KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALAPSZABÁLYA
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A Károli Gáspár Református Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Károli Gáspár Református Egyetem (a
továbbiakban Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Károli Gáspár
Református Egyetem doktoranduszainak érdekképviseleti szervezete, a Károli Gáspár
Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban DÖK) számára a
következő Alapszabályt alkotja:

1. §
(1) Az Egyetem doktoranduszainak legfőbb, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben is megnevezett képviseleti szerve a Doktorandusz Önkormányzat.
(2) A Doktorandusz Önkormányzat hivatalos adatai az alábbiak:
a) székhelye: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.
b) elnevezése angolul: Union of the PhD Students of the Károli Gáspár University of the
Reformed Church in Hungary
(3) A Doktorandusz Önkormányzat bélyegzője: Károli Gáspár Református Egyetem címere,
„Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzat” körirattal.
(4) A Doktorandusz Önkormányzat kizárólag egyetemi szinten szerveződik.
(5) A doktoranduszokra vonatkozóan a DÖK gyakorol képviseleti, döntési,
véleménynyilvánítási, eljárási jogot.
(6) A DÖK a Károli Gáspár Református Egyetem szabályzataira figyelemmel, és a jelen
Alapszabályban meghatározottak alapján végzi gazdálkodási tevékenységét.
(7) A doktorandusz önkormányzati választások általános szabályai, illetve a szenátus,
valamint a kari tanácsok hallgatói és doktorandusz tagjai megválasztásának rendje jelen
Alapszabály mellékletét képezik.
(8) A doktoranduszokra vonatkozó kollektív jogokat kizárólag a Doktorandusz Önkormányzat
gyakorolja.

2. §
(1) A Doktorandusz Önkormányzat
a) képviseli a doktoranduszok érdekeit kari, doktori iskola szintű, egyetemi, országos és
nemzetközi testületekben,
b) együttműködik hazai és nemzetközi doktoranduszszervezetekkel,
c) támogatja és szervezi az egyetem doktoranduszainak szakmai, kulturális, sport- és
közösségi tevékenységét,
d) képviseli a doktoranduszok érdekeit a tananyag számonkérésének (vizsgarendszer)
korszerű és hatékony formáinak kidolgozásában,
e) elősegíti az egyetemi hallgatók oktatási színvonalának emelését,
f) a rendelkezésre álló információs csatornákon, elektronikus úton és más módon
folyamatosan tájékoztatja a doktoranduszokat a DÖK tevékenységéről, a
doktoranduszok életével kapcsolatos kérdésekről, a rendezvényekről, a különféle
pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről,
g) ápolja a doktori iskolák és az Egyetem hagyományait és újakat teremt.
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3. §
(1) A Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlése a DÖK legfőbb döntéshozó szerve,
amelynek tagjait az Egyetem doktori iskoláiba beiratkozott, és aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai demokratikusan, közvetlenül és titkosan
választanak meg.
(2) A DÖK küldöttgyűlési képviselők létszámának meghatározásához a doktori iskolákba
beiratkozott doktoranduszok létszáma az irányadó olyan módon, hogy a doktoranduszok
létszámát 10-el osztva kapott szám egészrésze, illetve maradék esetén plusz egy fő a DÖK
küldöttgyűlési képviselők száma. A DÖK küldöttgyűlés létszáma legfeljebb a
doktoranduszhallgatók 15%-a.
(3) Az elnökség a DÖK legfőbb operatív szerve, amely a küldöttgyűlés két ülése között az
ügyek vitelének folyamatosságát biztosítja. Tagjai az elnök és az alelnökök.
(4) A DÖK tisztségviselői:
a) az elnök,
b) az általános alelnök,
c) a tudományos ügyvivő,
d) a külügyi ügyvivő,
e) a pályázati ügyvivő,
f) a kari ügyvivők.
(5) A DÖK tisztségviselői számára a rendelkezésére bocsátott forrásokból közéleti
tevékenységük elismeréseként ösztöndíj-kiegészítést biztosíthat.
(6) A DÖK megválasztása a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező eljárásrend
alapján történik. A DÖK közgyűlésébe minden doktori iskola doktorandusza választó és
választható, azaz a választás során a doktoranduszok doktori iskolától függetlenül
bármely jelöltre leadhatják szavazatukat, függetlenül attól, hogy a jelölt mely doktori
iskola doktorandusza.

