
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG  

Hallgatói Tagozatának  

Ügyrendje 

 

 

 

  



I. fejezet 

 

A Hallgatói Tagozat meghatározása, rendeltetése, neve, székhelye, befogadó intézménye, 
bélyegzője, jelképei 

 

1. § 

 

(1) A Magyar Rendészettudományi Társaság Hallgatói Tagozata (a továbbiakban: Hallgatói 

Tagozat) a Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: Társaság) önkormányzattal 

rendelkező testületi szerve, amely a Társaság Alapszabálya, Gazdálkodási Szabályzata, Etikai 

Kódexe, a Társaság –Elnökségének Ügyrendje és a jelen Ügyrend (ez utóbbi a továbbiakban: 

Ügyrend) szerint működik. 

 

2. § 

 

(1) A Hallgatói Tagozat rendeltetése a Magyar Rendészettudományi Társaság 

Alapszabályzatában meghatározott célok mellett olyan oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása, 

olyan tudományos szakemberek felkészítése és ösztönzése, akik az átlagostól eltérő 

ismeretszint feletti készségekkel képesek a világban bekövetkező változásokat, fenyegetéseket 

és veszélyhelyzeteket tudományos igényességgel elemezni, megoldási alternatívákat 

kidolgozni, a döntéshozó munkáját operatív támogatni. Mindennek az alapját a 

rendészettudományi képzés jelenti.  

(2) Ahogy a rendészettudományi képzés alkalmazkodik a bolognai rendszerhez, úgy 

alkalmazkodik a Hallgatói Tagozat az alapképzésben-, a mesterképzésben-, valamint a 

posztgraduális, azaz doktori képzésben résztvevő hallgatók képzési rendszeréhez is. Egyedül a 

Hallgatói Tagozat képes arra, hogy – függetlenül a képzés szintjétől - a rendészettudományi 

képzésben résztvevő összes hallgató számára egy olyan konszenzuson és kölcsönös 

együttműködésen alapuló fórumot biztosítson, ahol az eddigi tapasztalataikat egymással 

megoszthassák, már meglevő tudományos eredményeiket egymás és a nyilvánosság előtt 

ismertethessék, konferenciákon vehessenek részt, stb., amely egytől-egyig a 

rendészettudományt és a hallgatók személyi, továbbá tudományos fejlődését szolgálja, egyben 

garantálja. A konszenzus nagy segítséget jelent a hallgatók számára, hiszen belépésükkel az új 

ismeretek megszerzése mellett olyan személyekkel és további tagokkal találkozhatnak, akikkel 

olyan szakmai kapcsolatokat építhetnek ki, amely jövőbeni tevékenységükre pozitív hatást 

gyakorolhat, akár a kutatásaik megsegítésében, akár szakmai eredményeik terjesztésében is. 

(Például fiatal tehetségek felkarolása, mentorálási programok, pályázatok, stb.) 

 

3. § 

 

(1) A Hallgatói Tagozat elnevezése: 

 magyarul: Magyar Rendészettudományi Társaság Hallgatói Tagozata 

 németül: Studentensektion der Ungarischen Gesellschaft für Polizeiwissenschaft 

 angolul: Student divison of the Hungarian Association of Police Sciences  

(2) A Hallgatói Tagozat székhelye:  

 1083 Budapest, Ludovika tér 2.  

(3) A Hallgatói Tagozat befogadó intézménye:  

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

(4) A Hallgatói Tagozat jelképét a Tagozatgyűlés fogadja el. 

(5) A Hallgatói Tagozat alapítási időpontja: 2020. november 01. 



II. fejezet  

A Hallgatói Tagozat szervezeti felépítése és működési rendje 

 

4. § 

 

(1) A Hallgatói Tagozat szervei: 

 tagozatgyűlés, 

 tagozatelnökség, 

 esetleges szakcsoport(ok) 

(2) A Hallgatói Tagozat a Társaság testületi szerve, amely további tagozódás nélkül is 

működhet, illetve önálló szakcsoporto(ka)t, eseti jelleggel és határozott időtartamban 

munkacsoportot, bizottságot, műhelyt is működtethet. 

