Beszámoló
A Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak OTDK részvétele
Közgazdaságtudományi és Agrártudományi Szekciójában.

a

XXXI.

OTDK

A 2012/2013-as tanév második félévében került megrendezésre a XXXI. OTDK. A
Gazdaságtudományi Kart egy hallgató képviselte az Agrártudományi Szekcióban, míg hat
hallgatónk a Közgazdaságtudományi
Szekció vendége volt. A részvétel
mellett
elismeréseket is begyûjthettek tehetségeink: Pavelka Vivien az Agrártudományi Szekció
"Agrárgazdaságtan és agrármarketing" tagozat különdíjasa lett, míg Torma Dorisz a
Közgazdaságtudományi Szekció "Fogyasztói magatartás"
altagozatának harmadik
helyezését érte el.
Hallgatóinkat megkértük, hogy röviden számoljanak be az OTDK részvétellel kapcsolatos
élményeikrõl. A beszámolókat most csokorba gyûjtve adjuk közre.
Abai-Nagy Zoltán Az Otdk-ra történõ felkészülésem nem volt zökkenõmentes, hiszen az
akkor már fennálló munkaiszonyom jelentõs kötöttségeket jelentett, de ennek ellenére
sikerült a szabályzatokban meghatározott kritériumoknak megfelelnem, és tovább
jutnom a diákköri konferencia országos fordulójára.
Szerencsére a jelenlegi munkahelyem maximális támogatást adott a konferencián való
részvételhez, de a folyamatos tréningek miatt sajnos csak az elõadásom napján tudtam
részt venni a jeles eseményen.
Az Egyetemet megtalálni nagyon egyszerû volt, hála a folyamatosan frissített honlapnak,
és a rendelkezésre álló információknak.
A konferencia szervezettsége példamutató volt, az információhiány fel sem merült
problémaként, ahogy ez sokszor történik a hasonló volumenû eseményeken. Kávé, frissítõ
illetve ebéd, mind az elõadók, mind a nézõk rendelkezésére állt, a konferencia zavartalan
lefolytatásának érdekében.
Az elõadások szorosan követték egymást, késés nem volt, példás idõgazdálkodással
követték egymást a rendhagyó, nem mindennapi, érdekfeszítõ elõadások. Mikor az én
elõadásomra került sor, hála a többszöri Kari TDK elõadásnak, már gyakorlottan tudtam
prezentálni a kutatásom eredményeit. A diasor bemutatása után a bizottság
kérdésire válaszoltam, melynek során szakmai vita alakult ki, de végeredményben
úgy érzem sikerült kielégítõ válaszokat adnom a felmerült kérdésekre.
Továbbá a Kaposvári Egyetem jóhírnevét öregbítenem, és a
megszerzett tudást a kutatáshoz megfelelõ módon felhasználnom.

tanulmányaim alatt

Az elõadások közötti ebédszünet lehetõséget adott a szakmai nézetek bõvebb kifejtésének
is, illetve magának az ebédnek is. Sajnos az ebéd után nem tudtam a konferencia
hátralévõ részén a helyszínen maradni, de a rendezvény így is életre szóló élmény volt.
Bareith Tibor Ez már a második élménybeszámolóm,az OTDK-ról, lassan már
visszaesõnek minõsülök. J Ahogy az elõzõ gondolatomban említettem ez nem az elsõ
megmérettetésem volt, a két évvel ezelõtti jubileumi XXX. OTDK-án is részt vettem
Gödöllõn. Ebbõl adódóan nekem
már volt egy ilyen
rendezvénnyel kapcsolatosan

