A
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának
Alapszabálya

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzata a felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint
alkotja meg Alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály). Az Alapszabály rendelkezései nem
ellenkezhetnek az Apostoli Szentszék által kihirdetett kánoni normákkal és a fenntartó Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia által jóváhagyott szabályzatokkal.

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban:
EDÖK) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) doktorandusz hallgatóinak
egyetemi szintű érdekképviseleti szervezete. Az EDÖK döntései csakis azokban az esetekben terjednek
ki a Hittudományi Doktori Iskolára – a tisztán hitéleti képzés belső sajátosságainak tiszteletben
tartásából fakadóan –, ha azt a jelen Alapszabály kifejezetten nevesíti.
(2) Az EDÖK elnevezése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat,
rövidítése: PPKE EDÖK. Angol elnevezése: Doctoral Student Association of Pázmány Péter Catholic
University.
(3) Az EDÖK székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
(4) Az EDÖK nem önálló jogi személy.

2. § (1) Az EDÖK a jelen Alapszabályban rögzítettek szerint végzi tevékenységét, és gyakorolja
törvényben meghatározott jogait.
(2) Az EDÖK tagja az egyetem doktori iskoláinak (a továbbiakban: Doktori Iskolák) minden
doktorandusza, beleértve a Hittudományi Doktori Iskola doktoranduszait is, azzal, hogy a passzív
hallgatói jogviszony fennállása idején a doktorandusz az EDÖK-ben sem aktív, sem passzív választójogát
nem gyakorolhatja, és választott tisztséget nem tölthet be.

II. fejezet
Az EDÖK feladatai és jogai
3. § (1) Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat:
a) ellátja a Doktori Iskolák doktoranduszainak és a doktorandusz hallgatói jogviszonyon kívül
fokozatszerzési eljárásban résztvevők érdekképviseletét, érdekvédelmét;
b) elősegíti az oktatási színvonal emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósulását,
az oktatók és hallgatók közti kollegiális viszony kialakítását és fenntartását;
c) szorgalmazza a doktoranduszokat érintő egyetemi szabályozások megtartását, és őrködik azok
jogi normáknak való megfelelősége felett;
d) tevékenysége révén segíti a doktoranduszok szakmai, tudományos előmenetelét;
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e) információs csatornáin keresztül tájékoztatja a doktoranduszokat az EDÖK tevékenységéről, az
őket érintő jogszabályi és egyetemi szabályzati változásokról, valamint segíti az Egyetemi
Doktori és Habilitációs Tanácsnak (a továbbiakban: EDHT) és a doktori tanácsoknak a
doktoranduszokra vonatkozó döntéseiről történő korrekt tájékoztatást;
f) elősegíti és támogatja a doktoranduszok egymás közti tudományos és közösségi
együttműködéseinek kialakítását, ápolását;
g) kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzattal, és segíti annak működését;
h) kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más felsőoktatási intézmények doktorandusz
önkormányzataival, hazai és nemzetközi PhD/DLA szervezetekkel, kutatóintézetekkel és
tudományos testületekkel;
i) együttműködik a Doktori Iskolákkal a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fenntartásában
és ápolásában;
j) tudományos, kulturális, szociális, sport vagy más szabadidős programokat szervezhet
doktoranduszok és az Egyetem minden polgára számára;
k) elkötelezett a doktoranduszok részére nyújtott szolgáltatások színvonalának javításáért;
l) megszervezi saját szervezetét és működését, testületeinek, tisztségviselőinek választását,
biztosítja működésük feltételeit, megalkotja belső szabályait;
m) gondoskodik a rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű
felhasználásáról és megóvásáról;
n) támogatja az Egyetem és a Doktori Iskolák oktatói és oktatásszervezési tevékenységét,
észrevételeket, javaslatokat tesz az Egyetem működésével kapcsolatban;
o) gyakorolja a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározott jogosítványait;
p) dönt a jogszabályok és egyetemi szabályzatok által hatáskörébe utalt ügyekben;
q) kapcsolatot tart a Doktoranduszok Országos Szövetségével (a továbbiakban: DOSZ).
(2) Az EDÖK joga:
a) véleményt nyilvánítani a doktorandusz hallgatókat érintő kérdésekben;
b) dönteni a doktorandusz hallgatókat érintő olyan kérdésekben, amelyek a doktorandusz
hallgatók önigazgatásával kapcsolatosak;
c) megválasztani az EDÖK Választmányát.
(3) Az EDÖK – az Nftv. 61. § (1) és 63. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – egyetértési jogot gyakorol
az Egyetem szabályzatainak elfogadásakor és módosításakor az alábbi tárgykörökben:
a) doktoranduszok térítéseinek és juttatásainak rendje,
b) az oktatói munka hallgatói véleményezésének – a doktoranduszokra vonatkozó – rendje,
c) tanulmányi és vizsgarend.
(4) Az EDÖK – az Nftv. 61. § (2) és 63. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – közreműködik az oktatók
oktatói tevékenységének doktorandusz hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot
gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.

