
AZ OTDT ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) meghirdeti 

a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatát. 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a felsőoktatás különböző képzési szintjein 

történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és 

perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, 

valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói 

életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívta a Roska Tamás Tudományos Előadás intézményét. 

 

Az OTDT felhívja a doktoranduszok figyelmét, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a 

35. OTDK-n tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására. Az OTDT egyidejűleg arra 

kéri a doktori iskolák, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) és a Pro Scientia 

Aranyérmesek Társasága (PSAT) vezetőit, ösztönözzék a pályázat beadására és ajánlják a 

legkiválóbb doktoranduszaikat a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat beadására. 

 

A Roska Tamás doktorandusz előadás 

 

A Roska Tamás Tudományos Előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a 

doktorandusz/doktorjelölt/posztdoktor (PhD/DLA fokozatott szerzett), aki kutatómunkája során az 

általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós 

publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint 

képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő 

előadásban közzé tenni. A Roska Tamás Tudományos Előadás tartására 2021-ben a 35. OTDK 

keretében másodízben kerül sor, szekciónként egy, összesen 16 alkalommal az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián. A Roska Tamás Tudományos Előadás maximum 20 perc 

időtartamú, magyar nyelvű tudományos konferencia előadás, amely a tudományos közlemények 

követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani 

szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el 

plenáris előadás formájában. 

 

Pályázat a Roska Tamás Tudományos Előadás elnyerésére 

 

1) A Roska Tamás előadás megtartására pályázatot nyújthat be: 
 

 a komplex vizsgát eredményesen teljesítő doktorandusz, 

 az abszolutóriumot megszerző doktori hallgató (a pályázati felületen: doktorjelölt), 

 a 2019. január 1-ét követően a pályázat benyújtásáig PhD/DLA fokozatot szerző 

fiatal kutató, oktató (a pályázati felületen: posztdoktor), 
 

aki a pályázat benyújtásakor 35. életévét még nem töltötte be. 

 

2) A Roska Tamás Tudományos Előadás megtartásának joga egy személynek csak egyszer adható. 

 

3) A pályázatot az alábbi formában kell benyújtani: 
 

A) Elektronikusan: Az OTDT online pályázati rendszerében, kitöltve a vonatkozó felületeket, 

valamint feltöltve a szükséges igazoló dokumentumokat: 

 az előadás magyar nyelvű címét, minimum 1500, maximum 2000 karakter terjedelmű 

magyar nyelvű absztraktját, 

 a szekció nevét, melyhez a pályázó tudományterületének megfelelően jelentkezik, 



 egy, a pályázó előadói képességeit hitelesen illusztráló rövid, legfeljebb 5 perces, amatőr 

videót magyar nyelven, amely a pályázatban feltüntetett link birtokában megnyitható, 

 a pályázó publikációinak MTMT-ben elérhető linkjét, illetve az egyes szakterületeken 

ezekkel egyenértékű specifikus eredményeket megjelenítő dokumentációt, 

 doktorandusz pályázó esetén a komplex vizsga sikeres teljesítését igazoló 

dokumentumot, 

 doktorjelölt pályázó esetén az abszolutórium megszerzését igazoló dokumentumot; 

 posztdoktor pályázó esetén a PhD/DLA fokozat megszerzését igazoló dokumentumot, 

 a pályázó tudományos, szakmai életrajzát, 

 a pályázó intézményének állásfoglalását tükröző, doktori iskolavezetők rövid szöveges 

ajánlását, vagy 

 a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) elnökének rövid szöveges ajánlását, 

vagy 

 a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) elnökének rövid szöveges ajánlását. 
 

B) Postai úton megküldve: A pályázati felületről nyomtatott pályázati űrlapot – amely 

tartalmazza a pályázat beadásához szükséges, a pályázatkezelő rendszer által generált 

nyilatkozatokat – postai úton megküldve az OTDT Titkárságának.  

 

4) Egy doktori iskola, a DOSZ és a PSAT egy-egy szekcióba egy-egy főt ajánlhat.  

 

5) Az odaítélésnél előnyt jelentő körülmények: 

 kiemelkedő publikációs és/vagy előadói tevékenység; 

 a pályázó OTDK helyezett, Pro Scientia Aranyérmes; 

 a DOSZ tudományos fórumain való eredményes szereplés; 

 több (idegen) nyelven folytatott tudományos tevékenység. 

 

6) A pályázatokat a http://www.otdk.hu honlapról elérhető elektronikus felületen kell benyújtani. A 

jelentkezési periódus: 2020. július 1-től 2020. szeptember 30-ig (CEST 23:59 óra) tart, ez az online 

felületről generált és nyomtatott, aláírt pályázati űrlap postára adásának határideje. 

 

A pályázat értékelésének rendje 

 

1) A benyújtott pályázatok formai feltételeinek teljesülését az OTDT Titkársága ellenőrzi, majd az 

adatlapon megjelölt illetékes szekció szakmai bizottsága elnökének továbbítja a beadási határidőt 

követő négy héten belül. 

 

2) A Roska Tamás doktorandusz előadás kitüntető elismerésről a szakmai bizottságok döntenek 

legkésőbb 2020. november 30-ig, a szakmai bizottságok döntés-előkészítő ad hoc bizottságainak 

rangsorolását követően (lásd a Roska Tamás Tudományos Előadás szabályzata). 

 

3) A Roska Tamás előadásokat tartók névsorát az OTDT elnöke hagyja jóvá, ennek határideje 2020. 

december 15. A nyertesek listáját az OTDT Titkársága az OTDT honlapján (https://otdt.hu) 

közzéteszi és valamennyi pályázót e-mail-ben értesít a pályázat végeredményéről. A nyertesek 

részvételét a 35. OTDK szekcióinak vezetései szervezik, a kapcsolattartó személyéről a Roska 

Tamás Tudomány Előadás megtartóját az OTDT Titkársága tájékoztatja. 

 

4) Szekciónként két évenként legfeljebb egy fő kérhető fel Roska Tamás Tudományos Előadás 

megtartására. 

 

5) A Roska Tamás Tudományos Előadás jogát elnyerő pályázók valamennyi költségét a szekciók 

fedezik. 

http://otdk.hu/


A Roska Tamás Tudományos Előadás mint elismerés 

 

1) A Roska Tamás előadásokat tartó doktoranduszok/doktorjelöltek/PhD vagy DLA fokozatot 

szerzettek névsorát az OTDT a honlapján feltünteti. 

 

2) Az előadás összefoglalója megjelenik a konferencia rezümé kötetében. 

 

3) Az előadás elfogadásáról a Szekció ügyvezető elnöke elfogadó nyilatkozatot állít ki, amely 

alapján: 

 az előadásban bemutatott eredmények publikálására a folyóirat formai követelményeinek 

megfelelően, az OTDK évében szeptember 1-ig benyújtott kézirat szakmai lektorálása után 

a Magyar Tudomány lehetőséget nyújt; 

 a Roska Tamás előadók a Szekciót rendező intézménytől 300 000 Ft pénzdíjat kapnak; 

 a Roska Tamás előadók elismerő oklevelet, emlékérmet, továbbá ajánlást kapnak további 

rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az OTDT támogatja 

tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott pályázataikat. 

 

 

Budapest, 2020. június 22. 

 

 

 

 

dr. Cziráki Szabina Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

az OTDT titkára az OTDT alelnöke 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Szendrő Péter 

az OTDT elnöke 

 