tapasztalatom, így az összehasonlítás elkerülhetetlen volt az esetemben, de errõl bõvebben
majd a beszámoló végén.
Az OTDK-ra való indulást még a 2012-es tavaszi TDK forduló alkalmával sikerült
elnyernem, ami abból a szempontból nem volt szerencsés, hogy az OTDK csak kétévente
van, így egy teljesen évet kellett várjak. Szerencsére azért decemberben igaz rövidebb
verzióban az államvizsgán élesben újra elõadhattam a prezentációmat.
Az utazás a helyszínre zökkenõmentes volt, azt sajnáltam picit, hogy nem tudtunk közösen
leutazni, aminek az oka az volt, hogy különbözõ idõpontokban adtunk elõ, és volt, akinek csak
annyi ideje volt, hogy prezentáljon és már mennie is kellett. Veszprémben az egyetem a
belvárosban található, amit megtalálni már komplikáltabb volt, tekintve hogy most
voltam elõször a városban. Így utólag belegondolva vicces, hogy öt emberbõl kettõ nem tudta
megmondani, hogy egyáltalán merre van az egyetem, miközben a központban található és
valószínûleg naponta elhalad mellette.
A szállás szerintem rendben volt, a szobák méretre körülbelül akkorák lehettek, mint az Új
Kollégiumban, a szépséghiba az volt, hogy itt ekkora területre három ágy jutott, nem
pedig kettõ, a fürdõszoba és a mosdó pedig a folyosókon volt. Erre a pár napra a célnak
(alvás) teljesen megfelelõek voltak a körülmények. A szobába nagyrészt csak aludni jár
fel az ember egy ilyen rendezvény alatt, napközben elfoglalja magát a szekciók között
bolyongva vagy éppen a programokon vesz részt, este pedig szigorúan tilos a
szobákban tartózkodni.
Az elsõ napon mindenki beült a saját szekciójába és hallgatta az elõadásokat, és ha
szerencséje is volt, akkor már az elsõ napon le is tudta a sajátját. Szerencsére én ebbe
a kategóriába estem ezen az OTDK-n így az elsõ napon letudtam a kötelezettségemet, így
már az elsõ estén is lehetett lazítani.
A második napon sajnos csak Attila elõadását tudtam végighallgatni a mi kis
csapatunkból, hála a viszonylag nagy távolságoknak néhány szekció között. Délután
pedig
Dorisszal a szerevezett programok keretében elmentünk egy
gyalogos
városnézésre, amin keresztül megismerhettük Veszprémet, egy kicsit a város történelmét
és utolsó állomásként a Veszprémi Várat is megtekintettük, legalábbis amennyi
megmaradt belõle. Összességében
Veszprém egy hangulatos
kisváros, amit
mindenképpen feldob a Veszprémi Vár, azt érdemes megnézni.
Az elsõ este a kulturális program keretében egy könnyed jazz-es koncertnek voltunk
fültanúi, ami véleményem szerint egy idõ után elég monotonná, esetenként unalmassá
is vált. A második napon pedig a város büszkesége az X-Faktor gyõztese Vastag Csaba
adott koncertet, amin bebizonyosodott számomra, hogy az énekhang és egy énekes
tehetségkutató verseny megnyerése között a kapcsolat nem szükségszerûen szoros. J
Összességében nagyon jól éreztem magam a versenyen, annak ellenére, hogy most nem
sikerült helyezést elérnem, de Dorisz szerencsére megmentette az Egyetemünk becsületét
egy harmadik hellyel, amihez még egyszer gratulálok. J
Amint
ígértem a végére egy kis összehasonlítása a Gödöllõi OTDK-hoz képest.
Megítélésem szerint a Gödöllõi OTDK-hoz képest a mostani szervezõk annyiban voltak
nehezebb helyzetben, hogy kevesebb anyagi forrás állt rendelkezésre, ami apróbb
dolgokban volt észrevehetõ, de akik elõször jártak ilyen rendezvényen, azok számára ez
biztosan nem tûnt fel. Valamint amit sajnálok, hogy nem tudott a mostani csapat annyira
összekovácsolódni, mint az elõzõ alkalommal, de ennek külsõ okai voltak.

