A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktorandusz Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében – amely
szerint a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény
részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia –, a doktoranduszok
jogszabály által biztosított hatékony érdekvédelme céljából, az alábbiak szerint alkotja meg
Alapszabályát.
Első rész
Általános rendelkezések
1. § (1) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban:
DÖK) a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) doktoranduszainak és
doktorjelöltjeinek egyetemi szintű érdekvédelmi szervezete.
(2) A DÖK elnevezése: Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktorandusz Önkormányzat.
Rövidített elnevezése: MKE DÖK.
Angol elnevezése: Doctoral Student Association of the Hungarian University of Fine Arts.
(3) A DÖK székhelye: 1063 Budapest, Bajza u. 30.
I. fejezet
A DÖK jogállása
2. § (1) A DÖK az Nftv.-ben, az Egyetem szabályzatában biztosított jogok alapján a Magyar
Képzőművészeti Egyetemi Hallgatói Önkormányzattól (a továbbiakban: HÖK) elkülönülten és
függetlenül, a doktoranduszok (és doktorjelöltek) alanyi jogú képviseletét és érdekvédelmét
látja el.
(2) A DÖK tagja az Egyetem minden aktív doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkező
doktorandusza (és doktorjelöltje).
(3) A DÖK nem önálló jogi személy.
(4) A DÖK a hatályos jogszabályok, az egyetemi szabályzatok keretei között feladatait önállóan
látja el és az Egyetem által rendelkezésére bocsátott pénzügyi kerettel az Egyetem gazdálkodási
szabályzata szerint önállóan gazdálkodik.
II. fejezet
A DÖK feladatai és jogai
3. § (1) A DÖK
a) megalkotja saját szabályzatait;
b) észrevételeket, javaslatokat tesz az Egyetem működésével kapcsolatban;
c) elősegíti az oktatói és a hallgatói tanszabadság megvalósítását, fellép a jogos
doktorandusz érdekek védelmében;
d) a doktoranduszok hatékony érdekvédelme céljából folyamatosan egyezteti álláspontját
és konszenzusos döntésekre törekszik az Egyetem valamennyi szervezeti egységével,

különös tekintettel a Doktori Tanácsra;
e)

szorgalmazza a doktoranduszokat (és doktorjelölteket) érintő egyetemi szabályozás
betartását, és őrködik azok jogi normáknak való megfelelősége felett;

f) ellátja az Egyetem doktoranduszainak (és doktorjelöltjeinek) érdekképviseletét;
g) a doktoranduszok (és doktorjelöltek) hatékony érdekvédelme céljából szorosan
együttműködik a HÖK-kel, illetve a Doktoranduszok Országos Szövetségével (a
továbbiakban: DOSz), valamint annak Tudományos Osztályaival;
h)

információs csatornáin keresztül tájékoztatja az Egyetem doktoranduszait (és
doktorjelöltek) az őket érintő jogszabályi változásokról, pályázatokról, ösztöndíj
lehetőségekről, az Egyetem működésével kapcsolatos kérdésekről és a DÖK
tevékenységéről;

i)

támogatja, megszervezi a doktoranduszok (és doktorjelöltek) szakmai és egyéb
közösségi tevékenységét;

j) részt vesz a tudományos közélet szervezésében, tudományos fórumok, műhelyek
megteremtésében; együttműködik az Egyetem doktori iskolájával a meglévő nemzetközi
kapcsolatok fenntartásában, és újak kiépítést kezdeményezi, a rendelkezésére álló
eszközökkel segíti a hallgatók nemzetközi mobilitását;
k)

szociális, kulturális, sport vagy más szabadidős programokat szervez az Egyetem
doktoranduszai (és doktorjelöltjei) számára;

l) kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi doktori iskolákkal, hazai és nemzetközi doktori
képzésben résztvevő szervezetekkel, kutatóintézetekkel és tudományos testületekkel;
m) részt vesz a doktoranduszok (és doktorjelöltek) hazai és külföldi oktatási, kulturális,
művészeti és tudományos képzési kapcsolatainak építésében;
n) gyakorolja a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározott
jogosítványait;
o) dönt a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok által hatáskörébe utalt ügyekben;
p) egyetemi kurzusokat terjeszt elő a Szenátusban, amennyiben azokat a Doktori Tanács
előzetesen véleményezte.
(2) A DÖK egyetértési jogot gyakorol
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzat elfogadásakor és módosításakor;
b) a térítési és juttatási szabályzat elfogadásakor és módosításakor;
c) a doktorandusz szerződések megkötésének rendje és tartalma kapcsán;
d) az egyetemi doktori szabályzatok elfogadásakor és módosításakor;
e) az ifjúságpolitikai és doktoranduszi célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
(3) A DÖK véleményezési jogot gyakorol az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata további
mellékleteinek elfogadásakor és módosításakor minden egyéb doktoranduszokat (és
doktorjelölteket) érintő kérdésben.
(4) A DÖK javaslattal élhet a doktori képzés struktúrájának kialakítására és módosítására

vonatkozóan, továbbá javaslattal élhet a doktori képzésben szabadon választható tantárgyak,
szemináriumok bevezetésére és a külső oktatók (előadók) meghívására.
Második rész
A DÖK szervezete és működése
III. fejezet
A DÖK szervezete
1. A Fórum
4. § A DÖK legfőbb döntéshozó szerve a Fórum.
5. § (1) A Fórum szavazati jogú tagja az Egyetem minden aktív doktorandusz hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktorandusza (és doktorjelöltje).
6. § (1) A Fórumot bármely szavazati jogú doktorandusz (és doktorjelölt) összehívhatja
(2) A Fórum moderátora, a Fórumot összehívó személy, ha a Fórum másként nem dönt.
(3) A DÖK köteles összehívni a Fórumot a rektor írásbeli indítványára;
(4) A Fórum összehívója a Fórum meghívóját, a tervezett napirendet és a napirendi pontokhoz
kapcsolódó írásos előterjesztéseket legalább három nappal a Fórum tervezett időpontja előtt emailben juttatja el a Fórum tagjaihoz és meghívottjaihoz.
(5) A napirendi pontot a DÖK bármely tagja javasolhat, legkésőbb három nappal a Fórum
tervezett időpontja előtt, vagy a jelenlévő szavazati jogú tagok legalább felének egyetértésével,
a Fórum kezdetén.
7. § (1) A Fórum az Egyetem polgárai számára nyilvános.
(2) Zárt Fórumot kell elrendelni, ha
a) egy szavazati joggal rendelkező személy indítványozza és a Fórum szavazati jogú
tagjainak legalább 50%-a támogatja az indítványt;
b) a nyilvános ülés személyiségi jogokat sértene;
c) a nyilvános ülés üzleti titkot sértene.
(3) Zárt ülésen csak a szavazati jogú tagok és szükség esetén a tárgyalásban érintettek vehetnek
részt.
8. § (1) A Fórum határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint egyharmada jelen van.
(2) A határozatképességet a Fórum kezdetén, valamint az ülés alatt a moderátor ellenőrzi.
9. § A Fórum jogai és feladatai:
a) elfogadja a DÖK Alapszabályát és annak módosításait;
b)

a DÖK-ben betölthető tisztségeket kiosztja. A tisztségek indokolt esetben online
szavazással is kioszthatóak;

c) dönt a DÖK éves költségvetésének és módosításának, valamint a zárszámadásának
elfogadásáról;
d) kiosztja a DÖK-ben betölthető tisztségeket;
e) dönt a DÖK által kiírt pályázatok elbírálásáról;

f) dönt a DÖK által kezelt ösztöndíjak megállapításáról;
g) dönt bármely más kulturális, sport, művészeti, tudományos szakmai vagy egyéb
szervhez, szervezethez való csatlakozásról, illetve a velük való együttműködésről;
h)

dönt a hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben;

