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Tájékoztató  
 

a Rendészettudományi Kar 2022. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri 

Konferenciájának megrendezésével kapcsolatos tudnivalókról 

Kedves Versenyzők, Tisztelt Konzulensek, Tisztelt Érdeklődők! 

A 2022. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia jelenléti 

formában kerül megrendezésre.  

A 3/2022. számú dékáni utasítás 6.§ (6) bekezdése értelmében a konferencia napja 

„Kari oktatásmentes nap, az összevonási hetes levelező munkarendű képzések 

kivételével.” E norma alapján a nappali munkarendű hallgatók feladata és 

kötelessége a konferencia napján, a TDK-n való részvétel és annak figyelemmel 

kísérése. A rendezvény látogatása jelenléti formában mindenki számára biztosított. A 

konferencia a nappali tagozatos hallgatóknak kollégiumi pontszerző esemény. 

A konferenciával kapcsolatos részletes – egyelőre- anonim program a 

Ludevent felületén elérhető, kérjük, hogy a pontszerzéshez regisztrálják 

magukat a felületen. A konferencián való részvételért járó pontot abban az 

esetben tudjuk jóváírni, ha a rendezvény helyszínén is regisztrálják magukat. 

1. A Megnyitó ünnepség 

A konferencia megnyitó ünnepsége 2022. november 7-én 8.30 órakor kezdődik az 

Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) Magyary Zoltán I. (500 fős) 

előadótermében.  

A Megnyitót lehetőség lesz online is figyelemmel kísérni, a következő linken keresztül 

lehet csatlakozni az eseményhez:  

NKE RTK Megnyitó Ünnepség 

Kérjük, hogy az online megnyitón kizárólag azok az érdeklődők vegyenek részt, akik a 

konferenciára nem nyújtottak be pályamunkát. Kérjük továbbá a pályázókat és 

konzulenseiket, hogy a rendezvényen személyesen jelenjenek meg és a megnyitó 

napján 8.15 óráig érkezzenek meg és foglalják el helyüket az Ludovika Campus Oktatási 

Központ Magyary Zoltán I. előadóteremében. A konzulensek részére a tanterem első 

soriban külön helyet tartunk fent.  

Az egyes tagozatok üléseinek elérhetősége 

A megnyitót követően a résztvevők a Ludeventen található tagozati beosztás szerint 

elfoglalják helyüket és 10.00 órakor megkezdődnek a tagozati ülések. Kérjük a 

pályázókat, hogy a tagozati ülések zavartalan lebonyolítása céljából előadásaikat pen- 

drive-on hozzák magukkal és a tagozati ülés megkezdése előtt másolják rá a 

teremben található számítógépre legkésőbb 9.50 óráig.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIwYjA0ZTctMjFmMS00ZDljLTgyODctMWE4ZDUzNTU3OWRk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2C%22Oid%22%3A%22f50393c5-d250-420d-a5b3-d43c083435be%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
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A tagozati ülések helyszínei a következő:  

 

1. Bűnügyi Tagozat - Oktatási Központ O-202. 

2. Integrált Rendészeti Tagozat Oktatási Központ O -204. 

3. Katasztrófavédelmi Tagozat Oktatási Központ O -313. 

4. Közlekedésrendészeti Tagozat Oktatási Központ O -315. 

5. Közrendészeti Tagozat Oktatási Központ O -316. 

6. Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tagozat 1. 

Oktatási Központ O -210. 

7. Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tagozat 1. 

Oktatási Központ O -211. 

 

Kérjük, legyenek pontosak, hogy időben meg tudjuk kezdeni a tagozatok 

üléseit.  

 

A dolgozatok címe alapján a dolgozat várható bemutatásának időpontja a LUDEVENT 

felületen, illetve az egyetem honlapján is elérhető, egyelőre anonim formában: 

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tudomanyos-diakkor-tdk/2022-evi-oszi-kari-

tudomanyos-diakkori-konferencia/anonim-tagozati-beosztas  
 

Minden hallgatónak 20 perc áll rendelkezésére, hogy megtartsa előadását, majd ezt 

követően a zsűri 10 percben kérdéseket intézhet a pályázóhoz. A prezentációt követően 

a zsűri értékelése után van lehetőség az érdeklődők hozzászólásaira is. 

Igyekszünk az időpontokat pontosan tartani, de kérem, legyenek tekintettel arra, hogy 

az időpontok tájékoztató jellegűek. 

2. Az eredményhirdetés elérhetősége 

A 2022. évi őszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes 

eredményhirdetésére 2022. november 14-én 14.00. órakor kerül sor az Oktatási 

Központ II. előadóban (300 fős).  

Az eredményhirdetés napján kérünk minden konferencián versenyző hallgatót és 

konzulenseiket, hogy a záróünnepség helyszínén, legkésőbb 13.50 óráig foglalják el 

helyüket az előadóteremben. Az ünnepséget online csatornán is közvetítjük, kérjük, 

hogy a következő linken legkésőbb 13:55 óráig jelentkezzenek be: 

NKE RTK Ünnepélyes Eredményhirdetés 

A versenyzőknek sok sikert, az érdeklődőknek pedig tartalmas konferenciát kívánunk! 

Budapest, 2022. október 26. 
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