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A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM DOKTORANDUSZ
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 63. § (1) bekezdése, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a következő Alapszabályt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1. §
(1)

Jelen Alapszabály személyi hatálya kiterjed a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a
továbbiakban: Egyetem) doktori képzésben és a doktori fokozatszerzési eljárásban
részt vevő doktoranduszokra, doktorjelöltekre (a továbbiakban együtt: doktorandusz).

(2)

Az Alapszabály tárgyi hatálya kiterjed a Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban:
DÖK) tevékenységére.
A DÖK jogállása
2. §

(1)

A doktoranduszok legfőbb képviseleti szerve a DÖK. A DÖK az Egyetem önálló, a
demokratizmus, a pluralizmus, a törvényesség és a jóhiszeműség elvei szerint felépülő
és működő, politikai pártoktól független önigazgató testülete, mely fő feladataként – a
jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban biztosított jogok alapján, az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzattól (a továbbiakban: EHÖK) elkülönülten és függetlenül – a
doktoranduszok érdekképviseletét látja el egyetemi szinten.

(2)

A DÖK hivatalos elnevezése:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Doktorandusz Önkormányzat
rövidítése: NKE DÖK
A Doktorandusz Önkormányzat elnevezése angolul:
Doctorates’ Council of the National University of Public Service
rövidítése: DoC NUPS

(3)

A DÖK székhelye: 1101 Bp., Hungária krt. 9-11.

(4)

A DÖK tagja az Egyetem valamennyi aktív hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonynyal rendelkező doktorandusza, akik választók és választhatók. A DÖK tagjai a jogaikat választott képviselőik útján gyakorolják.
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(5)

A DÖK a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok keretei között feladatait
önállóan látja el, és az Egyetem által rendelkezésére bocsátott pénzügyi kerettel az
Egyetem gazdálkodási szabályzata szerint önállóan gazdálkodik.

(6)

A DÖK rendelkezésére bocsátott pénzügyi keret terhére a DÖK javaslata alapján a
tudományos rektorhelyettes vállalhat kötelezettséget.

(7)

A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Egyetem helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Egyetem működését.

(8)

A DÖK testületei a jelen Alapszabályban meghatározott rendelkezések szerint végzik
tevékenységüket.

(9)

A DÖK együttműködik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal és a kari hallgatói
önkormányzatokkal, valamint az egyéb hallgatói és doktorandusz szervezetekkel.
Értelmező rendelkezések
3. §
Jelen Alapszabály alkalmazásában:
a) minősített többség: a jelenlévő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata;
b) egyszerű többség: a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata;
c) név szerinti szavazás: a képviselők névsorrendben, egyenként közlik szavazatukat,
amely jegyzőkönyvben kerül rögzítésre;
d) titkos szavazás: a DÖK pecsétjével ellátott szavazólapon történik, “igen”, “nem”,
“tartózkodás” opciókkal és az adott kérdést tartalmazó előterjesztéssel;
e) zárt ülés: a zárt ülésen az adott testület tagjain kívül kizárólag a meghívottak lehetnek jelen. A zárt ülés jegyzőkönyvét bizalmasan kell kezelni;
f) bizalmatlansági indítvány: az adott testület tagjainak legalább egyharmada által a
testület bármely képviselőjének elmozdítására írásban kezdeményezett indítvány,
amelynek tartalmaznia kell az indítvány indokolását is.

II. FEJEZET
A DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT
A DÖK feladat- és hatásköre
4. §
(1)

A DÖK tevékenysége a doktoranduszokat érintő valamennyi kérdésre kiterjed; véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem működésével és a doktoranduszokkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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(2)

A DÖK:
a) ellátja a doktoranduszok érdekképviseletét és érdekvédelmét, illetve az egyetemi
és kari testületekben, egyéb fórumokon történő képviseletét az őket érintő valamennyi kérdésben;
b) megalkotja saját Alapszabályát, azt jóváhagyásra előterjeszti a Szenátusnak;
c) megválasztja a tisztségviselőit;
d) segíti a doktoranduszok Egyetemmel kapcsolatos tanulmányi és szociális ügyeinek
megoldását, valamint a doktoranduszok Egyetemhez kötődő egyéb tevékenységének szervezését;
e) részt vesz a doktoranduszok szakmai, tudományos, kulturális, sport és egyéb közösségi tevékenysége szervezésében, és gondoskodik az ilyen célból rendelkezésére bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és megóvásáról;
f) véleményezi az Egyetem sportlétesítményeinek hasznosítását;
g) a kollégiumok, a Szálló és a diákotthonok működését meghatározó szabályzatokban foglaltak szerint közreműködik a kollégiumok, a Szálló és a diákotthonok vezetésében;
h) együttműködik hazai és nemzetközi doktorandusz szervezetekkel;
i) együttműködik hazai és nemzetközi szakmai, tudományos kutatói szervezetekkel;
j) segíti a doktoranduszok külföldi ösztöndíjas képzését;
k) folyamatosan tájékoztatja az egyetemi polgárokat a DÖK tevékenységéről, a felsőoktatás és az Egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, a pályázatokról, ösztöndíjés álláslehetőségekről;
l) ápolja az Egyetem hagyományait és újakat teremt;
m) gyakorolja a jogszabályokban, illetve egyéb szabályzatokban számára biztosított
jogosultságokat.