A következõ élménybeszámolóval két év múlva jelentkezem.
Dávid Attila Idén
a Veszprémi Pannon Egyetem adott helyett a 31. alkalommal
megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi
szekciójának.
A konferencia elsõ napján érkeztünk a Pannon Egyetemre mivel én csak a második
napon kaptam helyet a Közgazdaság I szekción belül. Az elsõ nap folyamán elfoglaltuk a
szállásunkat amely az Egyetem Központi Kollégiumában volt. Ezen a téren nincs okunk
panaszra a szobák jól felszereltek és tiszták voltak. Akár csak a szobákat a szervezést
sem érheti panasz, regisztrációkor megkaptunk
minden információt és tájékoztatást
amelyre szükségünk volt a konferencia idõ tartalma alatt. A nap hátra levõ részében elsõ
sorban a másnapi elõadásomra készültem, hogy a prezentációm a lehetõ legjobb
lehessen. Este a szervezõk egy kis kulturális est berkein belül a hazai jazz élet 2 jelentõs
alakjának koncertjével leptek meg bennünket és bár a hangosítás néhol kicsit
problémás volt, a koncert roppant élvezetes volt.
A második napon aztán az én szekcióm is elindult, az elõadások változatosak és
érdekesek voltak, színvonalukat tekintve fluktuáltak de ennek ellenére érdekes volt
figyelni mások elõadásait. Az eladásokhoz minden technikai feltétel adott volt ebbõl a
szempontból szintén nem lehet ok panaszra a szervezést illetõen.
A szekcióm a kora esti órákban fejezõdött be melyet követõen sajnos már nem tudtam
tovább Veszprémben maradni, pedig szívesen részt vettem volna az esti hallgatók
számára rendezett bálon is.
Összességében érdekes tapasztalatnak tartom az OTDK n való részvételt mivel nézeteim
és pályamûvem megméretezett és bár eredményt nem kapott úgy érzem mégis helyt
tudott állni egy olyan közegben ahol a magyar Gazdaságtudományi Egyetemek
hallgatóinak legeredményesebbjei voltak jelen.
Pavelka Vivien 2013.április 3.-a és 5.-e között a Budapesti Corvinus Egyetem rendezte
meg a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekcióját.
Az egyetememen õsszel megrendezett házi TDK forduló minõsítése után nagy örömömre
továbbjutottam az országos versenyre Helyettesítõ termékek a tej esetében címû
dolgozatommal.
Az országos döntõ programfüzete már hetekkel az esemény elõtt elérhetõvé vált a
Corvinus egyetem honlapján, amelynek köszönhetõen már jó elõre tisztában voltam azzal,
hogy nekem már a legelsõ nap, azaz április 3.-án délután prezentálnom kell majd a
dolgozatomat, hiszen az OTDK elsõ tagozata pont az én tagozatom, az Agrármarketing
volt. Így már 3.-án hajnalban buszra szálltam, és elindultam fel Budapestre. A
regisztráció után tartották meg a konferencia ünnepélyes megnyitóját, majd pedig az
ebéd következett a csaknem szomszédos Általános Vállalkozási Fõiskola éttermében. A
tagozati ülések két órakor kezdõdtek, de sajnos a névsor miatt én a legutolsó voltam az
elõadók sorában, s ez a várakozás csak fokozta a lámpalázam. A versenytársaim
színvonalas munkákkal készültek, s a bíráló bizottság tagjain is látszott, hogy nagyon
értik a dolgukat, s mire rám került a sor jócskán megszeppentem. Ráadásul pénzügyszámviteles hallgatóként a sok MSc-s agrárhallgató között igencsak csodabogárnak néztek,
s eleinte bennem is felmerült, hogy talán kicsit idegen vizekre eveztem azzal, hogy az
Agrártudományi szekcióban indultam. Azonban az
elõadásom utáni
vita során
világossá vált számomra, hogy fölösleges volt a nagy izgalom, mivel mind a közönség,
mind a bizottság jól fogadta az elõadásomat, s az opponensem külön fel is szólalt a munkám

mellett. A tagozati ülés után elérkezett a vacsoraidõ, amelynek helyszínéül ismét az ÁVF
étterme szolgált. A szállásunk a Griff Hotel Junior volt, ahová külön busszal vittek el
minket, s ahol 3 ágyas szobákba osztottak be. Számomra a legnehezebb nem is az
elõadás volt, hanem az, hogy a karomról egyedül én indultam a Corvinuson, a többiek mind
Veszprémbe mentek a Közgazdaságtudományi szekcióba, így eléggé egyedül éreztem
magam egész nap, ráadásul Budapesten sem voltam még sohasem egyedül.
Szerencsére az útvonal kapcsán rengeteg segítséget kaptam a tagozatom TDK
titkárától, akihez bátran fordulhattunk bármilyen kérdéssel. A csütörtök már nyugodtabb
lelki világgal kezdõdött, ugyanis szerda este
végre
megismerkedhettem a
szobatársaimmal, illetve a vacsora alatt is köthettem új ismertségeket, így sikerült hamar
társaságot találnom. Tekintve, hogy hozzám a közgazdaságtudományban mozgok
otthonosan
kíváncsisággal fordultam az egyik
szobatársam tagozata, a
környezetgazdálkodás felé, s úgy határoztam, hogy csütörtökön délelõtt részt is veszek
hallgatóként az elõadásán. Roppant
izgalmas volt
számomra ez az új világ.
Voltaképpen csütörtökön délelõtt elhangzottak az utolsó prezentációk, s az ebéd után többféle
délutáni program
közül
válogathattunk. Példának okáért megemlítenék egypár
lehetõséget: lehetõség nyílott meglátogatni a Coca-cola dunaharaszti üzemét, a Csepeli
szennyvíztelepet, vagy éppen a Dréher sörgyárat. Este záró bulit rendeztek nekünk, amely
során borkóstolóval egybekötött többfogásos vacsorával búcsúztunk az OTDK-tól. Pénteken
10 órakor vette kezdetét az eredményhirdetés, s hála annak, hogy az Agrármarketing
tagozat díjazottjait hívták ki elõször, s ezen belül is a különdíjasokat, én voltam a legelsõ embe
aki átvehette a különdíjat tanúsító oklevelét. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
meglepõdtem. Õszintén szólva a bírák hozzáállásából ítélve valahol legbelül éreztem, hogy
díjazni fognak, s nagyon örülök, hogy különdíjjal értékelték a munkámat, nemcsak azért, mert
sokat dolgoztunk vele a konzulenseimmel, hanem azért is, mert egy olyan szekcióban
sikerült ezt elérnem, ami kicsit messze áll tõlem. Nagyon büszke vagyok egyetemem
Állattudományi karának hallgatóira is, akik bár nem ismerem õket személyesen nagyon
szép eredményekkel öregbítették a Kaposvári Egyetem hírnevét.
Összességében hatalmas élmény volt az egész OTDK, és bizton állíthatom, hogy általa
sokat fejlõdtem. Azóta is mindenkinek meleg szívvel ajánlom a TDK-zást. Nemcsak a
tapasztalat miatt, hanem az emberi kapcsolatok terén is sokat segít, ha valaki részt vesz
egy ilyen megmérettetésen. Az eredményhirdetés végére már egy egész jó kis csapat
verbuválódott össze az ország különbözõ egyetemein tanuló diákokból. A Budapesti Corvinu
Egyetem pedig a szervezés terén csak jelest kaphat, mert tényleg minden olajozottan
ment, s a szervezõk mindannyian nagyon segítõkészek és kedvesek voltak. Úgy gondolom,
hogy megéri mindenkinek megpróbálkoznia vele, s ha a lehetõségeim engedik, akkor
szeretnék újra részt venni ezen a versenyen a jövõben is.
Torma Dorisz A 2013. évi OTDK Közgazdaságtudományi fordulója április 18 és 20 között
került megrendezésre, melynek ezúttal Veszprém városa adott otthont. A versenyt
immáron XXXI. alkalommal szervezték meg, azonban számomra ez jelentette az elsõ
országos szintû tudományos megmérettetést. Ezért talán érthetõ, hogy a teli bõrönd
mellett egy nagy adag izgalommal és kíváncsisággal felszerelkezve indultam neki a
három napos megmérettetésnek.
Tapasztalatok hiányában csakis a már OTDK-n részt vett egyetemi hallgatótársaim
élményeire támaszkodhattam. Az õ elmondásuk szerint, aki részt vesz, eljut egy ilyen
megmérettetésig, egyaránt nagyszerû élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva
térhet haza. Ezt most már én is megerõsíthetem. A konferencia legfontosabb elõnye
számomra a tapasztalatszerzés volt. Számos új ismeretet sajátíthattam el, ugyanis
elõadásom végeztével, figyelemmel kísérhettem más szekciók résztvevõinek szereplését
is.