(3) Az önálló szakcsoport a Hallgatói Tagozatnak alárendelt szervezeti eleme. A Hallgatói 

Tagozat és a szakcsoport működésével kapcsolatos kérdésekben az Alapszabály, a 

Gazdálkodási Szabályzat, valamin jelen Ügyrend szerint kell eljárni. Azon esetlegesen 

felállított önálló szakcsoport vezetője, aki nem tagja a tagozat-elnökségnek, tanácskozási joggal 

vehet részt a tagozat-elnökségi üléseken.  

(4) A tagozatgyűlés a Hallgatói Tagozat legfőbb szerve, amelyen a Hallgatói Tagozat 

valamennyi nyilvántartott tagja részt vehet. A tagozatgyűlést szükség szerint, de két évente 

legalább egy alkalommal össze kell hívni.  

 

5. § 

 

(1) A tagozatgyűlés hatásköre és feladata: 

 az Ügyrend jóváhagyása, módosítása, 

 a tagozat-elnökség megválasztása, 

 az Alapszabályzatban meghatározottak teljesítése. 

(2) A tagozat-elnökség a Hallgatói Tagozat ügyintéző szerve, amely elnökből, elnök – 

helyettesből, és a titkárból áll.  

(3) A Hallgatói Tagozat elnöke az Alapszabály és az Ügyrend alapján képviseli a Hallgatói 

Tagozatot, vezeti az elnökség tevékenységét. Két elnökségi ülés között irányítja a Hallgatói 

Tagozat életét, irányítja az önálló szakcsoport(ok) tevékenységét, felügyeli a munkatervi 

feladatok végrehajtását, a gazdálkodási és az adatvédelmi szabályok betartását. 

(4) A Hallgatói Tagozat elnöke — az Alapszabály és az Ügyrend szellemével összhangban —

jogosult dönteni és intézkedni minden olyan kérdésben, melyet az Alapszabály és az Ügyrend 

nem utal a tagozat-gyűlés vagy a tagozat-elnökség hatáskörébe. 

(5) A Hallgatói Tagozat elnökhelyettese, általános helyettesítője a Hallgatói Tagozat elnökének.  

(6) A Hallgatói Tagozat titkára a szervezeti és a szervezési ügyek felelőse. 

 

  



III. fejezet 

A Hallgatói Tagozat tagjai, a tagok jogai, kötelezettségei 

 

6. § 

 

(1) A tagsági viszonnyal, a tagok jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos kérdésekben, az 

Alapszabályban, a Gazdálkodási Szabályzatban és az Etikai Kódexben meghatározottak az 

irányadóak. 

(2) A tagsági viszony a Társaságba történő belépéssel keletkezik és a nyilvántartás rögzítése 

„Társaság — Tagozat" bontásban történik. A Hallgatói Tagozat tagjairól a tagfelvételi 

nyilatkozatok megőrzésével a tagozat-titkár vezet nyilvántartást. A Hallgatói Tagozat az 

Ügyrendben rendelkezhet a tagjait megillető, Alapszabállyal nem ellentétes jogosultságokról és 

elismerésekről is. 

 

  



IV. fejezet 

A Hallgatói Tagozat nyilvános megjelenése, együttműködése 

 

7. § 

 

(1) A Hallgatói Tagozat tudományos szakmai kiadványa a minden évben megjelentetett 

„Tanulmánykötet” online, időszaki szerkesztett, lektorált és ISBN számmal ellátott kiadvány.  

(2) A Hallgatói Tagozat jogosult önállóan egyéb nyomtatott vagy elektronikus formában 

megjelenő egyéb időszaki folyóirat megjelentetésére.  

 

 

  



V. fejezet 

A Hallgatói Tagozat gazdálkodása 

 

8. § 

 

(1) A Hallgatói Tagozat gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben az Alapszabályban és a 

Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak az irányadóak. 

 

 

 

  



VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) A Hallgatói Tagozat Ügyrendjét együtt kell kezelni az Alapszabállyal, a Gazdálkodási 

Szabályzattal, az Etikai Kódexszel, valamint a Társaság Elnökségének Ügyrendjével. 

 

Kelt, Budapest, 2022. szeptember 12. 