III. fejezet
Az EDÖK felépítése és működése
4. § (1) Az EDÖK döntéshozó testülete a küldöttgyűlés, hivatalos nevén az Egyetemi Doktorandusz
Önkormányzat Választmánya (a továbbiakban: Választmány), szavazati jogú tagjai a Doktori Iskolák
doktoranduszai által – az Nftv. 60. § (1) bekezdés b) pont szerint – választott képviselők (a
továbbiakban: a Választmány tagjai vagy választmányi tagok).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiterjednek a Hittudományi Doktori Iskola doktoranduszaira is.
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(3) Az EDÖK törvényes képviselője és a Választmány elnöke az EDÖK elnöke.

5. § (1) A Választmány jogai és feladatai:
a) elfogadja az EDÖK Alapszabályát és módosításait, amelynek jóváhagyására az ET jogosult;
b) megválasztja az EDÖK elnökét;
c) az egyetemi szabályzatokban foglaltaknak megfelelően tagot delegál az EDHT-be és az
Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságba (a továbbiakban: EMBB), továbbá tudományterületi/
tudományági szempontból kompetens doktorandusz tagokat delegál a tudományterületi/
tudományági doktori tanácsokba (a továbbiakban: TÁ-/TTDHT), ill. annak eseti bizottságaiba;
d) dönt a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása tárgyában;
e) javaslatot tehet az Egyetemi Doktori Szabályzat, illetve a Doktori Iskolák működési
szabályzatainak módosítására az EDHT-ban, illetve az illetékes TÁ-/TTDHT-kban;
f) együttműködik egyetemi szintű hallgatói és más szervezetekkel;
g) dönt az elnök visszahívásáról;
h) megválasztja a Választási Bizottság tagjait és elnökét, akik megerősítésére a rektor jogosult;
i) dönt a hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben;
j) eljár minden olyan doktoranduszokat érintő kérdésben, amelyet egyetemi szabályzat nem utal
más szerv hatáskörébe.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott döntés meghozatalához valamennyi választmányi
tag kétharmadának támogatása szükséges.

