
  
 

 

 

 

Kedves Érdeklődő Hallgatók!  
Ebben a szemeszterben is megrendezésre kerül a Természetföldrajzi, Táj- és Környezetföldrajzi Kari TDK 

Konferencia. Ennek célja, hogy bemutathasd a kapcsolódó témájú TDK kutatómunkád eredményeit, vagy 

előzetes tervét (lásd „TDK Témabemutató”), és kvalifikációt szerezhess a következő Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciára (OTDK), amely 2023 tavaszán lesz.  
 

►Határidők 

• Jelentkezés:         2021. november 15. (hétfő) 

• Pályamunka és összefoglaló beadása:      2021. december 1. (szerda) 

• Kari TDK konferencia:        2021. december 15. (szerda)  
 

►Jelentkezés 

A jelentkezéshez nincs más tennivalód, mint az alábbi adatokat elküldeni a tamas.biro@ttk.elte.hu e-mail 

címre, november 15-ig: Pályamunka címe; Név; Neptun kód; Szak+szakirány; Képzési szint (BSc/MSc); 

Évfolyam; Mobiltelefonszám; E-mail cím; Témavezető neve, beosztása, e-mail címe 
 

►Pályamunka és összefoglaló  

A magyar nyelvű pályamunkát és az összefoglalót december 1-ig kell megküldeni szintén a 

tamas.biro@ttk.elte.hu e-mail címre.  

• Pályamunka: szöveg: 12 pt Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortávolság;  margók: 2,5 cm; fájlnév: 

„vezeteknev_keresztnev_TDKdolgozat_2021.pdf”; kötelező elemek: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, 

eredmények, diszkusszió, összefoglalás fejezetek, irodalomjegyzék, konzisztens szövegközi hivatkozások; 

formátum: .pdf; Terjedelem: max. 50 oldal.  

Az írásos pályamunkát, illetve az előadást érintő követelményekről bővebben az OTDK Fizika, 

Földtudomány, Matematika (FiFöMa) Szekció felhívásában (http://otdk.hu/media/uploads/35fifomaszekcio.pdf), 

illetve annak 1. számú mellékletében (http://otdk.hu/media/uploads/fifoma1melleklet.pdf) olvashattok. 

• Összefoglaló: A kutatómunka összefoglalása a cím, a saját név és a témavezető feltüntetésével. Fájlnév: 

„vezeteknev_keresztnev_TDKosszefoglalo_2021.docx”; Terjedelem: min. 500, max. 2500 karakter 

szóközökkel; formátum: .docx  
 

►Kari TDK konferencia 

A beadott pályamunkát egy ppt diasorral ellátott előadás formájában kell bemutatni december 15-én. Az 

előadások hossza nem haladhatja meg a 12 percet (~12 dia). Az előadások után diszkusszió következik, ahol a 

zsűri és a közönség kérdéseire válaszolva mutathatod meg szakmai felkészültséged és vitakészséged, illetve 

tanácsokat kaphatsz kutatómunkádhoz.  
 

►TDK Témabemutató 

Egyelőre csak egy ötleted van? Csupán most kezdted a TDK kutatásod, és még nincs túl sok eredményed? 

Akkor a TDK témabemutatót neked találták ki! Jelentkezz a fenti módon, de versenyen kívül és adj le egy 3-

5 oldalas dolgozatot, majd add elő a terveidet/előzetes eredményeidet és szerezz tapasztalatot, valamint 

szakmai tanácsokat a következő kari TDK-ra, és az OTDK-ra! 

 

Bármilyen kérdés esetén ne habozz írni a tamas.biro@ttk.elte.hu e-mail címre!  
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