4. §
(1) A DÖK küldöttgyűlésének (a továbbiakban: küldöttgyűlés) mandátuma a következő
küldöttgyűlés alakuló üléséig, de legkésőbb – időközi választás esetét kivéve – az alakuló
üléstől számított második év végéig tart.
(2) A küldöttgyűlés jogai és kötelezettségei:
a) képviselők delegálása
 a kari szintű doktori testületekbe (Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács),
 a doktori iskola szintű bizottságokba
 mindazon egyetemi szintű bizottságokba, amelyekben doktorandusz képviselet
szükséges
 HÖK felkérése alapján a HÖK bizottságaiba
b) a DÖK tisztségviselőinek megválasztása a küldöttgyűlés legitim eljárás alapján
megválasztott képviselői közül,
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c) a küldöttgyűlés mandátumának lejárta előtt megüresedett képviselői helyekre új
képviselők kooptálása,
d) a DÖK éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, módosítása,
e) a DÖK tisztségviselői kötelező éves beszámolóinak elfogadása,
f) döntés a DÖK megalakulása, megszűnése, beolvadása, átalakulása, egyesülése,
csatlakozása, a közgyűlés feloszlatása kérdésében,
g) döntés eseti bizottságok felállításáról, megszüntetéséről, átalakításáról,
egyesítéséről, az eseti bizottságok tagjainak megválasztásáról,
h) döntés bizalmatlansági indítvány elfogadásáról,
i) küldött delegálása a Doktoranduszok Országos Szövetsége Küldöttgyűlésébe.

5. §
(1) A küldöttgyűlés az alakuló ülésen a megalakulását kimondó határozat meghozatalával
alakul meg. A megalakulást kimondó határozat meghozatalához az összes küldöttgyűlési
képviselő több mint felének támogató szavazata szükséges.
(2) A küldöttgyűlés alakuló ülését az érvényes választások eredményének kihirdetését
követően, de azután legkésőbb a tizenötödik napra a választási bizottság által
hitelesített választási jegyzőkönyv alapján a választási bizottság elnöke, akadályoztatása
esetén a választási bizottság bármely más tagja hívja össze.
(3) A küldöttgyűlés rendes ülését szemeszterenként legalább két alkalommal össze kell
hívni, vizsgaidőszakban szükség szerint.
(4) A küldöttgyűlés rendes ülésének összehívására a DÖK elnöke jogosult. Abban az
esetben, ha a DÖK-nek nincs megválasztott elnöke, a küldöttgyűlés rendes ülésének
összehívására az alelnök, illetve a meghatározott helyettesítési sorrendben az ügyvivők
jogosultak.
(5) A küldöttgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni, ha
a) a DÖK elnöke úgy dönt,
b) az elnökség ilyen irányú határozatot hoz,
c) a küldöttgyűlés képviselőinek legalább egyharmada azt írásban kezdeményezi.
(6) A DÖK elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány esetén a DÖK testületeinek,
szerveinek ülését a DÖK általános alelnöke hívja össze.
(7) A küldöttgyűlés ülésének helyét, időpontját, napirendjét, valamint az írásos
előterjesztéseket a küldöttgyűlést megelőzően rendes ülés esetén legalább nyolc
nappal, rendkívüli ülés esetén legalább három nappal, szükség esetén az elnök döntése
alapján huszonnégy órával a tagokkal névre szóló meghívó kiküldése útján (nyomtatott
vagy elektronikus úton) közölni kell.

6. §
(1) A küldöttgyűlés határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint fele jelen van. Ha a
küldöttgyűlés napirendjén minősített többségi határozatot igénylő kérdések szerepelnek, a
küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjanak több mint kétharmada
jelen van.
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(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

a) A jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál, amelyet a jelen lévők aláírnak (név,
évfolyam, doktori iskola, aláírás), és amely a jegyzőkönyv részét képezi.
Határozatképtelen küldöttgyűlés esetén nyolc munkanapon belül a küldöttgyűlés ülését
ismételten össze kell hívni.
A küldöttgyűlés tanácskozási jogú állandó meghívottja az EHÖK elnöke.
A DÖK elnöke bármely ügy tárgyalásánál tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt,
aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag érintett, illetve köteles meghívni
minden olyan személyt hasonló jogokkal, akinek meghívását a küldöttgyűlés
képviselőinek egyharmada legalább az ülést megelőzően öt munkanappal írásban kéri.
A küldöttgyűlés ülésének levezető elnöke
a) a DÖK elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke.
b) a küldöttgyűlés alakuló ülése esetén a küldöttgyűlés legidősebb tagja (a továbbiakban
korelnöke),
c) a DÖK elnökének megválasztása napirend tárgyalásakor a DÖK korelnöke.
A küldöttgyűlés ülése a doktori iskolák polgárai számára nyilvános, zárt ülés esetét
kivéve.
A levezető elnök a téma jellegére való tekintettel, vagy ha erre a küldöttgyűlés ilyen
irányú határozata kötelezi, zárt ülés megtartását rendelheti el.
A küldöttgyűlés ülésén munkáját határozattal elfogadott napirend szerint végzi. A
napirendre az ülés megnyitása után a meghívóban feltüntetett napirendi pontoknak
megfelelően a levezető elnök tesz javaslatot. Napirendre kell tűzni azon kérdéseket is,
amelyeket a küldöttgyűlés bármely képviselője benyújtott, ha azok felvételét a
küldöttgyűlés elfogadja.

