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I. Szakmai beszámoló adatlap 

 

 
1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! 

 

 A pályázati program a PTE TTK szakterületein eredményes TDK munkát végző, a 

2015-16-os tanév tavaszi és a 2016-17-es tanév őszi szemeszterében megrendezett házi 

fordulókon javasolt, valamint az OTDT központi nevezési feltételeinek megfelelő, országos 

fordulóra sikeresen nevezett pályamunkák regisztrációs díjait, valamint az egyes szekciókban 

történő hallgatói részvételt támogatta. 60 diákköri hallgató munkája alapján a PTE TTK 56 

dolgozattal 6 különböző szekcióban vett részt.    

 
2. Időrendi sorrendben foglalja össze a pályázat segítségével megvalósult, a XXXII. 
OTDK egyes tudományterületi szekcióiba nevező, illetve azon részt vevő hallgatók 
és oktatók támogatásához kapcsolódó tevékenységeit! 
 

A XXXIII. OTDK nevezési időszakában a PTE TTK különböző szakterületein TDK 

munkát végző hallgatók a 2015-16-es tanév tavaszi, valamint a 2016-17-es tanév őszi 

szemeszterében megrendezett intézeti helyi fordulókon vettek részt.  

A kar 5 intézetének helyi fordulói alapján 72 dolgozat került bemutatásra, ez a 

többszerzős pályamunkák alapján 76 diákköri hallgató részvételét jelentette. A TDK 

tehetséggondozásban több mint 50 oktató, kutató vett részt, mint témavezető vagy társ 

témavezető.   

A helyi fordulókat követően egyrészt a regisztrációs határidőig a dolgozatok javítása, 

véglegesítése, valamint a regisztráció valósult meg. A helyi fordulókon bemutatott dolgozatok 

közül a zsűrik javaslatai alapján 60 fő, 57 nevezett dolgozattal nevezett az OTDK-ra. A 

regisztrációt követően az érintett szekciók időpontjáig a témavezetők irányításával a hallgatók 

prezentációs felkészülése zajlott.  

A bemutatott dolgozatok 6 különböző szekciót érintettek, melyek közül a legtöbb 

pályamunka a Biológia (38%), a Testnevelés és Sporttudományi (29%), valamint a Fizika, 

Földtudományok és Matematika (27%) Szekcióban került bemutatásra. Ebben az évben 

karunkról 2 pályamunkát mutattak be a Kémiai és Vegyipari Szekcióban, valamint 1-1 

dolgozatot az Informatika és a Műszaki Tudományok Szekcióban Összességében a nevezett 56 

dolgozatból 26, azaz a pályamunkák 46%-a ért el helyezést, illetve különdíjat. Hallgatóink 4 

első, 8 második, 3 harmadik helyezést értek el, valamint 11 pályamunka különdíjban részesült.  

Az OTDT Pro Sciencia kitüntetését Deme Judit MSc hallgató, a biológia szekcióban 

kapott I. helyezése alapján nyerte meg. 

 

 
3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! 
 

A PTE TTK-án alapvetően 6 intézetben folyik tudományos diákköri munka, ami a 

különböző tudományterületek széles skáláját fogja át. A PTE TTK diákköri programjainak 

alapvető célja, hogy a tehetséges egyetemi hallgatók bekapcsolódjanak a kar adott intézeteinek, 

illetve ezeken belül a tanszékek tudományos diákköri műhelyének munkáiba. A PTE TTK a 

2017-es Országos Diákköri Konferenciára történő hallgatói jelentkezés feltételét biztosította 

azzal, hogy minden karon belüli intézeti diákköri műhely a meghirdetett szekciók alapján 

2016-ban megrendezte a helyi szakterületi konferenciák tavaszi és őszi fordulóját. Ebben a 

munkában több mit 50 oktató, kutató vett részt témavezetőként, bevonva a PhD hallgatókat is, 
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így a pályázati támogatás az intézeteken belül több diákköri műhely és számos hallgató-

témavezetői tehetséggondozó munka eredményes prezentálását támogatta. Ennek alapján a 

következő célkitűzések valósultak meg: 

 A diákköri kutatásban résztvevő hallgatóknak szakirodalmi ismereteket, a diákköri 

műhelyek keretein belül működő kutatói team-ek munkájában szakmai tapasztalatokat, 

módszertani, adatértékelési és prezentációs jártasságot szereztek.  

