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1. Online lebonyolítás 

A Kari (Intézményi) TDK konferenciát (ITDK) 2020. október 21–22-én rendezzük, online 

formában, a Microsoft Teams felületén a PTE ÁJK diákkörei elnevezésű Teams csoportban. 

A konferencia munkája most is tagozatokban folyik, azonban ezek egy része – a dolgozatok 

alacsony számára tekintettel – összevont tagozat lesz. Az egyes tagozatoknak a TDK titkár fog 

értekezletet ütemezni a tagozat címével, kezdési és várható záró időpontjával, a 

dolgozatok bemutatási sorrendjével. A tagozati értekezletekhez tartozó linkeket e-mailben is 

körbe fogjuk küldeni az oktatói listán a konferencia előtti napon vagy napokban, és a kar 

hallgatói is megkapják, hiszen a tagozati ülések nyilvánosak.   

A linkről közvetlenül lehet majd csatlakozni a Teamsben az adott tagozathoz.  

Akik a csoport tagjai (TDK-tag hallgatók, konzulensek, TDK szakvezető oktatók, zsűritagok), a 

csoportba belépve is látni fogják az ütemezett értekezleteket. Kérjük, a kavarodás elkerülése 

érdekében másik értekezletet senki ne hozzon ott létre, hanem majd a meglévőkhöz 

csatlakozzon! 

A dolgozatát minden pályamunka elkészítője az online értekezleten a szakmai zsűri (és a 

többi érdeklődő) előtt szóban, 15 percben bemutatja. Ezt követően kerül sor a hallgatói 

opponensi vélemény ismertetésére legfeljebb öt percben, majd a dolgozat készítőjének 

viszontválaszára. Kérdéseket a zsűritagok is feltehetnek.  

 

2. Zsűri, értékelés 

A szakmai zsűri legalább három főből áll, a tagoknak a dolgozatok online bemutatáskor jelen 

kell lenniük a Teams értekezleten.  

A szóbeli bemutatást megelőzően minden zsűritag ismerje meg a dolgozatokat (ennek 

érdekében a TDT titkár küldi ki az összes beérkezett pályamunkát a tagozatokban felkért 

zsűriknek). Írásbeli értékelést nem kell róluk készíteni, és a pontozással való értékelés sem 

feltétel, azonban érdemes már a kari forduló zsűritagjainak is ismerniük, hogy az országos 

versenyen milyen kritériumrendszer alapján történik a dolgozatok minősítése (pl. ott majd 

maximum 60 pontot lehet kapni az írásműre és 40 pontot az előadásra). A feltételeket a XXXV. 

OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának 1-2. sz. melléklete tartalmazza:  

http://otdk.hu/media/uploads/35allam1melleklet.pdf 

http://otdk.hu/media/uploads/35allam2melleklet.pdf 

A zsűri a dolgozat és a szóbeli előadás alapján a pályamunkákat rangsorolja, illetve a 

jegyzőkönyvben nyilatkozik arról, hogy az országos versenyre a továbbjutást javasolja-e vagy 

sem. A zsűrinek a továbbjutásra vonatkozó javaslat kialakításánál csak az adott dolgozat 

minőségére kell tekintettel lennie, a kari kvótára nem, sajnos idén nem is készült annyi 

pályamunka, hogy ezt kitöltsük. Kari érdek azonban, hogy a zsűrik csak valóban minőségi 

munkákat javasoljanak továbbjutásra! 

A zsűritagoknak létrejött egy külön csatorna a PTE ÁJK diákkörei Teams csoporton belül; 

abba belépve bármelyikük tud a csatornán kívüliek elől rejtett módon értekezletet 

kezdeményezni, így tudják maguk között megbeszélni az eredményt.  

 

http://otdk.hu/media/uploads/35allam1melleklet.pdf
http://otdk.hu/media/uploads/35allam2melleklet.pdf


A zsűri a blokk lebonyolítása végén a saját tagozatában eredményt hirdet. A 

helyezetteknek oklevelet adunk ki, amelyet a jegyzőkönyvek beérkezését követően állítunk ki és 

juttatunk el a hallgatóknak. (Emlékeztetőül: a kari TDK-konferencián –az OTDK központi 

felhívás szabályainak megfelelően – összesen a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet 

helyezésben, és tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. Így I. és II. 

második helyezés azokban a tagozatokban állapítható meg, ahol a pályamunkák száma eléri az 

ötöt.) 

