
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) Had- és Rendészettudományi Szakmai 

Bizottsága (a továbbiakban: Szakmai Bizottság) a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium 

felügyelete alá tartozó, továbbá más felsőoktatási intézmények azon szervezeti egységeinek tudományos 

diákköreit, illetve azok tagjait fogja össze és képviseli, amelyek a had- és rendészettudományok, valamint a 

kapcsolódó társadalomtudományi, biztonságtudományi, állam- és jogtudományi, közigazgatási, műszaki vagy 

egyéb területeken végzik kutatási tevékenységüket és elfogadják jelen Szabályzat rendelkezéseit és 

szellemiségét.   

 

A Szakmai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiakban állapítja 

meg. 

 

 

1. § 

1. A felsőoktatási intézményekben a tudományos 

diákkörökben folytatott tevékenységet a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, 

valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló  

24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározott 

jogok és rendelkezések teszik lehetővé.  

A Szakmai Bizottság működése során az e 

szabályzatban nem rendezett kérdésekben a 

felügyeletet gyakorló miniszterek részéről az 

oktatás-kutatás megszervezésére kiadott 

intézkedések is irányadók. 

2. A tudományos diákköri tevékenység célja: 

a) a hallgatók bevonása az intézményekben folyó 

elméleti és alkalmazott tudományos 

kutatásokba, 

b) a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos 

igényű önképzés támogatása, a szükséges 

feltételek biztosítása,  

c) a diákköri munka során, vagy azon kívül elért 

egyéni, vagy kollektív eredmények szakmai 

nyilvánosságának és értékelésének biztosítása,  

d) az eredmények hasznosításának támogatása, 

e) a magyar és idegen nyelvű szakmai nyelvtudás 

fejlesztése, 

f) a tehetséggondozás szervezeti feltételeinek 

megteremtése.  

3. A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók 

és oktatók, illetve az együttműködő intézetek 

elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatóinak) 

együttműködésével folyik. 

 

2. § 

1. Az OTDT kétévenként megrendezendő Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciájának (a 

továbbiakban: OTDK) Had- és 

Rendészettudományi Szekciója (a továbbiakban: 

Szekció) előkészítését és lebonyolítását a Szakmai 

Bizottság irányítja. 

2. A Szakmai Bizottság szavazati jogú tagjai a 

felsőoktatási intézmények, szervezeti egységek – 

azok vezetői által felkért – oktatói és hallgatói 

képviselői (1. sz. melléklet szerint). 

3. A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott, 

szavazati joggal rendelkező tagja a Szekció 

mindenkori ügyvezető elnöke, titkára és hallgatói 

képviselője, valamint az előző OTDK Szekciójának 

ügyvezető elnöke. Tagságuk a konferenciát 

megelőző év január 1-jétől, a konferencia évének 

december 31-éig tart. 

4. A Szakmai Bizottság állandó meghívott, 

szavazati joggal rendelkező tagja a Pro Scientia 

Aranyérmesek Társaságának delegáltja. A Szakmai 

Bizottság állandó meghívott, tanácskozási jogú 

tagja az OTDT Titkárságának küldötte, valamint a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 

Hadtudományi Osztályának képviselője. 

5. A Szakmai Bizottság elnöke az ülésekre további, 

tanácskozási joggal rendelkező személyek 

meghívásáról is dönthet. 

6. Valamennyi, az 1. sz. mellékletben felsorolt in-

tézmény tudományos diákköri tanácsa a Szekció és 

a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi 

képviselőkön keresztül rendszeresen tájékoztatást 

kap. 

7. A Szakmai Bizottság négyévenként alakul újjá. 

8. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a 

szavazati jogú tagjainak több mint fele jelen van. 

Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai 

Bizottság elnöke és elnökhelyettese, a Szekció 

ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT elnökének 

és/vagy titkárának tudomásával és egyetértésével – 

az előző feltételek hiánya esetén is állást foglalhat, 

és javaslatokat fogadhat el. 

