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A Semmelweis Egyetem 

Doktorandusz Önkormányzatának 

Alapszabálya 

 

A Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint alkotja meg Alapszabályát 

(továbbiakban: Alapszabály). 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § (1) A Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: DÖK) a Semmelweis 

Egyetem (továbbiakban: Egyetem) doktorandusz hallgatóinak és doktorjelöltjeinek egyetemi szintű 

érdekképviseleti szervezete. 

(2) A DÖK elnevezése: Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzat, rövidítése: SE DÖK. Angol 

elnevezése: Doctoral Student Association of Semmelweis University. 

(3) A DÖK székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

2. § (1) A Doktorandusz Önkormányzat a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának (továbbiakban 

Doktori Iskola) képzésében résztvevő minden doktorandusz és a Doktori Iskola doktorjelöltjeinek 

képviseletét és érdekvédelmét ellátja. 

(2) A Doktorandusz Önkormányzat tagja a Doktori Iskola minden beiratkozott doktorandusza és a Doktori 

Iskola doktorjelöltjei. 

(3) A DÖK nem önálló jogi személy. 

(4) A Doktorandusz Önkormányzat működését, valamint a jogszabályokban, az egyetemi szabályzatokban 

és más szabályozásokban meghatározott feladatok elvégzését az Egyetem, a Doktori Iskola és a hallgatói 

önkormányzat éves költségvetésében támogathatja. 
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II. fejezet 

A DÖK feladatai és jogai 

3. § (1) A Doktorandusz Önkormányzat:  

a) ellátja a Doktori Iskola doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek 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 és doktorjelölteket érintő egyetemi szabályozások betartását és 

őrködik azok jogi normáknak való megfelelősége felett; 

d) támogatja és segíti a doktoranduszok, doktorjelöltek szakmai, tudományos előmenetelét; 

e) információs csatornáin keresztül tájékoztatja a doktoranduszokat és doktorjelölteket a DÖK 

tevékenységéről, az őket érintő jogszabályi és egyetemi szabályzati változásokról, valamint segíti a 

Doktori Titkárság informáló tevékenységét; 

f) elősegíti és támogatja a doktoranduszok és doktorjelöltek egymás közti tudományos és közösségi 

együttműködéseinek kialakítását, ápolását; 

g) kapcsolatot tart a graduális képzés hallgatói önkormányzatával és segíti annak működését; 

h) kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más doktori iskolákkal, hazai és nemzetközi PhD/DLA 

szervezetekkel, kutatóintézetekkel és tudományos testületekkel; 

i) együttműködik a Doktori Iskolával a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és 

ápolásában, igény szerint segíti az Egyetemen tevékenykedő külföldi doktoranduszokat; 

j) tudományos, kulturális, szociális, sport vagy más szabadidős programokat szervezhet 

doktoranduszok, doktorjelöltek és az Egyetem minden polgára számára; 

k) elkötelezett a doktoranduszok és doktorjelöltek részére nyújtott szolgáltatások színvonalának 

javításáért; 

l) pályázatot írhat ki, díjat alapíthat és adományozhat oktatóknak, doktoranduszoknak, 

doktorjelölteknek és más személyeknek, szervezeteknek; 

m) megszervezi saját szervezetét és működését, testületeinek, tisztségviselőinek választását, biztosítja 

működésük feltételeit, megalkotja belső szabályait; 

n) gondoskodik a rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról 

és megóvásáról; 

o) támogatja az Egyetem és a Doktori Iskola oktatói és oktatásszervezési tevékenységét, 

észrevételeket, javaslatokat tesz az Egyetem működésével kapcsolatban; 

p) gyakorolja a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározott jogosítványait; 

q) dönt a jogszabályok és egyetemi szabályzatok által hatáskörébe utalt ügyekben; 

r) kapcsolatot tart a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSz). 

