, a szakma minél tökéletesebb elsajátításának, és ‒ diplomájuk értékét 

növelve ‒ karrierjüknek, életútjuknak. 

A TDK a felsőoktatási törvényben 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

32. Tehetséggondozás, tudományos diákkörök, szakkollégiumok 

54. § A felsőoktatási intézmény feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény 

nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a 

halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése, és szakmai, tudományos, 

művészeti…tevékenységének elősegítése. Ennek érdekében a felsőoktatási intézmény önállóan 

vagy más felsőoktatási intézménnyel együttműködve tehetséggondozó…rendszert, illetve 

programokat – így különösen tudományos diákköröket, szakkollégiumokat…– működtet.
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24/2013. (II.5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 

1. A nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszere 

1.§ (2) A Kormány elismeri és védendő értékként kezeli az országos tudományos diákköri 

mozgalom, valamint a szakkollégiumi mozgalom hagyományait. 

4. A tudományos diákköri kiválóság elismerése 

14.§ (1) A tudományos diákkör széles kört érintő, a hazai, illetve határon túli felsőoktatási 

intézményekben, azok karain, intézeteiben, tanszékein, műhelyeiben és az ezen 

szervezetekkel együttműködő kutatóintézetekben működő önképzőköri forma. A diákköri 

tevékenység alapja az oktatók és hallgatók közötti együttműködés, műhelymunka, szakmai 

kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe. 

(2) A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti 

ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a 

tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a 

diáktudományos tevékenység feltételeinek biztosítása, a hallgatók bevonása a tudományos 

kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai 

nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése. 

(3) A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit 

pályamunkában (pályaműben) összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási 

intézményekben, azok karain, intézményközi, országos és nemzetközi tudományos diákköri 

konferenciákon mutatják be. 

18.§ A tudományos diákköri kiválósági rendszer - benne a kétévente megrendezésre kerülő 

OTDK - támogatásának és az OTMDT működésének forrását a minisztérium 

költségvetésében kell megtervezni. 

 

2. A Tudományos és Művészeti Diákkörök irányítása és működése - az Egyetem 

Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa (SZE TMDT) 

Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetemi Tudományos 

és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el. Az intézményi TMDT 

szervezetét és annak működését önállóan alakítja. 

Érdekeik felügyeletét az egyetem rektora látja el, továbbá a működéséhez szükséges 

anyagi forrásokat ő biztosítja. 

A TMDT és a TMDK munkáját az elnök irányítja. Az egyetemi TMDT elnökét az Egyetem 

rektora bízza meg határozatlan időre. 

Az adminisztratív ügyek vitelét az intézményi TMDT titkár végzi. Az egyetemi TMDT 

levelezését az elnök a titkár segítségével bonyolítja le. 

A TMDK tevékenységgel kapcsolatos más intézményekkel történő hivatalos levelezésre az 

egyetemi TMDT elnök és a kari/intézeti TMDT elnökök jogosultak. 

Az egyetemi TMDT tagjai a karok TMDT elnökei és titkárai, valamint az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat (EHÖK) megbízottja. 

Meghívottként részt vehetnek a TMDT ülésein a tanszéki TMDK felelős kollégák, a 

szakkollégiumok vezetői, képviselői, valamint a kari TMDT-k hallgatói képviselői. Az 

Egyetemen működő szakkollégiumok a TMDK legfontosabb partnerei a 
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tehetséggondozásban. További állandó meghívottak a karoknak az OTMDT mellett működő 

Szakmai Bizottságokba delegált képviselői. 

Az egyetemi TMDT feladatai: 

 ellátja a TMDK munka irányítását, koordinálását, ellenőrzését; 

 képviseli a TMDK tevékenységben résztvevők érdekeit az Egyetem vezetőinél, 

szorgalmazza az eredményes munka elismerését,  

 forrásokra pályázik;  

 kommunikálja a diákköri munka hasznosságát, a TMDK rendezvényeket, a képzési és 

a pályázati lehetőségeket; 

 irányítja az intézményi konferenciák szervezési munkáját; 

 elősegíti a kiemelkedő TMDK munkák részvételét az országos, illetve 

társintézmények TMDK konferenciáin, hazai és külföldi szakmai-tudományos 

konferenciákon, művészeti rendezvényeken; 

 kidolgozza és folyamatosan aktualizálja az egyetemi TMDK Szabályzatát; 

 kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal és a mellette működő 

szakmai bizottságokkal, továbbá tudományos és művészeti szervezetekkel és 

egyesületekkel; 

 elősegíti a TMDK munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, 

bemutatását, hasznosítását; 

 meghatározza az egyetemi TMDK konferenciák időpontját, figyelemmel a félévi 

időbeosztásra; 

 évenként írásos beszámolót készít a Rektor számára a TMDK eredményeiről, 

helyzetéről, problémáiról; 

 működteti a TMDK honlapját és facebook felületét; 

 kezdeményezi helyi vállalatokkal, intézményekkel való együttműködést (TMDK-

témák ajánlatbekérése, különdíjak felajánlása, dolgozatok bírálata, külső konzulensi 

szerep, zsűritagság, stb.). 

