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Feladat Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt  Nov Dec Felelős Közreműködők Megjegyzés 

XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 
Szekció megrendezésének előkészítése 

            
OTDK 

ügyvezető 
elnök 

OTDK ügyvivő 
testület, KTK 

KTDT 

időarányos feladat-
végrehajtás az OTDT 
munkaterve alapján 

XXXII. OTDK Had- és 
Rendészettudományi Szekció 
megrendezésének előkészítése 

            
OTDK 

ügyvezető 
elnök 

OTDK ügyvivő 
testület (SZIE, 
NKE), HHK 

KTDT 

időarányos feladat-
végrehajtás az OTDT 
munkaterve alapján 

Részvétel a XXXII. OTDK szekcióiban             
KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok, 
tagok 

kari kompetencia 

XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 
Szekció lebonyolítása 

  03.31-04.02.         
OTDK 

ügyvezető 
elnök 

OTDK ügyvivő 
testület, KTK 

KTDT 

időarányos feladat-
végrehajtás Szekció 

időterve alapján 

XXXII. OTDK Had- és 
Rendészettudományi Szekció 

lebonyolítása 
   

04.15
-

04.17. 
        

OTDK 
ügyvezető 

elnök 

OTDK ügyvivő 
testület (SZIE, 
NKE), HHK 

KTDT 

időarányos feladat-
végrehajtás Szekció 

időterve alapján 

XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 
valamint Had- és Rendészettudományi 
Szekció értékelésének, elszámolásának 

elkészítése, benyújtása 

            
OTDK 

ügyvezető 
elnökök 

OTDK ügyvivő 
testületek 

időarányos feladat-
végrehajtás Szekciók 

időterve alapján 

Őszi TDK-k felhívásainak közzététele             
KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok, 
tagok 

kari kompetencia 

2014/2013. évi beszámoló elkészítése, 
elfogadása, benyújtása 

            ETDT elnök 
KTDT elnökök, 

titkárok, TD 
elnökök 

Szenátus munkarendjéhez 
igazodva, KTDT-k 
beszámolói alapján, 
ETDT rendes ülésén 

Őszi TDK-k feladatainak 
felosztása 

            
KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok, 
tagok 

a karok munkatervéhez 
igazodva 

2016. évi kari TDK költségvetések 
megtervezése, felterjesztése ETDT felé             

KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok, 
tagok 

vonatkozó Rektori Utasítás 
alapján 



Őszi TDK-k előkészítése             
KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok, 
tagok 

a karok munkatervéhez 
igazodva 

2016. évi egyetemi TDK költségvetés 
összeállítása, felterjesztése TRH felé             ETDT elnök ETDT titkár 

vonatkozó Rektori Utasítás 
alapján 

Őszi TDK-k lebonyolítása             
KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok, 
tagok 

a karok munkatervéhez 
igazodva 

TDK-k bejelentéseinek fogadása, 
működésük ellenőrzése, munkájuk segítése 

            
KTDT 
elnökök 

KTDT titkárok folyamatos 

2016. évi munkaterv 
megtárgyalása, elfogadása 

            ETDT elnök ETDT tagság ETDT rendes ülésén 

(1) Az ETDT ülések, tájékoztatók, véleményeztetések időpontjai az Szenátus és más szervezetek munkarendjéhez, üléseihez, a beszámolási 
időpontokhoz, illetve a végrehajtandó feladatok időpontjaihoz és határidejeihez rugalmasan igazodnak. 

(2) Az ETDT rendes ülését az elnök kötelező jelleggel személyi kérdésekkel kapcsolatos szavazások alkalmával, valamint az éves beszámoló és 
a munkaterv elfogadásakor hívja össze. 

(3) A napi feladatok egyeztetése, javaslatok, illetve egyéb tudományos diákköri dokumentumok, munkaanyagok véleményezése, és az ETDT 
tagjai közötti folyamatos kapcsolattartás elektronikus levelezés útján történik. 

 
 
Budapest, 2014. december 17. 