(2) A DÖK egyetértési jogot gyakorol az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor 

és módosításakor a doktoranduszokat és doktorjelölteket érintő kérdésekben az alábbi körben: 

a) az oktatói munka hallgatói (doktorandusz) véleményezésének szabályzatát érintő döntéseknél; 
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b) a Doktori Szabályzat doktoranduszokat és doktorjelölteket érintő szabályainak elfogadásakor és 

módosításakor; 

c) a térítési és juttatási szabályzat, a doktoranduszok és doktorjelöltek által fizetendő díjak és tandíj 

szabályzatának elfogadása és módosítása kérdésében; 

d) ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 

(3) A DÖK javaslattal élhet a doktori képzés struktúrájának kialakítására és módosítására vonatkozóan, 

továbbá javaslatot tehet a doktori képzésben szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére 

és külső oktatók (előadók) meghívására. 

(4) A DÖK az Nftv. 12. § (7) bekezdés c) pont alapján 1 fő képviselőt delegál az Egyetem Szenátusába 

(továbbiakban: Szenátus). 

 

III. fejezet 

A DÖK felépítése és működése 

4. § (1) A DÖK döntéshozó testülete a küldöttgyűlés, hivatalos nevén a Doktorandusz Önkormányzat 

Választmánya (továbbiakban: választmány). 

(2) A Doktorandusz Önkormányzat törvényes képviselője és a választmány elnöke a DÖK elnöke. A DÖK 

elnöke a Szenátus szavazati jogú tagja.      

(3) A DÖK tisztségviselői az SE DÖK elnöke, elnökhelyettese és alelnökei.      

(4) A DÖK ügyvivői a DÖK elnök megbízottjai. 

5. § (1) A választmány jogai és feladatai: 

a) elfogadja a DÖK Alapszabályát és módosításait; 

b) megválasztja a DÖK elnökét (továbbiakban: elnök); 

c) a Doktori Szabályzatnak megfelelően tudományos fokozattal rendelkező tagot delegál az Egyetemi 

Doktori Tanácsba (továbbiakban: EDT); 

d) az egyetemi szabályzatokban meghatározottak szerint doktorandusz tagokat delegál az EDT és az 

Egyetem bizottságaiba; 

e) javaslatot tesz a Doktori Szabályzat módosítására; 

f) együttműködik egyetemi szintű hallgatói és más szervezetekkel; 

g) dönt a DÖK éves költségvetéséről, a rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásról; 

h) dönt a DÖK által osztott közéleti ösztöndíjakról; 

i) dönt a választmány által kiírt pályázatok elbírálásáról; 

j) dönt a DÖK által létrehozott díjak és elismerések adományozásáról; 

k) dönt az elnök visszahívásáról; 

l) megválasztja a Választási Bizottság tagjait és elnökét; 
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m) meghatározza a határozatok iktatásának rendjét; 

n) dönt a hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben; 

o) eljár minden olyan doktoranduszokat és doktorjelölteket érintő kérdésekben, amelyet egyetemi 

szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. 

6. § (1) A választmány félévente legalább egyszer ülésezik, a választmányi ülést a DÖK elnöke hívja össze. 

Az elnök köteles összehívni az ülést az írásbeli közléstől számított 8 munkanapon belül: 

a) a rektor írásbeli indítványára; 

b) az EDT vezetőjének írásbeli indítványára; 

c) a választmányi tagok legalább 30%-ának írásbeli kérelmére. 

(2) A választmány határozatképes, ha a választmányi tagok több mint 50%-a jelen van. 

(3) A napirendet a választmány az ülés kezdetén nyílt szavazással fogadja el. Napirendre javaslatot tehet a 

választmány bármely tagja. Amennyiben a javaslattal a jelenlevő szavazati jogú tagok több mint fele 

egyetért, úgy azt napirendre kell tűzni. 

(4) A választmány ülései az Egyetem polgárai számára nyilvánosak. Zárt ülést kell elrendelni, ha 

a) egy választmányi tag zárt ülést indítványoz, és a választmány jelenlevő tagjainak több mint 50%-a 

támogatja; 

b) a nyilvános ülés személyiségi jogokat sértene; 

c) a nyilvános ülés üzleti titkot sértene. 

(5) Zárt ülésen csak a választmányi tagok, valamint a választmány által előzetesen titkos szavazással 

elfogadott meghívottak vehetnek részt. 

(6) A választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel (jelenlevők szavazatainak több mint 

fele) hozza. Minden választott képviselő 1 szavazattal rendelkezik. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség 

esetén az elnök      szavazata dönt. 

