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Nemzeti K<izszolg6lati Egyetem Szervezeti 6s Mtikod6si Szabitlyzat6nak 59. $ (2)
bekezd6s6ben, valamint a Nemzeti K<izszolgrllati Egyetem Egyetemi Tudomfnyos Dirikkdri
Tan6cs tigyrendjdnek 9. $ (1) bekezd6sdben foglalt felhatalmazrisa alapjrln a Nemzeti
Kozszolgillati Egyetem Rend6szettudom6nyi Kar Tudom6nyos Diakkdri Szervezet6nek
tigyrendj 6t az alfibbiak

sz

erint hat6ro zom

me g.

ELSd RESZ

AtrttANos

1.

RENDE LKEzESEK

FEJEZET

A TUDoMANyoS DIAKKORI SZERVE ZETRoL AT-TaT,An,q.N
1.S

A tudominyos diikkiir l6trehozisa

(l)

6s megsziin6se

Nemzeti Kozszolgillati Egyetem (a tovribbiakban: NKE)
Rend6szettudomilnyi Karin (a tov6bbiakban: a Kar) a tudom6nyos diakk<ir<ik (a

A

tov6bbiakban: TDK) olyan 6ntev6keny csoportok, amelyek a hallgat6knak az elm6leti 6s

gyakorlati kutat6munkiba val6 bekapcsol6sa, a tantervi tananyaggal kapcsolatos, vagy azt
meghalad6 tudomtinyos ig6nyii hallgat6i <ink6pz6s,
<iszt<jnz6se, tovdbbd

a

tudomiinyos alkot6tev6kenys6g

a dirlkkdri munka sor6n, vagy azon kfviil el6rt egy6ni vagy kollektfv

eredmdnyek szakmai nyilv6nossilgilnak

6s

megft6l6s6nek biztositiisa, hasznositisdnak

el6segit6se, valamint a diriktudomrinyos tevdkenys6g feltdteleinek biztosittlsa c6lj6b6lj<ittek l6tre.

A TDK 6nk6ntes tags6ggal rendelkezik.
(2) TDK-I a Kar hallgat6i hozhatnak l6tre.

(3)

A TDK megalakul6s6t a Kari Tudomrinyos

Di6kk<iri Tan6cs (a tov6bbiakban:

KTDT) eln<ik6nek kell bejelenteti az 1. sz. mell6klet szerinti nyomtatvrlnyon

6s

a2.

sz.

melldklet csatol6siival. A TDK-t a Kar tudom6nyos iigyekben feladat- 6s hatriskrirrel
rendelkez6 d6krffielyettese veszi nyilvrlntartrisba.

(4) A Karon a TDK-k az oktat6si szewezeti

egysdgekhez (intezetekhez vagy

tansz6kekhez) kapcsol6d6an, azok szal<rtai ritmutatrlsrlval

vfgzik tev6kenys6gtiket. Egy

oktatilsi szervezeti egysdghez tdbb TDK is kapcsol6dhat, illetve egy TDK egy id<iben tcibb
oktatiisi szew ezeti

e

gy se ghez i s kap

c so I 6

dhat.

(5) A TDK megszrinik, ha:

a) az az oktatrisi szewezeti egys6g, amelyhez a TDK kapcsol6dik, megszrinik vagy
m6s kar szewezetebe

b) tart6san

-

keriil iit,
legaldbb kdt szemeszteren kereszttil

-

nem tesz eleget a 3. $-ban

me ghatitr o zott fe I adatainak,

c) tagiainak tribbs6g6vel hozott dcintdssel kimondja mris TDK-val va16 egyesiilds6t
vagy megsziinfsdt

(6) A TDK megsziineset a KTDT flllapitja meg. A KTDT d<jntdse elleni feliilvizsgrilat
6rdek6ben aKar tudom6nyos iigyekben feladat- 6s hat6skdrrel rendelkezo dekirrhelyettes6hez

lehet fordulni.

A megsztint TDK-I a Kar tudom6nyos

tigyekben feladat- 6s hat6skclnel

rendelkez6 d6k6nhelvettese a nyilv6ntart6sb6l tcirli.

