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TDK-RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS FOLYAMATA: 
- Egy kari konferenciaévben a tdk-zó max 2 db pályamunkával vehet részt, a szerz�sségi 
mutató egy személy esetén max. 1,5 szerz�i arányszámú (értelmezve: 1 egyéni, vagy 1 egyéni 
+ 1 többszerz�s, vagy 2 többszerz�s pályamunka).  
- A tdk-zó(k) bármely ÉPK által meghirdetett szekcióban részt vehet(nek) – a saját kari 
konferencia szekcióinak hirdetése júniusban történik. A szekcióhirdetéseket egységesen a 
központi honlapfelület koordinálja, a részletes programok bemutatására a tanszéki felületek 
adnak lehet�séget. A Kar nem támogatja a más kari-egyetemi konferenciákon való részvételt 
illetve a más karokról érkez�k részvételét. 
- Kari konferencia-évben ajánlott részt venni a konferenciaindító el�adásnapon. 
- Jelentkezés online (egyetemi honlap-felületen, regisztrációval egybekötve): 
http://tdk.bme.hu szeptember elején. 
- A jelentkezéskor benyújtandó a pályamunka címe és absztraktja, a konzulens neve. A cím 
gondos megfogalmazása kiemelten fontos, hiszen számos bels� és országos felületen 
megjelenik-megjelenhet. Az absztraktok formai és min�ségi elvárásai ellen�rzésre kerülnek – 
ezzel kerül véglegesítésre vagy elutasításra a jelentkezés (a jelentkezés határideje után másfél 
héten belül KTDT elnök és titkár által). A befogadott pályamunka címe, absztraktja és 
konzulensének neve kés�bbi változtatás nélkül a konferencianap absztrakt- és 
programfüzetében megjelenítésre kerül. 
- Pályamunkák benyújtása: online felületen (pdf) valamint a tanszéki tdk-felel�söknél 1 
példány nyomtatott formában október közepén.  
- M�vészeti pályamunkák benyújtása: online felületen (pdf) valamint a tanszéki tdk-
felel�söknél 1 példány nyomtatott formában október közepén kell leadni a kísér� tanulmányt. 
Az alkotásokból szekciónként kiállítás kerül megrendezésre. A konferencianapon a kiállítás 
keretei között zajlik a szóbeli prezentáció. 
- A pályamunka szerz�je az online beadáskor kérheti a „titkos” besorolást, amit nem lehet 
megváltoztatni – ebben az esetben azonban nem kaphat kari konferencián els� díjat, így 
országos szintre sem terjeszthet� tovább. A pályamunkák alapvet�en nyilvánosak, 
megismerhet�ek, és a végs� eredmények tükrében is áttekinthet�ek. 
- A pályázó a benyújtáskor kéri munkájának szekció-besorolását, melyet a jelentkezések 
függvényében a KTDT elnök és titkár véglegesít – szükség esetén szekció-összevonásokról 
döntve a tanszéki felel�sök ajánlásával. Szekciók meghirdetése a korábbi gyakorlatot alapul 
véve tudományterületenként és alkotómódszertani-képz�m�vészeti ágakként szokásos 
rendben zajlik – önálló szekció indítása 5 f�vel lehetséges, maximum 15 f�ig terjed�en, mely 
után új alszekció nyitandó. Törekedni kell az azonos tématerületben lév� tdk-munkák egy 
szekcióban tartására az összehasonlítás és eredményesebb értékelés érdekében. 
- A pályamunkákról a szekciókhoz felkért konferencia-zs�ri tagjainak segítségével legalább 1 
opponencia készül, melyet a konferencianap el�tt nyilvánosan elérhet�vé kell tenni a 
pályázók el�tt. Az opponencia csak a pályamunkában érintettek számára érhet� el illetve a 
zs�ri tagjai számára látható. Az elvárható tudományos ill. m�vészi min�séget nem teljesít� 
pályamunkák nem kerülnek bemutatásra a konferencianapon – err�l az opponencia alapján a 