6. § (1) A Választmány félévente legalább egyszer ülésezik, a választmányi ülést az elnök hívja össze.
(2) Az elnök köteles összehívni az ülést az írásbeli közléstől számított 8 munkanapon belül:
a) a rektor írásbeli indítványára;
b) az EDHT elnökének írásbeli indítványára;
c) az Egyetem valamely doktori iskolája vezetőjének írásbeli indítványára;
d) a választmányi tagok legalább 30%-ának írásbeli kérelmére.
(3) A Választmány határozatképes, ha a választmányi tagok több mint fele-a jelen van.
(4) A napirendet a Választmány az ülés kezdetén nyílt szavazással fogadja el, az elnök
előterjesztésére, amely napirendre vonatkozóan előzetesen – írásban – minden választmányi tag
javaslatot tehet. Amennyiben az előterjesztett napirenddel a jelenlevő szavazati jogú tagok több, mint
fele egyetért, úgy a napirend elfogadást nyer.
(5) A Választmány ülései az Egyetem polgárai és oktatói számára nyilvánosak, amelyen szavazati joga
az elnöknek és a Választmány tagjainak van; konzultatív joggal rendelkezik a rektor és az EDHT elnöke.
(6) Zárt ülést kell elrendelni, ha
a) egy választmányi tag zárt ülést indítványoz, és a jelenlevő választmányi tagok több mint fele-a
támogatja;
b) a nyilvános ülés személyiségi jogokat sértene;
c) a rektor kifejezett rendelkezésére;
d) az EDHT elnök kifejezett rendelkezésére.
(7) Zárt ülésen csak a választmányi tagok, valamint a tanácskozási joggal rendelkező rektor, illetve az
EDHT elnöke vehet részt.
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(8) A Választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel (jelenlevők szavazatainak több
mint fele) hozza. Minden választott képviselő egy szavazattal rendelkezik. Nyílt szavazásnál
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(9) Személyi ügyekben, továbbá választmányi tagok 20%-ának kérésére titkos szavazást kell tartani.
Titkos szavazás esetén a Választmány az elnök javaslata alapján legalább 2 fős szavazatszámláló
bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság a szavazás előtt a kitöltetlen szavazólapokat
kézjegyével vagy az EDÖK pecsétjével hitelesíti. A szavazócédulákat a szavazást követően lezárt
borítékban fél évig kell tárolni.
(10) A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a Választmány határozatait
a szavazati arányokkal. A jegyzőkönyvet egy – az ülés elején nyílt szavazással kiválasztott – választmányi
tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz minden esetben jelenléti ívet kell csatolni, amely tartalmazza a
megjelentek nevét és aláírását, megkülönböztetve a szavazati joggal, konzultatív joggal, vagy a
nyilvánosság jogán jelenlévő résztvevőket. A jegyzőkönyvet a választmányi ülést követő 5 évig kell
megőrizni.

7. § (1) Két választmányi ülés közötti időszakban választmányi döntést igénylő, egyszerűbb megítélésű,
sürgős kérdésekben az elnök kezdeményezésére elektronikus úton is születhet döntés.
(2) Nem tartható elektronikus szavazás személyi kérdésekben, illetve olyan feltételekkel, amelyek nem
teszik lehetővé a szavazásban részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók
olyan feltételek, amelyek valamely tag vagy a tagok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos
különbségtételt eredményeznek.
(3) Az elnök az eldöntendő kérdést a kérdés eldöntéséhez szükséges dokumentumokkal együtt
megküldi a Választmány tagjainak az egyetemi elektronikus levelezési rendszeren, a válasz határidejének
meghatározásával. A választmányi tagok saját egyetemi e-mailfiókjukból – egyéni azonosító
használatával – visszaigazolják a kérdés és a csatolt mellékletek megérkezését, illetve megválaszolják a
kérdést. ,
(4) Szavazni „az előterjesztést támogatom, a szavazatom igen”, „az előterjesztést nem támogatom, a
szavazatom nem”, „tartózkodom” és „a kérdés ülés nélkül nem dönthető el” szavazattal lehet. A
határozat a választmány valamennyi tagja több mint felének „igen” szavazatával hozható meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök az elektronikus szavazás részletes
eredményét kihirdeti az egyetemi elektronikus levelező rendszeren keresztül. Az elektronikus szavazás
eredményét határozatba kell foglalni.
(5) A Választmány tagjai számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a többi tagnak az eldöntendő
kérdésre vonatkozó hozzászólásait megismerhessék.
(6) Amennyiben „a kérdés ülés nélkül nem dönthető el” szavazatok száma a választmányi tagok több
mint felének válasza, a kérdés megvitatására, eldöntésére választmányi ülést kell összehívni.
(7) Az elnök vagy általa megnevezett megbízottja az elektronikus szavazás hitelességének megállapítása
céljából jegyzőkönyvet készít a szavazásra bocsátott kérdés eljuttatásának módjáról és időpontjáról, a
szavazatot leadó tag válaszának tartalmáról és időpontjáról, valamint a feladó e-mail címéről. Az
elektronikus szavazás eredményét és az arról készült jegyzőkönyvet egy (a szavazás levezetésében és a
jegyzőkönyv elkészítésében részt nem vett) választmányi tag hitelesíti, és erről legkésőbb a következő
választmányi ülésen tájékoztatást ad.
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(8) Elektronikus szavazás útján érvényes mandátummal rendelkező választási bizottság is hozhat
döntést. A választási bizottság által lebonyolított elektronikus szavazásra a jelen szakasz (1)–(7)
bekezdések irányadóak azzal, hogy az elnök személyének a választási bizottság elnöke, a Választmánynak
a választási bizottság felel meg.