 A tehetséggondozó diákköri munka eredményeként a program támogatásával részt 

vettek a diákköri konferencia helyi szakterületi és országos fordulóján, a hallgatók publicitási 

és előadó képessége országos megmérettetésre került.  

 Az OTDK szereplések mellett a legsikeresebb hallgatók további hazai és nemzetközi 

szakmai konferenciákon mutatták be eredményeiket. 

 Az OTDK szereplés a BSc szakosok esetén a MSc képzésbe történő továbbjutáshoz, 

MSc szakon a PhD programokba történő felvételihez járult hozzá, így a projekttámogatás a 

résztvevő hallgatók esetén segítette a BSc-MSc-PhD kutatói pályaív folyamatának 

megvalósítását.  

 
5. Összegezze a megvalósított pályázati programmal kapcsolatos tapasztalatait! 
 
 A kétlépcsős egyetemi képzésben egyik legfontosabb probléma a diákköri utánpótlás 

biztosítása, a BSc képzés hallgatóinak diákköri foglalkoztatása. A BSc évfolyamok 

hallgatóinak tudományos munkájában cél, hogy a tehetséges és az alapképzésük három 

évében aktív diákkörös hallgatóknak már harmadéves korukra legyen értékelhető, OTDK-án 

bemutatható pályamunkája. A XXXIII. OTDK felkészülési folyamatában a helyi fordulók 

alapján a 76 szerzőből 72 dolgozat került bemutatásra és zsűrizésre. A résztvevők közül 33 fő 

volt BSc és 43 volt MSc szakos hallgató. A korábbi (2013) OTDK-hoz képest kiegyenlítetté 

vált a két képzésben résztvevő hallgatók aránya, ami 2015-ös OTDK-ra is jellemző volt, így 

ez a 2017-es OTDK-ra történő felkészülési időszakban is eredményesebben megvalósult. Az 

arányok megoszlása nem szakterület esetén kiegyenlített. A BSc hallgatók nagyobb aránya a 

Biológia és Testnevelés és Sporttudományi Szekció esetén nagyobb. Ez az eredmény 

hozzájárult a BSc-MSc képzés tehetséggondozási folyamat megszakítás nélküli, intézményen 

belüli fenntartásához. 

 Az OTDK szereplések mellett a témavezetők lehetőséget adnak a legsikeresebb 

hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon történő szereplésére. Fontos cél a 

TDK hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása, külföldi ösztöndíj, részvétel 

rövid idejű képzéseken. A hallgatói visszajelzések alapján a legnagyobb ösztönző erő és siker 

a hallgatók egymás közötti tapasztalatcseréje, a hasonló kutatási témában érdeklődők 

megismerése.   

 A diákköri tevékenység kimenetelében mind egyetemi, mind kari cél a kutatói 

életpálya modell kidolgozása, a BSc-MSc-PhD ív támogatása, belső utánpótlás nevelés. A 

lehetőségek alapján a hallgatók tudományos munkakörökben való alkalmazása a nappali 

képzési időszak lejártával, amely legalább egyéves predoktori támogatást (kutatói státuszba 

léptetéssel) nyújtson, lehetőséget adva a tehetséges hallgatók szakmai eredményeinek további 

bővítéséhez, biztosítva a sikeres PhD felvételihez szükséges felkészülést.  

 
6. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat 
és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! 
 