(7) Személyi ügyekben, továbbá a jelenlevő választmányi tagok 20%-ának kérésére titkos szavazást kell 

tartani. Titkos szavazás esetén a választmány az elnök javaslata alapján nyílt szavazással szavazatszámláló 

bizottságot (továbbiakban: SZB) választ (1 fő SZB elnök és legalább 1 fő SZB tag). A szavazatszámláló 

bizottság a szavazás előtt a kitöltetlen szavazócédulákat kézjegyével vagy a DÖK pecsétjével hitelesíti. A 

szavazócédulákat a szavazást követően lezárt borítékban fél évig kell tárolni. 

(8) A választmány üléseiről nyílt szavazás útján választott jegyzőkönyvvezető által készített jegyzőkönyv 

készül, amelynek tartalmaznia kell a választmány határozatait a szavazati arányokkal. A jegyzőkönyvet 

legalább egy, az ülés elején nyílt szavazással választott választmányi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz 

minden esetben jelenléti ívet kell csatolni, amely tartalmazza a megjelentek nevét és aláírását. A 

jegyzőkönyvet a választmányi ülést követő 5 évig kell megőrizni. 

(9) A választmány ülését az elnök vagy az elnök által kijelölt ülésvezető tartja.  
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(10) Minden egyes napirendi pontban a jelenlévők felszólalhatnak, mely felszólalás három perc hosszú 

lehet. Másik felszólaló kérdése esetén ugyanazon napirendi kérdésben a felszólaló ismét maximális három 

percben válaszol. A szükségtelenül elnyúló diszkussziót az elnök vagy az ülésvezető berekesztheti.  

7. § (1) Két választmányi ülés közötti időszakban választmányi döntést igénylő,, 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 a belső levelezési rendszeren, a válasz határidejének meghatározásával. A 

választmányi tagok saját emailjükről – egyéni azonosító használatával – visszaigazolják a kérdés és a csatolt 

mellékletek megérkezését, illetve megválaszolják a kérdést. 

(4) Szavazni „igen”, „nem”, „tartózkodom”, illetve elektronikus szavazás esetén „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 közzéteszi a belső levelező rendszeren. 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. 

(8) Elektronikus szavazás útján érvényes mandátummal rendelkező Választási Bizottság is hozhat döntést. 

A Választási Bizottság által lebonyolított elektronikus szavazásra jelen paragrafus (1)-(7) bekezdések 

irányadóak azzal, hogy az elnök személyének a Választási Bizottság elnöke, a választmánynak a Választási 

Bizottság felel meg.      

8. § (1) Két választmányi ülés között a választmány személyi kérdésekben választmányi ülés 

összehívásának akadályoztatása esetén az elnök kezdeményezésére urnás szavazással dönthet. 

(2) A választmány elektronikus szavazással dönt arról, hogy az adott személyi kérdésekről urnásan 

történhet e szavazás. 
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(3) A választmány elektronikus nyílt szavazással a szavazatszámláló bizottságba az elnök által delegált 

legalább 2 főről dönt.  

(4) A szavazatszámláló bizottság a szavazócédulákat előkészíti, melyet a szavazatszámláló bizottság tagjai 

kézjegyükkel vagy a DÖK pecsétjével hitelesítenek.  

(5) A szavazócédulákat és a lezárt urnát a Doktori Iskola egy kijelölt munkatársa számára eljuttatják. Az 

urnát kézjegyükkel hitelesítik, úgy, hogy annak megnyitása a kézjegy elmozdulásával járjon. 

(5) Az elnök kiírja a személyi szavazásra meghatározott időszakot, a szavazás helyszínét és a kijelöli a 

Doktori Iskola urnát őrző munkatársát. 

(6) A szavazásra meghatározott időszakot követően a szavazatszámláló bizottság az urnát megbontja, a 

szavazatokat összeszámolja, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A szavazócédulákat fél évig lezárt 

borítékban kell tárolni. 

