
FELHÍVÁS 
 

PTE ÁJK Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2020 
 

A PTE ÁJK-n 2020. október 21-22-én rendezzük a kari TDK konferenciát, amely egyúttal 
a 2021. évi XXXV. OTDK első fordulóját jelentő minősítő (válogató) fórum is. 

A XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Debreceni Egyetem rendezi 2021. 
április 12–14. között. 

 

A kari konferenciára az előjelentkezés határideje: 2020. június 10. 

Az előjelentkezést diákkörönként összesítve kérjük megküldeni e-mailben, a kari TDT 
titkárnak (delacasse.krisztina@pte.hu) legkésőbb a fenti határidőig, a TDK szakvezető 
oktatójának aláírásával ellátott dokumentumban vagy a szakvezető oktató e-mail címéről. 
Az előjelentkezés tartalmazza az indulni kívánó hallgatók nevét, konzulensét és annak a 
tagozatnak a megjelölését, amelyben a hallgató indulni kíván. 

 

A nevezési időszak 2020. június 11. – 2020. szeptember 10.  
A nevezés véglegesítésének határideje: 2020. szeptember 10.  
A nevezést a nevező hallgatók e-mailben, a kari TDT titkárhoz nyújtják be a dolgozat 
munkacímének a megadásával, konzulensüknek és annak a várható tagozatnak a 
megjelölésével, amelyben indulni kívánnak. A nevezéshez egy minimum 500 (maximum 
2500) karakterből álló, magyar nyelvű rezümét is kérünk csatolni. Az ekkor leadott címen 
módosítani a dolgozat bemutatásáig lehet. 

 

A dolgozatok leadásának határideje a kari fordulóra: 2020. október 1.  
A dolgozatokat diákkörönként az adott TDK szakvezető oktatójának kell leadni és egyúttal 
a kari TDT titkárnak elektronikus formában megküldeni. 

 

A XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának felhívása szerint a tagozatok várható 
beosztása a következő lesz, amihez – a benyújtott pályamunkák függvényében – a kari 
konferencia tagozatait is igazítani fogjuk. 

1. Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat 
2. Alkotmányjogi Tagozat 
3. Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat 
4. Büntető-eljárásjogi Tagozat 
5. Büntetőjogi Tagozat 
6. Egyetemes és Összehasonlító Jogtörténeti Tagozat 
7. Európai jogi Tagozat 
8. Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat 
9. Infokommunikációs Jogi Tagozat 
10. Jog- és Állambölcseleti Tagozat 
11. Környezetvédelmi Jogi Tagozat 
12. Közigazgatási Jogi Tagozat 
13. Kriminalisztika Tagozat 
14. Kriminológiai Tagozat 
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15. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat 
16. Munkajogi Tagozat 
17. Nemzetközi Jogi Tagozat 
18. Nemzetközi Magánjogi Tagozat 
19. Pénzügyi Jogi Tagozat 
20. Polgári Eljárásjogi Tagozat 
21. Polgári Jogi Tagozat 
22. Római Jogi Tagozat 
23. Szociális Jogi Tagozat 
24. Versenyjogi Tagozat 

 

Az állam- és jogtudományok némely szakterületével kapcsolatos pályamunkával (pl. 
kriminalisztika, kriminológia, büntetés-végrehajtás, vám-, adó- és jövedéki igazgatás, 
rendészet, rendészeti igazgatás) akár a Had- és Rendészettudományi Szekcióban is lehet 
indulni, amire már volt példa. Ugyanaz a pályamunka az OTDK-n azonban csak egy 
szekcióba nevezhető. A Had- és Rendészettudományi Szekció várható tagozatai, 
témakörei a szekció felhívásában olvashatóak (3.1. pont). Kérjük a kari konferenciára 
történő nevezéskor jelezni, ha valaki eleve nem az állam- és jogtudományi szekcióban 
kíván indulni az OTDK-n!  

 

A kari konferencia tagozati beosztását a jelentkezések benyújtását követően tesszük 
közzé. A tapasztalatok alapján a kari konferencián várhatóan összevont tagozatok 
lesznek, hogy az OTDK általános szabályainak megfelelően adhassunk ki helyezéseket. 

A kari TDK-konferencián a helyezések megállapításakor tehát az OTDK központi felhívás 
szabályainak megfelelően járunk el, azaz a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., 
II. és III. helyezések valamelyikében, és tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat 
első helyezést. Abban a tagozatban, amelyben a pályamunkák száma nem éri el a hármat, 
helyezés nem állapítható meg. A szakmai zsűri – helyezéstől függetlenül – minden 
pályamunka esetében nyilatkozik arról, hogy a dolgozat javasolható-e az OTDK-n való 
bemutatásra vagy sem. 

 

Résztvevők köre:  
Az OTDK központi felhívás 2. sz. melléklete szerint azok a hallgatók szerezhetik meg a 
XXXV. OTDK-ra az indulás jogát, akik az intézményi konferencia idején osztatlan (illetve 
BA/BSc,MA/MSc) képzésben vesznek részt és még nem szereztek abszolutóriumot. A 
COVID-19 miatti veszélyhelyzetre tekintettel az OTDT Vezetői Értekezletének 
állásfoglalása szerint kivételesen engedélyezik azoknak a hallgatóknak az indulását is a 
kari konferencián és a XXXV. OTDK-n, akik 2020-ban (akár tavasszal) abszolutóriumot 
szereznek.  

 

Főbb tudnivalók a dolgozat formájáról: 

 a pályamunka maximális terjedelme 100.000 leütés (jegyzetekkel, 
irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt), maximum 50 oldal 

 Times New Roman betűtípus, 12 pt, 1,5 sorköz, 2,5 cm margó 

 a továbbjutásra javasolt pályamunkát majd pdf formátumban kell feltölteni az 
OTDK online rendszerébe, a fájl maximális mérete 10 MB 



 ismét KELL anonim, jeligés változat is! 

 a pályamunka címlapjának tartalma: szerző neve, pályamunka címe, 
témavezető(k) neve, szerző intézménye, kézirat lezárásának dátuma 

 

A továbbjutásra javasolt hallgatóknak a kari konferencia lebonyolítását és 
jegyzőkönyvének befogadását követően még 30 napjuk lesz – a zsűri esetleges 
javaslataira is tekintettel –véglegesíteni a dolgozat szövegét, és feltölteni az OTDT online 
rendszerébe. Ez még nem azonos az OTDK-ra való nevezéssel, azonban a feltöltést el kell 
végezni, és ezt követően már nem lehet változtatni a pályamunkán. 

 

Tájékoztatásul: 

 

A XXXV. OTDK központi felhívása: http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas 

A XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi szekciójának felhívása: 
http://otdk.hu/media/uploads/35allamszekcio.pdf 

A XXXV. OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójának felhívása: 
http://otdk.hu/media/uploads/35hadszekcio.pdf 

Az OTDT Vezetői Értekezletének állásfoglalása a COVID-19 miatti veszélyhelyzetre 
való tekintettel a TDK-ra és az OTDK-ra vonatkozóan: 
http://otdt.hu/upload/files/1587486091_vezetoiallasfoglalas.pdf 

 

 

Pécs, 2020. május 11. 
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