7. §
(1) A küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a DÖK megnevezését, a jelenlévő képviselők, a
meghívottak, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét,
az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a küldöttgyűlés állásfoglalásait és határozatait
olyan módon, hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége
ellenőrizhető legyen.
(3) A küldöttgyűlés ülésén bármely képviselő, illetve meghívott kérheti különvéleményének
jegyzőkönyvbe foglalását.
(4) A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két, a levezető elnök
által erre felkért jelenlévő képviselő aláírásával kell hitelesíteni.
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát a DÖK irodájában kell őrizni, és gondoskodni kell annak
hozzáférhetőségéről az egyetemminden polgára számára.

8. §
(1) A küldöttgyűlés jogait és kötelezettségeit határozatai útján gyakorolja, illetve teljesíti.
(2) A határozathozatal szavazás útján történik.
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(3) Minden szavazati jogú képviselő egy szavazattal rendelkezik.
(4) A szavazás során "igen", "nem" és "tartózkodás" szavazat adható le.
(5) A küldöttgyűlés határozatait fő szabály szerint nyílt szavazással, egyszerű többséggel
hozza.
(6) Titkos szavazást kell elrendelni
a) személyi kérdésekben,
b) bármely kérdésben, ha annak elrendelését a jelenlévő képviselők többsége kéri.
(7) Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely kérdésben, ha annak elrendelését bármely
képviselő kéri, és azt a közgyűlés ülésén jelenlévő képviselők egyharmada támogatja.
(8) Minősített többség szükséges a jelen Alapszabály 4. § (2) bekezdés a), f), g), h), pontjai
esetében tartott szavazásnál, illetve mindazon esetekben, amelyekben jelen Alapszabály
minősített többségű szavazást ír elő.
(9) Abszolút többség szükséges a jelen Alapszabály 4. § (2) bekezdés b), c), d), e) pontjai
esetében tartott szavazásnál, illetve mindazon esetekben, amelyekben jelen Alapszabály
abszolút többségű szavazást ír elő.

9. §
(1) Küldöttgyűlési-képviselő (továbbiakban képviselő) az, akit a jelen Alapszabály
rendelkezéseinek megfelelő módon lebonyolított doktorandusz önkormányzati
választásokon érvényesen képviselőnek megválasztottak.
(2) A képviselő jogai és kötelezettségei:
a) részt venni a küldöttgyűlés ülésein,
b) a küldöttgyűlés ülésein felszólalni, határozati javaslatot előterjeszteni, a
határozathozatal során szavazni,
c) eljárni a küldöttgyűlés által rá ruházott jogkörökben,
d) felvilágosítást kérni a DÖK tisztségviselőitől, valamint az egyes feladatokkal megbízott
képviselőktől tevékenységükkel, működésükkel kapcsolatban, és az érintettek
kötelesek a kért felvilágosítást megadni,
e) kiemelkedő munkájáért a DÖK rendelkezésére bocsátott forrásokból ösztöndíjkiegészítésben részesülhet.
(3) A képviselő mandátuma a küldöttgyűlés alakuló ülésétől számított legfeljebb két évre
szól.
(4) A képviselő mandátuma megszűnik
a) a következő küldöttgyűlés megalakulásával,
b) a doktori iskolában meglévő doktorandusz jogviszony megszűnésével vagy
szüneteltetésével,
c) a küldöttgyűléshez benyújtott írásbeli lemondással,
d) a képviselő ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány küldöttgyűlés általi elfogadása
esetén,
e) a DÖK küldöttgyűlése általi visszahívással.
(5) A képviselő szavazati és egyéb jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja.
(6) Amennyiben a képviselő mandátuma a küldöttgyűlés mandátumának megszűnése előtt
megszűnik, a DÖK köteles a mandátum megszűnését követő harminc napon belül új
képviselőt kooptálni.
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(7) Amennyiben a DÖK-képviselő szorgalmi időszakban külföldi felsőoktatási intézményben
tanulmányokat folytat, illetőleg külföldön tartósan (30 napon túl) munkát vállal, továbbá
bármely olyan egyéb esetben, melynek következtében feladatainak ellátásában tartósan
akadályoztatva van, képviselői mandátuma automatikusan megszűnik. A képviselői
mandátum megszűnéséről a DÖK elnöke tájékoztatja a DÖK küldöttgyűlését.
(8) A küldöttgyűlés hatékony működésének előfeltétele a határozatképesség, ezért az a
képviselő, aki egy félév alatt legalább kétszer igazolatlanul távol marad az ülésekről,
elveszíti mandátumát. A távolmaradást az elnökhöz előzetesen eljuttatott, írásbeli
indokolást tartalmazó (nyomtatott, kézzel írott vagy elektronikus) kimentési kérvénnyel
lehet igazolni. El kell fogadni a kimentési kérvényt, ha az megfelel az előbbi
feltételeknek.