 

9. § (1) A DÖK elnöke: 

a) képviseli a DÖK-öt az Egyetem Szenátusában, az EDT ülésein, a DOSz Küldöttgyűlésében, 

valamint bármely hazai és nemzetközi fórumon egy személyben; 

b) távolléte vagy akadályoztatása esetén az EDT ülésein és a DOSz Küldöttgyűlésében birtokolt 

képviseleti jogát másik doktorandusz tagra átruházhatja; 

c) kapcsolatot tart az Egyetem, az EDT, a Doktori Titkárság és a hallgatói önkormányzat vezetésével; 

d) jogosult nyilatkozni a DÖK-öt érintő kérdésekben; 

e) összehívja a választmányi ülést és összeállítja annak napirendjét, valamint gondoskodik a 

választmány határozatainak végrehajtásáról; 

f) irányítja a DÖK tevékenységét, irányítja és szervezi a DÖK gazdálkodását; 

g) kiírja a DÖK választását, javaslatot tesz a Választási Bizottság tagjaira; 

h) önállóan eljár az Alapszabály valamint a választmány által hatáskörébe utalt ügyekben; 

i) a választmányi üléseken beszámol az előző ülés óta végzett munkájáról. 

(2) Az elnök megválasztására évente a lezajlott és eredményes DÖK választást követő első választmányi 

ülésen kerül sor. Elnöknek választható a Doktori Iskola bármely választmányi tag doktorandusza vagy 

doktorjelöltje, 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 két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat. A második fordulóban a választmány a legtöbb 

szavazatot kapott jelöltet választja meg elnöknek. 

(3) Az elnök mandátuma a következő elnök megválasztásáig tart. Az elnök mandátuma megszűnik: 

a) mandátuma lejártával; 

b) doktoranduszi jogviszonyának, vagy doktorjelölti státuszának végleges megszűnésével; 

c) lemondásával vagy visszahívásával; 
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d) cselekvőképessége megszűnésével, halálával, valamint amennyiben a bíróság jogerős határozatával 

közügyek gyakorlásától eltiltja, vagy közvádas büntetőeljárásban jogerős határozatban bűnösségét 

kimondja. 

(4) Az elnök nem lehet tagja a Választási Bizottságnak. 

(5) Az elnök visszahívását a választmány legalább egyharmada kezdeményezheti. Az elnök      

visszahívásáról a választmány minősített többséggel (az összes választmányi tag legalább kétharmadának 

szavazata), titkos szavazással, soron kívül dönt. 

(6) Az elnök mandátumának megszűnése esetén időközi elnökválasztást kell kiírni. Az időközi 

elnökválasztáson megválasztott elnök mandátuma a következő rendes választásig tart. Elnöki mandátum 

megszűnése esetén a következő elnök megválasztásáig az elnök feladatait a választmány által megbízott 

választmányi tag látja el. 

10. §. (1) A DÖK elnökhelyettese 

(a) A DÖK elnökhelyettese az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel jár 

el. 

(b) Az elnökhelyettes a tevékenységéért – a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint 

- felelősséggel tartozik. 

(c) A DÖK Választmánya 1 éves időtartamra választja az elnök jelölésére a DÖK 

elnökhelyettesét. Az elnökhelyettes megbízatása megszűnik az őt jelölő elnököt követő új elnök 

mandátumának kezdetével. 

(d) Az elnökhelyettes a fentieken túl jogosult ellátni az elnök által hatáskörébe utalt ügyeket. 

(e) Az elnök mandátumának megszűnése esetén, az elnökhelyettes ügyvivő elnökként tölti be az 

elnöki pozíciót a soron következő elnökválasztásig. 

(2) Az elnökhelyettesről való szavazásra az eredményes elnökválasztást követően kerül sor. Ennek során 

csak az a személy szerepelhet a szavazólapon, akiről a megválasztott elnök támogató nyilatkozatot adott le. 

Ilyen jelölt hiányában, eredménytelen elnökválasztás esetén, vagy ha a szavazás során egyetlen jelölt sem 

kapja meg a leadott szavazatok többségét, akkor a szavazás eredménytelen. A DÖK elnökhelyettese 

megválasztását követően a DÖK Választmányának szavazati jogú tagja. 

      

11. §. (1) A DÖK alelnökei 

(a) A DÖK alelnökei az elnök által meghatározott helyettesítési sorrend alapján az elnök, és az 

elnökhelyettes távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel járnak el. Az alelnökök a 

tevékenységükért – a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint - felelősséggel 

tartoznak. 
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(b) A DÖK Választmánya 1 éves időtartamra választja az elnök jelölésére a DÖK legalább 1, 

legfeljebb 3 alelnökét. Az alelnök megbízatása megszűnik az őt jelölő elnököt követő új elnök 

mandátumának kezdetével. 

