
 

Összefoglaló az „NTP-OTDKR-14-0056” azonosítószámú, „Az NKE tehetséges 

hallgatóinak a XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázat 

megvalósításáról 

 

Pályázatunk célja az volt, hogy az NKE tehetséges hallgatóinak a XXXII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia 5 tudományterületi szekciójában történő részvételét 

támogassuk. 

Az online rendszer adatai alapján a Had- és Rendészettudományi 

Szekcióba összesen 145 nevezés érkezett, nagyrészt az NKE pályázói részéről. A szervezők 

áldozatos munkájának köszönhetően a konferencia kiemelkedően magas színvonalon került 

lebonyolításra.   

A Had- és Rendészettudományi Szekcióba beérkezett rekord számú dolgozatot 9 

felsőoktatási intézmény 13 karának hallgatói nyújtották be az alábbi megoszlás szerint (db.): 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (133), Szent István Egyetem (5), Budapesti Corvinus 

Egyetem (1), Budapesti Gazdasági Főiskola (1), Nyugat-magyarországi Egyetem (1), Szegedi 

Tudományegyetem (1), Eszterházy Károly Főiskola (1), Gál Ferenc Főiskola (1), Miskolci 

Egyetem (1). Ezekből a konferencia napján végül 135 került bemutatásra. 

A 16 tagozatban 16 első, 16 második és 12 harmadik helyezés került kiosztásra. A végső 

sorrend több tagozat esetében is nagyon szoros versenyben dőlt el. Az első helyezéseken 5 

kar, illetve önálló intézet hallgatói osztoztak, míg minősített helyezést 10 kar, illetve önálló 

intézet hallgatói értek el. Különdíjban és tárgyjutalomban a pályázók közel fele részesült, ami 

jól jelzi a bemutatott pályamunkák magas színvonalát. 

A XXXII. OTDK öt tudományterületi szekciójába az NKE hallgatói összesen 172 

nevezést nyújtottak be az alábbi megoszlás szerint: 

Had- és Rendészettudományi Szekció: 133 fő 

· Közgazdaságtudományi Szekció: 2 fő 

· Műszaki Tudományi Szekció: 2 fő 

· Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció: 2 fő 

· Társadalomtudományi Szekció: 8 fő 

 

Az egyetem hallgatói ezeken a megmérettetéseken  az alábbi eredményeket érték el: I. 

helyezés: 15 fő, II. helyezés: 14 fő, III. helyezés: 12 fő, Különdíj: 58 fő. 
 

Szekciónkénti bontásban: 

- A Had- és Rendészettudományi Szekcióban hallgatóink 15 db. első, 14 db. második, 11 db. 

harmadik helyezést, 57 db. különdíjat szereztek (HHK: I. helyezés: 6 fő, II. helyezés: 5 fő, 

III. helyezés: 3 fő, Különdíj: 20 fő, RTK: I. helyezés: 4 fő, II. helyezés: 5 fő, III. helyezés: 6 



fő, Különdíj: 25 fő, NETK: I. helyezés: 2 fő, II. helyezés: 3 fő, Különdíj: 4 fő, VKI: I. 

helyezés: 3 fő, II. helyezés: 1 fő, III. helyezés: 1 fő, Különdíj: 7 fő, NBI: III. helyezés: 1 fő, 

Különdíj: 1 fő). 

- A Műszaki Tudományi Szekcióban egy HHK-s szerzőpáros III. helyezést szerzett. 

- A Társadalomtudományi Szekcióban a KTK-s hallgatók 1 db. különdíjat szereztek. 

Az elért eredmények mutatják hallgatóink és konzulenseik áldozatos és színvonalas 

munkáját. Az NKE tudományos diákköri tevékenységét a továbbiakban is magas színvonalon 

kívánjuk folytatni. 
 