(3)

A DÖK véleményezési jogot gyakorol:
a) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadásakor és módosításakor;
b) a Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzat elfogadásakor és módosításakor;
c) az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló egyetemi szabályzat elfogadásakor és módosításakor;
d) az ifjúságpolitikai és hallgatói, illetve doktorandusz célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
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A DÖK szervezete és működése
A DÖK szervei és tisztségviselői
5. §
(1)

A DÖK szervei:
a) a Küldöttgyűlés;
b) a bizottság.

(2)

A DÖK tisztségviselői:
a) az Elnök;
b) az Alelnök;
c) az Ellenőrző Bizottság tagja.
A Küldöttgyűlés
6. §

(1)

A DÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés mandátuma a
következő Küldöttgyűlés alakuló üléséig, de legkésőbb az alakuló üléstől számított első év végéig tart.

(2)

A Küldöttgyűlés létszámát a doktori iskolánként és huszonöt doktorandusz hallgatónként megválasztott képviselők, valamint az Egyetemről a Doktoranduszok Országos
Szövetségébe delegált személy adja.

(3)

A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozóan dönt:
a) a DÖK Alapszabályának elfogadásáról és módosításáról;
b) a DÖK tisztségviselőinek megválasztásáról;
c) a DÖK éves költségvetésének és zárszámadásának, valamint előző évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról, módosításáról;
d) a DÖK tisztségviselői kötelező éves beszámolóinak elfogadásáról;
e) a DÖK hatáskörébe tartozó eseti bizottságok felállításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, egyesítéséről, az eseti bizottságok tagjainak megválasztásáról;
f) bizalmatlansági indítvány elfogadásáról;
g) tisztségviselő visszahívásáról;
h) minden egyéb kérdésben, amit jelen Alapszabály a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
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7. §
(1)

A Küldöttgyűlés rendes ülését szorgalmi időszakban legalább havonta egy alkalommal, vizsgaidőszakban szükség szerint kell összehívni.

(2)

A Küldöttgyűlés rendes ülésének összehívására az Elnök jogosult. Ha a DÖK-nek
nincs megválasztott elnöke, a Küldöttgyűlés rendes ülésének összehívására az Alelnök
jogosult.

(3)

A Küldöttgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni:
a) az Elnök indítványára;
b) ha a Küldöttgyűlés képviselőinek legalább egyharmada azt írásban kezdeményezi
az Elnöknél;
c) a 15. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

(4)

A Küldöttgyűlés ülésének helyét, időpontját, napirendjét, valamint az írásos előterjesztéseket a Küldöttgyűlést megelőzően rendes ülés esetén legalább öt nappal, rendkívüli
ülés esetén legalább két nappal a tagokkal írott vagy elektronikus formában, meghívó
kiküldése útján az Elnöknek közölnie kell.

(5)

A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon szavazati jogú tagjainak több mint fele jelen
van. Ha a Küldöttgyűlés napirendjén minősített többségi határozatot igénylő kérdések
szerepelnek, a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon szavazati jogú tagjainak
több mint kétharmada jelen van.

(6)

A Küldöttgyűlésen a jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál, amelyet a jelen lévők
aláírnak, és amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

(7)

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést nyolc napon belül ismételten össze kell
hívni. Az ismételten összehívott Küldöttgyűlésre az (5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(8)

A Küldöttgyűlés tanácskozási jogú állandó meghívottjai:
a) a rektor;
b) a tudományos rektorhelyettes;
c) a doktori iskolák vezetői;
d) az EHÖK elnöke;
e) az Ellenőrző Bizottság tagjai.