(c) Amennyiben több alelnök is megválasztásra kerül, úgy az elnök köteles 

írásban kijelölni az általános helyettesítési sorrendet. 

(d) Az alelnökök a fentieken túl jogosultak ellátni az elnök által hatáskörükbe utalt ügyeket. 

(e) Az elnök, és az elnökhelyettes mandátumának megszűnése esetén, az alelnök a helyettesítési 

sorrendnek megfelelő alelnök elnökként tölti be az ügyvivő elnöki pozíciót a soron következő 

elnökválasztásig. 

(2) Az elnök megválasztását követően kerülhet sor az alelnökök megválasztására. A tisztségek betöltésére 

vonatkozóan a DÖK elnöke tesz javaslatot. Minden megválasztásra kerülő személy vonatkozásában külön-

külön kell szavazást tartani. Az alelnök személyére a megválasztott elnök is javaslatot tehet, ebben az 

esetben az alelnök megbízatásának kezdete legkorábban az elnök megbízatásának kezdete lehet. 

(3) Az elnökhelyettes és az alelnökök megbízatása az elnökkel megegyező időtartamra szól. 

 

12. §. (1)  A DÖK elnöki megbízottai 

(a) Az DÖK elnöki megbízottjait a DÖK elnöke bízza meg, legfeljebb egy éves időtartamra a DÖK 

tagjai közül. Az elnöki megbízott kinevezhető meghatározott időszakos feladat ellátására vagy 

állandó megbízottként valamely tevékenység folyamatos végzésére is. 

(b) Az elnöki megbízottak részletes feladatait és kötelességeit a DÖK elnöke határozza meg. 

(c) Az DÖK elnöke által kinevezett megbízottak megbízatása megszűnik az őt követő új elnök 

hivatalba lépésével. 

(d) Az DÖK elnöke az operatív feladatainak ellátására állandó és eseti elnöki megbízottakat bízhat 

meg. Az elnöki megbízott a megbízásban meghatározottak szerinti megnevezés használatára 

jogosult. 

 

IV. fejezet 

IV.1. A DÖK választására vonatkozó rendelkezések 

13. § (1) DÖK választmányi tag lehet a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájába beiratkozott doktorandusz 

vagy a Doktori Iskola doktorjelöltje. A választmány tagjai a Tudományági Doktori Iskolák (TDI) 

doktoranduszai, doktorjelöltjei által titkos szavazás útján, közvetlenül választott választmányi tagok és a 

választmány által választott elnökhelyettes egy évre. A választás érvényes, amennyiben – az Nftv. 60. § (1) 
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bekezdés b) pontja szerint – azon az Egyetemi Doktori Iskola (EDI) nappali tagozatos doktoranduszainak 

és doktorjelöltjeinek legalább 25%-a igazoltan részt vett. 

(2) A választmányi tagság megszűnik: 

a) a következő eredményes választáskor, amennyiben a választmányi tagot nem választották meg újra; 

b) a választmányi tag lemondásával; 

c) a választmányi tag doktoranduszi vagy doktorjelölti státuszának végleges megszűnésével; 

d) a választmányi tag cselekvőképességének megszűnésével, halálával, valamint amennyiben a 

bíróság jogerős határozatával közügyek gyakorlásától eltiltja, vagy közvádas büntetőeljárásban 

jogerős határozatban bűnösségét kimondja. 

(3) A DÖK választmánya legfeljebb 17 fős. A választmányban minden TDI legalább egy taggal képviselteti 

magát.  

(4) A DÖK rendes választását évente az elnök írja ki, adott év augusztus 1-ig. A választás jelölőidőszakkal 

kezdődik, amely legkésőbb az adott év őszi szemeszterére történő beiratkozás kezdetét megelőző negyedik 

munkanapon végződik. A rendes választási időszak a beiratkozási időszak első napján kezdődik, és a 

második oktatási hét utolsó munkanapján végződik. A választás eredményét urnazárást követően 5 

munkanapon belül közzé kell tenni. A választási eredmény ellen fellebbezni írásban, indoklást mellékelve 

a kihirdetést követően három munkanapig lehet a Választási Bizottságnál (VB). A fellebbezést a VB 3 

munkanapon belül elbírálja, és értesíti döntéséről az érintetteket. 

