1. Általános információk, rendezők
A következő OTDK időpontja: 2017. március 29. – 30. – 31.
Azok közül kerülnek ki a nevezettek, akik 2016. november 7-ig dolgozatukat valamelyik
addig megrendezésre kerülő kari TDK-n bemutatják, és ezt követően művüket feltöltik
az OTDT online rendszerébe.
2. Tervezett tagozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat
Alkotmányjogi Tagozat
Büntetőjogi Tagozat
Büntető-eljárásjogi Tagozat
Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat
Európai közjogi Tagozat
Európai magánjogi Tagozat
Jog- és Állambölcseleti Tagozat
Környezetvédelmi Jogi Tagozat
Közigazgatási Jogi Tagozat
Kriminalisztika Tagozat
Kriminológiai Tagozat
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat
Munkajogi Tagozat
Nemzetközi Jogi Tagozat
Nemzetközi Magánjogi Tagozat
Pénzügyi Jogi Tagozat
Polgári Eljárásjogi Tagozat
Polgári Jogi Tagozat
Római Jogi Tagozat
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tagozat
Szociális Jogi Tagozat
Infokommunikációs Jogi Tagozat
Versenyjogi Tagozat
Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb,
illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.
3. A végleges tagozatok kialakításának szabályai
Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma
alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki
(így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során
megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat
beérkezése. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát,
hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve,
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más
szekciójába átirányítsa.
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A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Állam- és Jogtudományi
Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak
róla tájékoztatást, legkésőbb 2017. január 31-ig.
4. A jelentkezés módja
Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30
napon belül, tehát nagyjából a kari konferenciát követő másfél hónap áll
rendelkezésre) a dolgozatot fel kell tölteni az online rendszerbe. Pályamunka feltöltése
és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.
(https://online.otdk.hu/hallgato)
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent
nevezést a XXXIII. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, amelyet a Kar
TDK felelőseinek döntése alapján kiválasztott 40 szerző tud majd megtenni. A
kiválasztott versenyzők névsora 2016. november végén derül ki.
A nevezett hallgatók teljes részvételi és nevezési díját vállalja Karunk (utazási
költséget is), és a versenyt megelőző intenzív tréningen való részvétel is
biztosított.
A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás
3. számú melléklete tartalmazza (http://otdt.hu/media/uploads/harmasmelleklet.pdf). A
pályamunkával kapcsolatos formai követelmények:

a pályamunkaként beküldött dolgozat maximum 2,5 szerzői ív
(100 000 leütés) terjedelmű lehet (szóközökkel, jegyzetekkel,
irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt). A dolgozat
összterjedelme ezek alapján nem haladhatja meg az 50 oldalt. Az
ezt meghaladó terjedelmű pályamunkát a rendező intézmény
visszaküldi.
A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból
történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat sértő dolgozatokat
az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
5. Bármilyen TDK-val kapcsolatos kérdés esetén bátran forduljanak a tanszéki és
kari TDK felelősökhöz!
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