8. § (1) Rendkívüli körülmények között, amikor választmányi ülést tartani személyes jelenléttel nem
lehet, de a megtárgyalandó ügyek természete a vita mellőzését nem teszi lehetővé, vagy annak mellőzése
nem célszerű, az ülés az Egyetem által biztosított, egyedi azonosításra alkalmas, valós idejű mozgóképés hangközvetítésre alkalmas elektronikus rendszerben is megtartható (a továbbiakban: Online Ülés).
(2) Titkos szavazást Online Ülés keretében csak a titkosságot biztosító – Egyetem által rendelkezésre
bocsátott – elektronikus rendszerben lehet.
(3) Az ülés jegyzőkönyvezésére a 6. § (10) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

9. § (1) Az EDÖK elnöke:
a) képviseli az EDÖK-öt a DOSZ küldöttgyűlésében, valamint bármely hazai és nemzetközi
fórumon egy személyben;
b) kapcsolatot tart az Egyetem, az EDHT, az EMBB és az EHÖK vezetésével;
c) összehívja a választmányi ülést, és összeállítja annak napirendjét, valamint gondoskodik a
Választmány határozatainak végrehajtásáról;
d) irányítja az EDÖK tevékenységét;
e) javaslatot tesz a rektor felé az EDÖK választás kiírására;
f) javaslatot tesz a választási bizottság tagjaira;
g) önállóan eljár az Alapszabály, valamint a Választmány által hatáskörébe utalt ügyekben;
h) a választmányi üléseken beszámol az előző ülés óta végzett munkájáról.
(2) Az elnök megválasztására évente a lezajlott és eredményes EDÖK-választást követő első
választmányi ülésen kerül sor. Elnöknek választható a Választmány bármelyik tagja, egyszerű
többséggel. Amennyiben a legtöbb szavazatot kapott jelölt nem szerzi meg a szükséges
szavazatmennyiséget, 8 napon belül második fordulót kell tartani, amelyen csak az első fordulóban
legtöbb szavazatot kapott két jelölt indulhat. A második fordulóban a Választmány a több szavazatot
kapott jelöltet választja meg elnöknek. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást
mindaddig, amíg ez elnökválasztás eredményes nem lesz.
(3) Az elnök mandátuma a következő elnök megválasztásáig tart. Az elnök mandátuma megszűnik:
a) mandátuma lejártával;
b) doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszűnésével;
c) lemondásával vagy visszahívásával;
d) cselekvőképessége megszűnésével, halálával, valamint amennyiben a bíróság jogerős
határozatával közügyek gyakorlásától eltiltja, vagy büntetőeljárásban jogerős határozatban
bűnösségét kimondja.
(4) Az elnök nem lehet tagja a választási bizottságnak.
(5) Az elnök visszahívását a Választmány egyharmada kezdeményezheti. Az elnök visszahívásáról a
Választmány minősített többséggel (összes leadott szavazat több mint kétharmada), titkos szavazással,
soron kívül dönt.
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(6) Az elnök mandátumának megszűnése esetén időközi elnökválasztást kell tartani. Az időközi
elnökválasztáson megválasztott elnök mandátuma a következő évi választások után hivatalba lépő új
elnök megválasztásáig tart. Amennyiben nem kerül sor új választásra, a választás esedékessége évének
végén szűnik meg az elnöki mandátum.
(7) Az elnök a helyettesítésére vagy konkrét feladatkörök ellátása céljából elnökhelyettes választását
kezdeményezheti a Választmánynál a választmányi tagok közül. Az elnökhelyettes megválasztáshoz az
ülésen résztvevő választmányi tagok egyszerű többségének szavazata szükséges.

