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I. A részvétel feltételei
A XXVIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába az állam- és jogtudomány bármely
területével foglalkozó magyar nyelvű pályamunka beküldhető, amely megfelel az OTDT
központi és a jelen szekció felhívásában foglaltaknak.
A pályamunkaként beküldött dolgozat maximum 2,5 szerzői ív (100.000 „n”) terjedelmű
lehet (szóközökkel, lábjegyzetekkel és mellékletekkel együtt), az ezt meghaladó
terjedelmű pályamunkát a rendező intézmény visszaküldi.
A konferencián az egyetemek és a főiskolák azon első alapképzésben résztvevő jelenlegi
hallgatói, illetve a 2005–2006. évben végzettek vehetnek részt, akik az általános részvételi

feltételeknek megfelelnek. Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság döntése szerint a
szekció másoddiplomás képzésben résztvevő hallgatókat nem fogad be.
A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a hazai felsőoktatásban
tanulókkal azonos feltételekkel vehetnek részt az OTDK Állam- és Jogtudományi
Szekciójának munkájában az általános részvételi feltételeknek megfelelően.
A konferencia tagozatai:
1. Agrárjog
2. Alkotmányjog
3. Büntető (anyagi) jog
4. Büntető eljárásjog
5. Egyházjog-kánonjog
6. Európai jog
7. Jog- és állambölcselet
8. Jogtörténet
9. Jogi informatika, statisztika és demográfia
10. Kereskedelmi jog
11. Környezetvédelmi jog
12. Közigazgatási jog
13. Kriminalisztika
14. Kriminológia
15. Munka- és szociális jog
16. Nemzetközi jog
17. Pénzügyi jog
18. Polgári (anyagi) jog
19. Polgári eljárásjog
20. Római jog
A nevezés módja:
Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba az országos felhívásban megjelölt módon lehet
dolgozatokat nevezni. Az alább felsorolt nevezési dokumentumokat legkésőbb 2006.
december 1-ig (postabélyegző) kell elküldeni az OTDT Titkárságára (cím: 1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 19–21.).
Az OTDT Titkárságára beküldendő nevezési dokumentumok:
• on-line nevezés;
• az on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya;
• a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója (rezümé) 1 példányban (tartalmi és
formai követelményeit ld. II. pont);
• a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevező hallgatókról a
nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével;
• végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozat az általános
felhívásban leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint.

A Szervezőbizottsághoz (a szekciót rendező intézmény címére) kell benyújtani legkésőbb
2006. december 1-ig:
• a nevezési lap 1 másolati példányát;
• a küldő intézmény összesített jegyzékének 1 másolati példányát az OTDK-ra nevező
hallgatókról a nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével;
• a bemutatásra szánt pályamunka rezüméjének 1 kinyomtatott, nyomdakész példányát,
valamint az ügyvezető titkár e-mail címére a rezümé elektronikus változatát
intézményenként összesítve;
• a bemutatásra szánt pályamunkát - a rezümé további 1–1 példányával egybefűzve 3 nyomtatott példányban - kötött vagy fűzött formában, oktatási intézményenként
összegyűjtve -, valamint szintén intézményenként összesítve CD lemezen.
Nevezési és részvételi díj:
A szekció nevezési díja: 5000 Ft/pályamunka.
A konferencián való részvétel díját a Szervezőbizottság – a szállás -, ellátási, nyomdai és
egyéb költségek ismeretében – az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsággal
egyetértésben, később fogja meghatározni.
II. A bemutatásra szánt pályamunka összefoglalójával (rezümé) szemben támasztott
tartalmi és formai követelmények
Az egységes rezümé-lap alapján, amely a rendező intézmény honlapjáról letölthető, a rezümé
elején fel kell tüntetni a következő adatokat:
A dolgozat címe:
A szerző(k) neve:
Az intézmény neve:
A témavezető(k) neve, beosztása:
A rezümének – az alábbi általános bírálati szempontokra figyelemmel – tartalmaznia kell a
kutatás célja, tárgya, módszerei, eredményei, valamint a levonható következtetések rövid
kivonatát.
A rezümé terjedelme nem haladhatja meg az 1 oldalt (A/4 méret, 12-es Times New Roman
CE betűtípus, folyamatos szöveg, sorkizárt igazítás, szimpla sorköz, minden irányban 3
centiméteres margó). A szöveg tagolását új sor kezdésével kell megoldani. A rezümé nyelve
magyar.
III. A pályamunkák megküldésének rendje
A pályamunkákat a Szervezőbizottság (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar, 1042. Budapest, Viola u. 2–4.) címére kell megküldeni legkésőbb 2006.
december 1-ig, a nevezés módjánál rögzített feltételeknek megfelelően, 3 nyomtatott
példányban (kötött vagy fűzött formában, oktatási intézményenként összegyűjtve) a
rezümével egybefűzve (a rezümé a fedőlapot követő első oldalon kap helyet), valamint CD
lemezen.

IV. A bírálat rendje
A konferenciát megelőzően a rendező intézmény az egyes tagozatokba sorolt dolgozatok
független, egységes szempontok szerinti, minősített oktató vagy elismert szakember általi
bírálatáról gondoskodik. E bírálatot a pályázó a tagozat munkájának megkezdését megelőzően
írásban kézhez kapja, és arra a pályamunka nyilvános védésén válaszolhat.
A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, a
társintézményekből felkért hallgatói opponensek általi véleményezésére (melynek egységes
szempontrendszerét a rendező intézmény a későbbiekben közzéteszi), valamint magyar
nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. A nyilvános védés során a zsűri az előadás és az érvelés
színvonalát egyaránt értékeli. A pályamunka és az előadás minősége a végleges pontszám
kialakítása során 60-40 százalék arányban veendő figyelembe.
A pályamunkák díjazása az általános felhívásban megjelölt szempontokra figyelemmel
történik.
Az országos konferencián első helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a
Pro Scientia Aranyérem elnyerésére.
A benyújtott pályamunkák értékelése során a bírálók az alábbi szempontokat veszik
figyelembe (összesen max. 60 pont, ebből tartalmi kritériumok: max. 50 pont, formai
kritériumok: max. 10 pont):
•
•
•
•
•
•
•
•

témaválasztás (a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy
egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű
vizsgálatát nyújtja);
a szakirodalom feldolgozásának mennyisége, minősége, a vizsgálati módszer
megválasztása és alkalmazása;
a pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és
kutatási eredmények egyértelmű elhatárolhatósága;
a pályamunka szerkezete, stílusa;
a téma kifejtésének komplexitása;
eredeti, alkotó jellegű megállapítások és megindokolt de lege ferenda javaslatok;
a pályamunka szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége;
korrekt hivatkozási rendszer.

Az előadás értékelése során a zsűri különösen az alábbi szempontokat tartja szem előtt
(összesen max. 40 pont):
•
•
•

az előadói stílus és az idővel való gazdálkodás;
a kutatási módszerek és saját eredmények bemutatása;
vitakészség.

V. Elhelyezés és ellátás
Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban 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.
VI. Információ
A pályamunkákat, valamint a konferenciával kapcsolatos leveleket és telefaxokat az alábbi
címre várjuk:
Dr. Deres Petronella
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
1042 Budapest, Viola u. 2–4.
Fax: 231-6026
E-mail: derespetra@freemail.hu
A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi
Szekciójának végleges programját és a meghívókat a Szervezőbizottság 2007 tavaszán
postázza az érintetteknek.

Budapest, 2006. január 20.
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