Jubileumi XXX. OTDK élménybeszámoló
Sipiczki Zoltán

Gödöllı adott otthont idén, a már harmincadik alkalommal
megrendezésre kerülı Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Közgazdaságtudományi szekciójának. Lehetıséget adva ezzel egy
újabb megmérettetésre a TDK iránt elhivatott hallgatók számára.
Egyetemünkrıl öten indultunk útnak április 13-án délután. Már az
odavezetı út is a rendezvény hangulatában telt, hamar megtaláltuk a
közös hangot a résztvevıkkel. A három napos konferencia nulladik napja
a regisztrációról és a szálláshelyek elfoglalásáról szólt. A szállásra nem
lehetett

panaszunk,

hisz

az

igen

jól

felszerelt

és

hangulatos

kollégiumban kaptunk szobát.
Csütörtök délelıtt feszült „nyugalomban” telt, hisz vártuk a délutáni
elıadásunkat, a hosszú megnyitóbeszédek alatt. Délután komoly munka
várt ránk, mert néhány tagozatban már elkezdıdtek a tudományos
elıadások, így a Pénz és Tıkepiaci tagozatban is, amiben én voltam.
Nagyon vegyes volt a mezıny, az egészen egyszerő és kezdetleges
elıadásoktól, a világszínvonalú prezentációkig láthattunk példát. Fıleg a
devizaárfolyam
foglalkozó

elırejelzéssel,

dolgozatokból

összehasonlítani

és

volt

és

a

több.

megfigyelni

tıkepiacok
Különösen

hatékonyságával
ezeknél

szintkülönbségeket.

lehetett
A

saját

elıadásomat vegyes érzelmekkel fogadtam, mert bár elégedett voltam a
teljesítményemmel, utólag éreztem: akár sokkal többet is kihozhattam
volna magamból és a témából egyaránt. A bírálóim is hasonlóan
gondolták, volt szinte maximum pontszámos bírálatom, éppúgy, mint
közepes. Az este már a szórakozásról, és az ismerkedésrıl szólt. Ízelítıt
kaptunk

a

gödöllıi

ismeretségekre

is

diákhagyományokból,

szert

tettünk

egy

sıt

szlovákiai

még

nemzetközi

magyar

elıadó

személyében. A következı nap ismét kemény munka várt ránk, a
szekcióban igen szoros verseny alakult ki a helyezésekért, hisz minden
résztvevı rendkívül felkészült volt.
Úgy éreztem, mintha ez alatt a pár nap alatt a magyar fiatalok
összes

inspirációja,

lelkesedése

és

tehetsége

erre

a

helyre

koncentrálódna. A dolgozatok és a szóbeli elıadások kiemelkedı
minıségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyes helyezések
között mindössze pár pontos különbség adódott az összesítés végére. A
három napos tudományos programot ünnepélyes eredményhirdetés
zárta, ahol büszkén nyugtáztuk, hogy a Kaposvári Egyetem hallgatóiként
kimagasló eredményt értünk el egy második helyezés (Weisz Margit) és
két különdíj formájában (Bareith Tibor, Fehér András) illetve mi többiek is
rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk (Kiss Dávid valamint
én Sipiczki Zoltán), így erıfeszítésünk nem volt hiábavaló.
Sokat tanultam az elıadásokból, és ezért nagyon hálás vagyok
azoknak az embereknek is, akik megálmodták ezt a konferenciát, egy
helyre győjtve korunk fiatal értelmiségeit. Úgy hiszem, amíg vannak ilyen
fiatalok, akik neurális hálókat alkotnak árfolyam elırejelzésekre, új
befektetési stratégiákat dolgoznak ki, próbálják megérteni a körülöttük
lévı

gazdasági

környezetet,

fejlesztik

a

vitakultúrát,

hisznek

önmagukban és a képességeikben, tesznek azért, hogy a jövı valami
olyasmi legyen, amiért érdemes holnap is felkelni, addig azt gondolom, a
világ jó kezekben.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani konzulenseimnek: Dr.
Balogh László dékán úrnak és Gál Veronika Alexandrának a
felkészítésért és a szakmai támogatásért!