IV. fejezet
Az EDÖK választására vonatkozó rendelkezések
10. § (1) EDÖK választmányi tag lehet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bármely doktorandusza,
beleértve a Hittudományi Doktori Iskola doktoranduszait is. A Választmány tagjait a Doktori Iskolák
hallgatói titkos szavazás útján közvetlenül választják egy évre. A választás érvényes, amennyiben – az
Nftv. 60. § (1) bekezdés b) pontja szerint – azon az adott DI (azon belüli tudományág/program) teljes
idejű nappali képzésében résztvevő doktoranduszok legalább 25%-a igazoltan részt vett.
(2) Az EDÖK Választmányának tagja
a) megbízatási ideje – valamennyi EDÖK tisztségének időtartamát egybeszámítva – legfeljebb
négy év lehet,
b) nem tölthet be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehet
tagja a felügyelőbizottságnak, nem láthat el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási
intézmény hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt összeférhetetlenséget, ha az előzetesen fennállt, a
Választmány alakuló üléséig, egyéb esetben annak felmerülésétől számított 30 napon belül meg kell
szüntetni.
(4) A választmányi tag mandátuma megszűnik:
a) a következő Választmány megalakulásakor, amennyiben nem választották meg újra;
b) lemondásával;
c) doktorandusz hallgatói jogviszonyának megszűnésével;
d) cselekvőképessége megszűnésével, halálával, valamint amennyiben a bíróság jogerős
határozatával közügyek gyakorlásától eltiltja, vagy büntetőeljárásban jogerős határozatban
bűnösségét kimondja;
e) összes EDÖK választmányi mandátumát figyelembe véve, az azt követő napon, amikor
mandátumainak összesített időtartama eléri a 4 évet;
f) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok beálltától számított 30 nap
elteltével, ha időközben az összeférhetetlenségi okot nem szüntette meg.
(5) A Választmányban doktori iskolánként, multidiszciplináris doktori iskola esetén
tudományáganként, a Hittudományi Doktori Iskola esetében programonként egy-egy tag képviseli a
doktoranduszokat.
(6) Az EDÖK rendes választását évente az elnök előterjesztésére a rektor írja ki. A választás
jelölőidőszakkal kezdődik, amely legalább 5 munkanapot foglal magába, és további legfeljebb 10
munkanappal meghosszabbítható. A választási időszak szintén legalább 5 munkanapot foglal magába,
amely további legfeljebb 5 munkanappal meghosszabbítható. A választás eredményét urnazárást
követően 3 munkanapon belül közzé kell tenni. Fellebbezni írásban, indoklást mellékelve a kihirdetést
követő 3 munkanapon belül lehet a választási bizottságnál.
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(7) A rektor saját belátása szerint jogosult kiírni az EDÖK választást, ha:
a) a hivatalban lévő Választmány összes tagjának mandátuma megszűnik anélkül, hogy az elnök
– mandátumának megszűnését megelőzően – új választás kiírását kezdeményezte volna a
rektornál, vagy
b) az elnök a hivatalban lévő Választmány megalakulását követő egy éven belül nem
kezdeményezi a következő választás kiírását a rektornál.
(8) A választás eredményesen zárul, amennyiben a 10. § (1), (3) és (5) bekezdésben leírt feltételek
teljesültek, és a választási bizottsághoz fellebbezés a megadott határidőn belül nem érkezett.
Amennyiben az előbbi feltételek nem teljesülnek, a választást minden érintett DI-ban vagy azon belüli
tudományág/program vonatkozásában meg kell ismételni.