(9)

Az Elnök bármely ügy tárgyalásához tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt,
aki a tárgyalt ügyben érintett, illetve köteles meghívni minden olyan személyt, akinek
meghívását a Küldöttgyűlés képviselőinek legalább egyharmada az ülést legkésőbb öt
nappal megelőzően írásban kéri.
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(10)

A Küldöttgyűlés ülésének levezető elnöke:
a) az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök;
b) a Küldöttgyűlés alakuló ülése esetén a leköszönő Elnök, akadályoztatása esetén a
legidősebb jelenlévő képviselő.

(11)

A Küldöttgyűlés ülése – zárt ülés esetét kivéve – az Egyetem polgárai számára nyilvános.

(12)

A levezető elnök a megtárgyalandó téma jellegére tekintettel, a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata alapján, illetve személyi kérdés tárgyalásakor az érintett kérelmére zárt ülés tartását rendelheti el.

(13)

A Küldöttgyűlés az ülésén a 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 megszavazza.
8. §

(1)

A Küldöttgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2)

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a meghívottak, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető nevét, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, valamint a Küldöttgyűlés állásfoglalásait és határozatait olyan módon, hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen. A név szerinti szavazások esetén a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell minden, a szavazásban részt vevő képviselő szavazatát.

(3)

A Küldöttgyűlésen bármely képviselő, illetve meghívott kérheti különvéleményének
jegyzőkönyvbe foglalását.

(4)

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával kell hitelesíteni.

(5)

A jegyzőkönyv eredeti példányát öt évig meg kell őrizni a DÖK ügyiratai között.

(6)

Ha a Küldöttgyűlés összetétele megváltozik, az erről szóló jegyzőkönyvet az Elnök öt
napon belül megküldi a Rektori Hivatalnak.
9. §

(1)

A Küldöttgyűlés a 6. § (3) bekezdésében meghatározott, valamint az elé terjesztett
további érdemi ügyekről határozatban dönt.

(2)

A határozathozatal szavazás útján történik. Minden szavazati jogú képviselő egy szavazattal rendelkezik. A szavazás során "igen", "nem" és "tartózkodás" szavazat adható
le.

(3)

A Küldöttgyűlés a határozatait fő szabály szerint nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
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(4)

Titkos szavazást kell elrendelni:
a) személyi kérdésekben;
b) ha azt a jelenlévő képviselők egyszerű többsége kéri.

(5)

Név szerinti szavazást kell elrendelni abban az esetben, ha azt bármely képviselő kéri,
és a jelenlévő képviselők egyharmada támogatja. Személyi kérdésekben a Küldöttgyűlés minősített többségének támogatása szükséges a név szerinti szavazás elrendeléséhez.

(6)

Minősített többség szükséges az Alapszabály 6. § (3) bekezdésében, valamint a 4. §
(3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben tartott szavazásnál, illetve minden
olyan kérdésben, amely vonatkozásában az Alapszabály minősített többségű szavazást
ír elő.

(7)

Amennyiben az adott többség meghatározása nem egész számot eredményez, a többséget a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni

(8)

Költségvetés és beszámoló elfogadása, valamint titkos szavazás kivételével a Küldöttgyűlés tagjai szavazataikat a DÖK központi elektronikus levelezési címére is leadhatják. Elektronikus szavazás esetében a szövegszerű módosítási javaslatot a szavazás határidejének letelte előtt legkésőbb 24 órával meg kell küldeni a Küldöttgyűlés tagjainak.
10. §

(1)

Küldöttgyűlési képviselő az lehet, akit a képviselők választására vonatkozó szabályok
szerint érvényesen megválasztottak. A képviselő megbízatása a hallgatói, illetve a
doktorjelölti jogviszony ideje, de minimum egy, maximum három év lehet.

(2)

Az Egyetemről a Doktoranduszok Országos Szövetségébe delegált személy jogállása
azonos a képviselő jogállásával.

(3)

A képviselő:
a) részt vehet a Küldöttgyűlés ülésén;
b) felszólalhat a Küldöttgyűlés és a bizottságok ülésein, határozati javaslatot terjeszthet elő, a határozathozatal során szavazhat;
c) eljárhat a Küldöttgyűlés által rá ruházott jogkörökben;
d) felvilágosítást kérhet a DÖK tisztségviselőitől, valamint az egyes feladatokkal
megbízott képviselőktől a tevékenységükkel, működésükkel kapcsolatban; az érintettek kötelesek a kért felvilágosítást legkésőbb tizenöt napon belül írásban megadni.

