
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Választási Szabályzata 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzata (a 

továbbiakban: PTE DOK) a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 

Alapszabálya 45/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a doktori iskolai küldöttek választására 

vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja:  

 

 

1. § (1) Az Egyetemen minden  

a) doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személynek 

(továbbiakban: doktorandusz), valamint 

b) doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező személynek (továbbiakban: doktorjelölt)    

joga van ahhoz, hogy a doktori iskolai küldöttek választásán választó és választható legyen.  

  

(2) A doktori iskolai küldöttet az (1) bekezdésben meghatározott választójoggal rendelkező 

doktoranduszok és doktorjelöltek titkos szavazás útján, közvetlenül választják. A megválasztott 

küldött megbízatása a következő rendes választásig tart. 

  

(3) A doktori iskolai küldöttek választását (továbbiakban: küldöttválasztás) minden év 

augusztusában a PTE DOK elnöke írja ki.  

  

2. § (1) A küldöttválasztásokat a PTE DOK legalább 3 tagból álló Választási Bizottsága 

bonyolítja le.  

  

(2) A Választási Bizottság tagja lehet az 1. § (1) bekezdésben meghatározott választójoggal 

rendelkező doktorandusz és doktorjelölt is.  

  

(3) A Választási Bizottság tagjait az elnök javaslatára a Küldöttgyűlés választja meg a 

küldöttválasztás kiírását megelőző Küldöttgyűlésen. A Választási Bizottság tagjainak 

mandátuma a következő Választási Bizottság megválasztásáig tart.   

 

(4) A Választási Bizottság elnökét a megválasztott Választási Bizottság alakuló ülésén tagjai 

közül maga választja meg.  

 

(5) A küldöttválasztásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben a Választási 

Bizottság egyszerű többséggel dönt, valamint indokolt esetben dönthet a küldöttválasztás 

felfüggesztéséről.  

 

3. § (1) A küldöttválasztáson való indulás feltétele, hogy az 1. § (1) bekezdés szerinti 

választójoggal rendelkező személy a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtson be a 

jelöltállítási időszakon belül.   

 

(2) A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani. 

 

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell  

a) a jelentkezési lapot;  



b) a jelölt önéletrajzát;  

c) a jelölt motivációs levelét;  

d) az aktív doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony-igazolást; 

e) az ajánlásgyűjtő ívet.  

  

(4) A küldöttválasztáson az a doktorandusz (doktorjelölt) válik jelöltté, aki – a Választási 

Bizottság által meghatározott formában – az adott doktori iskolában választásra jogosult 

személyek 3%-ának, de legalább három személynek az ajánlásával rendelkezik, amelyet a 

küldöttválasztáson indulni kívánó személy köteles az ajánlásgyűjtő íven hiánytalanul – ide értve 

mind a papír alapú, mind az elektronikus ajánlások tényét - feltüntetni. Az ajánlások gyűjtését 

a küldöttválasztáson indulni kívánó személyek végzik. Az ajánlásgyűjtő ívet a doktori iskola 

adminisztrációját végző személy a doktori iskola pecsétjével látja el, a doktori iskola 

hozzájárulását kifejezve ezzel a küldöttválasztáson való induláshoz.  

  

(5) A jelöltállítási szakaszban az 1. § (1) bekezdésében meghatározott választójoggal 

rendelkező személynek joga van papíralapon és elektronikus úton (e-mail) ajánlani.  Egy – az 

1. § (1) bekezdésben meghatározott választójoggal rendelkező – személy csak egyszer adhat 

ajánlást egy jelöltállítási időszakban. Elektronikus úton történő ajánlást kizárólag az egyetemi 

tanulmányi rendszerben szereplő e-mail címről, vagy egyetemi e-mail címről lehet küldeni. Az 

elektronikus úton történő ajánlás igazolása céljából az ajánlást tartalmazó e-mail a jelentkezés 

kötelező mellékletét képezi, valamint az elektronikus ajánlást adó személy nevét és az 

elektronikus ajánlás tényét az ajánlásgyűjtő íven fel kell tüntetni. 

 

(6) A jelöltállítási eljárás legalább három, legfeljebb öt munkanapig tart. A jelöltállítási időszak 

kezdetét és végét az Választási Bizottság határozatban állapítja meg.  

  

(7) Amennyiben a jelöltállítási időszak lezártát követően valamely doktori iskolában nincs 

jelölt, a Választási Bizottság az adott doktori iskolában új jelöltállítási eljárást írhat ki.  

  

4. § (1) Kampánytevékenység kizárólag a Választási Bizottság által kijelölt 

kampányidőszakban végezhető.  

 

(2) Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és 

minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy 

ennek megkísérlése céljából.   

 

(3) Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat 

befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a   

a) plakát, 

b) jelölt által történő közvetlen megkeresés, 

c) reklám, hirdetés. 

 

5. § (1) A kampánycsend megsértése miatt a Választási Bizottság által indított eljárás során a 

Választási Bizottság megállapítja a kampánycsend megsértésének tényét.   

  

(2) A kampánycsendsértés okán a Választási Bizottság a cselekmény súlyától függően dönt: 

a) fegyelmi eljárás kezdeményezéséről;  



b) a választási eljárás megszüntetéséről, addigi eredményeinek megsemmisítéséről és új 

eljárás kiírásáról;  

c) a választási eljárás megszüntetéséről, addigi eredményeinek megsemmisítéséről és új 

eljárás kiírásáról, az érintett jelölt új eljárásból történő kizárása mellett.  

