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XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció 

szakmai beszámolója 

 

 

A XXXIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának 

rendező intézményeként arra törekedtünk, hogy a 423 

nevezett pályamunka kapcsán megjelenő többszáz 

hallgató, zsűritag, vendég és közreműködő részvételével 

megrendezésre kerülő eseményt magas szakmai 

színvonalon valósítsuk meg, hatékony és gördülékeny 

előkészítő és szervezési munka mellett, továbbá 

maradandó pozitív élményt és hasznos tapasztalatokat 

nyújtsunk az előadó hallgatók és minden érintett 

számára. 

 

A Szekció előkészítése két nagy részre osztható, egyrészt a szakmai, másrészt a konferencia-

jelleghez kapcsolódó technikai, logisztikai feladatokra. A szakmai szervezéshez kapcsolódóan 

folyamatosan részt vettünk szakmai bizottsági és OTDT értekezleteken. A decemberben záruló 

nevezést követően többlépéses folyamatban, a küldő intézményekkel egyeztetve alakítottuk ki a 

tagozati beosztásokat. Szakértői adatbázist állítottunk össze, majd a kialakult tagozatokhoz 

rendeltük a zsűritagokat. Ezt követően március hónapban zajlott le a dolgozatok bíráltatása és a 

szóbeli értékelések és a szekcióülések megszervezése, titkárok kijelölése, tájékoztató anyagok 

összeállítása, programfüzet-szerkesztés. A fenti folyamatokat az OTDT online rendszerben 

rögzítve, annak támogatásával végeztük.  

 

A rendezvény szervezési feladataihoz kapcsolódóan 

megtörtént a szállás, ellátás és nyomdai feladatok 

megrendelése, megszervezésre kerültek a 

kísérőprogramok, összeállítottuk a forgatókönyveket, 

előkészítettük az elszámolások, valamint a nevezési és 

részvételi díjak kiszámlázásnak rendszerét. Fordítottunk 

időt a meghívások és a nyilvánosság kezelésére is, 

kijelöltük a helyszíneket és előkészítettük azokat. A 

lebonyolításban hallgatói csapat volt a segítségünkre, 

folyamatos információs pontot működtetünk a 

résztvevők tájékoztatása érdekében. A részprogramokat dokumentáltuk, valamint a tagozati ülések 

jegyzőkönyvei alapján előkészítettük az eredményhirdetést, ahol átadásra kerültek az oklevelek és 

díjak.  

 

A szekcióra 2017. április 6. és 8 között került sor Győrben, a nevezett pályamunkák közül végül 

összesen 350 került bemutatásra 39 tagozatban, 116 minősített helyezés és 47 különdíj került 
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kiosztásra. Megállapítható, hogy a tárgyalt témák „szélesedtek”: több terület új vizsgálati 

területként jelent meg (pl. közösségi gazdaságtan/Sharing Economy); nagyobb hangsúllyal került 

elő a start-up jelenség makrogazdasági szerepe, akár indiai tapasztalatok bekapcsolásával, 

gamification; a vállalati utódlás kérdése (vezetés és szervezés oldalról is). Új hangsúlyt kapott az 

információ-gazdaságtan, internet gazdasági szerepe és a pénzügyi kultúra is. 

 

A korábbi bachelor/master vita elévülni látszik: a 

meghallgatott előadások alapján nem váltak élesen el a 

mester és alapszakos dolgozatok, ami arra utal, hogy a 

hallgatók (dolgozatok) a támasztott követelményeknek 

megfelelnek, az egységes mérés megfelelő. További 

megerősítést nyert, hogy markánsan elválik az elméleti és az 

üzleti (köz)gazdaságtan. Az elméleti közgazdaságtani 

dolgozatokat többnyire magas szintű módszertan 

alkalmazása jellemzi, míg az üzleti jellegű dolgozatok egy részénél hiányzik a téma elméleti és 

módszertani megalapozása. A prezentációs-készség jellemzően jó, mi több kiváló, ami az esetek 

többségében felkészült vitakészséggel párosult.  

 

A szervezéskor tekintettel voltunk arra, hogy a résztvevők a legtöbb esetben életük során egyszer 

vesznek részt OTDK-n, ezért fontos, hogy számukra maradandó pozitív élmény legyen a 

rendezvény, és a verseny jelleg megtartása mellett mindenki korrekt és reális visszajelzést kapjon a 

tevékenységével kapcsolatban. A résztvevői visszajelzés alapján a kitűzött célt sikerült 

megvalósítanunk.  

 

 

Győr, 2017. április 20.                             

                    szervező bizottság 