2.$
A tudomrinyos diikkiiriik c6lkitiiz6sei

(1)

A TDK c6lkitriz6sei:

a) a Kar 6ltal oktatott 6s kutatott tudomrlnyteriiletek (tudomrlnydgak) irrint
6rdekl6d6, 6s azokkal tudomrinyos ig6nnyel foglalkozni
<i s

szefo g6sa, bevoniis a az

kivin6

hallgat6k

elm6leti, gyakorlati tudomiinyo s munk6ba;

b) a tudom6nyos kutat6munka

elveinek, m6dszereinek, valamint az el6rt

eredm6nyek gyakorlatban t<jrtdnS hasznosit6sa 6s publik6l6sa rendszer6nek
megismertet6se a hallgat6kkal

;

c) a tudom6nyos munka rinrill6 v6gzesehez sztiks6ges jrlrtassrigok 6s k6szs6gek
fejlesztdse;

d) a

kritelezo tananyagot meghalad6 tudom6nyos igdnyri

lehet6s6gdnek biztositisa,

az oktat6k

bevon6sa

a

cink6pz6s

tudomdnyos di6kk<iri

konzulensi tevdkenysdgbe;

e) megfelelo forum biztositiisa az egy6ni, valamint a kollektiv eredm6nyek
szakmai megftdl6s6re 6s publikflfs6ra;

f) az elert eredm6nyek gyakorlatban

tcirt6nci hasznosft6siinak elosegit6se;

g) a tudom6nyos munka ir6nt 6rdekl5d5 hallgat6k szakmai 6s m6dszertani
i

smereteinek gazdagitSsa, elm6lyit6se

;

h) a tudomiinyos fokozatot megszerezni sz6nd6koz6 tagok segitdse.

(2) A TDK c6lkitriz6seit a tagSai, illetve a kiikinbciz6

szervek egytittmtikdd6sdvel

val6sitja meg. Munkdjihan kiils6 szakemberek is r6szt vehetnek.

3.S
A tudomrinvos didkkiiriik feladatai

(1)

A TDK

-

cllkithzlseinek el6r6se 6rdek6ben

- a k<jvetkezo

feladatokat l6tja el:

a) tdjdkona1.o eloadftsokat szervez a tudomiinyos dirikkctri tev6kenys6gr6l,

a

bekapcsol6dds lehet6segercl, valamint a kutat6si t6m6kr6l es az azt ir6nyit6
szervekr6l, szervezetekr6l, szemdlyekrol;

b) segiti 6s lehetov6 teszi

a

tags6g rdszdre

a hazai, valamint kiilfbldi

tudom6nyos eredm6nyek birtokriban 16v5 szervek, szewezetek,
intdzm6nyek, szemdlyek megismer6s6t, ezen keresztiil szervezi 6s biztositja
a tudomiinyos k<iz6leti szerepldst, vagy az ilyen

irmyl

tapasztalatszerz6sbe

val6 bekapcsol6drist;

c) lehet6v6 teszi atagsirgrdszdre

a

kiilftildi

6s ahazai tudomilnyos eredm6nyek

megismer6sdt ds azok felhaszntiirs{ft, segiti a tudom6nyos prllyamunk6k,
tanulm6nyok szinvonalas elkdszit6s6t, majd ezt k<jvet6en f6rumot biztosit
e

zek me gv itathsitr a, szakmai bir fiIatitr a;

d) szakmai vitaf6rumokat szewez a dijazott prilyamunk6k, egy6ni 6s kollektiv
eredmdnyek v6lem6nyezdsdre 6s ndpszenisit6s6re;

e) elSsegiti

(2) A TDK

a tagok tudom6nyos k6pzdsre t<)rt6n6 felkdsztil6s6t.

6lland6 kapcsolatot tart kiilcinbciz6 szakmai 6s tudomiinyos

szervezetekkel.