10. §
(1) A DÖK tisztségviselői alkotják a DÖK elnökségét.
(2) Az elnökség ülésein a DÖK-képviselők tanácskozási joggal részt vehetnek.
(3) Az elnökségi tagság megszűnik
a) a következő küldöttgyűlés megalakulásával,
b) a küldöttgyűléshez benyújtott írásbeli lemondással,
c) a képviselői mandátum megszűnésével,
d) az elnökségi tag ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány küldöttgyűlés általi elfogadása
esetén.
(4) Az elnökség jogai és kötelességei:
a) irányítja a DÖK tevékenységét,
b) gondoskodik a jelen Alapszabályban foglaltak végrehajtásáról,
c) gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
d) alakuló ülésén meghatározza az ügyvivők közötti helyettesítési sorrendet,
e) javaslatot fogalmaz meg a küldöttgyűlés napirendjére,
f) előkészíti a DÖK éves költségvetését és zárszámadását,
g) irányítja a DÖK gazdálkodását,
h) megtárgyalja és a küldöttgyűlés elé terjeszti a képviselők által benyújtott
bizalmatlansági indítványt.
(5) Az elnökség jogköreit ügyvezető elnökségként gyakorolja, amennyiben a küldöttgyűlés
mandátuma már lejárt, de az új küldöttgyűlés még nem választotta meg az elnökség
tagjait.
a) Az ügyvezető elnökség csak a (4) bekezdés a), b), c), d), e) pontjaiban meghatározott
jogait gyakorolhatja.
(6) Az elnökség jogköreit ülésein gyakorolja, amelyet a DÖK elnöke hív össze szorgalmi
időszakban havonta legalább két alkalommal, vizsgaidőszakban szükség szerint.
(7) Az elnökség határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint a fele jelen van.
(8) Az ülésekre az elnökség bármely tagjának javaslatára az elnök tanácskozási joggal meghívhat
bármely olyan személyt, aki a tárgyalt ügyek valamelyikében szervezetileg vagy szakmailag
érintett.
(9) Az elnökség határozatait általában nyílt, személyi kérdésekben titkos szavazással,
egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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(10) Az elnökség minden tagja köteles munkájáról a küldöttgyűlés ülésein tájékoztatást
adni.
(11) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

