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Tudományos Diákköri Konferencia 2017 

A TDK dolgozat formai követelményei 

A dolgozat terjedelme 35-50 oldal legyen, a szükséges mellékletekkel. A címlap 

tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a dolgozat készült, 

továbbá a pályázó nevét, évfolyamát, és a témavezető nevét, beosztását, valamint a 

dolgozat pontos címét. Minta dolgozatok, valamint címlap sablon a gek.szie.hu/tdk 

címen található dokumentumok között érhetők el bejelentkezés után. 

A dolgozatot A/4-es méretben, Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5 

sortávolsággal, körben 2,5 cm-es margókkal szerkesszék. A dolgozat nyomtatott 

változatának benyújtását nem kérjük, a beadást a megadott határidőig *.pdf és 

*.docx formátumban kell megtenni! 

A dolgozat terjedelme – a mellékletekkel együtt – nem haladhatja meg az 50 oldalt. A 

dolgozat felépítése mindenben feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben 

támasztott formai és tartalmi követelménynek, és egyértelműen elkülöníthető legyen a 

pályázó által elért önálló eredmény. 

Mivel a legjobban sikerült dolgozatok készítői a kari TDK konferencia szakmai 

bizottságának döntése alapján részt vehetnek a XXXIV. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián, így a beadandó dolgozat ismertetett formai követelményei a 

vonatkozó szekciók előírásaival egyeznek meg. A Gépészmérnöki Kart érintő, 2019-

es OTDK szekciók: 

Agrártudományi Szekció – Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Műszaki Tudományi Szekció – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Évközi beszámoló 

Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy kutatási témájának kidolgozása még nem 

érte el a TDK dolgozat leadásához szükséges terjedelmet és tudományos 

eredményeket, de az eddig megszületett részeredményeinek közlésével nem szeretne 

egy évet várni, úgy lehetőség van „évközi beszámoló” leadására. 
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Ebben az esetben a nevezés a kari konferenciára a tájékoztatón leírtaknak 

megfelelően történik, azonban a megadott határidőre leadott dolgozaton fel kell 

tüntetni, hogy „évközi beszámoló”. A beszámoló terjedelme kb. 10-12 oldal, a 

konferencián pedig 5-6 percben kell ismertetnie a munka lényegét. 

A dolgozat és az előadás értékelése 

A dolgozatot a házi konferencián egy, az OTDK esetében pedig két bíráló értékeli a 

következő szempontok szerint:  

• a dolgozat szerkesztése, stílusa;  

• a téma irodalmának feldolgozása;  

• a téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana;  

• az eredmények értékelése  

• az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke.  

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 10 perc áll rendelkezésre. Az 

előadás értékelését a zsűri az alábbi szempontok alapján végzi:  

• az előadás módja, nyelvezete;  

• az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;  

• az előadás tartalma és szakmai színvonala;  

• az előadás szemléltetése; az előadó vitakészsége. 
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