4.$
A tudomfnyos diikkiiriik tagiai
(1) A TDK-val tagsrigi viszonyban rillnak:
a) a rendes tagok;

b) a p6rtol6 tagok.

(2) Rendes tag lehet az NKE, vagy tars fels6oktat6si intdzm6ny azon hallgat6ja, aki
elhivatotts6got 6rez a tudomiinyos munka vlgzdsdre, tovribb6 a TDK c6lkittiz6seit, illetve a
j elen

Ugyrendben foglaltakat elfogadj a.

(3) A TDK p6rtol6 tagja lehet minden olyan term6szetes szem6ly, aki a szervezet
c6ljaival egyet5rt, azok megval6sit6s6t tev6kenys6g6vel el6segiti

(4) A tags6gi jogviszonyr6l a tag k6relm6re
vezeto oktat6ja igazolflst

6s trlmogatja.

a 3. sz. mell6klet alapjfin a TDK

6llit ki.

s.s
A tagsdgi viszony keletkez6se

(1)

A

tags6gi viszony

a (2) bekezd6sben

meghatdrozott tagfelvdteli elj6rris

eredm6nyek6nt keletkezik.

(2)

A tagfelv6teli elj6rris:

a) a TDK-ba cink6nt bel6pni szdndekoz6k felv6tel6rol az adott TDK vezeto
oktat6ja

-

az iltala meghatilrozott felvdteli rendben, az adott TDK titkrlra

v6lem6ny6nek kik6r6s6vel

-

d<lnt.

A

vezeto oktat6 d<int6se ellen

feliilvizsgrllat 6rdek6ben a KTDT-hez lehet fordulni;

b)

a

tagfelv6teli eljar6s a rendes 6s a p6rtol6 tagok eset6ben azonos.

6.S

A tagsfgi viszony sziineteltet6se

(1)

Ha a TDK

tagtra

6s megsziin6se

a tagsrigi tev6kenys6g gyakorl6sdban tart6san akadilyozva

van, akkor az akadalyoztatds idotartamfratagsitgi viszonya sziineteltetheto. Encil k6r6sdre az
adott TDK vezeto oktat6ia dont.

(2)

A tags6gi viszony megsztinhet:

a)
b)

kil6p6ssel;
kizdr6ssal;

c) ha a TDK, amelyhez atagtartozik, megsztinik.

(3)

A TDK tagla sajrit

szand6krit az adott

elhatiroziisa alapjhn kil6phet

TDK vezeto oktat6j6nak kell bejelentenie.

a

szervezetb6l.

A

kil6p6si

(4)

Kizfrrhat6 a TDK tagtra, aki a TDK vezeto oktat6j6nak ismdtelt figyelmeztet6se

ellen6re jelen Ugyrend el6fr6sait megs6rti.

A

vezeto oktat6 ddnt6se ellen feltilvizsgiiat

6rdek6ben a KTDT-he z lehet fordulni.

7.S

A tagok jogai

(1)

Valamennyi TDK tagj6nak joga, hogy:

a) reszt vegyen a TDK munk6j6ban, a c6lkittizdsek megval6sitdsftban, ezek
6rdek6ben me gfelel6 tfijekoztatirst kapj on;

b) a TDK tev6kenys6g6vel kapcsolatos v6lem6ny6t, javaslatait sz6ban vagy
irilsban megtegye, 6s azokra vilaszt kapjon;

c) ha

6lkispontja kisebbs6gben marad, joga van ana, hogy v6lem6ny6t

fenntartsa, 6s ktilcinv6lemdny6t me gj elenitse

;

d) a tudomilnyos di6kkciri tev6kenys6g eg6sz6nek 6s szerveinek mrik<jd6sdvel,
c6lkittiz6seinek, terveinek megval6sitds6val <isszefiigg6sben

a feladat-

6s

hat6sk<irrel rendelkez6 szervekhez, tisztsdgviselokhriz k6rd6st intfzzen, 6s
azol<r a

6rdemi v itlaszt kapj on;

e) ig6nybe vegye a szewezet szolgflltatisait;

f) tan6cskozisi 6s szavazatijoggal rdszt vegyen, illetve el6ad6st tartson a TDK
iil6sein, valamint a hallgat6i tudomrlnyos konferenci6kon;
g) felment6s6t k6rje a di6kk<iri munka al6l;

h) jel6l6sre, illetve megvSlaszt6sra keriilj<in a tudom6nyos dirikk<lri szervezet
testiileteibe (a p6rtol6 tag kiv6tel6vel).