(5) A választás eredményesen zárul, amennyiben jelen szabályzat 13. § (1) és (3) bekezdésben leírt feltételei 

teljesültek, és a VB-hoz fellebbezés a megadott határidőn belül nem érkezett vagy a határidőn belül 

beérkezett fellebbezést a VB kivizsgálás után elutasítja. Az eredményes választást követően az újonnan 

megválasztott DÖK választmány 30 napon belül köteles megalakulni. Amennyiben az előbbi feltételek nem 

teljesülnek, a választást minden érintett TDI-ban meg kell ismételni. Ennek során jelen szabályzat 11. § (7) 

bekezdése irányadó. 

14. § (1) A választások lebonyolítására legalább három fős VB-ot kell létrehozni, elnökét és tagjait a 

választmány bízza meg. A VB üléseiről, az urnabontásról és szavazatszámlálásról jegyzőkönyv készül. A 

VB mandátuma a választások eredményes lezajlásáig tart, azt követően az esetleges feladatait a 

választmány látja el a következő VB létrehozásáig. A választásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi 

kérdésben a VB egyszerű többséggel dönt, ezzel egyidejűleg dönthet a választás felfüggesztéséről. A VB 

által meghozott döntések ellen az érintett személy fellebbezhet a választmánynál a közléstől számított 8 

munkanapon belül. A választmány a fellebbezést 15 napon belül elbírálja, és értesíti döntéséről az 

érintetteket. 

(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; 



   

az egészség szolgálatában   

Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve   

    

Doktorandusz Önkormányzat     

SEMMELWEIS EGYETEM   

d) a választás és saját működésének dokumentálása; 

e) a választásokról beszámolni az elnöknek és a választmánynak. 

(3) 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 közzé teheti. 

(4) A választások törvényességi felügyeletét az Egyetem rektora látja el, aki ezt a hatáskört átruházhatja 

bármely kijelölt személyre. 

15. § (1) A választáson jelöltetheti magát a Semmelweis Egyetemre doktori képzésre felvételt nyert 

személy, valamint fokozatszerzésre jelentkezett doktorjelölt. A választáson való indulás feltétele a 

jelölőidőszak alatt VB számára 2 nyomtatott példányban a választási kiírásban megjelölt helyen leadott, 

vagy a megadott email címre elektronikus formában megküldött, megfelelően kitöltött jelölőlap. A jelölőlap 

tartalmát a VB közzéteszi az erre kialakított online felületen, valamint a Doktori Titkárság által erre a célra 

kijelölt felületen. 

(2) Szavazni kizárólag a választási időszakban lehet. Ennek során minden doktorandusz és doktorjelölt csak 

egyszer szavazhat, a szavazat leadását jelenléti ív aláírásával igazolja. Minden doktorandusz és doktorjelölt 

a saját tudományági doktori iskolájából induló jelöltre szavazhat. 

(3) A szavazólap tartalmazza az érvényes jelölőlapot benyújtott jelöltek nevét, tudományági doktori 

iskolájának számát, „igen” és „nem” válaszlehetőségeket, valamint a VB hitelesítő jelét (doktori iskolai 

vagy egyéb pecsét, kézjegy). Egy szavazat érvényes, amennyiben a szavazói szándék kétséget kizáróan 

megállapítható. A szavazás lezárulta után a fel nem használt szavazócédulákat      lezárt borítékban a VB 

részére el kell juttatni. 

(4) A szavazócédulák 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. 

(5) Tudományági Doktori Iskolánként (TDI) a két legtöbb szavazatot kapott jelölt lehet választmányi tag, 

amennyiben a rájuk leadott szavazatok 50%+1 darab „igen” szavazatot tartalmaznak.  

