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Általános rendelkezések
1. §
(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (továbbiakban: DRHE)
doktoranduszainak legfőbb, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 63. §ában, valamint a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának 36/A §-ában megnevezett
képviseleti szerve a Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: DÖK).
(2) A Doktorandusz Önkormányzat hivatalos adatai az alábbiak:
a) székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
b) elnevezése angolul: Union of the PhD Students of the Debrecen Reformed Theological
University.
c) pecsétje: körpecsét. A pecséten a Kollégium „Orando et Laborando” feliratú
timpanonján a Napba néző főnix madár képe látható. Körfelirata: „Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzata”. A DRHE
Doktorandusz Önkormányzatának körbélyegzőjét az elnök, távollétében az
elnökhelyettes használhatja a hivatalos iratokon. Amennyiben használaton kívül van a
bélyegző, el kell zárni.
2. §
(1) A DÖK legfőbb döntéshozó szerve a DÖK Közgyűlése, melynek tagja a DRHE Doktori
Iskolájába beiratkozott minden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz,
függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi.
(2) A doktoranduszok a DÖK részére biztosított jogokat a Közgyűlés, az Elnökség és
választott képviselőik útján gyakorolják.
3. §
A DRHE-n doktori képzésben részt vevők intézményi és egyéb hivatalos fórumokon való
képviseletét a Doktorandusz Önkormányzat látja el. Ennek érdekében:
a) megszervezi saját képviseletét és működését,
b) képviseli a doktoranduszok érdekeit, véleményét és állásfoglalásait a DRHE
Szenátusában, Doktori és Habilitációs Tanácsában, valamint a Tudományos és
Művészeti Bizottságban,
c) elnököt és egyúttal személyében a Doktoranduszok Országos Szövetségébe (a
továbbiakban: DOSZ) képviselőt választ,
d) gyakorolja a mindenkor hatályos felsőoktatási törvényben, valamint a DRHE
szabályzataiban ráruházott jogokat, ellátja a rá kirótt feladatokat,
e) támogatja és szervezi az egyetem doktoranduszainak szakmai, kulturális és közösségi
tevékenységét,
f) a rendelkezésre álló információs csatornákon, elektronikus úton és más módon
rendszeresen tájékoztatja a doktoranduszokat az Elnökség és a képviselők
tevékenységéről, a doktoranduszok életével kapcsolatos kérdésekről, a
rendezvényekről, a különféle pályázatokról, ösztöndíj-lehetőségekről,
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g) ápolja a Debreceni Református Kollégium és a DRHE diák-önkormányzatiságának és
hallgatói önképzőköreinek legnemesebb hagyományait,
h) véleményezi a Doktori Iskola működési rendjét, programjait, és azok fejlesztése
érdekében kezdeményezőleg is fellép.

A DÖK felépítése
4. §
(1) A DÖK legfőbb döntéshozó szerve: a DÖK Közgyűlése.
(2) A DÖK Elnöksége:
a) az elnök;
b) az elnökhelyettes,
c) a DRHE Szenátusának állandó bizottságaiba delegált doktorandusz
képviselő(k).

A Közgyűlés
5. §
(1) A Közgyűlés a DÖK legfőbb döntéshozó szerve.
(2) A Közgyűlés tagjai: a DRHE Doktori Iskolájába beiratkozott minden, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktorandusz, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási
formában végzi.
(3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) A DÖK Elnökségének megválasztása, beszámoltatása, szükség szerinti
visszahívása,
b) A DÖK Elnökségének jelen szabályzatban rögzített eseteken túlmenően
testületekbe delegálása és beszámoltatása,
c) a DÖK céljainak, feladatainak, működési irányelveinek megfogalmazása,
Alapszabályának elfogadása és módosítása,
d) döntés a DÖK megalakulása, megszűnése, más szervezetekhez való csatlakozása,
illetve azokból való kiválása kérdésében,
e) a DÖK éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, módosítása,
f) a DÖK elnökségi tagjainak kötelező éves beszámolóinak elfogadása.
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A Közgyűlés működésének rendje
6. §
(1) A Közgyűlés ülését szemeszterenként legalább egyszer össze kell hívni. Az ülések helyét,
időpontját, napirendjét, valamint az írásos előterjesztéseket legalább 8 nappal korábban a
tagokkal meghívó útján (nyomtatott vagy elektronikus úton) közölni kell.
(2) A Közgyűlés ülésének összehívására a DÖK elnöke, vagy ha az elnök aktív doktoranduszi
jogviszonya időközben megszűnt vagy szünetel, az elnökhelyettes jogosult.
(3) A Közgyűlés ülésének levezető elnöke a DÖK elnöke, akadályoztatása esetén a DÖK
elnökhelyettese.
(4) A Közgyűlést a tagok 25%-ának vagy a DRHE Rektorának az elnökhöz a cél
megjelölésével írásban benyújtott indítványára legkésőbb tíz napon belül össze kell hívni.

