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I. SZERVEZETI MŰKÖDÉS 

A Doktorandusz Önkormányzatokat a 2012 őszén hatályba lépett Nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 63. §-a választotta el az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzatoktól és hozta létre önálló szervezetként. A szervezet tevékenysége a 

doktoranduszok érdekképviseletének támogatásán túl kiterjed konferenciák, workshopok 

szervezésére, ezzel is elősegítve a fiatal kutatók tudományos előmenetelét, és szakmai 

tapasztalatszerzését. Az NKE Doktorandusz Önkormányzata 2017. évi működése során is 

ezeket a fő célkitűzéseket figyelembe véve működött.   
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Alapszabályának értelmében a DÖK Küldöttgyűlése minden évben választásokat ír ki. 2017-

ben a választások időpontját a Küldöttgyűlés február 13-17 között határozta meg. A szavazás 

érvényes volt, de eredménytelen, így az alapszabályában foglaltak alapján az ismételt 

szavazást a DÖK Küldöttgyűlése február 21-24 között írta ki. A szavazás eredménye jelentős 

mértékben változtatta meg a DÖK összetételét. 

A DÖK Alapszabályának 6.§ (2) bekezdése alapján doktori iskolánként és 25 doktorandusz 

hallgatónként 1 képviselő választható. Ez alapján a 2017-es választások során a lehetséges 9 

képviselői státuszból 6 került betöltésre.  

  

I. ÉRDEKKÉPVISELET 

A Doktorandusz Önkormányzat céljai között szerepelt, hogy 2017-ben is hatékonyan 

megvalósítsa a doktoranduszok érdekképviseletét.  Ennek legmagasabb szintű biztosítását a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusában betöltött tagságunk biztosítja, amely erősíti az 

együttműködést az egyetem különböző szervezeteivel, valamint fórumot biztosít a DÖK 

észrevételeinek megjelenítésére.  

A Doktorandusz Önkormányzat tanácskozási joggal rendelkezik az Egyetemi Doktori 

Tanácsban és a Doktori Iskola Tanácsokban. A DÖK doktori iskolánként 1-1 főt delegálhat a 

döntéshozó szervekbe, amely segíti a doktoranduszok érdekképviseletének minél hatékonyabb 

ellátást, és az együttműködést a doktori iskolák döntéshozói és hallgatói között. 

A 2017/2018-os tanévre meghirdetett felvételi eljárás során is részt vettek a DÖK tagjai a 

felvételi beszélgetéseken, elősegítve a leendő doktoranduszok érdekképviseletét, valamint 

támogatva a doktori iskolák munkáját az eljárás során.   

A DÖK képviselteti magát az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottságban, valamint tagot 

delegálhatott a Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottságba. Mindemellett a doktoranduszok 

érdekei a Kollégiumi Felvételi Bizottság munkájába történő bekapcsolódás révén a kollégiumi 

pályázatok kapcsán is megjelenhettek. 

 

II. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, TUDOMÁNYOS UTÁNPÓTLÁS 

Az egyetem sokszínűségéhez igazodva, a Doktorandusz Önkormányzat fontosnak tartja, hogy 

szoros együttműködést tartson fenn az egyetem doktoranduszainak életéhez szorosan 

kapcsolódó szervezetekkel. A doktoranduszok országos érdekképviseleti szerve, a 

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), amellyel hagyományosan szoros kapcsolatot 

ápol a DÖK, segítve egymás munkáját és a doktoranduszok érdekképviseletét. Programjaink 

szervezésénél ebben az évben is számíthattunk a szövetség tudományos osztályainak 

támogatására. A szakmai együttműködés jegyében 2017-ben az NKE DÖK a Rendészeti 

Doktoranduszok Országos Egyesületével közösen szervezte a Haza Szolgálatában elnevezésű 

egyetemi doktorandusz konferenciát. 

Működésünk során számíthattunk a Magyary Zoltán Szakkollégium, az Osztrakon 

Szakkollégium, a Biztonságpolitikai Szakkollégium, és a Hadtudományi Társaságon belül 
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működő Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub támogatására is.  Ezen kívül fontos partnerünk 

az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. Mindezen szervezetek nagyban hozzájárulnak a DÖK 

azon céljához, hogy a tudományos pályát népszerűsítsük az alap és mesterszakos hallgatók 

között is. 

 

III. TUDOMÁNYSZERVEZÉS 

A tudományos utánpótlás biztosításának és az egyetemi tudományos élet sokszínűségének 

elősegítése érdekében célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a doktoranduszok számára 

tudományos munkáik, eredményeik publikálására. 

Tudomány Kapujában 

Idén 2017. október 26-án rendeztük meg a mára hagyományossá váló poszter versenyt. A 

rendezvény korábbi célkitűzéseihez igazodva, ebben az évben is központi helyen szerepelt, 

hogy az egyetem doktoranduszain túl megszólítsuk a tudományos pálya iránt érdeklődő BSC-

s és MSC-s hallgatókat, lehetőséget teremtve kutatásaik és eredményeik bemutatására az 

egyetem falain belül. Tapasztalataink alapján a poszter verseny, mint különleges publikálási 

forma, népszerű az egyetem polgárai körében, és a legjobb pályaműveket benyújtó hallgatók 

számára lehetőséget biztosítottunk, hogy a Haza Szolgálatában konferencián bemutathassák 

kutatási eredményeiket.  