(6) Amennyiben egy TDI-ból csak egy jelölt kapja meg a választmányi tagsághoz szükséges 

szavazatszámot, a fennmaradó helyet más TDI-i jelölt töltheti be, ha saját TDI-jában szavazatszám szerint 

harmadik, vagy további helyen megszerezte a választmányi tagsághoz szükséges 50%+1 darab „igen” 

szavazatot. A fennmaradt helyek betöltése a választáson 50%+1 „igen” szavazatot kapott, be nem jutott 
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jelöltek rangsorolt listája alapján történik, amelyhez a rangsort a jelöltre leadott „igen” szavazatok összes, 

az adott jelölt TDI-jában leadott szavazathoz viszonyított aránya alapján felállított sorrend adja. 

(7) Amennyiben választmányi tagság megszűnte következtében egy TDI nem tudja képviseltetni magát a 

választmányban, időközi választásokat kell tartani az adott TDI-ban. Az időközi választást az elnök írja ki. 

Az időközi választás jelölőidőszaka 3-5 munkanapig, választási időszaka 5-9 munkanapig tart, minden más 

tekintetben a jelen fejezet rendelkezései irányadóak. 

 

IV.2. A DÖK elnökének választására vonatkozó rendelkezések 

16. § (1) Az SE DÖK elnöki tisztségére a Doktori Iskola bármely doktorandusza vagy doktorjelöltje 

választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be, feltéve, hogy nem esik a (15) 

bekezdés szerinti korlátozás alá. 

(2) Az SE DÖK elnökére vonatkozó választások kiírásáért az SE DÖK, a választások lebonyolításának 

törvényességéért az SE DÖK Választási Bizottsága a felelős. 

(3) Az SE DÖK elnök választását a kiírást követően a DÖK honlapján és lehetőség szerint a Neptun- 

rendszerben is meg kell hirdetni, és a kiírást közzé kell tenni. 

(4) A jelölő időszak legkorábban a meghirdetést követő 15. napon kezdődhet, és legalább 7 napig tart. 

(5) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a)  jelentkezési lapot, 

b) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást, 

c) önéletrajzot, 

d) motivációs levelet, 

e) választási programtervet, 

f) a jelölt nyilatkozatát, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, 

g) a pályázónak a pályázata minden lapját aláírásával kell hitelesítenie. 

(6) A pályázatok benyújtására a kiírástól számított legalább 22 nap áll rendelkezésre. 

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikének nem teljesítése a pályázat hiánypótlás 

nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az SE DÖK VB ellenőrzi. 

(8) Az SE DÖK elnökét az SE DÖK Választmánya választja egyéves időtartamra. Az SE DÖK elnök 

választására az SE DÖK Választmányának az évente zajló DÖK választást követő alakuló ülésén kerül sor. 

(9) A Választmány ülését az elnökválasztást tartalmazó napirendi pontnál nem vezetheti az, aki az 

elnökválasztáson jelöltette magát. Ebben az esetben a levezető elnököt az általános helyettesítési rend 

szerint kell megállapítani, de a Választmány ettől eltérően is határozhat, és bármely személyt megbízhatja 

a levezető elnöki feladatokkal. Az eltérésről a Választmány vita nélkül határoz. 
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(10) Az ülésen a Választmány meghallgatja az elnökjelölteket, majd a Választmány tagjai kérdéseket 

intézhetnek a jelölthöz, amelyekre a jelölt válaszol. Több jelölt esetén a jelöltek sorrendjét sorsolással kell 

megállapítani. A jelöltek egymás meghallgatásánál ideértve a kérdés-válaszokat jelen lehetnek, a 

meghallgatásukat követően a róluk folytatott vitát távollétükben kell lefolytatni. Az összes jelölt 

meghallgatása után a Választmány a jelöltek távollétében vitát tart a jelöltekről. 

(11) A szavazólapon fel kell tüntetni: 

a) a "Szavazólap" feliratot, 

b) az ülés dátumát, 

c) a szavazás tárgyát, 

d) a jelöltek nevét, 

e) a jelöltek neve melletti üres négyzetet, 

f) a szavazás lefolyására vonatkozó tájékoztatást. 

(12) A szavazatokat az SE DÖK VB összesíti. Amennyiben az elnök választásánál egyik jelölt sem kapja 

meg az abszolút többséget, a választások után nyolc napon belül második választási fordulót kell tartani, 

melyen az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelöltre lehet szavazni. A második választási 

fordulóra vonatkozó egyéb rendelkezések megegyeznek az első fordulóra vonatkozókéval. 