7. §
(1) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetésére a Közgyűlés
jegyzőt választ tagjai közül. A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök alkalmanként két
hitelesítőt jelöl ki.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a DÖK megnevezését, a jelenlévő tagok, a
meghívottak, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők nevét, az
ülés helyét, időpontját, napirendjét, a Közgyűlés állásfoglalásait és határozatait olyan módon,
hogy a jegyzőkönyv alapján a határozathozatali eljárás szabályszerűsége ellenőrizhető legyen.
(3) A Közgyűlés ülésén bármely tag, illetve meghívott kérheti különvéleményének
jegyzőkönyvbe foglalását.
(4) A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a két felkért hitelesítő
aláírásával kell hitelesíteni.
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát a DÖK irodájában kell őrizni, és gondoskodni kell annak
hozzáférhetőségéről az egyetem minden polgára számára.
8. §
(1) A Közgyűlésen lehetőség szerint minden tagnak részt kell vennie.
(2) A Közgyűlés a DRHE oktatói és hallgatói számára nyilvános, indokolt esetben azonban a
levezető elnök a Közgyűlés határozatára zárt ülést rendelhet el.
(3) A Közgyűlés tanácskozási jogú állandó meghívottja a DRHE HÖK elnöke.
(4) A DÖK elnöke bármely ügy tárgyalásánál tanácskozási joggal meghívhat olyan személyt,
aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag érintett, illetve köteles meghívni minden
olyan személyt hasonló jogokkal, akinek meghívását a Közgyűlés képviselőinek egyharmada
legalább az ülést megelőzően öt munkanappal írásban kéri.
(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a DRHE valamennyi, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező doktoranduszának több mint fele jelen van.
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(6) A jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál, amelyet a jelenlévők aláírnak (név, évfolyam,
aláírás), és amely a jegyzőkönyv részét képezi.
(7) Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a levezető elnök változatlan helyszínnel,
megismételt Közgyűlést hívhat össze. A megismételt Közgyűlés helyét, időpontját,
napirendjét, valamint az írásos előterjesztéseket legalább 2 munkanappal korábban a tagokkal
meghívó útján (nyomtatott vagy elektronikus úton) közölni kell. A megismételt Közgyűlés a
jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
9. §
(1) A Közgyűlés jogait és kötelezettségeit határozatai útján gyakorolja, illetve teljesíti. A
határozathozatal szavazás útján történik.
(2) Minden jelen lévő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgató egy
szavazattal rendelkezik. A szavazás során "igen", "nem" és "tartózkodás" szavazat adható le.
(3) A Közgyűlés határozatait főszabály szerint nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
(4) Titkos szavazást kell elrendelni:
a) személyi kérdésekben,
b) bármely kérdésben, ha annak elrendelését Közgyűlés jelenlévő tagjainak
többsége kéri.
(5) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a
határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
(6) A Közgyűlés határozatai kötelező érvényűek a DÖK minden tagjára nézve.
(7) A Doktorandusz Önkormányzat sürgős, egyszerű többséget igénylő kérdésekben
elektronikusan is szavazhat, ilyenkor nem kell a Közgyűlést összehívni. Az elektronikus
szavazás előterjesztője az elnök vagy az elnökhelyettes. A határozati javaslatot az előterjesztő
e-mail útján küldi meg a Közgyűlés tagjainak. Az e-mailben a szavazás határidejének
szerepelnie kell. Személyi kérdésekben és titkos szavazást igénylő kérdéseknél olyan online
felületen kell a szavazatokat leadni, ahol az anonimitás biztosított. Az elektronikus szavazás
eredményét a soron következő Közgyűlés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

Doktoranduszi részvétel a DRHE testületeiben és a DOSZ-ban
10. §
(1) A választási eredmények és a DÖK Közgyűlésének kinevezése alapján a DRHE
testületeibe delegált képviselő hatáskörét a mindenkor hatályos felsőoktatási törvény,
valamint a vonatkozó egyetemi szabályzatok határozzák meg.
(2a) A DÖK Közgyűlése által megválasztott elnök képviseli a doktoranduszok közösségét:
a) a DRHE Szenátusában,
b) a DRHE Doktori és Habilitációs Tanácsában,
c) a Doktoranduszok Országos Szövetségében.
(2b) A DÖK Közgyűlése által megválasztott képviselő(k) képviseli(k) a doktoranduszok
közösségét:
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a) a Doktori Iskola felvételi vizsgabizottságaiban,
b) a DRHE Tudományos és Művészeti Bizottságában.
(3) A DÖK elnöke akadályoztatása esetén, előzetes felhatalmazás alapján, az elnökhelyettes
teljes képviseleti és szavazati jogkörrel bír a DOSZ Küldöttgyűlésében.

