
FELHÍVÁS  

A XIII. Országos Felsıoktatási 
Környezettudományi Diákkonferencián 

való részvételre  

A Pannon Egyetem Környezettudományi Intézete 2012. április 06-07. között rendezi a XIII. 
Országos Felsıoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát (XIII. OFKD). 

A konferenciára olyan, maximum 50 oldalas magyar nyelvő pályamunkával (pl. TDK dolgozat, a 
célnak megfelelıen átdolgozott szakdolgozat, diplomamunka) lehet jelentkezni, amelyet a pályázók 
környezettudományi témakörben a felsıoktatási intézmények graduális (BSc/BA) vagy 
posztgraduális (MSc/MA) képzésben részt vevı hallgatói a 2010/2011 vagy a 2011/2012 tanévben 
készítettek. A benevezett pályamunkáknál feltétel, hogy a szerzı(k) önálló, eredeti munkájának 
eredményeit tükrözze, témája kapcsolódjék idıszerő környezet- és természetvédelmi feladatok 
megoldásához, továbbá valamilyen intézményi megmérettetésen (kari TDK konferencián, 
szakdolgozat- vagy diploma-védésen) vagy tudományos társasági ülésen, konferencián elızıleg 
szerepeljen. 

A konferencia helye:  

Pannon Egyetem Mérnöki Kar  
Környezettudományi Intézet  
Veszprém (8200) Wartha V. u. 1./Egyetem u. 10. 

 

A konferencia ideje:  

2012. április 6-7. (péntek-szombat) 
 

A pályázás módja: 

1. Elızetes SZTE jelentkezés 

Az elızetes jelentkezéseket 2011. december 05-ig E-mailben kell eljuttatni Gulyás Ágneshez az 
agulyas@geo.u-szeged.hu címre. Az E-mail tartalmazza:  

• a dolgozat címét 
• a pályázó(k) adatait (név, évfolyam, szak) 
• a témavezetı(k) adatait (név, intézmény) 
• vett-e már részt a pályázó a dolgozattal védésen vagy konferencián (pl. szakdolgozat vagy 

diplomamunka védés, tudományos társasági ülés, konferencia), ha igen mikor és hol  
• csatolt file-ként a rövid tartalmi összefoglalót (Az összefoglalók szövegtörzse max. 2500 

karakter lehet szóközökkel együtt, nem tartalmazhat hivatkozást, ábrát, táblázatot, 

függvényt, szimbólumot.) 

Akik nem már megvédett szakdolgozattal, diplomamunkával jelentkeznek, házi konferencián 
szerzik meg a pályázás jogát. Ennek részletei (idıpont, helyszín) az összes TTIK-s jelentkezés 
beérkezése után december második felében kerülnek kihirdetésre.   

 



2. Dolgozat leadása és helyi forduló 

A helyi fordulón indulóknak 2012. január 15-ig kell elküldeniük a dolgozataikat Gulyás 
Ágneshez az agulyas@geo.u-szeged.hu címre. 

• a dolgozatot CSAK pdf formátumban kell beadni  
• terjedelme nem haladhatja meg az 50 oldalt (a pontosabb formai követelményeket dec. 15. 

után teszik közzé a honlapon, a helyi fordulóhoz is ezt fogjuk alapul venni)  
• a pdf file mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot 

A helyi fordulót 2012. január 23-24. között tartjuk. A verseny pontos idıpontját és a 
szekcióbeosztást, a beérkezett jelentkezık számától és tudományterületi megoszlásától függıen 
határozzuk meg és december 15. után tesszük közzé. 

3. Végleges jelentkezés 

Azon pályázók nevezési szándékát, akik a házi forduló során (vagy valamilyen más korábbi 
fórumon) megszerezték az indulás jogát, az SZTE TTIK összesítve küldi el a szervezı 
intézményhez. Ezt követıen a pályázók SZEMÉLYESEN REGISZTRÁLNAK az OFKD 
honlapján, az absztraktokat és a dolgozatokat SZEMÉLYESEN TÖLTIK FEL a honlapra. Az 
ehhez szükséges információk: 

• A konferencia honlapja a szervezık ígérete szerint a http://ofkd.uni-pannon.hu címen, 2011. 
december 15-tıl lesz elérhetı 

• Minden pályázni szándékozó hallgatónak regisztrálnia kell ezen a honlapon (Elıtte olvassák 
át alaposan a honlapon az „Általános információk” tudnivalóit!)  

• A honlapra egyénenként 2012. február 01-ig (24.00 óra) kell feltölteni a rövid tartalmi 
összefoglalót (Az összefoglalók szövegtörzse max. 2500 karakter lehet szóközökkel együtt, 

nem tartalmazhat hivatkozást, ábrát, táblázatot, függvényt, szimbólumot.) 
• A honlapra egyénenként 2012. február 15-ig (24.00 óra) kell feltölteni a dolgozatokat pdf 

formátumban (formai követelményekrıl a honlapon lesz a tájékoztató, egyelıre annyi biztos, 
hogy terjedelme nem haladhatja meg az 50 oldalt, mérete pedig pdf file-ként a 20 MB-t). 

• Kinyomtatott és befőzött dolgozatot 1 példányban csak a konferencia helyszínén a 
regisztrációkor kell leadni. (Felhívom a figyelmet, hogy ennek hiányában érvényes 
jelentkezés ellenére sem vehet részt a pályázó a versenyen!) 

A feltöltött pályamunkákat a különbözı tudományterületek képviselıibıl álló Tudományos 
Bizottság sorolja szekciókba, és 2012. február 20-ig dönt a befogadásról.  A szervezık nem 
fogadnak be a pályázati kiírástól eltérı (témaidegen, azaz nem a környezettudomány tárgykörébe 
sorolható) munkákat.  A dolgozatok írásbeli bírálata 2012. március 30-tól lesz olvasható. 

A konferencián a szerzık 15 perces elıadást tartanak, amelyet 5 perc vita követ. Az elızetes 
zsőrizés és az elıadások értékelése alapján a legjobbnak ítélt pályamővek szerzıi a pályázat kiírói, a 
konferencia szponzorai és a Szervezı Bizottság által adományozott a díjakat nyerik el. 
A pályázók és a konzulenseik részére a szervezık a konferencia idejére étkezést és szállást 
biztosítanak (az igényeket a Pályázati őrlapon lehet jelezni). 
 
Kérdéseikkel forduljanak Gulyás Ágneshez az 544-000/3050-es telefonon, vagy az agulyas@geo.u-
szeged.hu e-mail címen, illetve bıvebb információkat találhatnak december 15. után a konferencia 
honlapján: 

http://ofkd.uni-pannon.hu 

Szeged, 2011. november 19. 


