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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben elhatározta, hogy 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 hívja a 

Roska Tamás Tudományos Előadások intézményét. 

 

Roska Tamás Tudományos Előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a 

doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor, 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 szakterülete 

iránt érdeklődő, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) részt vevő fiatalok és 

mentoraik előtt közzétenni. Roska Tamás Tudományos Előadás tartására első ízben 2019-ben a 

XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 

tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

 

A ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS LEÍRÁSA  

 

A Roska Tamás Tudományos Előadás maximum 20 perc időtartamú, magyar nyelvű tudományos 

konferencia előadás, mely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő 

hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, 

saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás 

formájában. 

 

A ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK/ ELŐADÓ 

KIVÁLASZTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

1) A Roska Tamás Tudományos Előadás bemutatásának lehetőségét olyan doktori 

hallgató/doktorjelölt/a 3. pont szerint PhD/DLA fokozattal rendelkező nyerheti el, akinek 

kiemelkedő publikációs tevékenysége van, a szakterületén figyelemre méltó, új tudományos-

kutatói eredményeket ért el. 

2) A Roska Tamás Tudományos Előadás elnyerésére pályázatot kell benyújtani. 

3) A Roska Tamás előadásra jelentkező pályázatot kizárólag eredményes komplex vizsgát maga 

mögött tudó doktorandusz1, vagy az abszolutóriumot megszerző doktori hallgató2, illetve 

legfeljebb az előző Országos Tudományos Diákköri Konferencia évében vagy azt követően 

PhD/DLA fokozatot szerzett személy nyújthat be. A pályázati korhatár 35 év. 

4) A Roska Tamás Tudományos Előadás megtartás joga egy személynek csak egyszer adható. 

                                                           
1
 azokra a  doktori hallgatókra vonatkozik, akik a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a 

habilitációról szóló 387/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 2016. szeptember 1-én hatályba lépett módosítását 

követően kezdték meg doktori tanulmányaikat 
2
 azokra a  doktori hallgatókra vonatkozik, akik a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a 

habilitációról szóló 387/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 2016. szeptember 1-én hatályba lépett módosítását 

megelőzően kezdték meg doktori tanulmányaikat 



5) A beadott pályázat formailag akkor elfogadható, ha tartalmazza a kitöltött űrlapot és az 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, amely a pályázatban feltüntetett link birtokában megnyitható, 

 a pályázó publikációinak MTMT-ből kinyomtatott hiteles, aktuális listáját, illetve az egyes 

szakterületeken ezekkel egyenértékű specifikus eredményeket megjelenítő dokumentációt, 

 a pályázó tudományos, szakmai életrajzát, 

 a doktori iskolavezető rövid szöveges ajánlását, vagy 

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

vagy 

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

 

Egy-egy doktori iskola, a DOSZ és a PSAT egy-egy szekcióba egy főt jelölhet. 

 

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 aktivitás. 

 

6) A Roska Tamás Tudományos Előadás kitüntető elismerésről az OTDT szakmai bizottságai 

döntenek döntés-előkészítő ad hoc bizottságaik javaslata alapján. 

7) A Roska Tamás Tudományos Előadásokat elnyerők névsorát az OTDT elnöke hagyja jóvá és a 

nyerteseket az OTDT Titkársága kéri fel az előadásra. 

 

 

A ROSKA TAMÁS ELŐADÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK ÜGYRENDJE 

 

1) A pályázati lehetőségről az OTDT-nek a konferenciát megelőző év június 30-ig felhívást kell 

közzétennie honlapján, valamint az OTDT-nek el kell azt juttatnia a doktori képzést folytató 

felsőoktatási intézmények rektoraihoz. 

2) A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani az erre kialakított, az OTDT honlapjáról elérhető 

rendszerben. 

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

adatlapon megjelölt illetékes szekció szakmai bizottsága elnökének továbbítja a beadási határidőt 

követő két héten belül. 

4) A szakmai bizottságok kérik fel a Roska Tamás előadókat kiválasztó háromfős ad hoc 

bizottságokat, melyek elnöke a tudományterület kiemelkedő képviselője. A bizottság tagjai 

doktori (PhD/DLA) fokozattal rendelkeznek, egyikük a szakmai bizottság képviselője, másikuk 

a PSAT releváns tudományterületen kutató képviselője. Az ad hoc bizottság szakmai 

szempontból értékeli a pályázatokat és a szakmai bizottság számára megfogalmazza javaslatát.   

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

megtartására. A döntést a szakmai bizottság elnöke az OTDT elnökének megküldi a pályázati 

felhívásban közzétett határidőig. 

6) A Roska Tamás előadást elnyerő pályázók OTDK-n való részvételének valamennyi költségét 

a szekciók fedezik. 

 

 

 



A ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS MINT ELISMERÉS 

 

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

az OTDT a honlapján közzéteszi. 

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 nettó 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, 2018. június 18. 

 

Az Alapító Okirat módosítására 2020. június 22-én került sor. 

 

 

 

 

 

dr. Cziráki Szabina Prof. Dr. Pusztai Gabriella 

az OTDT titkára az OTDT alelnöke 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Szendrő Péter 

az OTDT elnöke 

 

 


