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Beszámoló a 2012. november 21-i Tudományos és Művészeti Diákköri 
Konferenciáról  

A Széchenyi István Egyetem 2012. november 21-én, szerdán tartotta meg az intézményi 
Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciáját. Az immáron 20. alkalommal 
megrendezésre kerülő konferencia szervezési munkálatait a kari és intézeti Tudományos és 
Művészeti Diákköri Tanács felelősök látták el. Munkájukat az előző félévhez hasonlóan a 
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési 
műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen című projekt keretében csatlakozó, 28 
hallgatóból álló ösztöndíjas csapat segítette. A rendezvényt népszerűsítő kampány előzte meg, 
amelynek keretében egy központi tájékoztató napon szerezhettek bővebb információkat a 
tudományos diákkörökről az érdeklődők. Ezen túl három képzési napon kaptak oktatást a 
regisztrált hallgatók kutatásmódszertan, írásbeli kommunikációs és előadástechnika 
témakörökben.  
 

A Konferencián résztvevő 177 egyetemi hallgató 27 szekció 
keretében összesen 152 előadáson mutatta be tudományos, 
művészeti pályamunkáit, kutatási eredményeit. A témák kitűnően 
reprezentálták az intézmény valamennyi szakterületét. A 
rendezvényen hagyomány szerint a Varga Tibor Zeneművészeti 
Intézet legeredményesebb hallgatói is szerepeltek. A folyamatos 
szakmai ellenőrzést gyakorló 91 konzulens között megtalálhattuk a 
tanszéki mérnöktől az egyetemi tanárig az intézmény számos 
tanszékének oktatóit. Az előadások szakmai minősítéséért 119 
zsűritag  volt felelős. 
 
A Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia az esti órákban 
megtartott eredményhirdetéssel zárult. Az ünnepélyes 

eredményhirdetést a Zeneművészeti Intézet hallgatóiból álló harsona kvartett nyitotta meg. A 
díjak átadása előtt Konczosné Dr. Szombathelyi Márta TMDT elnök, valamint Prof. Dr. 
Rechnitzer János általános és tudományos rektorhelyettes mondott beszédet.  
 
Mindösszesen 34 első díj, 33 második díj, 19 harmadik díj és 21 különdíj került kiosztásra 
(összesen 107 db díj). A konferencián 86 hallgató szerzett jogosultságot a 2013 tavaszán 
megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri 
Konferenciára.  
 
A szekciók eredményeinek kihirdetését követően 
átadásra került a Hallgatói Önkormányzat és a TMDT 
által kiírt TMDK Mentor Program  díja is. A díjat 
Kecskés Petra marketing mesterszakos hallgató nyerte, 
aki több mentoráltat is sikeresen készített fel a 
konferenciára amellett, hogy saját pályamunkáival egy 
első és egy második helyet is megszerzett. 
 
2012 őszén első alkalommal került meghirdetésre az egyetemi Tudásmenedzsment Központ 
által az Innovatív TMDK díj . A TMK 100.000 Ft értékű díjat és szolgáltatáscsomagot 
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ajánlott fel a leginnovatívabb megoldást bemutató és a legnagyobb hasznosítási lehetőséggel 
bíró TMDK dolgozatok készítői számára. A díjat megosztva kapta Baldauf Richárd mérnök 
informatikus hallgató - konzulense Dr. Kallós Gábor egyetemi docens - Az ArchiCAD és az 
IFC szabvány című munkájáért, illetve Némerth Ferenc villamosmérnök hallgató - 
konzulense Ballagi Áron egyetemi adjunktus - az Inverz inga alapú egyensúlyozó robot című 
dolgozatáért. 
 

 
 

Végül, de nem utolsó sorban díjazásban részesült a legeredményesebb konzulens is, Bajor 
Péter egyetemi tanársegéd, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék oktatója. Bajor Tanár 
Úr a korábbi félévekben is rendszeresen segítette hallgatói munkáját konzulensként, idén 
ősszel 12 hallgatót készített fel a megmérettetésre, akik mindannyian jogot szereztek a XXXI. 
OTDK-n való indulásra. 
 

 
 

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács elnöke, Konczosné Dr. Szombathelyi Márta 
egyetemi docens záróbeszédében eredményesnek minősítette a konferenciát, hiszen az 
OTDK-ra javasolt hallgatók nagy létszáma a minőségi munka eredményét jelzi.  
 

A 2012. évi őszi TMDK számokban 

Szervezeti egység 
Szekciók 

száma 
Előadások 

száma 
Hallgatók 

száma 
Konzulensek 

száma 
Zsűritagok 

száma 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 5 25 32 21 16 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 6 29 34 19 31 

Műszaki Tudományi Kar 8 36 41 26 38 

Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális 
Intézet 2 9 9 3 8 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 6 53 61 22 26 

Összesen 27 152 177 91 119 