 A PTE TTK különböző OTDK szekciókba történő nevezési listák alapján a jelentkező 

hallgatók egy önálló szerzős induló hallgató és egy társszerző hallgató (Testnevelés és 

Sporttudományi Szekció) kivételével részt vettek a támogatott programban. Az 57 dolgozatból 
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a Testnevelés és Sporttudományi Szekcióban egy fő. Pap Vanessza vonta vissza országos 

fordulói részvételét és ugyancsak ebben a szekcióban Bartos Alexander és Páll Henrietta 

szerzőpáros közül a dolgozatot Páll Henrietta adta elő, míg Bartos Alexander nem vett részt az 

országos fordulón, így részvételi támogatásban nem részesült. Ennek megfelelően a beadott 

pályázatban megfogalmazott célok és a megvalósított program között a házi konferenciák 

megadott hallgatói létszáma tekintetében nincs különbség, míg az országos fordulók 

vonatkozásában a fentiek alapján minimális (2 fő) eltérés van.  

  
7. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult 

adatok között jelentős eltérés van, ott indokolja ennek okát!  

A PTE TTK különböző OTDK szekciókba történő nevezési listák alapján a jelentkező 

hallgatók egy önálló szerzős induló hallgató és egy társszerző hallgató (Testnevelés és 

Sporttudományi Szekció) kivételével részt vettek a támogatott programban. Az 57 

dolgozatból a Testnevelés és Sporttudományi Szekcióban egy fő. Pap Vanessza vonta vissza 

országos fordulói részvételét és ugyancsak ebben a szekcióban Bartos Alexander és Páll 

Henrietta szerzőpáros közül a dolgozatot Páll Henrietta adta elő, míg Bartos Alexander nem 

vett részt az országos fordulón, így részvételi támogatásban nem részesült. Ennek megfelelően 

a beadott pályázatban megfogalmazott célok és a megvalósított program között a házi 

konferenciák megadott hallgatói létszáma tekintetében nincs különbség, míg az országos 

fordulók vonatkozásában a fentiek alapján minimális (2 fő) eltérés van. 

SZAKMAI INDIKÁTOROK: 

 

1. A XXXIII. OTDK-ra a támogatásból nevezett pályaművek száma: 57 

  

2. A XXXIII. OTDK-ra benevezett, részvételi költségében támogatott hallgatók száma: 55  

2.a. ebből felsőoktatási hallgató: 55 

 2.c. ebből fiú: 24 

 2.f. ebből a Biológia Szekcióban: 21 

 2.g. ebből a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióban: 15 

 2.j. ebből az Informatika Tudományi Szekcióban: 1 

 2.k. ebből a Kémiai és Vegyipari Szekcióban: 2 

 2.m. ebből a Műszaki Tudományi Szekcióban: 1 

 2.s. ebből a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban: 17 

 

4. A XXXIII. OTDK-n elért helyezések száma: 26 

 4.a. ebből I. helyezés: 4 

 4.b. ebből II. helyezés: 8 

 4.c. ebből III. helyezés: 3 

 4.d. ebből különdíj: 11 
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5. A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma: 2 

 

A teljes és az egyes szekcióknál megadott hallgatói létszámokban minimális eltérés van a 

pályázatban megadott indikátor táblázathoz viszonyítva, ami a XXXIII. OTDK-án néhány 

fővel kevesebb országos nevezést és részvételt jelentett. Az OTDK szereplések eredményeit 

viszont alábecsültük, a tervezetben megadott 12 helyezéshez viszonyítva a PTE TTK 26 

helyezést ért, a III. helyezések számának becslése helyes volt, Az I., a II. helyezés és 

különdíjak esetén a tervezetnél jobb eredményt értünk el.    
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III. PTE TTK XXXIII. OTDK-ra nevezett és támogatott hallgatóinak 

összesítő jegyzéke 

 



 8 

 



 9 
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III. A PTE TTK diákköri hallgatóinak elért eredményei a XXXIII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia különböző szekcióiban   

 

 
A PTE TTK szakterületein eredményes TDK munkát végző diákköri hallgatók közül a 2015-