(2) A

p6rtol6 tag tan6cskozilsi 6s javaslatt6teli joggal vesz rdsil.

rendezv6nyein.

8.S

A tagok kiitelezetts6gei

(1)

A rendes tag k<iteles:
gyrendben me gfo galmazoll rendelkez6seket betartani

a)

a j el en U

b)

a c6lkitt26 seket feladatok v

c)

a

iilalilsix al me gval6 sitani ;

tanulm6nyi munk6ban min6l jobb eredm6nyt el6rni.

6

;

a

TDK

(2)

A p6rtol6 tag kriteles

a jelen Ugyrend elofr6sait betartani, a cdlkittiz6sek

el6rds6t segiteni.

MASODIK NESZ

A TUDOMANYOS OTATXOru SZERVEZET
FELEP(TESE, UATOONST RENDJE ES VEZETESN
2.FE,INZET
A TUDOMANYOS UTATTONT SZERVEZET

e.s
A

(l)

A Kar

tu dom 6nvo s

dirikkii ri szervez et v ezet6 szervei

tudomrinyos di6kkciri szewezetln beliil a kcivetkez6 vezeto szervek

mtikridnek:
a) KTDT,

b) a TDK vezeto oktat6ja.
3. FEJEZET

A KARI TUDOMANYOS DIAKKORI TANACS
10.s
A Kari Tudomdnyos Dirlkkiiri Tanr[cs jog6ll6sa, iisszet6tele, feladat-

6s

hat{skiire

(1) A Karon foly6 hallgat6i tudom6nyos munka szewez6s6t, koordinfililsifi es
cisszefog6s6t a Kar tudom6nyos tigyekben feladat- 6s hat6skdrrel rendelkez6
d6k6nhelyettes6vel, valamint a

egyiittmrikdd6 KTDT

lftja

Kari Hallgat6i Onkorm6nyzattal (a tovribbiakban: KHOK)

el, amely a hallgat6i tudom6nyos munk6t 6rint6 k6rd6sekben

ddntdsi joggal felruhrlzott iritnyito, koordin6l6, v6lem6nyezo 6s tan6csad6 testiilet.

(2) A KTDT tagjait fele-fele

arinyban a Karhoz tartoz6 oktat6k (illetve nem

oktat6i st6tuszri, de az oktat6ssal eslvagy a tudom6nyos munkiival kapcsolatos munkiit vegzo
szem6lyek) 6s a Kar hallgat6i alkotj6k.

(3)

A KTDT tagjai:
a) elncik: a Kar olyan, teljes munkaid6ben foglalko4atott oktat6ja, akit
KHOK eh<ike v6lem6ny6nek kik6r6s6t k<ivet6en

-

a Kar d6k6nja

-

bizmeg;

a

b) titk6r: a Kar oktat6ja, akit

- a KTDT eln<ik6nek javaslatrira - a Kar d6k6nja

bizmeg;
c) valamennyi TDK vezet6 oktat6ja;
d) valamennyi TDK hallgat6i titk{ra;
e) hivatalb6l a

KHOK elndke;

f) a Karon mrikod6 szakkoll6gium(ok) riltal deleg6lt egy f6.
(4) Nem lehet a KTDT elndke vagy titkrlra, aki az Orszflgos Tudomiinyos Ditikk<iri
Tan6cs (a tov6bbiakban: OTDT) valamely Szakmai Bizotts6grlnak elncike, elnokhelyettese
vagy titkrlra.

(5) A KTDT megbizatisa egy tan6vre sz6l. A KTDT tiszts6gvisel6inek
titk6r) megbizatisaazonban

a k<ivetkez6

(eln<ik,

KTDT alakul6 iil6sdig fenn6ll.