i) állásfoglalást fogalmaz meg a doktoranduszokat (és doktorjelölteket) érintő kérdésekben;
10. § (1) A Fórum döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza (jelenlevők
szavazatainak legalább fele +1 fő).
(2) A Fórum minden szavazati jogú tagja 1 szavazattal rendelkezik.
(3) A Fórum bármely tagja kérheti titkos szavazás elrendelését.
(4) Titkos szavazás esetén a Fórum 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ. Amennyiben a
titkos szavazásra személyi ügy miatt kerül sor, az érintett személy nem lehet a
szavazatszámláló bizottság tagja.
(5) A Fórum minősített többséggel (a jelenlévők 2/3-a + 1 fő) dönt az Alapszabály módosításáról.
11. § (1) A Fórum üléseiről összefoglaló készül, amelynek tartalmaznia kell a megjelentek nevét
és a Fórum határozatait a szavazati arányokkal.
(2) Az összefoglalót a Fórum moderátora és még egy szavazati joggal rendelkező tag hitelesíti.
Ezt követően a Fórum moderátora e-mailben elküldi az összefoglalót a DÖK tagjainak.
(3) Az összefoglalót digitális formában kell őrizni legalább 5 éven keresztül.
2. Online szavazás
12. § (1) A DÖK a 10§ által a Fórum hatáskörébe nem rendelt kérdésekben online szavazást
tarthat.
(2) Online szavazásra és online szavazás kezdeményezésére a DÖK valamennyi tagja jogosult.
(3) Az online szavazás kezdeményezőjének e-mailben el kell juttatnia az eldöntendő kérdést, a
döntéshez szükséges segédanyagokat és a szavazás érvényességének feltételeit a szavazásra
jogosultaknak.
(4) Az erre jogosultak a doktori iskola által nyilvántartott e-mail címükkel szavazhatnak. Online
szavazás esetében a titkos szavazás nem megengedett.
(5) Az online szavazás érvényes, ha az erre jogosultak legalább fele szabályosan szavazott.

(6) Az online szavazás kezdeményezésekor meg kell határozni a szavazás lezárásának
időpontját. Csak a meghatározott időpontig beérkezett szavazat tekinthető érvényesnek.
(7) Online szavazáskor a döntéseket egyszerű többséggel lehet meghozni.
3. A DÖK-ben betölthető tisztségek
13. § (1) A DÖK-ben betölthető tisztségek:
a) Szenátusi képviselő (Nftv. 12§ 7. bekezdés c pontja alapján);
b) Doktori Tanács tag (a Doktori képzésről és a doktori fokozat (DLA) megszerzéséről szóló
szabályzat 5§ 1. bekezdés alapján);
c) DOSZ képviselő;
d) doktori Felvételi bizottsági tag (a Doktori képzésről és a doktori fokozat (DLA)
megszerzéséről szóló szabályzat 22§ 4. bekezdés alapján);
e) egyetemi bizottságok tagja;
f) egyéb a DÖK által meghatározott tisztség.
14. § (1) A DÖK-ben betölthető tisztségeket a Fórum osztja ki a DÖK tagja között.
(2) A DÖK-ben betölthető tisztségek egy évre szólnak. Egy személy több tisztséget is viselhet. A
tisztségviselők újraválaszthatóak.
15. § (1) A DÖK tisztségviselői a Fórumok döntéseivel összhangban döntenek a rájuk bízott
feladatkörökben.
(2) A DÖK tisztségviselői értesítik a DÖK tagjait az általuk végzett munkáról. A Szenátus, a
Doktori Tanács, a DOSZ ülések és az egyetem bizottságok napirendjét ismertetik a DÖK
tagjaival, hogy ha szükségét érzik Fórumot vagy online szavazást kezdeményezzenek a döntés
széleskörű meghozatala érdekében.
16. § A DÖK-ben betölthető tisztségek megszűnnek:
a) mandátuma lejártával;
b) tisztségviselő halálával;
c) lemondással;
d) visszahívással;
e) összeférhetetlenség okán;
f) tisztségviselő cselekvőképessége megszűnésével;
g) aktív egyetemi doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának megszűnésével;

Harmadik rész
Hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Jelen Alapszabályt az Egyetem Szenátusa 2016. június 13. napján tartott ülésén hagyta
jóvá.
(2) Jelen Alapszabály az Egyetem Szenátusa által történő elfogadását követő napon lép
hatályba.
(3) Jelen Alapszabály rendelkezéseit az Alapszabály hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekre megfelelően kell alkalmazni.

Budapest, 2016. május 31.

Pálinkás Bence György
Szenátusi képviselő

Süveges Rita
Doktori Tanács tag