2016-es tanév tavaszi, valamint a 2016-2017-es tanév őszi szemeszterében megrendezett házi 

fordulókon 76 hallgató 72 diákköri munkával szerepelt, melyekből 60 fő, 56 nevezett 

dolgozattal vett részt a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A 

nevezett és a bemutatott dolgozatok hat különböző szekciót érintettek, melyek közül a legtöbb 

dolgozat a Biológia (38%), a Testnevelés és Sporttudományi (29%), valamint a Fizika, 

Földtudományok és Matematika (27%) került bemutatásra. Ebben az évben karunkról 2 

pályamunkát mutattak be a Kémiai és Vegyipari Szekcióban, valamint 1-1 dolgozatot az 

Informatika és a Műszaki Tudományok Szekcióban. Összességében a nevezett 56 dolgozatból 

26, azaz a pályamunkák 46%-a ért el helyezést, illetve különdíjat. Hallgatóink 4 első, 8 

második, 3 harmadik helyezést értek el, valamint 11 pályamunka különdíjban részesült. 

Az OTDT Pro Sciencia kitüntetését Deme Judit MSc hallgató, a biológia szekcióban kapott I. 

helyezése alapján nyerte meg, míg Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens nyerte el az OTDT 

Mestertanár Aranyérem kitüntetését.  

Az eredmények részletes, szekciónkénti bontását az alábbi táblázatok foglalják össze. 

 

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ 
 

2017 Debreceni Tudományegyetem (2017. 04. 09-12.) 

Nevezett dolgozatok száma: 21 

I: helyezés: 1; II: helyezés: 2; III: helyezés: 1; Különdíj: 5 

 

Helyezettek és különdíjasok listája: 

Hallgató Témavezető Tagozat / Helyezések, díjak 

Deme Judit: A hazai koboldmoha 

(Buxbaumia) fajok elterjedésének, élőhelyi 
preferenciájának és állománynagyságának 

vizsgálata magyarországi minták alapján 

Dr. Csiky János Florisztika, Cönológia / I. helyezés 

Nagy Dóra: Szárazság és UV-B stressz hatása 
Nicotiana benthamiana növények 

fotoszintetikus és antioxidáns kapacitásaira 

Prof. Dr. Hideg Éva Növényélettan / II. helyezés 

Szűcs Boldizsár: Zöldfolyosók szerepe a 

kisemlősök abundancia viszonyainak 
megoszlásában agrárterületen 

Dr. Horváth Győző, Somogyi Balázs 

PhD-hallgató 
Természetvédelmi biológia / II. helyezés 

Kelemen Krisztina: Domináns kisemlősök 

térbeli szegregációs válasza lékes 

felújítóvágás hatására kialakuló 
fragmentációra 

Dr. Horváth Győző Állatökológia, Szünzoológia I. / III. helyezés 

Jánosa Gergely: Lékes felújító vágás 

kisemlős közösségekre gyakorolt hatása 

erdőrezervátumi pufferterületen 

Dr. Horváth Győző Természetvédelmi biológia / Különdíj 

Lanszki Zsófia: A nyest (Martes foina) és a 

vörös róka (Vulpes vulpes) táplálék-
összetétele és predációjuk kísérletes vizsgálata 

egy pécsi szőlészetben 

Dr. Purger Jenő Állatökológia, Szünzoológia I. / Különdíj 

Harmat Máté: Fajgazdagság, dominancia 

viszonyok: kisemlős monitorozási adatok 
közösségi szintű értékelése különböző korú 

erdőállományokban 

Dr. Horváth Győző, Tóth Dániel PhD-
hallgató 

Állatökológia, Szünzoológia I. / Különdíj 
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Rácz Arnold: A dohány peroxidáz enzimei: 

szerepük az UV-B-hez történő 
alkalmazkodásban, mérési eljárások 

összehasonlítása különböző korú levelekben 

Czégény Gyula tudományos 
segédmunkatárs, Prof. Dr. Hideg Éva 

Növényélettan / Különdíj 

Nagy Lili Veronika: Az α7-típusú kolinerg 
receptorokra ható agonista vegyületek és 

pozitív alloszterikus modulátorok hatásának in 

vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkány 
hippocampusban 

Dr. Hernádi István, Dr. Bali Zsolt 
Kristóf tudományos segédmunkatárs 

Neurofiziológia / Különdíj 

 