A kikapcsolódásra is lehetõségem adódhatott, mert szerencsére már a konferencia elsõ
elõadásnapján sorra kerülhettem, és a szekciómon belül is másodikként adhattam elõ, így
rendelkezésemre állt egy izgulás és feszültségmentes nap, amit a szekciókon való
részvétel mellett a város megismerésével tölthettem.
Pozitív
élményt jelentett számomra a konferencia
szervezõinek felkészültsége,
segítõkészsége, akik mindig készséggel álltak a rendelkezésünkre és igyekeztek
megoldani problémáinkat. Ügyeltek arra is, hogy a fiatalok számára ne a tudományos
elõadások jelentsék az egyetlen kikapcsolódást. Számos szórakozási lehetõséget,
komoly- és könnyûzenei koncerteket rendeztek a számunkra. Sajnos ezek elég kevés
látogatót vonzottak, ennek ellenére, amelyeken én részt
vehettem, mind nagyszerû
élményt nyújtottak a számomra. A szervezõk gondoltak arra is, hogy a konferencia
helyszínét jelentõ Veszprém
történelmét és
legfontosabb nevezetességeit is
megismertessék velünk, így vehettem részt én is egy több órás városi túrán, ami a
gyönyörû,
számos látványossággal rendelkezõ
városnak köszönhetõen nagyszerû
élményt nyújtott.
Egy ilyen konferencián rengeteg új, korunkbeli, hasonló érdeklõdésû fiatalt ismerhetünk
meg, új barátságok, jó kapcsolatok szövõdhetnek. Nem volt ez másként az idei
rendezvényen sem.
Az utolsó naphoz érve azért már az izgalom is megsokszorozódott. Mindenki izgatottan
bolyongott a záró ünnepségre odakészített aulai széksorok között, remélvén, hogy az õ neve
is szerepel a díjazottak között. Én is lelkesen keresgéltem, és nagyot dobbant a szívem, mikor
az egyik szék támláján megpillanthattam a nevemet.
Nagyszerû élményekkel gazdagodhattam a három nap alatt, jó érzés tudni, hogy a
befektetett kemény munka meghozta a gyümölcsét.
Számomra a Veszprémben megrendezett OTDK igazi élményt, tudományos feltöltõdést
jelentett. Bátran ajánlom minden egyetemistának, hogy próbálja ki magát egy ilyen
szituációban is. Nem fogja megbánni!