9. A Szakmai Bizottság élén az elnök áll. A 

Szakmai Bizottság elnökét és elnökhelyetteseit a 

Szakmai Bizottság tagjai 2/3-os többséggel, titkos 

szavazás során választják. Az elnök és az 

elnökhelyettesek személyére a Szakmai Bizottság 

bármely tagja javaslatot tehet, ezeket a Szakmai 

Bizottság titkára gyűjti össze, akinek feladata az 



elnökválasztó ülés levezetése. Az elnök személyére 

az OTDT elnöke is javaslatot tehet. Az elnök és az 

elnökhelyettesek visszahívásáról a Szakmai 

Bizottság – bármely tagjának javaslatára – titkos 

szavazás során, 2/3-os többséggel dönthet. Az 

elnök és az elnökhelyettesek megbízatása a 2. § 7. 

pontja szerinti időtartamra szól. Ha az elnök, illetve 

az elnökhelyettesek megbízatása ezen időtartam 

előtt szűnik meg, az újonnan megválasztott elnök, 

illetve elnökhelyettesek megbízatása a Szakmai 

Bizottság soron következő újjáalakításáig szól. 

10. A titkár személyére a Szakmai Bizottság elnöke 

tesz javaslatot. A titkár megbízatására egyebekben 

a 2. § 9. pontja szerinti szabályok vonatkoznak. 

11. A Szakmai Bizottság működésével összefüggő 

adminisztráció (levelezés, postázás, másolás stb.) 

lebonyolítása alapvetően az elnök és az elnök-

helyettesek feladata. 

12. A Szekció ügyvezető elnökét, titkárát és 

hallgatói képviselőjét a konferenciát rendező in-

tézmény (kar) kéri fel. 

13. A Szakmai Bizottság munkáját az elnök, az 

elnökhelyettesek és a titkár – az elnök által 

meghatározott rend szerint – irányítja.  

14. A Szakmai Bizottság működési rendjét maga 

határozza meg, üléseit az elnök hívja össze szükség 

esetén, illetve ha azt a tagok több mint fele kéri 

írásban. 

15. Az ülések meghívóját az OTDT Titkárságára is 

el kell juttatni. Az ülésekről a Szakmai Bizottság 

titkára jegyzőkönyvet és/vagy emlékeztetőt készít, 

amelyet az ülést követő egy hónapon belül az 

érdekeltek megkapnak. 

16. A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát 

az elnök – akadályoztatása esetén az általa 

előzetesen kijelölt elnökhelyettes – irányítja. 

3. § 

1. A Szakmai Bizottság feladatai: 

a) a felsőoktatási intézményekben folyó tudomá-

nyos diákköri munka szakmai felügyelete, 

b) az OTDK-kal kapcsolatos elvek kidolgozása, 

az OTDK-ra kerülő dolgozatok szakmai 

értékelése és díjazása alapelveinek, 

szempontjainak, pontozása rendszerének 

meghatározása, 

c) előkészíti a Szekció rendezvényeit, 

d) értékeli a Szekció munkáját, 

e) segíti a legjobb tudományos diákköri munkák 

publikálását, hasznosítását, 

f) keresi azokat az eszközöket és módszereket, 

amelyek hozzájárulnak a diákköri munka 

hatékonyságának és elismertségének 

növeléséhez, 

g) tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja 

a Szakmai Bizottságban nem képviselt, de 

együttműködő felsőoktatási intézmények 

érintett szervezeti egységeinek képviselőit is.  

2. A Szakmai Bizottság javaslatot tesz a rendelke-

zésre bocsátott és egyéb pénzügyi forrásokból 

származó anyagi eszközök felhasználására. Az 

OTDK megrendezéséhez szükséges egyéb források 

megteremtését a Szakmai Bizottság közreműködé-

sével az ügyvezető elnök szervezi. A pénzügyi esz-

közök közvetlen felhasználásában, a konferencia 

rendezésével összefüggésben az aláírási jogot – a 

vonatkozó jogszabályok és szabályzatok keretei 

közt – az ügyvezető elnök gyakorolja. 