 

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ 
 

2017 Debreceni Tudományegyetem (2017. 04. 10 - 13.) 

Nevezett dolgozatok száma: 15 

I. helyezés: 1; II. helyezés: 2; III. helyezés: 1; Különdíj: 4 

 

Helyezettek és különdíjasok listája: 

Hallgató Témavezető Tagozat / Helyezések, díjak 

Závodi Bence: Terek és helyek Pécs városi 

turizmusában: a Zsolnay Kulturális Negyed 
Dr. Szabó Géza Városi és kulturális turizmus / I. helyezés 

Dobre Bernadett és Péntek Balázs: A 
dunaszekcsői Vár-hegy csuszamlásának 

monitoring vizsgálata 

Dr. Bugya Titusz, Dr. Kovács István 

Péter 
Geomorfológia / II. helyezés 

Lukács Norbert: A Paks-Kalocsa híd várható 

mobilitási és munkaerőpiaci hatásai 
Dr. Tésits Róbert 

Terület- és településfejlesztés földrajza / II. 

helyezés 

Kovács Ádám: A Nagymányok környéki 
pannóniai üledék vizsgálata 

Dr. Magyar Imre, Dr. Sebe Krisztina Földtan, üledékkőzettan / III. helyezés 

Karsai Viola: Az idősellátás kihívásai és 

területi kérdései Baranya megye példáján 
Dr. Trócsányi András 

Terület- és településfejlesztés földrajza / 

Különdíj 

Péterfi Judit: A magyarországi kastélyok 

hasznosításának lehetőségei napjainkban a 
pályázati rendszerek tükrében 

Dr. Gyuricza László Városi és kulturális turizmus / Különdíj 

Nagy Gábor: Sekélyvízi pannóniai 

puhatestűek a Nyugat-Mecsekben 
Dr. Magyar Imre, Dr. Sebe Krisztina Őslénytan / Különdíj 

Sümeghy Dávid: Az etnikai diverzitás hatása 

a svéd szélsőjobboldal választási 

eredményeire (1991-2014) 

Dr. Németh Ádám, Dr. Reményi Péter Politikai és történeti földrajz / Különdíj 

 

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ 
 

2017 Miskolci Egyetem (2017. 03. 29 - 31.) 

Nevezett dolgozatok száma: 2 

II: helyezés: 1 

 

Helyezettek és különdíjasok listája: 

Hallgató Témavezető Tagozat / Helyezések, díjak 

Varga Márta Georgina: Dijód-

heteroaromások aminokarbonilezési reakciói 

Dr. Kollár László, Dr. Takács Attila 

tudományos munkatárs 

Koordinációs kémia / 

II. helyezés 
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10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ 

 

2017 DUNAÚJVÁROSI Egyetem (2017. 04. 06 - 08.) 
Nevezett dolgozatok száma: 1 

Különdíj: 1 

 

Helyezettek és különdíjasok listája: 

Hallgató Témavezető Tagozat / Helyezések, díjak 

Fábián Zoltán: Egyedi drón propeller tervezése és 

gyártása 

Horváth Zoltán egyetemi 
tanársegéd; Zentai Norbert 

egyetemi tanársegéd 

Alkalmazott számítástechnika 2. /  

Különdíj 

 

 

16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
 

2017 Széchenyi István Egyetem (2017. 03. 23 - 25.) 

Nevezett dolgozatok száma: 17 

I. helyezés: 2; II. helyezés: 3; III: helyezés: 1; Különdíj: 1 

 