(4)

A képviselő mandátuma megszűnik:
a) halálával;
b) cselekvőképességének elvesztésével;
9

c) hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonyának megszűnésével;
d) mandátumának lejártával;
e) a Küldöttgyűléshez benyújtott írásbeli lemondással;
f) amennyiben bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltotta;
g) amennyiben bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélte;
h) a képviselő ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány Küldöttgyűlés általi elfogadása esetén.
(5)

A képviselő jogait és kötelezettségeit személyesen köteles gyakorolni, illetve teljesíteni.
A bizottság
11. §

(1)

A bizottság a DÖK olyan testülete, amely a Küldöttgyűlés és az Elnök folyamatos és
hatékony munkáját segíti elő. Bizottságot a DÖK és az Egyetem közösen is létrehozhat (a továbbiakban: közös bizottság). A DÖK és az Egyetem által közösen létrehozott
bizottság esetén a bizottság összetételét a vonatkozó egyetemi szabályzat határozza
meg.

(2)

A bizottság az Elnök által jóváhagyott ügyrendje alapján, a közös bizottság a vonatkozó egyetemi szabályzat alapján működik.

(3)

A DÖK állandó bizottságai:
a) az Ellenőrző Bizottság;
b) a Közéleti Bizottság.
Az Ellenőrző Bizottság
12. §

(1)

Az Ellenőrző Bizottság a DÖK tevékenységének jogszerűségét felügyelő, háromfős
testület.

(2)

Az Ellenőrző Bizottság tagjává választható az Egyetem valamely doktori iskolájában
aktív jogviszonnyal rendelkező bármely doktorandusz, aki az Elnök által kiírt pályázatra jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújt be.

(3)

Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Elnök által kiírt pályázat alapján a Küldöttgyűlés,
minősített többséggel, egy évre választja. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.

(4)

Az Ellenőrző Bizottság legkésőbb a tagok megválasztását követő nyolc napon belül
megtartja alakuló ülését, amelyen saját tagjai közül elnököt választ.
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(5)

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik.

(6)

Az Ellenőrző Bizottság:
a) folyamatosan ellenőrzi, hogy a DÖK működése és tisztségviselőinek tevékenysége
megfelel-e a jogszabályi és az egyetemi szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek;
b) az a) pont szerinti ellenőrzés eredményéről havonta beszámol a Küldöttgyűlésnek;
c) jogsértés észlelése esetén jelentést tesz a Küldöttgyűlésnek;

(7)

Az Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz a tisztségviselő visszahívására, ha a tisztségviselő
a) legalább 90 napja önhibájából nem vesz részt a DÖK munkájában;
b) hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét súlyosan és vétkesen megszegi;
c) tevékenysége során, azzal összefüggésben súlyos jogszabálysértést követ el.
A Közéleti Bizottság
13. §

(1)

A Közéleti Bizottság a Közéleti Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat elbíráló, három
fős testület.

(2)

A Bizottság tagjait az Elnök javaslatára a Küldöttgyűlés delegálja, doktori iskolánként
legalább egy főt.

(3)

A bizottság szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik.

(4)

A Bizottság a tagok delegálásától számított nyolc napon belül alakuló ülést tart, melyen saját tagjai közül elnököt választ.
A tisztségviselőkre vonatkozó közös rendelkezések
14. §

(1)

A tisztségviselő megbízatása megszűnik:
a) a 10. § (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban meghatározott okokból;
b) visszahívása esetén.

(2)

A tisztségviselő visszahívását a képviselők egyharmada vagy az Ellenőrző Bizottság
kezdeményezheti. A tisztségviselő visszahívásáról a Küldöttgyűlés minősített többséggel, titkos szavazással dönt.
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Az Elnök és az Alelnök
15. §
(1)

Az Elnök:
a) ellátja a DÖK képviseletét;
b) felelős a DÖK jogszerű és Alapszabály szerinti működéséért, a célok megvalósításáért és a DÖK gazdálkodásáért;
c) a Küldöttgyűlés két ülése között az ügyek vitelének folyamatosságát – a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – teljes jogkörrel biztosítja;

(2)

Az Elnököt és az Alelnököt a képviselők közül a Küldöttgyűlés választja, egy évre –
de legfeljebb a hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonya fennállásáig – titkos szavazással.

(3)

Az Elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az Alelnök helyettesíti.

(4)

Az Elnök, illetve az Alelnök három hónapot meghaladó tartós akadályoztatása vagy
mandátumának a 10. § (4) bekezdés a)-c) és e)-h) pontjaiban meghatározott megszűnési okból történő megszűnése esetén az új Elnök, illetve Alelnök megválasztására tizenöt napon belül rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni.
A DÖK költségvetése
16. §

(1)

A DÖK költségvetése az Egyetem költségvetésének részét képezi.

