
BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 
 

TDK-RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS FOLYAMATA: 
 
RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI 
- A kari TDK konferencián részt vehet bármely kari (vagy egyetemi) nappali tagozatos 
hallgató, évfolyamtól függetlenül, bármely a Kar által meghirdetett szekcióban. A Kar nem 
támogatja a más kari-egyetemi konferenciákon való részvételt. A részvétel történhet egyénileg 
vagy csoportosan, de maximum 4 fő együttműködésével. 
- Egy évben a kari konferencián a TDK-zó max 2 pályamunkával vehet részt, a szerzősségi 
mutató egy személy esetén max. 1,5 szerzői arányszámú lehet (értelmezve: 1 egyéni vagy 1 
egyéni + 1 többszerzős vagy 2 többszerzős pályamunka).  
- A részvétel előtt ajánlott részt venni a módszertani előadáson, ahol elhangzanak a 
legfontosabb tudnivalók és az aktuális konferenciát érintő változások. 
 
JELENTKEZÉS ÉS BEADÁS 
- A jelentkezés regisztrációt követően online zajlik (www.tdk.bme.hu/EPK). 
- Jelentkezéskor benyújtandó a pályamunka címe és absztraktja. A cím gondos 
megfogalmazása kiemelten fontos, hiszen számos belső és országos felületen megjelenik. Az 
absztrakt formai és minőségi ellenőrzésre kerül – ez alapján véglegesíti vagy utasítja el a 
jelentkezést a KTDT. A befogadott pályamunka címe és absztraktja későbbi változtatás nélkül 
megjelenítésre kerül a konferencia absztrakt- és programfüzetében. 
- A pályázó a jelentkezéskor megjelöli a pályamunka javasolt szekció-besorolását, melyet a 
jelentkezések függvényében a KTDT véglegesít – szükség esetén szekció-összevonásokról 
döntve a tanszéki felelősök ajánlásával. Szekciók meghirdetése a korábbi gyakorlatot alapul 
véve zajlik – önálló szekció indítása min 7, max 15 pályamunkával lehetséges.  
- Pályamunkák benyújtása: online felületen (pdf/jpg) illetve a tanszéki TDK-felelősöknél 1 
példány nyomtatott formában október végén. A pályamunka szerzője speciális okokból 
kérheti a „titkos” besorolást, amit nem lehet megváltoztatni – ebben az esetben azonban 
országos szintre nem terjeszthető tovább, így nem kaphat kari konferencián első díjat.   
- A pályamunkák a konferencianapon kerülnek bemutatásra, műfajtól függően előadás vagy 
kiállítás keretében. Mivel a pályamunka értékelésének részét képezi a bemutatás, így a 
konferencianapi személyes részvétel kötelező. Személyesen be nem mutatott pályamunka 
díjat nem kaphat. 
 
BÍRÁLAT 
- A pályamunkákról a szekciókhoz felkért konferencia-zsűri tagjainak segítségével 2 
opponencia készül, melyet a konferencianap előtt elérhetővé kell tenni a pályázók előtt. Az 
elvárható tudományos ill. művészi minőséget nem teljesítő pályamunkák nem kerülhetnek 
bemutatásra a konferencianapon. Az opponenciákban megfogalmazott észrevételeket, 
kérdéseket a bemutatás alkalmával a zsűri elővezetheti. A konferencianapi bemutatást 
értékelő pontozás is nyilvános – ezzel vállalja a zsűri döntéseinek átláthatóságát.  
- A benyújtott pályamunka értékelését a szekció zsűrije végzi az előzetesen rögzített 
opponencia és a bemutatás értékelő pontozása alapján. Az összesített pontszám adja a 
szekcióban a helyezési sorrendet. A szekció méretétől függően egy ill. több I., II. és III. díj 
kerül kiadásra. A szekciók I. díjasai nevezési lehetőséget kapnak a kétévente tavasszal 
megrendezésre kerülő OTDK-ra. A jelentkezések a kari konferenciát követő december-
januárban esedékesek. 
- A szekció saját hatáskörben kiadhat tanszéki különdíjakat is. A kari-egyetemi szintű 
különdíjak odaítélése a KTDT feladata. A KTDT elnök a bizottságok javaslatára, kari és 
országos tudomány-stratégiai megfontolások alapján, a szekciók munkájának ismeretében 
saját döntésként további I. díjakat is adhat.  