11. § (1) A választások lebonyolítására legalább három fős választási bizottságot (a továbbiakban: VB)
kell létrehozni, elnökét és tagjait a Választmány jelöli, és a rektor bízza meg, azzal, hogy a VB elnöke az
Egyetem valamely oktatója, kutatója vagy adminisztratív munkakörben dolgozó munkavállalója.
(2) A VB feladata:
a) a jelölőidőszakban beérkezett jelölések feldolgozása és közzététele;
b) a választás technikai előkészítése, lebonyolítása vagy segítségnyújtás a lebonyolításban;
c) a leadott szavazatok számlálása, az eredmény kihirdetése;
d) a választás és saját működésének dokumentálása;
e) a választással kapcsolatos jogorvoslati kérelmek elbírálása;
f) a választásokról beszámolni a rektornak, az elnöknek és a Választmánynak.
(3) A VB üléseiről, az urnabontásról és szavazatszámlálásról jegyzőkönyv készül. A VB mandátuma az
új választmány megalakulásáig tart, azt követően az esetleges feladatait a Választmány látja el a
következő VB létrehozásáig. A VB ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A VB
valamennyi kérdésben a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazatával dönt. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. A VB dönthet a választás felfüggesztéséről. A VB által meghozott
döntések ellen az érintett személy kifogással élhet a Választmánynál a közléstől számított 3
munkanapon belül.
(4) A választási eredményt a VB hirdeti ki a NEPTUN rendszeren keresztül, a kihirdetés hivatalos
időpontja a NEPTUN rendszerben kiküldött értesítő levél elküldésének időpontja. A VB a választási
eredményt egyéb felületen is közzéteheti.
(5) A választások törvényességi felügyeletét a rektora látja el, személyesen, vagy arra kijelölt
személy/személyek útján. Utóbbiak kötelesek az észlelt és bizonyítható visszaélésekre haladéktalanul
felhívni a VB és a rektor figyelmét. A VB ilyen esetben azonnal el kell, hogy rendelje a választás
felfüggesztését, valamint jegyzőkönyvet felvenni az eseményről. Ezt meg kell küldeni a rektor számára.

12. § (1) A választáson jelöltté válhat az Egyetem valamennyi aktív státuszú doktorandusz hallgatója,
valamint az a doktori képzésbe felvételt nyert személy vagy passzív státuszú doktorandusz hallgató, aki
írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a megválasztandó Választmány megalakulásáig aktív félévre
bejelentkezik. Ha a Választmány megalakulásáig a jelölt a fenti feltételt nem teljesíti, a VB a választási
eredményét törli, és a választási eredményt a 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölhető személy a Doktori Iskolák honlapján közzétett
jelölőlapot, amely adatkezelési hozzájárulást is magában foglal, a választási hirdetményben megadott
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határidőre két példányban, kitöltve és saját kezűleg aláírva benyújtsa a saját doktori iskolája
titkárságán nyitva tartási időben.
(3) A VB a jelölőlap benyújtóját felveszi a jelöltek névjegyzékébe, ha megállapítja, hogy
a) valóban rendelkezik a választáson passzív választójoggal, valamint
b) bemutatkozásában és céljainak ismertetésében nincs olyan adat vagy cél, amely az egyetem
szellemiségével összeegyeztethetetlen.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az a) pont tekintetében a doktori iskola
titkársága szolgáltat adatot a választási bizottságnak, a b) pont tekintetében – kétség esetén – a
választási bizottság kérésére a rektor vagy az általa kijelölt más személy foglal állást.
(5) Ezután a doktori iskola (program) titkársága a jelölt jelölőlapját – a Neptun-kód, az adatkezelési
hozzájárulás, az aláírás és – igény esetén – az arckép kitakarása után – a doktori iskola honlapján
közzéteszi, ahonnan a választók tájékozódhatnak a jelöltekről.
(6) A választással kapcsolatos hirdetmények kizárólag az Egyetem területén belül, valamint az
Egyetem, az EDÖK, a Doktori Iskolák és a karok hivatalos weboldalain és közösségi média felületein
helyezhetők el.