A TMDT éves munkaterv alapján dolgozik. Az egyetemi TMDT üléseit az elnök félévenként 

legalább egyszer hívja össze. A TMDT üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök eljuttatja 

 az egyetem rektorának, 

 a TMDT tagjainak, 

 a határozatok végrehajtásában érdekelteknek. 

Az egyetemi TMDT támaszkodik a kari TMDT-k munkájára. 

Az egyetemi TMDT a hallgatói képviseletet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

delegáltjának a TMDT-ban való részvételével biztosítja. Az együttműködés megvalósul 

 az EHÖK kommunikációs felületein/csatornáin való kommunikálás lehetőségével, 

 közös pályázatok kiírásával, 

 közös kiállításokkal, kampányokkal, 

 folyamatosan bővülő együttműködési területek generálásával. 

Az OTMDT mellett működő szakbizottságokba delegált egyetemi képviselők  

 részt vesznek a szakbizottsági üléseken, 

 írásban tájékoztatják a TMDT elnököt a szakbizottsági ülésen elhangzottakról, 

 képviselik az egyetem érdekeit a szakbizottságokban. 
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Az SZE TMDT arra törekszik, hogy minden olyan Szakmai Bizottságban képviseltesse 

magát, ahol hallgatóink az OTDK-n dolgozatot mutatnak be. 

 

3. A Karok Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsai 

A karok Tudományos és Művészeti Diákköri munkájának szervezését a kari TMDT látja el. 

A kari TMDT munkáját a kari elnök irányítja. A kari TMDT elnökét a kar dékánja bízza meg, 

határozatlan időre. A kari TMDT tagjai az elnök (társelnök), a titkár(ok), a tanszéki TMDK 

felelősi feladattal megbízott oktatók és a kari HÖK által delegált hallgató(k). 

A kari TMDT-k feladatai: 

 irányítják és szervezik a kari TMDK tevékenységet,  

 részt vesznek az egyetemi TMDK programok szervezésében, támogatják az egyetemi 

TMDT munkáját, 

 megszervezik az egyetemi TMDK konferencia kari szekcióit, 

 összegyűjtik és előkészítik a karhoz tartozó, egyetemi konferencián a zsűrik által 

pályázatokra és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt 

dolgozatokat a hazai és nemzetközi konferenciákon való bemutatásra, 

 közvetlenül segítik, és évente értékelik az intézet TMDK tevékenységét, 

 kommunikálnak a kar oktatóival, hallgatóival a TMDK tevékenységről,  

 forrásteremtő és tehetségtámogató pályázatokat írnak és valósítanak meg, 

 figyelemmel kísérik, hogy minden szemeszter elején a hallgatók megismerjék az 

oktatási szervezeti egységek által javasolt TMDK témákat, a konzultáló oktatókat 

(tanszéki hirdetőtábla, Neptun, virtuális kar, stb.), 

 javaslatot tesznek a kimagasló TMDK munkát végző hallgatók és oktatók munkájának 

elismerésére, figyelemmel kísérik ezen hallgatók és oktatók munkájának elismerését, 

 írásban beszámolnak a kar dékánjának és az egyetemi TMDT-nek a kari TMDK 

munka eredményeiről, helyzetéről és problémáiról, 

 kezdeményezik helyi vállalatokkal, intézményekkel való együttműködést (TMDK-

témák ajánlatbekérése, különdíjak felajánlása, dolgozatok bírálata, külső konzulensi 

szerep, zsűritagság, stb.), 

A konzulens oktató kezdeményezésére indokolt esetben képviselik, hogy az eredményes 

TMDK munkát végző hallgató oktatási kedvezményben részesítéséhez (témához kapcsolódó 

előadások, gyakorlatok, mérések, feladatok alól történő felmentés, félévvégi követelmények 

teljes vagy részleges elismerése stb.).  

Az OTDK-n helyezést elért hallgatók pályamunkájának szakdolgozatként való elismerése kari 

hatáskör. 

A kari TMDT-k munkájukat a Kar tudományos dékán-helyettese segítségével végzik, aki 

 a kar lehetőségeinek megfelelően biztosítja a TMDK munkát kiemelkedően végző 

hallgatók és segítő oktatók elismerését,  

 segítséget nyújt a TMDK munka népszerűsítéséhez (pl. órákon történő rövid 

bemutatkozási lehetőség biztosításával), szervezéséhez. 