Az Elnökség megválasztásának szabályai
11. §
(1) A DÖK minden év tavaszi szemeszterében bonyolítja le a DÖK Elnöksége
megválasztásának folyamatát. A választás a DÖK Közgyűlésén zajlik közvetlen jelöléssel és
választással. Az Elnökség valamennyi tagjának mandátuma egy tanévre szól. A jogviszony
várható fennállásáról előzetesen a jelölteknek írásban kell nyilatkozniuk.
(2) A DRHE minden beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusza
választó és választható.
(3) A Közgyűléstől igazoltan távol maradó doktorandusz elektronikus úton (e-mail)
előzetesen elküldheti jelölési javaslatát, amit a jelölőlista összeállításakor figyelembe kell
venni.
(4) A DÖK Elnökségének tagjai július 31-ével adják át hivatalukat az újonnan megválasztott
tisztségviselőknek.
(5) A DÖK bármely tisztségének időközi megüresedése (doktorandusz jogviszony
megszűnése, szüneteltetése, lemondás) esetén Közgyűlést kell összehívni és választást
lebonyolítani. Az Elnökség újonnan választott tagjának mandátuma az eredeti megbízatás
lejártáig tart. Az átmeneti időszakban az elnök jog- és feladatköreit az elnökhelyettes
gyakorolja.

A DÖK Elnökségének és elnökének feladatai
12. §
(1) A DÖK Elnöksége köteles a DÖK tagjait minden őket érintő kérdésben rendszeresen
tájékoztatni, illetve a Közgyűlésen beszámolni.
(2) A DÖK Elnöksége köteles a DÖK érdekképviseletét a DRHE testületeiben, a DOSZ-ban
és minden más fórumon a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen ellátni.
(3) A DÖK Elnökségének jogai és kötelességei:
a)
b)
c)
d)

szervezi és irányítja a DÖK munkáját,
gondoskodik a jelen Alapszabályban foglaltak végrehajtásáról,
gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
előkészíti a DÖK éves költségvetését és zárszámadását.

(4) A DÖK elnökének jogai és kötelességei:
a) előkészíti, összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit, előterjeszti a napirendi
javaslatot,
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b) tisztsége alapján tagja a DRHE Szenátusának, Doktori és Habilitációs Tanácsának,
valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségének,
c) felelősen vezeti a DÖK gazdálkodását.

A Doktorandusz Kollégium
13. §
(1) A Doktorandusz Kollégium (a továbbiakban: DK) a DÖK tagjainak bevonásával
szerveződő, önkéntes alapon működő műhelymunka, amelynek célja, hogy tudományos ülései
révén lehetőséget nyújtson a DRHE doktori programjában részt vevő doktoranduszoknak
egymás kutatásába való betekintésre és egymás munkájának segítésére, illetve a nem
hittudományi karokon tevékenykedő, de teológiai vonatkozású témával foglalkozó
doktoranduszokkal való szakmai kapcsolattartásra.
(2) A DK üléseit a DÖK Elnöksége szervezi, azon a DÖK elnöke által felkért doktorandusz
hallgató elnököl. A DK-ülés megszervezésének feladatát az Elnökség a DÖK aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező tagjára/tagjaira átruházhatja.
(3) A DK igény szerinti gyakorisággal, de szemeszterenként legalább egyszer tartja üléseit.
(4) A DK ülése a DRHE oktatói és hallgatói, továbbá minden érdeklődő számára nyilvános.

A DÖK Alapszabálya
14. §
(1) A DÖK Alapszabálya határozza meg a DÖK működésének rendjét. Az Alapszabály a
DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának 17/A. számú mellékletét képezi.
(2) Az Alapszabályt a DÖK Közgyűlése fogadja el, és az a Szenátus jóváhagyásával válik
érvényessé. Az Alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő
harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell.
(3) Az Alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az törvényellenes, az egyházi
jogszabályokat sértő vagy a DRHE belső szabályzataival ellentétes rendelkezést tartalmaz. Az
Alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott
határidőn belül nem nyilatkozott.

Egyéb rendelkezések
15. §
(1) A DÖK működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a DRHE biztosítja a feltételeket,
amelynek jogszerű felhasználását, a DÖK törvényes működését a rektor ellenőrizni köteles. A
DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a DRHE helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a DRHE működését.
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(2) A DÖK a mindenkor hatályos felsőoktatási törvényben és a DRHE Szervezeti és
Működési Szabályzatban (36/A. §) meghatározott jogainak megsértése esetén – beleértve azt
is, ha az Alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstől számított harminc napon
belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással
bírósághoz fordulhat.
(3) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a
döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az
illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Záró rendelkezés
16. §
(1) Jelen Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a mindenkor hatályos felsőoktatási
törvény, illetve a DRHE szabályzatai, vezetői rendelkezések, valamint más vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
(2)) Jelen Alapszabályt a DRHE doktoranduszainak közössége 2013. szeptember 19-én

fogadta el.
(3) Jelen Alapszabály 1. számú módosítását a DRHE Doktorandusz Önkormányzata 2015.
november 17-én megtartott ülésén fogadta el.
Peleskey Miklós Péter
DÖK elnöke

------------------------------------

Záradék:
(1 A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa jelen Alapszabályt a DRHE
Szervezeti és Működési Szabályzatának 17/A. számú mellékleteként, a 2013. szeptember 24ei ülésén hozott 4/2013-14. sz. határozatával jóváhagyta.
(2) Jelen Alapszabály 1. számú módosítását a DRHE Szenátusa 2015. december 15-ei ülésén
hozott 34/2015-2016. sz. határozatával jóváhagyta.
Debrecen, 2015. december 15.

Dr. Bölcskei Gusztáv
rektor
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