(2)

A DÖK következő évre vonatkozó költségvetését és előző évre vonatkozó zárszámadását, valamint az előző éves tevékenységről szóló beszámolóját a Küldöttgyűlés tervezi meg és fogadja el, valamint vezeti az évközi pénzügyeket, és elkészíti a negyedéves beszámolókat. Amennyiben a Küldöttgyűlés bármelyik tagja kéri, az Elnök köteles beszámolni a költségvetés végrehajtásának helyzetéről.

(3)

Az Elnök köteles együttműködni az Egyetem gazdasági főigazgatójával.

(4)

Az Elnök az előző éves tevékenységről szóló beszámolót, valamint a zárszámadást a
tárgyévet követő év január 31-ig a Szenátus, illetve a gazdasági főigazgató elé terjeszti.

(5)

A DÖK elfogadott költségvetését, zárszámadását és a beszámolókat minden évben
nyilvánosságra kell hozni.
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A Közéleti Ösztöndíj
17. §
(1)

Az Egyetem bármely doktorandusza elvállalt és teljesített feladatai függvényében
rendszeres vagy rendkívüli ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíj elnyerésének feltételeiről a Közéleti Bizottság javaslatára a Küldöttgyűlés dönt.

(2)

A Közéleti Ösztöndíjra pályázatot kell benyújtani, amelyet a Közéleti Bizottság bírál
el.

(3)

A Közéleti Ösztöndíjat a DÖK saját költségvetésének terhére, elkülönítetten biztosítja.
A képviselők választására vonatkozó szabályok
18. §

(1)

A Küldöttgyűlési képviselőket a doktoranduszok doktori iskolánként, titkos szavazás
útján, közvetlenül választják, egy évre.

(2)

A választásokat minden év szeptemberében az Elnök írja ki.

(3)

A választásokat legalább három tagból álló Választási Bizottság bonyolítja le. A Választási Bizottság elnökét és két alelnökét az Elnök javaslatára a Küldöttgyűlés bízza
meg.

(4)

A választási eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben a Választási Bizottság egyszerű többséggel dönt. A Választási Bizottság határozata ellen az érintett
kifogással élhet a Küldöttgyűlésnél a közléstől számított öt munkanapon belül.

(5)

A választáson az a doktorandusz jelölhető, aki – a Választási Bizottság által meghatározott alaki és tartalmi formában pályázatot adott be, és az adott doktori iskolához tartozó, választásra jogosult személyek legalább 5%-ának az ajánlásával rendelkezik.

(6)

A jelöltállítás öt munkanapig tart. A jelöltállítási időszak kezdetét és végét, illetve a
jelöltállítás eredményét a Választási Bizottság határozatban állapítja meg.

(7)

A szavazás titkosan, a Választási Bizottság, valamint a doktori iskola által ellenőrzött
és hitelesített szavazólapon történik. A szavazás során az a doktorandusz szavazhat,
aki a Központi Tanulmányi Hivatal által hitelesített választási névjegyzékben szerepel,
és személyazonosságát arra alkalmas módon igazolja.

(8)

Érvényesen szavazni csak a hitelesített szavazólapon szereplő jelöltre lehet.

(9)

A szavazás három munkanapig tart. A szavazás lezárása után legkésőbb 3 napon belül
a Választási Bizottság megszámlálja a szavazatokat majd megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét.

(10)

A szavazás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele leadta a szavazatát, és a leadott szavazatok legalább háromnegyede érvényes. A szavazás érvénytelen13

sége esetén tíz munkanapon belül megismételt szavazást kell tartani. A megismételt
szavazás a résztvevők számától függetlenül érvényes.
(11)

Megválasztott képviselőknek – a kapott szavazatok sorrendje szerint – azon jelöltek
tekinthetők, akik az adott doktori iskolában választható képviselők számának megfelelő helyezést értek el a szavazatösszesítést követően megállapított rangsorban.

(12)

A választásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az összes leadott szavazat számát, ennek a szavazásra jogosult doktoranduszok
számához viszonyított százalékos arányát;
b) az összes érvényes szavazat számát, ennek a szavazásra jogosult doktoranduszok
számához viszonyított százalékos arányát;
c) a jelöltekre leadott szavazatok számát, százalékos arányát.

(13)

A Választási Bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen az érintett
öt napon belül kifogást nyújthat be a rektorhoz.

III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §
(1)

A jelen Alapszabályban nem tárgyalt kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok az irányadóak.

(2)

Jelen Alapszabályt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadta.

(3)

Jelen Alapszabályt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa 18/2013. (I. 30.) határozatával jóváhagyta. Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. január 30.
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