11. §
(1) A DÖK elnökét a küldöttgyűlés alakuló ülésén kell megválasztani a tisztségre pályázók
közül. Az elnök megbízatása megválasztásával, de legkésőbb a megválasztását követő
január 1-jén kezdődik. A DÖK elnökévé kooptálás útján megválasztott küldöttgyűlési
képviselő nem választható.
(2) Az elnök megbízatása megszűnik
a) a következő küldöttgyűlés megalakulásával,
b) a doktorandusz jogviszony megszűnésével vagy szüneteltetésével,
c) a küldöttgyűléshez benyújtott írásbeli lemondással,
d) az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány küldöttgyűlés általi elfogadása esetén,
e) a DÖK feloszlása esetén.
(3) A DÖK elnöke kétéves mandátumának lejárta előtt megüresedett tisztséget a
küldöttgyűlés harminc napon belül betölti. Az ilyen módon megválasztott új elnök
megbízatása az előző elnök eredeti megbízatásának lejártáig tart. Az átmeneti
időszakban az elnök jogköreit az alelnök gyakorolja.
(4) Amennyiben a DÖK az alakuló üléstől számított harminc napon belül, illetve a (3)
bekezdésben említett eset fennállása esetén nem választja meg a DÖK elnökét, a DÖK
jelen alapszabály rendelkezéséből kifolyólag feloszlik, és ismételt DÖK választásokat kell
lebonyolítani.
(5) Az elnök jogai és kötelezettségei:
a) szervezi és irányítja a DÖK munkáját, ennek során előkészíti, összehívja és vezeti a
küldöttgyűlés és az elnökség rendes és rendkívüli üléseit, előterjeszti a napirendi
javaslatot,
b) gondoskodik a küldöttgyűlés határozataiban szereplő feladatok végrehajtásáról,
c) javaslatot tesz az alelnök személyére, és javaslatát szóban indokolja,
d) kinevezi az ügyvivőket a küldöttgyűlés véleményének meghallgatásával,
e) tisztsége alapján tagja az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak, valamint az
egyetem Szenátusának,
f) javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen
bizottság megszüntetésére,
g) javaslatot tehet bármely képviselő valamely, a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó
feladattal való megbízására,
h) a DÖK kiadványainak felelős kiadója,
i) a DÖK nevében nyilatkozatot tehet,
j) képviseli a DÖK-öt egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon, a küldöttgyűlés és
az elnökség határozatainak megfelelően,
k) tanácskozási joggal részt vehet a DÖK bizottságainak ülésein, tájékoztatást kérhet
azok működéséről, tisztségviselőik munkájáról.
l) az EHÖK felkérésére tagokat delegálhat az EHÖK állandó bizottságaiba,
m) tanácskozási joggal résztvevője az EHÖK közgyűlésének
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12. §
(1) Az általános alelnök személyére a DÖK elnöke tesz javaslatot. Az alelnököt a
küldöttgyűlés alakuló ülésén kell megválasztani. Az alelnök megbízatása
megválasztásával, de legkésőbb a megválasztását követő január 1-jén kezdődik.
(2) Az alelnök megbízatása megszűnik
a) az új alelnök megválasztásával,
b) a küldöttgyűléshez benyújtott írásbeli lemondással,
c) a képviselői mandátum megszűnésével.
(3) Amennyiben az alelnök megbízatása bármilyen okból megszűnik, a küldöttgyűlés az
elnök javaslatára tizenöt napon belül új alelnököt választ.
(4) Az alelnök jogai és kötelezettségei
a) teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt abban az esetben, ha erre az elnök írásban
felhatalmazza, ha az elnök nyolc napnál tovább folyamatosan távol van, illetve
minden olyan esetben, amikor az elnök feladatainak ellátásában tartósan
akadályoztatva van,
b) végrehajtja a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, a küldöttgyűlés, valamint
az elnökség határozatait,
c) állandó kapcsolatot tart fenn a doktori iskolák, a karok és az Egyetem hasonló
feladatokat ellátó szerveivel,
d) állandó kapcsolatot tart fenn a hasonló feladatokat ellátó helyi, országos és
nemzetközi szervekkel és felsőoktatási intézményekkel,
e) tevékenységéről legalább havonta szóban a DÖK elnökségének, illetve félévente
írásbeli beszámoló formájában a küldöttgyűlés felé beszámol.

13. §
(1) Az ügyvivőket az elnök nevezi ki a DÖK küldöttgyűlése véleményének meghallgatásával.
(2) Amennyiben az ügyvivő megbízatása bármilyen okból megszűnik, az új ügyvivőt tizenöt
munkanapon belül ki kell nevezni, illetve meg kell választani.
(3) Az ügyvivő megbízatása megszűnik
a) az új ügyvivők kinevezésével,
b) az elnökhöz benyújtott írásbeli lemondással,
c) az elnök vagy a küldöttgyűlés általi visszahívással,
d) a képviselői mandátum megszűnésével.
(4) Az ügyvivő jogai és kötelezettségei:
a) végrehajtja a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, a küldöttgyűlés, valamint
az elnökség határozatait,
b) állandó kapcsolatot tart fenn a doktori iskolák, a karok és az Egyetem hasonló
feladatokat ellátó szerveivel,
c) állandó kapcsolatot tart fenn a hasonló feladatokat ellátó helyi, országos és
nemzetközi szervekkel és felsőoktatási intézményekkel,
d) tevékenységéről legalább havonta szóban a DÖK elnökségének, illetve félévente
írásbeli beszámoló formájában a küldöttgyűlésnek beszámol.