zs�ri hoz nyilvános és megismerhet� indoklással döntést, melyet a szekció titkára a 
visszautasított pályamunkák szerz�ivel közöl a konferencianap el�tt egy héttel. 
- A zs�ri dönthet úgy, hogy az opponenciákat nem teszi el�zetesen megismerhet�vé. Ez 
esetben az opponenciákat a konferencianap el�tt lezárt borítékban átadja a KTDT elnöknek – 
majd a konferencianap befejezte után változtatás nélkül nyilvánosságra hozza.  
- Alapvet�en tehát nyilvánossá tett opponencia-pontozással bonyolítható le a szekció a 
konferencianapon – ezzel a zs�ri vállalja döntéseinek átláthatóságát és következetességét. 
Egyedi esetben ennek a konferencianap zártával tesz eleget. A pályázó így megismerheti, 
ugyanakkor nem köteles megismerni az opponenciát. Az opponenciákban megfogalmazott 
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észrevételeket, kritikákat, kérdéseket a konferencianap alkalmával a zs�ri el�vezetheti a 
bemutatás után, arra válaszokat várva a prezentáló tdk-zótól. 
- A pályamunkák konferencianap keretében kerülnek bemutatásra, m�fajtól függ�en el�adás, 
prezentáció, installáció, kiállítás keretében. Mivel a pályamunka értékelésének részét képezi a 
bemutatás, így a konferencianapi személyes részvétel kötelez�. Személyesen be nem mutatott 
pályamunka díjat nem kaphat. 
- A konferencianapról, annak szekcióüléseir�l programfüzet és absztraktfüzet kerül kiadásra.  
- A benyújtott pályamunka értékelését a szekció zs�rije (elnök + tagok) végzi az el�zetesen 
rögzített opponencia és a bemutatás értékel� pontozása alapján. Az összesített pontszám adja 
a szekcióban a helyezési sorrendet. A szekció méretét�l függ� darabszámmal I., II. és III. díj 
kerül kiadásra. 
- A BME Rektori különdíjra (amennyiben az adományozható) a legértékesebb-
legeredményesebb-leghasznosabb kutatási eredményt elér� pályamunkát terjeszti fel a KTDT.  
- A BME Építészmérnöki Kar különdíjat alapít, melynek anyagi értéke a mindenkori Rektori 
különdíj anyagi értékének a 70%-a. 
- A szekció kiadhat tanszéki különdíjakat is, melyet a KTDT befogad.  
- A szekció kiadhat támogató szponzori különdíjakat is, melyet a KTDT befogad. 
- A kari-egyetemi szint� különdíjak odaítélése illetve annak meger�sítése a KTDT feladata.  
- A szekciók els� díjasai nevezési lehet�séget kapnak a kétévente tavasszal megrendezésre 
kerül� Országos Tudományos (M�vészeti) Diákköri Konferenciára (OTDK ill. OMDK). 
Különösen indokolt esetben további második díjas pályamunkákat is támogat a nevezés 
lehet�ségével a KTDT. A jelentkezések a kari konferenciát követ� decemberben esedékesek. 
A Kar a pályamunkák nevezésének és a tdk-zók részvételének anyagi költségeit átvállalja. 
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Konferencia-indító el�adás (ajánlott részvétel): 2014. június 12. csütörtök 14 óra 
Online jelentkezés / www.tdk.bme.hu:  2014. szeptember 15. hétf� éjfélig 
Regisztráció visszajelzés, el�zetes szekciók:  2014. szeptember 23. kedd 
Pályamunkák benyújtása:  2014. október 27. hétf� éjfélig 
Kiállítás megnyitása:  2014. október 29. szerda 
Opponenciák beérkezése:  2014. november 6. csütörtök 
Konferencianap:  2014. november 11. kedd 
 
 
 
 
 
 
OTDK 2015 jelentkezés (2014. évi konferencia alapján): 2014. december 03. szerda 
 
BME ÉPK TDK 2015 
Regisztráció: 2015. június 18. csütörtök 
Absztrakt beadás: 2015. szeptember 14. hétf� 
 
A BME Építészmérnöki Kar TDK honlap-felülete: http://tdk.bme.hu/EPK 