A beküldött dolgozatok alapján – amennyiben azokat a kari fordulón bemutatják – az egyes 

tagozatokban legfeljebb a következő helyezések adhatók ki: 

 Alkotmányjogi tagozat (5 pályamunka, kiadható: egy I. és egy II. hely) 

 Büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztika tagozat (5 pályamunka, kiadható: 

egy I. és egy II. hely) 

 Jogtörténeti tagozat (3 pályamunka, kiadható: egy I. hely) 

 Közigazgatási és infokommunikációs jogi tagozat (6 pályamunka, kiadható: egy I. és 

egy II. hely) 

 Magánjogi (9 pályamunka, kiadható: egy I., egy II. és egy III. hely, vagy egy I. és két II. 

hely) 

 Nemzetközi jogi, Európa-jogi és környezetvédelmi jogi tagozat (4 pályamunka; 

kiadható: egy I. hely) 

A hallgatóknak az eredményhirdetéskor el lehet mondani, hogy a javaslat a továbbjutásra – a 

nevezett dolgozatok létszáma miatt– idén egyúttal nevezési jogot is jelent az OTDK-ra. 

 

3. Továbbjutás, OTDK 

A továbbjutó hallgatóknak további kb. egy hónap áll majd rendelkezésre, hogy feltöltsék 

dolgozatukat az OTDT online rendszerébe. Mindaddig még tudják stilizálni, javítani, formázni a 

végleges pályamunkát. Fontos! A dolgozat feltöltése még nem azonos a nevezéssel, a határidő is 

más lesz. 

A feltöltéssel, nevezéssel kapcsolatos minden további információt részint a Teams 

csoportban a kari TDT titkártól, részint az OTDT-től érkező értesítésben fognak megkapni 

a hallgatók. Kérjük, hívják fel erre a figyelmüket! 

Az OTDK-t is online fogják megszervezni, az Állam- és Jogtudományi Szekciót 2021. április 12-

14. között. 

 

4. Jegyzőkönyvezés 

Ahogyan a korábbi években, az ITDK-ról minden fenti tagozatban külön jegyzőkönyv készül, 

amelynek az OTDT által előírt és közzétett sablonját jelen tájékoztatóhoz mellékeljük. A papír 

alapú jegyzőkönyv kitölthető teljes egészében kézzel is, de célszerű az excel táblát gépen 

kitölteni, majd a letisztázott jegyzőkönyvet aláírni. A kitöltési útmutatót itt találják:  

http://otdt.hu/upload/files/tdkjegyzokonyvkitoltesiutmutato.pdf 

A papír alapú, leadandó jegyzőkönyvet az adott tagozati zsűri minden tagjának alá kell 

írnia. A jegyzőkönyvben üresen maradhatnak az „összesített pontszám” és a „zsűri megjegyzése” 

rovatok. Tekintettel arra, hogy az OTDT e jegyzőkönyvek alapján rögzíti a hallgatót az online 

rendszerben, kérjük, kiemelten ügyeljenek rá, hogy mind a hallgatók neve és e-mail címe, 

mind a dolgozatok címe pontosan kerüljön be a jegyzőkönyvbe! Itt is felhívjuk a figyelmet 

http://otdt.hu/upload/files/tdkjegyzokonyvkitoltesiutmutato.pdf


arra, hogy a jegyzőkönyvben rögzített adatokhoz képest a dolgozatokkal kapcsolatosan 

utóbb már semmit nem lehet változtatni, így pl. a címet sem, azaz, ha esetleg a zsűri egy 

továbbjutásra javasolt mű címének megváltoztatását javasolja, kérjük, már ezen a címen 

jegyzőkönyvezzék a kari fordulón is. 

Az elkészült jegyzőkönyveket a jegyzőkönyvvezető (aki lehet a zsűri egyik tagja is) aláíratja 

minden zsűritaggal, majd legkésőbb október 28-ig eljuttatja a kari TDT titkárnak, emellett 

kérjük a kitöltött excel táblát elektronikusan, e-mailben is. 

 

Jó munkát, sikeres versenyzést kívánunk! 

 

 

Pécs, 2020. október 12. 
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