
AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 

DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ALAPSZABÁLYA 

1.§ 

Általános rendelkezések 

(1) (a) Az Önkormányzat neve: az Evangélikus Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: EHE) 

Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: DÖK). 

b) A DÖK székhelye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. 

(2) A DÖK célja és feladatai: 

A DÖK az EHE doktoranduszi közösségének választott képviseleti és érdekképviseleti szervezete az 

EHE-n és más hivatalos fórumokon. Ennek érdekében: 

a) Megszervezi saját szervezetét és működését. 

b) Elnököt, és egyúttal személyében a Doktoranduszok Országos Szövetségébe (a továbbiakban: 

DOSZ) képviselőt választ, biztosítja működése feltételeit. 

c) Gyakorolja a mindenkor hatályos felsőoktatási törvényben, valamint az EHE szabályzataiban 

ráruházott jogokat. 

d) A DÖK saját célkitűzéseinek megfelelően részt vesz és aktív szerepet vállal azokban a 

kezdeményezésekben, amelyek az EHE-n folyó képzés és kutatás színvonalának emelésére 

irányulnak. 

e) Támogatja és elősegíti azokat az EHE tanrendjének keretei közé illeszkedő javaslatokat, melyek az 

evangélikus lelkiség ápolását és a közösségi élet kialakítását, fejlesztését szolgálják. 

2.§ 

A DÖK felépítése 

(1) A DÖK szerve: a DÖK Közgyűlése. 

(2) A DÖK tisztségviselője: a DÖK Elnöke. 

3.§ 

A DÖK Közgyűlése 

(1) A Közgyűlés a DÖK legmagasabb fóruma. 

(2) A Közgyűlés tagjai: 

Szavazati, választó és választhatósági joggal minden doktorandusz. 

(3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) A DÖK Elnökének megválasztása, testületekbe delegálása és beszámoltatása; 

b) az EHE Doktori Tanácsa egy tudományos fokozattal rendelkező tagjának a megválasztása; 

c) a DÖK céljainak, feladatainak, működési irányelveinek megfogalmazása, Alapszabályának 

elfogadása és módosítása; 

d) a DÖK más szervezetekhez való csatlakozásának, illetve azokból való kiválásának elhatározása. 

 



(4) A Közgyűlés működése: 

a) A Közgyűlésnek legalább félévente egyszer ülést kell tartania. Az ülések helyét, idejét és 

napirendjét legalább egy héttel az ülés előtt nyilvánosságra kell hozni az Elektronikus Tanulmányi 

Nyilvántartás (ETN) körlevelezési rendszerén keresztül. Indokolt esetben rendkívüli Közgyűlés 

összehívása is lehetséges. 

b) A Közgyűlést a DÖK Elnöke, vagy ha az Elnök aktív doktoranduszi jogviszonya időközben 

megszűnt vagy szünetel, az EHE Rektora által megbízott doktorandusz hívja össze. 

c) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetésére a Közgyűlés jegyzőt 

választ tagjai közül. A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnök alkalmanként hitelesítőt jelöl ki. 

d) A Közgyűlésen lehetőség szerint minden tagnak részt kell vennie. 

e) A Közgyűlés nyilvános, indokolt esetben azonban az Elnök a Közgyűlés határozatára zárt ülést 

rendelhet el. 

f) A Közgyűlést a tagok 25 %-ának vagy az EHE Rektorának az Elnökhöz a cél megjelölésével 

írásban benyújtott indítványára legkésőbb tíz napon belül össze kell hívni.  

g) A Közgyűlést a DÖK Elnöke vezeti. 

h) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az EHE teljes idejű nappali képzésben résztvevő 

doktoranduszainak a 25%-a jelen van. 

i) Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

j) Titkos szavazásra kerül sor: 

a. valamennyi személyi kérdésben, 

b. ha a Közgyűlés legalább három tagja kéri. 

k) A Közgyűlés határozatai kötelező érvényűek a DÖK minden tagjára nézve. 

4.§ 

Doktoranduszi részvétel az EHE tanácsaiban és a DOSZ-ban 

(1) A választási eredmények és a DÖK Közgyűlésének kinevezése alapján az EHE tanácsaiba delegált 

képviselő hatáskörét a mindenkor hatályos felsőoktatási törvény, valamint a vonatkozó egyetemi 

szabályzatok határozzák meg. 

(2) A DÖK képviselete az egyes testületekben: 

a) A EHE Szenátusában szavazati joggal az Elnök képviseli a DÖK-öt. 

b) Az EHE Oktatói Tanácsában szavazati joggal az Elnök képviseli a DÖK-öt. 

c) Az EHE Doktori és Habilitációs Tanácsában tanácskozási joggal az Elnök képviseli a DÖK-öt. 

d) Az EHE Hittudományi Doktori Iskolájának Tanácsában és a Hittudományi Doktori Iskola felvételi 

bizottságában szavazati joggal az Elnök képviseli a DÖK-öt. 

e) A DOSZ-ban az Elnök képviseli a DÖK-öt. 