~9~

14. §
(1) A DÖK minden második év őszi szemeszterében bonyolítja le a DÖK tagjai és
tisztségviselői megválasztásának folyamatát, ide értve a DÖK elnökének megválasztását.
A választást a DÖK leköszönő küldöttgyűlése írja ki. A DÖK elnöke és tisztségviselői
megválasztásukat követően, de legkésőbb a következő év január 1-jén lépnek hivatalba.
(2) A választások lebonyolításának alapelveit a Szenátus hallgatói tagjainak választási
szabályzata, rendjét a jelen Alapszabály mellékletét képező Választási Szabályzat
tartalmazza.
(3) A DÖK elnökét és az alelnököt a küldöttgyűlésbe a választások útján bekerült egyéni
DÖK-képviselők maguk közül választják meg. Az elnök és az alelnök megválasztásához
abszolút többség szükséges.
(4) Az egyéni DÖK-képviselők esetében azok a jelöltek tekinthetők megválasztottnak, akik
sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot kapják. A választások során csak az a jelölt
lehet küldöttgyűlési képviselő, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább 20%-át
megszerezte.
(5) A DÖK választást az alábbi esetekben 15 munkanapon belül ki kell írni:
a) amennyiben a DÖK küldöttgyűlése feloszlatta magát,
b) amennyiben a DÖK küldöttgyűlése törvényességi felügyeleti jogkör alapján eljárva
lett feloszlatva,
c) amennyiben a szabályosan kiírt és lebonyolított DÖK választás az alacsony részvételi
arány miatt érvénytelen,
d) a 11. § (4) bekezdésében említett esetben.
(6) Az időközi választás eredményeként megalakult DÖK küldöttgyűlés mandátuma az
eredeti DÖK küldöttgyűlés mandátumának lejártáig tart.
(7) A DÖK elnökének megválasztására pályázat alapján a DÖK alakuló ülésén kerül sor.

15. §
(1) A doktorandusz fórum tagjai: a doktori iskolákba beiratkozott valamennyi doktorandusz,
akik véleménynyilvánítási joggal rendelkeznek.
a) DÖK képviselők számára a megjelenés kötelező
(2) A doktorandusz fórum összehívható:
a) a DÖK vezetőségének döntése alapján,
b) ha a doktoranduszok 1/3-a írásban kezdeményezi.
(3) A doktorandusz fórumnak összehívása esetén joga van a doktori iskolák valamennyi
doktoranduszát érintő rendkívüli fontosságú ügyekben véleményt nyilvánítani, illetve
javaslatokat megfogalmazni.
(4) A doktoranduszok fórumának levezetője a DÖK elnöke
(5) A doktorandusz fórumról jegyzőkönyvet kell készíteni
a) A jegyzőkönyvet 1 nem DÖK képviselőnek és egy DÖK képviselőnek ellenjegyeznie
kell.
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MELLÉKLETEK:

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA
A Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (továbbiakban DÖK),
tekintettel a Károli Gáspár Református Egyetem szervezeti és működési szabályzata, valamint a
Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata Alapszabályának vonatkozó
rendelkezéseire és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre, a fenti
szabályzatokból ráruházott jogosítványokkal élve a doktorandusz önkormányzati választások
lebonyolítása tekintetében a következő szabályzatot alkotja.
1. §
Általános rendelkezések
(1) A doktorandusz önkormányzati választások egyetemi szinten történnek.
(2) A DÖK képviselői mandátumukat a doktorandusz önkormányzati választások alkalmával
nyerik el.
(3) A DÖK közgyűlésébe minden doktori iskola doktorandusza választó és választható, azaz a
választás során a doktoranduszok doktori iskolától függetlenül bármely jelöltre leadhatják
szavazatukat, függetlenül attól, hogy a jelölt mely doktori iskola doktorandusza.
(4) A választás érvényes, ha a doktori iskolákba beiratkozott összes nappali tagozatos
doktorandusz legalább 25 %-a részt vett.
(5) A választás titkos szavazással történik.
(6) A képviselőket 2 évre választják.
2. §
A választás időpontja
(1) A választás időpontját a DÖK küldöttgyűlése határozza meg; illetve írja ki a választásokat,
úgy hogy annak időpontja a képviselők mandátumának lejártát megelőző időpontra essen. Az
Alapszabály 14. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben a doktorandusz önkormányzati
választásokat 15 munkanapon belül kell kiírni.
(2) A választások időtartama legalább 3 nap.
(3) Az időpont megállapításakor lehetőség szerint figyelembe kell venni a levelező tagozatos
doktoranduszok órarendjét.
(4) A választás időpontjáról, feltételeiről és a Választási Bizottság összetételéről a
doktoranduszokat a választást megelőzően legalább 5 nappal a Választási Bizottság által közzétett
hirdetményben értesíteni kell.
(5) A jelöltek listáját legkésőbb a választás megkezdésekor nyilvánosságra kell hozni és minden
doktorandusz számára hozzáférhetővé kell tenni.
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3. §
A Választási Bizottság
(1) A DÖK küldöttgyűlése a választással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a választás
tisztaságának ellenőrzésére és a kifogások elbírálására legalább négytagú Választási Bizottságot
választ, úgy, hogy minden doktori iskola képviselve legyen.
(2) A Választási Bizottság elnöke a DÖK küldöttgyűlésének döntése alapján a rektor vagy
valamely rektorhelyettes.
(3) A Választási Bizottság tagjai nem lehetnek jelöltek a választáson.