3. A Szakmai Bizottság elnökének feladatai: 

a) a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, 

ülések összehívása, 

b) kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, 

c) munkaterv készítése, 

d) a beérkező pályamunkák értékelési rendszeré-

nek kidolgozása és annak finomítása, 

e) a Szakmai Bizottság részére javaslattétel Pro 

Scientia és Mestertanár Aranyérem, valamint 

esetleges egyéb elismerésekre, 

f) a Szakmai Bizottság titkára feladatainak 

meghatározása. 

4. A Szakmai Bizottság elnökhelyetteseinek 

feladatai: 

a) a Szakmai Bizottság elnöke munkájának 

támogatása, akadályoztatása esetén – az 

elnök által meghatározott rendben történő 

– helyettesítése, 

b) a Szakmai Bizottság elnöke által 

meghatározott eseti feladatok ellátása. 

5. Az ügyvezető elnök: 

a) szakmai és szervezési feladatait a Szakmai 

Bizottság által meghatározott elvek 

alapján és azzal együttműködve végzi, 

b) javaslatot tesz a Szekció ügyvezető 

titkárának és hallgatói képviselőjének 

személyére, 

c) átfogja az OTDK szervezési és szakmai 

feladatait, 

d) irányítja az OTDK-n bemutatásra kerülő 

dolgozatok kiválasztását és esetleges 

albizottságok, illetve tagozatok szerinti 

csoportosítását, 

e) javaslatot tesz a Szekció tagozataira, 

f) gondoskodik a dolgozatok bírálatának 

megszervezéséről, 

g) közreműködik a tagozatok zsűrijeinek 

kiválasztásában és felkérésében,  

h) létrehozza és vezeti az OTDK 

szervezésének, illetve lebonyolításának 

részfeladatai felelőseiből álló operatív 

bizottságot. 

 



Jelen SZMSZ az elfogadását követő napon 

lép hatályba, egyidejűleg a 2008. április 

4-én elfogadott SZMSZ hatályát veszti. 

 

Budapest, 2012. január 20. 

 

Az SZMSZ-t a Szakmai Bizottság 2015. október 

13-án tartott ülésén módosította. 

 

Prof. Dr. Harai Dénes s. k.  

egyetemi tanár 

            a Szakmai Bizottság elnöke 



1. sz. melléklet 

 

A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság 

összetétele 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar   

kari TDT elnök 1 fő 

tudományos dékánhelyettes, vagy annak képviselője 1 fő 

delegált hallgató  1 fő 

delegált oktató  1 fő 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar  

kari TDT elnök 1 fő 

tudományos dékánhelyettes, vagy annak képviselője 1 fő 

delegált hallgató  1 fő 

delegált oktató  1 fő 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar  

kari TDT elnök 1 fő 

tudományos dékánhelyettes, vagy annak képviselője 1 fő 

delegált hallgató  1 fő 

delegált oktató  1 fő 

Állandó meghívott tagok  

OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke 1 fő 

OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető titkára 1 fő 

OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció hallgatói képviselője 1 fő 

az előző OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció ügyvezető elnöke 1 fő 

OTDT Titkárságának küldötte  1 fő 

Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának delegáltja 1 fő 

DOSZ Hadtudományi Osztály képviselője 1 fő 

Együttműködők  

Közigazgatás-tudományi Kar képviselője 1 fő 

ELTE (Budapest) képviselője 1 fő 

BME (Budapest) képviselője 1 fő 

CORVINUS (Budapest) képviselője 1 fő 

ÓE (Budapest) 1 fő 

SzIE (Gödöllő) 1 fő 

SZTE (Szeged) 1 fő 

PTE (Pécs) 1 fő 

DE (Debrecen) 1 fő 



ME (Miskolc) 1 fő 

Összesen (max.) 29 fő 

 

 

 