(6) A KTDT tiszts6gvisel6inek feladatait a KTDT 6ves munkaterv6ben kell
meghathrozni. A titk6r sziiks6g szerint, de legal6bb szemeszterenk6nt egy alkalommal
thjdkozltatja a tagokat a ktil<jnbtiz6 feladatokr6l.

(7) A KTDT elnrik6nek eslvagy tik6rdnak visszahfvris6t a KTDT - tagjai
k6tharmados tdbbs6g6vel hozott hatdrozatSval - kezdem6nyezheti a ddkrinnill. A KTDT
eln<ik6nek 6s tikriranak megbizatdsa megsztinik a tiszts6gvisel6 lemondils6val, amelyet a Kar
ddkdnj 6nak cimezv e iriisban lehet benyrijtani.

(8)

A KTDT feladat-

6s hatdskrire:

a) fu[nyitja a kari tudom6nyos dirikkrjri munk6t;

b) sziiks6g eset6n kezdem6nyezi jelen Ugyrend m6dosit6s6t;
c) jelen Ugyrenddel dsszhangban meg6llapftja mtik<id6si rendjdt;

d) ig6nybe v6ve az ETDT 6s m6s szervek 6ltal biztositott lehettisdgeket, d<int a
tudomilnyos dirikkdri tev6kenysdghez sziiks6ges anyagi 6s trirgyi eszktiz<ik
ig6nyl6s6rol, eloszt6siir6l; koordin6lja 6s ellen6rzi a rendelkez6sre bocs6tott
anyagi 6s

tirgyi eszkriz<ik felhaszn6l6s6t; a tapasztalatokr6l sziiksdg szerint

tirjlkoztatja az ETDT -t;

e) figyelemmel kis6ri 6s r6szt vesz a tudom6nyos dirlkk<iri
felt6tel einek j avf tds rit

f)

e I 6 se

gf t6 p 6ly

folyamatosan t6j6koz6dik

tev6kenys6g

inatokon;

a kari tudom6nyos di6kkciri

helyzeter6l, valamint a TDK-k munk6j6r6l;

tev6kenys6g

g) koordin6lja 6s segiti a hallgat6i tudomiinyos tev6kenys6get, ezen beliil

a

pilylzati, a publik6ci6s tev6kenys6get, a konferencidk elok6szft6s6t, 6s a
p6lyamunkrik

Kari, valamint az Orsz6gos Tudomdnyos

Konferenci ir a v al6 benevez6

Di6kkdri

s6t ;

h) segiti a hallgat6i tudomiinyos munk6k nyilvSnosshgtnak megteremt6sdt

6s

hasznositilsukat;

i)

kapcsolatot tart

a

saj6t ds m6s fels6oktat6si intdzm6nyek tudom6nyos

dirikkcireinek vezeto szerveivel, a szakmai 6s tudomiinyos szervezetekkel,
valamint hat6sk<jrdt 6rintti esetekben az OTDT-vel;

j) rendszeresen 6rt6keli a hallgat6i tudomilnyos munkiit;
k) v6lem6nyt

6s

javaslatot alakit ki a tagsrlgot 6rintd k6rd6sekben, k6pviseli 6s

v6di 6rdekeiket;
l) javaslatotteszakiemelked6 tudomilnyos munkiit vegzo tagok elismer6s6re;

m)

rdszt vesz

a Kari, valanint (az OTDT

felk6r6se alapj6n) Orszilgos

Tudom:inyo s Di6kk<iri Konferenci6k szervez6 s6ben;

n) ddnt minden olyan k6rd6sben, amelyet jogszabiiy 6s vonatkozo egyetemi
szabitly zat a

KTDT

szdmdr a me ghatirr oz.

11.$

A Kari Tudomfnyos Dirikkiiri Tandcs miikdd6si rendje

(1) A KTDT tevdkenys6get a tudom6nyos dirlkk<jri munka aktu6lis feladatai
alapj6n k6szitett - a tanulm(nyi evhez igazodo - 6ves munkaterv szerint vegz| A munkaterv
elk6szit6se a KTDT elnok6nek feladata. A munkatervet a KTDT egyszeri tdbbs6ggel rendes
til6sen hagyja j5v6.