(4) A Választási Bizottság feladata különösen:
a) tájékoztatja a doktoranduszokat a választások szabályairól és a jelöltség feltételeiről,
b) összeállítja a jelöltek listáját,
c) ellenőrzi a választások tisztaságát,
d) felügyeli a szavazatszámlálás folyamatát,
e) elbírálja a választással összefüggő határozatok ellen érkezett kifogásokat,
f) elbírálja a választási időszak alatt, a választással kapcsolatos bármely kifogást, észrevételt,
g) kihirdeti a választások végeredményét,
h) ellátja a szabályzat által ráruházott egyéb feladatokat.
(5) A Választási Bizottság szükség szerint ülésezik.
(6) A Választási Bizottság ügyrendjét első ülésén maga határozza meg, és írásban rögzíti.
4. §
A jelöltség feltételei
(1) A jelöltlistára való felkerülés feltétele a pályázat benyújtása a Választási Bizottságnak a
választást megelőzően a választási hirdetményben foglaltaknak megfelelően.
(2) A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
a) nevét,
b) doktori iskolája megnevezését, doktoranduszi jogviszonya kezdetének időpontját,
c) Neptun-kódját,
d) elérhetőségét (cím, mobiltelefonszám, e-mail)
e) hallgatói jogviszonya igazolását,
f) egy igazolványképet,
g) tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
h) hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.
(3) A jelölt a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy jelen szabályzatot elolvasta, értelmezte és
rendelkezéseit, illetve a Választási Bizottság döntéseit magára nézve kötelező érvényűnek fogadja
el, továbbá a Választási Bizottság döntései elleni fellebbezési jogáról lemond.
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5. §
A választást megelőző időszak
(1) A választási időszak kezdő napját megelőzően legalább 1 nappal a Választási Bizottság
összeállítja és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját.
(2) A választási időszaklegfeljebb 2 hét, melynek első szakasza a jelöltállítás, mely legfeljebb 1
hét, második szakasza választási kampány, mely legfeljebb 1 hét. A kampányt utolsó napját
követő 00: 00-tól kezdődik a választás napja.
(3) A választási időszakban az Egyetem szellemiségével összeegyeztethető választási kampány
megengedett.
(4) A Választási Bizottság a választást megelőzően dönt a választás során használható
szavazóurnák számáról, illetve a szavazás helyéről.
(5) A Választási Bizottság szükség esetén a választási időszakban további urnák alkalmazásáról
rendelkezhet.
(6) A szavazás helyének meghatározása során a Választási Bizottság elrendelheti mozgó urnák
használatát.
6. §
A szavazás rendje
(1) A doktoranduszok szavazati jogukat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
(2) A doktoranduszok a szavazólapot a szavazóurnáknál kapják meg, és ezzel egyidejűleg aláírják
a választási névjegyzéket. A választási névjegyzék tartalmazza az aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok nevét, születési évét, anyja nevét, Neptun kódját és
lakcímét, vagy tartózkodási helyét. A választási névjegyzék összeállításáért a Választási
Bizottság felel.
(3) A jelöltek neve abc-sorrendben kerül fel a szavazólapra. A szavazólapokat a Választási
Bizottság készíti el.
(4) A szavazólapot a DÖK pecsétjével a szavazatszedők hitelesítik.
(5) A szavazólapon egyértelműen fel kell tüntetni
a) a jelölt nevét, doktori iskoláját és doktorandusz tanulmányai megkezdésének évét,
b) tájékoztatást arról, hogy a megválasztásra kerülő DÖK elnöke tisztsége alapján jelölt a
Szenátus választott tagjainak sorába.
(6) A leadott szavazat akkor érvényes, ha legfeljebb annyi név kerül „igen” szavazattal
egyértelmű megjelölésre, ahány doktorandusz képviselő megválasztható, továbbá a
szavazólap alján a szavazó feltüntette, hány jelöltet támogatott „igen” szavazatával.
(7) Érvénytelen az a szavazat, ahol a támogatott jelöltek száma nem egyezik meg a szavazólapon
feltüntetett rovatba bejegyzett számmal, nem minden támogatott jelölt neve mellett áll
egyértelmű „igen” megjelölés, illetve ha „igen” megjelölés több jelölt neve mellett szerepel,