(13) Amennyiben a megismételt választás sem volt érvényes, vagy nem jár eredménnyel, az SE DÖK 

Választmánya 8 napon belül új választásokat ír ki, egyúttal - amennyiben az elnök, valamint az alelnökök 

mandátuma már lejárt - megválasztja az SE DÖK ügyvivő elnökét. Ügyvivő elnökké választható a 

Választmány bármely tagja, beleértve a leköszönő elnököt is. Az alelnök, vagy az ügyvivő elnök elsődleges 

feladata az elnökválasztás lebonyolítása, az érdekképviseleti tevékenység ellátása. Kötelezettséget egyedi 

Választmány döntés alapján vállalhat az érvényes költségvetés keretei között. A választást az új választás 

kiírásától a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül le kell folytatni. Ügyvivő elnök 

megbízatása az új elnök megválasztásáig tart. Az ügyvivő elnök az elnök jogköreit csak az SE DÖK 

Választmány egyetértésével gyakorolhatja. 

(14) Az elnök megválasztását követően kerülhet sor az alelnökök megválasztására. A tisztségek betöltésére 

vonatkozóan az SE DÖK elnöke tesz javaslatot. Minden megválasztásra kerülő személy vonatkozásában 

külön-külön kell szavazást tartani. Az alelnök személyére a megválasztott elnök is javaslatot tehet, ebben 

az esetben az alelnök megbízatásának kezdete legkorábban az elnök megbízatásának kezdete lehet. 

(15) Nem választható tisztségviselővé az a személy, akinek tisztségviselői ideje – az SE DÖK-ben 

tisztségviselőként töltött időt egybeszámítva – eléri a négy évet. Az ilyen személy jelölése, a rá leadott 

esetleges szavazatok érvénytelenek. 

(16) A (15) bekezdés alkalmazásában tisztségviselőnek tekintendő azon tisztség betöltője, amit jelen 

Alapszabály tisztségviselőként nevesít, továbbá az, amit az adott tisztség ellátásának ideje alatt hatályos 

Alapszabály tisztségviselőként kifejezetten nevesített, e nevesítés időtartamára. 



   

az egészség szolgálatában   

Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve   

    

Doktorandusz Önkormányzat     

SEMMELWEIS EGYETEM   

(17) Az SE DÖK elnökét az elnökválasztásról szóló szavazással a Szenátus és az EDT tagjává választja a 

DÖK Választmánya. Szenátusi tagsága – amennyiben az az általános szabályok szerint nem kerül 

megerősítésre – az elnöki tisztség betöltésére szól. 

17. § (1) Az SE DÖK alelnökeinek megbízatása egy évre szól. Megbízatásuk a hivatalban lévő elnök 

mandátumának lejártát követő napon veszi kezdetét, amennyiben az elnök mandátuma már lejárt, úgy – a 

Választmány eltérő döntései hiányában – a megválasztásukat követő napon. 

(2) Az elnök mandátumának megszűnése utáni új elnök hivatalba lépésekor ideértve az SE DÖK ügyvivő 

elnökét, valamennyi korábbi SE DÖK tisztségviselő megbízatása megszűnik. Ez az SE DÖK VB tagjainak 

mandátumát nem érinti. Amennyiben az SE DÖK tisztségviselő időközi választására kerül sor, a 

megválasztott tisztségviselő mandátuma legfeljebb a megválasztásakor hivatalban lévő SE DÖK elnök 

mandátumának végéig tart. 

(3) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a választási kiírásban rögzítettek az irányadóak. 

 

V. fejezet 

Átmeneti, értelmező és hatályba léptető rendelkezések 

18. § (1) A napokban megállapított határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. A határidő az utolsó nap 

végével jár le. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. Ha a 

határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár 

le. 

19. § (1) Jelen Alapszabályt a DÖK választmánya 2021. március 25-én fogadta el. 

(2) Jelen Alapszabályt az Egyetem Szenátusa ..................-án hagyta jóvá, és a jóváhagyás napján 

hatályba lép.      

      

 

Budapest, 2021. március 31. 

 

 

Dr. Merkely Béla      Dr. Szőke Dániel Imre      

rektor elnök 

 