(2)
rendelkezik

A KTDT a hat6skcir6be hrtoz6 k6rd6sekben

-

(3)

- ha jelen Ugyrend elt6r6en

nem

egyszeri szavazattobbsdggel hozza meg dtintdseit.

Az eln<ik (titkar) a KTDT hatftrozatai

6s az 6ves munkaterv alapjirn szervezi 6s

fufnyitja a munk6t.

(4)

A KTDT tagjainak munk6j6t

az elncik (titk6r) folyamatosan figyelemmel kis6ri

ds sesiti.

9

(5) A KTDT til6sei nyilviinosak. A KTDT iil6seire taniicskoziisi joggal meg kell
hfvni:
a) a Kar tudom6nyos rigyekben feladat- 6s hat6sk<inel rendelkezii dekdnhelyettes6t;

b) a Kar tudom6nyos tigyekkel foglalkoz6 referens6t;
c) az OTDT Szakmai Bizottsdgainak a Kart k6pviseki tagjait, tiszts6gviseloit.

(6)

A KTDT a szorgalmi id6szakban

a munkatervben meghat6rozott idopontokban

tart iil6st, melyeket az eln<ik (t6voll6t6ben a titk6r) hiv <issze.

(7)

A KTDT rendkfviili iil6s6re akkor keriilhet sor, ha:
a) az elncik (t6voll6t6ben a titk6r) <isszehivja 6s err<il a tagokat az iil6s el6tt
legaklbb 3 nappal ki6rtesiti

-

a t6ma pontos megjel<il6s6vel;

b) a KTDT tagjainak legaldbb egyharmada a KTDT eln<ik6t6l (t6voll6t6ben

a

titkArt6D atdma pontos megjel6l6sdvel aA irSsban k6ri. Ebben az esetben az
eln<ik (t6voll6t6ben a titkrlr) a k6zhezv6telt6l sz6mitott 3 napon beltilre az
tildst kciteles cisszehivni;

c) a KTDT halasztiist nem ttirci dcint6s6re van

(8)

sztiks6s.

A KTDT iil6seirol jegyz6konyvet (vagy feljegyz6st) a titk6r keszit.

(9) A KTDT eln<ike minden tandvben

irrisban besz6mol a Kari Tan6csnak a Kar

tudom6nyos diakk<iri tev6kenys6 9616I.

4.FF,JF,ZET
A TUDOMANyOS DIAKKORoK

vnznro orraTOI

ES TITKARAI

12.S

A tudomrinyos difkktiriik irr[nyitrisa

(l) A Karon mrikrid6 TDK-k munkrij6t a TDK vezeto oktat6ja (a tov6bbiakban: TDKvezetit) ir{nyitja.

(2) A TDK-vezetlt annak az oktathsi szewezeti egys6gnek a vezet6je nevezi ki, amely
szewezeti egys6ghez a TDK kapcsol6dik. Tdbb 6rintett szervezeti egys6g eset6n valamennyi
vezeto egyet6rt6se sziiks6ges a kinevez6shez.
10

(3

) A TDK -v ezeto me gbizatdsa hatSr o zatl an i d6tartamr a szol.

(4) A TDK hallgatoi titkirfit (a tovribbiakban: TDK-titkrir) a TDK-vezeto nevezi ki
hatdrozatlan idore a TDK rendes tagjai kriziil.
(5) A TDK-titkrir feladatait a TDK-vezet6 utasit6sai alapjirnlitjael. Feladatai
kiil<iniisen:
a) szewezze a

b)

TDK tev6kenys6g6t;

kezdem6nyezoen l6pjen

fel, tegyen javaslatot a TDK Sltal

szewezendo

esemdnyekre, meghivott el6ad6kra;

c) naprak6sznyilvintartiist vezessen a TDK tagsdgar6l;
d) k6szftse el6, hirdesse, n6pszenisftse, szervezze
e) a

6,s

koordin6lja a TDK esem6nyeit;

TDK esem6nyeir6l sz6l6 dokumentiici6kat begyrijtse, megorizze;

f) l6ssa el a TDK-vezeto iltalmeghatirozott egy6b feladatokat.
(6) A TDK-vezeto a TDK-titkfu megbizat6s6t barmikor megszi.intetheti. A TDK-titk6r
megbizat6sa hallgat6i j ogviszony6nak megszrin6s6vel megsztinik.