Haza szolgálatában 

Az egyetem megfelelő közeget és számos lehetőséget biztosít doktoranduszai számára, 

hogy tudományos munkáikat és eredményeiket prezentálhassák. Ehhez igazodva a 

Doktorandusz Önkormányzat legnagyobb, mára tradicionális rendezvénye a Haza 

Szolgálatában című tudományos konferencia, amit idén 2017. november 22-én rendeztünk 

meg a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületével közösen. A konferenciára ebben 

az évben több mint 100 előadással jelentkeztek doktoranduszok az ország számos 

egyeteméről, akik kilenc, tudományterületenként elkülönített szekcióban a közelmúltban 

feltárt tudományos eredményeiket prezentálhatták. A DÖK az előadások megtartása mellett a 

lehetőséget biztosított az előadóknak, hogy tudományos eredményeiket egyetem periodikában 

publikálhassák.  

Alkalmi rendezvények 

A Doktorandusz Önkormányzat küldetésének tekinti az érdekképviseleten túl, a 

tudományos és tudományszervezői tevékenységét. Ennek érdekében tematizált workshoppal 

segíti a tudomány iránt érdeklődők bevonását, lehetőséget biztosítva a tudományos és szakmai 

viták lefolytatására (amire egy konferencia keretein belül csak korlátozott lehetőség adódik). 

A Doktorandusz Önkormányzat 2017 tavaszán a „Jöttünk-Láttunk-Tudomány” workshoppal 

igyekezett megismertetni a doktori képzést, és a tudományos pályát a Nemzetközi és Európai 
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Tanulmányok kar hallgatóival. Ezen tematikus előadássorozat első alkalmát a NETK HÖK-el 

közösen rendeztük meg, hagyományteremtő céllal. 

 

IV. ÖSZTÖNDÍJAK 

A DÖK Alapszabályának 17.§ „A Közéleti Ösztöndíj” (1) bekezdése alapján „Az Egyetem 

bármely doktorandusza elvállalt és teljesített feladatai függvényében rendszeres vagy 

rendkívüli ösztöndíjban részesülhet…” 

A DÖK Küldöttgyűlése a rendelkezésre álló anyagi források alapján határozott úgy, hogy a 

DÖK céljait és a doktoranduszok érdekeit szem előtt tartva költségvetésének jelentős 

hányadát tudományszervezői munkájára fordítja és így a 2017 évi költségvetéséből 

tudományos konferenciákat és workshopokat valósított meg. A Küldöttgyűlés ezen 

megfontolása alapján 2017-ben nem került kiírásra Közéleti Ösztöndíj pályázat. 

V.  KOMMUNIKÁCIÓ 

Célunk, hogy elérhetőek legyünk a doktoranduszok számára, ezért elérhetőségink a közösségi 

oldalakon, és az egyetemi honlapon is elérhetőek. A hatékony kommunikáció megvalósítása 

érdekében a DÖK három felületen keresztül tart kapcsolatot az Egyetem doktorandusz 

hallgatóival: létrehozta saját közösségi oldalát a Facebook-n, az egyetem hivatalos honlapján, 

végül pedig a kiemelkedően fontos híreket e-mailen keresztül továbbítja az érintettek felé.  

 

VI. ÖSSZEGZÉS 

A DÖK 2017 évi tevékenysége által a szervezet alapvető céljait kívánta megvalósítani, a 

doktoranduszok érdekképviseletét erősíteni, valamint a doktoranduszok tudományos munkáját 

támogatni. Sajnálatos módon ebben az évben is problémát okozott a tisztségek 

betöltetlensége, illetve a folyamatos fluktuáció a doktoranduszok küldöttjeit tekintve. A 

következő évben célunk, hogy az ebből fakadó nehézségeket orvosoljuk. Jövőben további 

feladatunknak tekintjük, hogy az egyetemi doktoranduszi közösségi életet elevenebbé tegyük, 

és támogassuk az utánpótlás fontos kérdésének megoldását. Ezen kívül célunk a 

doktoranduszokkal folytatott kétoldalú kommunikáció fejlesztése, amely a kommunikációs 

felületek segítségével valósítható meg. 

 

5. Mellékletek: - 

 

6. Határozati javaslat: 

 

A Szenátus elfogadta a DÖK elnökének 2017. évi beszámolóját. 
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7. A Szenátus jogköre: dönt / véleményez / rangsorol 

 

8. Szavazás módja: nyílt / titkos 

 

9. Döntéshozatal feltétele: egyszerű többség / minősített többség szükséges 

 

10.  Fenntartói Testületi jóváhagyás: szükséges / nem szükséges 

 

 

Budapest, 2018. február 06. 

 

 

 Hegedűs Barbara s. k. 

 DÖK elnök 

 

 