mint ahány képviselő megválasztható.
(8) A szavazólapokat a választásra készített urnába kell elhelyezni, melynek ürességét előtte a
Választási Bizottság ellenőrizte, majd lezárta és a DÖK pecsétjével ellátta.
(9) A szavazóurna tetejét az egyes választási napok végén a Választási Bizottság legalább két
tagja aláírásával hitelesítve lezárja. A Választási Bizottság a szavazóurnát a választás napi
időtartamán kívül a Választási Bizottság elnöke által kijelölt helyiségben, mások által hozzá
nem férhető helyen elzárja.
(10) A választáson részt vevő doktoranduszok listája kizárólag a választás lebonyolításával és
annak felügyeletével megbízott szervek számára hozzáférhető.
(11) A választás lebonyolításában részt vevő szavazatszedőket a Választási Bizottság nevezi ki,
akik nem lehetnek a Választási Bizottság tagjai és jelöltek a választáson.
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(12) A választás eredményének az 5. § (7) bekezdésben meghatározott jogerőre emelkedését
követően a szavazólapokat meg kell semmisíteni.
7. §
A szavazatszámlálás
(1) Az urnát a szavazás lezárását követő 3 napon belül a Választási Bizottság bontja fel.
Urnabontásakor a Választási Bizottság minden tagjának jelen kell lennie.
(2) Az urna felbontásakor a Választási Bizottság tagjain kívül más nem lehet jelen.
(3) A szavazatok összeszámlálását legalább háromtagú Szavazatszámláló Bizottság végzi,
melynek tagjait a Választási Bizottság nevezi ki, úgy, hogy minden doktori iskola képviselve
legyen. A Szavazatszámláló Bizottság tagja kizárólag a választásokon jelöltként, illetve
szavazatszedőként részt nem vevő egyetemi polgár lehet.
(4) A szavazatszámlálás jegyzőkönyvét a Választási Bizottság egy tagja vezeti és azt elkészülte
után a Választási, illetve a Szavazatszámláló Bizottság valamennyi tagja kézjegyével
hitelesíti.
(5) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatszámlálás helyét, idejét, a jelöltek nevét,
évfolyamát, szakját, a leadott, az érvényes és az érvénytelen szavazatok számát, illetve azt,
hogy az egyes jelöltekre hány „igen” szavazat esett.
(6) A jegyzőkönyvet, a Választási Bizottság ügyrendjét a szavazatszámlálás lezárását követően a
DÖK irodájában lehet megtekinteni.
8. §
A választás eredménye
(1) A választások előzetes eredményét a Választási Bizottság a szavazatszámlálás befejezését
követő első munkanapon köteles kihirdetni.
(2) E tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szavazatszámlálás helyét, idejét, a jelöltek nevét, doktori
iskoláját, illetve azt, hogy mely jelöltek kerültek be a DÖK küldöttgyűlésébe.
9. §
Jogorvoslatok
(1) A választásokkal kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat a Választási Bizottság elnökéhez
kell benyújtani, írásbeli indoklással együtt.
(2) Kifogást bármely doktorandusz benyújthat, aki a választások során szavazatot adott le vagy
jelölt volt.
(3) A Választási Bizottság a panaszt a beérkezésétől számított 1 munkanapon belül köteles
elbírálni. A Választási Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
(4) A választások menetével kapcsolatos kifogásokat a választások ideje alatt lehet benyújtani.
(5) A választás előzetes eredménye elleni kifogás az előzetes eredmény kihirdetésének napját
követő napon nyújtható be.
(6) Ha a Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad,
a) megsemmisítheti a választás eredményét, melyről további intézkedés céljából tájékoztatja
a DÖK küldöttgyűlését,
b) megismételt szavazást rendelhet el,
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c) megsemmisítheti az egyes jelöltek eredményét.
(7) Ha a választás eredménye ellen kifogás az (5) bekezdésben említett határidőig nem érkezik,
illetve a Választási Bizottság a kifogást elutasítja, a választások eredménye véglegessé válik.
10. §
Átmeneti és záró rendelkezések
(1) Jelen szabályzat a Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusának jóváhagyását követő
napon lép hatályba.
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