(7) A TDK-titk6rt az adott TDK tagjainak t<ibbs6ge visszahivhatja. Ebben az esetben a
TDK-vezet6 irj TDK-titk6rt nevezki a TDK rendes tagjai k<jziil.
13.S

A TDK-vezetfi feladatai

(1)

A TDK-vezeto feladatai:
a)

a TDK-titkrir

bevoniisiival tewezi, szewezi 6s ir6nyitja

a

tudomiinyos

di6kkdri munk6t;

b) n6pszenisfti

a

tudomilnyos tevdkenys6get;

c) folyamatosan figyelemmel kisdri
d) ank6tokat szervez, ahol

6s segiti atags6gmunk6j6t;

a TDK-tagok ismertethetik,

bemutathatj6k 6nril16

munkriikat;
e)

javaslatot tesz

a

tudomiinyos 6rt6keket tartalmazo tanulm6nyok

felhasznflilsina;

f)

6vente egy alkalommal, atavaszi fel6v v6g6n beszilmol a
tags6gnak;
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TDK munk6j6r6l

a

g)

a TDK-titkar ftjan t6j6koztatja a tagokat a kari, egyetemi tudomilnyos
dirikk<iri feladatokr6l

h) egyiittmtikddik

a

;

KTDT-vel

a

ktil<inbciz6 tudomiinyos rendezvdnyek

elokdszit6s6ben 6s lebonyolit6s6ban;

i)

javaslatot tesz a tudomanyos diiikkciri munk6ban kimagasl6 eredm6nyeket
el6rt tagok elismer6s6re;

j)
(2)

folyamatosan t6j6koztatja a tags6got apillyazati lehet6s6gekrol.

A TDK-vezeto

r6,szt vesz a

KTDT 6ves besz6mol6 jelent6sdnek elk6szft6s6ben.
14.$

A tudominyos diikktiriik miikiid6si rendje

(l)

A TDK-k minden tanulmiinyi f6l6vben legalfub kdt tildst tartanak.

(2)

Az iildsekrol jegyzok<inyvet (vagy feljegyzdst) kell k6sziteni.

(3) A TDK-k eln<ikei a napirendi

pontok jelleg6t6l fligg6en 6rtesftik az iil6s

id<ipontj6r6l 6s t6mrijrir6l a KTDT titkfirSt.

(4) A TDK-k egyiittmrikcidhetnek az NKE m6s tudom6nyos

di:ikkcireivel, m6s

fels6oktatrisi int6zm6nyek di6kk<ireivel, tovrlbb6 szakmai tudomilnyos szervezetekkel,
szakkoll6giumokkal 6s egyesiiletekkel.
5. FEJEZET

A SZAVAZAS NS A HATAROZATHOZATAL

ls.$

(1) A TDK-k,

mint demokratikus tinkormrlnyzatok, a nyilvilnossilg 6s az alkot6i

szabadsilgtiszteletbentartdsixalmtikridnek.

(2)

A kari szervek (a KTDT, illetve

a

TDK-k) d<int6seiket nyflt szavazSssalhozzik

meg. Ett6l eltdrden titkos szavazist kell tartani szem6lyi k6rd6sekben, valamint,ha azt a jelen

l6vo szavazati jogri tagok legal6bb egyharmada kdri.

(3) A hatirozatklpess6ghez a szavazati jogf tagok t<ibb mint fel6nek a jelenl6te
sztiks6ges.