Kari TMDT-k az alábbiak: 

 Apáczai Csere János Kar 

 Audi Hungaria Járműmérnöki Kar 

 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar  
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 Egészség- és Sporttudományi Kar 

 Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki Kar 

 Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar  

 Mezőgazdasági-és Élelmiszertudományi Kar 

 Művészeti Kar 

A kari TMDT támaszkodik a tanszéki TMDK felelős kollégák munkájára, akik a fentiekben 

leírt kari TMDK tevékenységet szervezik, segítik. 

4. Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák szervezése 

Az egyetemi TMDT koordinálásában félévenként (április és november hónapban) kerül sor 

intézményi konferenciák megrendezésére, amelynek a szekcióit a kari TMDT-k állítják össze. 

Az intézmény az éves működési rendjében oktatási órák és vizsgák nélküli munkanapot 

biztosít a tudományos és művészeti diákkör őszi és tavaszi helyi fordulójának lebonyolítására. 

(A karok döntése alapján helyi konferencia rendezhető az OTDK félévében is. Ez esetben a 

továbbjutott dolgozatok a következő OTDK-n szerepelhetnek). 

A Széchenyi István Egyetem által rendezett Intézményi TMDK-n továbbjutási joggal csak a 

Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vehetnek részt, illetve 

juthatnak tovább.  

Az egyetemi konferencián a hallgatók tudományos dolgozattal, továbbá modellel, szoftverrel, 

művészeti alkotással és a hozzájuk tartozó, előírásoknak megfelelő írásos anyaggal vehetnek 

részt.  

A konferencián kerül sor a hallgatók munkájának bemutatására, megvitatására, értékelésére. 

A konferenciák segítsék elő a hallgatók előadó- és vitakészségének kialakulását és 

fejlesztését, a diákköri alkotómunka elismerését, népszerűsítését. A TMDK konferencia 

szekcióülésein szorgalmazni kell a hallgatók és az oktatók széles körű részvételét és minél 

több külső szakember meghívását. 

A helyi konferenciákra való jelentkezés módját, a dolgozatok és összefoglalók tartalmi és 

formai előírásait (figyelembe véve az OTDT szakmai bizottságainak javaslatát), a dolgozatok 

bírálatának szempontjait, rendjét, valamint az országos konferenciára továbbjutás feltételei a 

TMDT az egyetemi honlapon megjelenteti, mindenki számára egyértelműen kommunikálja. 

Az egyetemi konferencia az a fórum, ahol az előadások és az azt követő viták alapján a zsűrik 

értékelik és rangsorolva jutalmazásra javasolják a tudományos követelményeknek megfelelő 

pályamunkákat, ajánlják az országos konferencián vagy más országos pályázaton való 

bemutatásra. Az OTDK-ra való küldésről az egyetemi konferencia szekció zsűrijei döntenek, 

de a hallgatók részvételének feltételeit az OTDT mindenkori előírásai szabályozzák. 

Az OTDK szekciórendező intézményeivel a kapcsolatot – a kari TMDT-k bevonásával - az 

egyetemi TMDT tartja. 

Az egyetemi és a kari TMDT-k a TMDK napon Tehetségnapot is szerveznek, amelynek a 

célja inspiráló programok szervezése minél több tehetséges hallgató számára. 

 

5. A TMDT nyilvánossága, kommunikációja  

A SZE TMDT offline és online kommunikációs csatornákat egyaránt alkalmaz a célcsoportok 

elérésére. 
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 Az egyetemi honlapot alkalmazza a legfontosabb hírek és eredmények, továbbá a 

működésével kapcsolatos közérdekű információk kommunikálására (tdk.sze.hu);  

 Email-ben tartja a kapcsolatot a kari/tanszéki kollégákkal, hallgatói 

képviselőkkel/szakbizottsági tagokkal; 

 Alkalmazza a facebook használatát; 

 Igénybe veszi az EHÖK szak-levelezőlistáit; 

 Az intézményi TMDK és egyéb rendezvények meghirdetéséhez alkalmazza a plakát, 

szórólap, egyéb módszereket is; 

 Média megjelenéseket kezdeményez (helyi tv, rádió, napilap, stb.); 

 Támaszkodik a közvetlen személyes és csoportos kommunikációra is, amelyben a 

kari/tanszéki TMDK felelős kollégák fontos szerepet töltenek be; 

 Rendezvények, kampányok, saját kiadványok szervezését kezdeményezi; 

 További kommunikációs felületek és csatornák kiépítésére törekszik (pl. Tehetségfal). 

Stratégiai partnereink: 

 az Egyetem és a karok vezetősége, 

 az OTDT, 

 az EHÖK, 

 a Szakkollégiumok, 

 az Egyetem kommunikációs feladatokkal megbízott szervezeti egységei (ESZK), 

 Támogató vállalatok, intézmények. 

 

Győr, 2018. január 31. 

 