13. § (1) Szavazni kizárólag a választási időszakban lehet. Ennek során minden doktorandusz csak
egyszer szavazhat, a szavazat leadását jelenléti ív aláírásával igazolja. Minden doktorandusz a saját
doktori iskolájából (azon belül tudományágából/programjából) induló jelöltre szavazhat.
(2) A szavazólap tartalmazza az érvényes jelölőlapot benyújtott jelöltek neveit ábécé sorrendben;
doktori iskolájának nevét, az azon belüli tudományág / doktori program nevét (ha releváns); valamint
a VB hitelesítő jelét (doktori iskolai vagy egyéb pecsét, kézjegy). A szavazat érvényes, ha azt hitelesített
szavazólapon adták le, és abból a választói szándék kétséget kizáróan megállapítható. A szavazás
lezárulása után a fel nem használt szavazólapokat lezárt borítékban a VB részére el kell juttatni, amely
köteles azt ugyanazon napon belül megsemmisíteni.
(3) A szavazólapok gyűjtése arra kijelölt urnában történik. Az urnát a választási időszak végén a VB
elnöke bonthatja föl legalább egy bizottsági tag jelenlétében. Az urnabontásról jegyzőkönyv készül,
amely tartalmazza
a) az urnabontás időpontját;
b) az urnabontásnál jelenlévő személyek nevét;
c) az összes leadott szavazat, az összes érvénytelen szavazat, és a jelöltekre leadott érvényes
szavazatok számát;
d) a szavazatszámlálók nevét és aláírását.
(4) Doktori iskolánként, ill. azon belül tudományáganként/programonként a legtöbb szavazatot
kapott jelölt nyeri el a választmányi tagságot.
(5) Amennyiben az alakuló ülés előtt egy megválasztott tag kiesik, vagy egy választmányi tagság
megszűnte következtében egy DI vagy azon belüli tudományág/program képviselője kiesik a
Választmányból, úgy a legutóbbi érvényes választáson ugyanazon DI-ből, vagy annak ugyanazon
tudományágából/programjából legtöbb szavazatot elnyert azon jelölt válik teljes jogkörrel a ciklus
hátralévő időszakára a Választmány tagjává, aki a tisztség betöltését vállalja. Amennyiben a mandátum
a fentiek szerint nem adható ki, a választást az adott DI vagy azon belüli tudományág/program
vonatkozásában meg kell ismételni.
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14. § (1) A választás az Egyetem által használt, egyedi azonosításra alkalmas, elektronikus
rendszerben is történhet, amelyhez a rendszer gondozását végző egyetemi szervezeti egység ad
informatikai támogatást. Az elektronikus választásra megfelelően alkalmazni kell a 13. §-ban foglalt
szabályokat.

V. fejezet
Átmeneti, értelmező és hatályba léptető rendelkezések
15. § (1) Ahol a jelen Alapszabály doktoranduszt említ, azon érteni kell a doktori képzést 2016.
szeptember 1-je előtt megkezdett, és a jelen Alapszabály hatálybalépése után is fennálló doktorjelölti
jogviszonyban levő személyeket is.
(2) A jelen Alapszabály hatályba lépését megelőzően megválasztott választmányi tagok mandátuma
a jelen Alapszabály hatályba lépésének évében esedékes választás eredményeként létrejövő
Választmány megalakulásáig tart, az elnök mandátuma a következő elnök megválasztásáig szól.

16. § (1) A jelen Alapszabályt az EDÖK Választmánya 2021. január 19-én fogadta el.
(2) A jelen Alapszabály az Egyetemi Tanács általi jóváhagyását követő napon lép hatályba.
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