A d<int6sek meghozatalithoz-

ha

jelen Ugyrend elt6roen nem rendelkezik
T2

-

a

jelen

l6vo szavazati jogri tagok egyszeni szavazattobbsdge sziiks6ges. Szavazategyenl6s6g
az til6st vezeto elnrik

-

t6voll6t6ben a titkrir

-

eset6n

szavazata dont.

HARMADIK RESZ

zAn6 RENDELKEZESEK
16.S

(l)

Minden,

a

jelen Ugyrendben nem 6rintett k6rddsben avonatkoz6 jogszabrilyok,

illetve az NKE szabilv zatai az iritnv ad5k.

(2)
(3)

Jelen Ugyrend a Kar d6k6njrinak j6vrihagyftsffi kcivet6 napon l6p hatrilyba.

Jelen Ugyrend 1. $ (3) bekezdds6t6l elt6r6en, jelen Ugyrend hat6lybal6p6s6t

k<ivet6en, a KTDT-nek a jelen Ugyrend hat6lybal6p6s6t kcivet6 els6 iil6s6nek megtartfsdtig, a

TDK-k megalakul6sdt a Kar tudom6nyos iigyekben feladat- 6s hat6skcirrel rendelkezo
d6k6nhelyettes6nek kell bejelenteni.

(4) A jelen Ugyrend alapjrln l6trehozand6 KTDT alakul6 til6s6t els5 izben

a

2016120I7-es tan6v oszi fllevdben kell megtartani. Ezen iil6s megtartfusdig ajelen Ugyrend

hatiiyballp6se napj6n hivatalban l6vo KTDT tisztsdgviselok megbizat6sa folyamatos.

(5) Jelen Ugyrend hatrilybaldp6sdnek napj6n hatalydt veszti a Nemzeti Kozszolgflati
Egyetem Renddszettudomrinyi Kar Tudom6nyos Di6kk6ri Tan6cs6nak
2012. miijus 24-6n j6vifi'tagyott

-

tigyrendje.

KTDT elndk
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-

a Kar dlkhnja

iltal

l.

sz. mell6klet

Tudomfnyos diikkiir nyilvintartisba v6tele irinti k6relem
A tudomiinvos dirikktir neve:
Az oktatrisiszewezeti egys6g neve, amihez

a

TDK tartozik:

Az oktathsi

szeruezeti egysdg vezetbjdnek neve
(intezetv ezeto I tanszekv ezeto) ; .

A TDK-vezetl ol<tato:
neve:

.

beoszt6sa:

email cime:
telefonszrima: ....

Alapit6 tagjainak szitma(a2. sz. mell6klet szerinti jelenl6ti fv alapj6n): .....

A TDK-titkar:
neve: .
szakirinya: ......
6vfolyam, szakaszszim: ......
NEPTIJN k6dja:
e-mail cfme:
telefonszrima; ....

A TDK f6bb tevdkenysdgi krirei, cdlkittiz6sei:

Budapest,

TDK-vezet6

A TDK nyilvrlntart6sba v6tel6t trlmogatom/nem tiimogatom:

Intdzet-ltansz5kvezet6

t4

2. sz. mell6klet

Jelenl6ti iv a TDK alakul6 iil6s6r6l
Felv6ve: a ... ..
Helyszin: NKE RTK, Terem:.
Id6pont:

... TDK alakul6 iil6s6n

Jelen vannak:

N6v

Neptun
k6d

e-mail
cim

telefonsziim

milyen min6s6gben van
jelen
(rendes taglpintolo
taslme shivott/halleat6 siis)

A jelenl6ti ivet hitelesftem:

TDK-vezet6 jel<ilt
15

aliiirils

3. sz. mell6klet

TDK tagsfgot igazolil nyilatkozat

Alulirott,

... (TDK-vezeto neve, beoszkisa)

hivatalosan igazolom, hogy

nevti hallgat6 (neptun

k6dja:

elnevez6sti tudomiinvo s didkkdr
rendes tagalp{rtol6 tagja volt.

Budapest,

TDK vezet6

I6

.

... ........)