Helyezettek és különdíjasok listája: 

Hallgató / TDK dolgozat címe Témavezető Tagozat / Helyezések, díjak 

Fejes Nikoletta: Határozottság, eltökéltség, 

megküzdés. (A grit és a coping kapcsolatának 

vizsgálata élsportolói és nem sportolói 
mintán) 

 

Dr. Járai Róbert 
Teljesítmény- és képességfejlesztés a sportban 

/ I. helyezés 

Pozsgay Miklós László: A maitland 

manuálterápiás technika izommechanikai és 
funkcionális hatása a térdarthrosis kezelésében 

             

Dr. Nusser Nóra, Dr. habil Váczi Márk 
Egészségfejlesztés és mozgásterápia /  

I. helyezés 

Szalai Judit: Proprioceptív torna hatása alsó 

tagozatos gyerekeknél 
Dr. habil Atlasz Tamás, Kilián Balázs 

Egészségtudományi vizsgálatok / 

II. helyezés 

Garai Kitti: Az immunrendszer öregedése és 

a fizikai aktivitás kapcsolata 

Dr. Kvell Krisztián, Prof. Dr. habil 

Wilhelm Márta 

Humánkineziológiai és sportbiológiai 
vizsgálatok / 

II. helyezés 

Szabó Zoltán Tamás: A 

figyelemkoncentráció képességének vizsgálata 
különböző sportágat űző sportolók körében 

Hajduné Dr. László Zita, Vass Lívia 
A testnevelés és sport társadalomtudományi 

kérdései tagozat / II. helyezés 

Balázs Bence: A motiváció vizsgálata 

utánpótláskorú vízilabdázók körében 
Hajdúné Dr. László Zita, Vass Lívia 

A testnevelés és sport társadalomtudományi 

kérdései tagozat / III. helyezés 

Mitzinger Kitti: A mindennapos testnevelés 

megvalósulása a pécsi iskolákban 

Dr. Morvay-Sey Kata, Dr. habil Rétsági 

Erzsébet, Dr. Tékus Éva 

A testnevelés és sport társadalomtudományi 

kérdései tagozat / Különdíj 

 

Pro Scientia Aranyérem  

Deme Judit MSc Biológus hallgató – Biológia Szekció, Témavezető: Dr. Csiky János egyetemi docens 

Mestertanár Aranyérem 

Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens, Testnevelési és Sporttudományi Szekció 



 16 

 
 

 
Melléklet 

 
 

A PTE TTK helyi TDK fordulóinak dokumentációja 

 
 
 

 Felhívás a PTE TTK Biológia helyi TDK Konferencia őszi fordulójára 

 A PTE TTK Biológia Szekció helyi őszi fordulójának jegyzőkönyvei 

 Felhívás a PTE TTK Földrajzi Intézet helyi TDK Konferencia őszi fordulójára 

 A PTE TTK Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció helyi fordulójának 

jegyzőkönyve 

 Felhívás a Kémiai és Vegyipari Szekció helyi tavaszi fordulójára (Kémiai Intézet) 

 Meghívó a Kémiai Intézet helyi TDK fordulójára 

 A PTE TTK Kémiai és Vegyipari Szekció helyi fordulójának jegyzőkönyve 

 A Kémiai Intézetben megrendezett helyi forduló jelenléti íve 

 Felhívás a PTE TTK Testnevelés és Sporttudományi Szekció helyi őszi fordulójára 

 A PTE TTK Testnevelés és Sporttudományi Szekció helyi fordulójának 

jegyzőkönyvei 
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2016. december 2. 
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A PTE TTK díjazott hallgatóinak oklevelei 



 39 

 

3. Biológia Szekció 
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4. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció 
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8. Kémiai és Vegyipari Szekció 
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10. Műszaki Tudományi Szekció 
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16. Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 
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A XXXIII. OTDK konferencián elért eredmények nyilvánossá 
tétele (PTE TTK honlap/Hírek) 
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