  

(3) A Választási Bizottság a (2) bekezdés a) és b), és a) és c) pontjában meghatározott 

intézkedéseket együttesen is alkalmazhatja.  

  

6. § (1) A szavazás titkos szavazás keretében, elektronikusan (az egyetem tanulmányi 

rendszerén keresztül), külön erre a célra elkészített, a Választási Bizottság által ellenőrzött 

szavazólapon történik (hiteles szavazólap). Minden, az 1. § (1) bekezdésben meghatározott 

választójoggal rendelkező személy egy szavazattal rendelkezik a szavazás során.  

 

(2) A szavazólapnak tartalmaznia kell:  

a) „Szavazólap” feliratot,  

b) a doktori iskola megnevezését,  

c) a szavazási időszak megjelölését,  

d) a jelölt nevét,  

e) a jelölt neve melletti üres karikát, 

f) a szavazóknak szóló, a szavazás lefolyására vonatkozó tájékoztatást.  

  

(3) A szavazás során csak az a doktorandusz (doktorjelölt) szavazhat, aki a tanulmányi rendszer 

adatbázisa alapján az 1. § (1) bekezdés szerinti választójoggal rendelkezik, így az adott doktori 

iskola aktív jogviszonnyal rendelkező doktoranduszainak (doktorjelöltjeinek) listáján 

(választási névjegyzék) szerepel.  

  

(4) Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet.  

  

(5) A szavazás legalább 3 napig tart. Ezt követően a Választási Bizottság rendelkezik a szavazás 

lezárásáról. 

 

7. § (1) A szavazás lezárását követően az Oktatási Igazgatóság Oktatásszervezési Irodája 

eljuttatja az általa hitelesített, a szavazásra vonatkozó adatokat a Választási Bizottság részére. 

  

(2) A szavazás lezárása után legkésőbb 3 munkanapon belül a Választási Bizottság tagjai 

megszámlálják a szavazatokat – ideértve az érvénytelen szavazatokat is – és megállapítják a 

szavazás eredményét.  

  

(3) A küldöttválasztásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell   

a) az összes leadott szavazat számát, ennek a szavazásra jogosultak számához viszonyított 

százalékos arányát;  

b) az összes érvényes szavazat számát, ennek a szavazásra jogosultak számához 

viszonyított százalékos arányát;  

c) jelöltekre leadott szavazatok számát, százalékos arányát;  

d) a Választási Bizottság legalább kettő jelenlévő tagjának, köztük a Választási Bizottság 

elnökének aláírását;  

e) a keltezést.  



  

8. § (1) A küldöttválasztás érvénytelen, ha a doktori iskola által hitelesített választási 

névjegyzéken szereplő hallgatók 25 %-ánál kevesebb doktorandusz (doktorjelölt) szavazott. 

 

(2) A küldöttválasztás érvénytelensége esetén új küldöttválasztást kell kiírni, amelynek 

lebonyolítására jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

9. § (1) Időközi küldöttválasztást kell tartani, ha a megválasztott doktori iskolai küldött 

mandátuma a következő rendes küldöttválasztás előtt több, mint két hónappal megszűnik.  

  

(2) Az újonnan megválasztott küldött megbízatása a következő rendes küldöttválasztásig tart.  

  

(3) Az időközi küldöttválasztásra jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.  

  

10. § (1) A küldöttválasztások törvényességi ellenőrzését a PTE DOK Ellenőrző Bizottsága 

végzi. A Választási Bizottság döntése ellen, jogsértés esetén a pályázó illetve a jelölt 

(továbbiakban: érintett) kifogással élhet a PTE DOK Ellenőrző Bizottságnál a döntés közlésétől 

számított 5 munkanapon belül.  

 

(2) Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálja a kifogást és legfeljebb 15 munkanapon belül dönt az 

ügyben. 

 

(3) Az Ellenőrző Bizottság jogorvoslati eljárása keretében a Választási Bizottság döntését 

vizsgálja. 

 

(4) Az Ellenőrző Bizottság érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a kifogást, ha 

a) nem az érintett terjesztette azt elő, 

b) az érintett a kifogásra a szabályzatban előírt határidőt elmulasztotta, 

c) az érintett nem jelöli meg a kifogás tárgyaként az ügyében hozott, sérelmes határozatot, 

d) az érintett nem jelöli meg a Választási Bizottság határozata által a jogszabályban vagy 

az Egyetem jogi normáiban biztosított jogának sérelmét, vagy 

e) az érintett kifogása nem tartalmaz határozott kérelmet az Ellenőrző Bizottság döntésére 

vonatkozóan.  

 

(5) Amennyiben az Ellenőrző Bizottság befogadta a kifogást, azt vizsgálja, hogy az érintett 

kifogásban megjelölt jogait a Választási Bizottság döntése megsértette-e. 

 

(6) Ha az Ellenőrző Bizottság a kifogás alapján megállapítja a Választási Bizottság jogsértését, 

a Választási Bizottság jogsértő határozatát teljesen vagy részben megsemmisíti, és felhívja a 

Választási Bizottságot új jogszerű határozat meghozatalára.  

 

(7) A jogorvoslati eljárás kapcsán a szabályzatban nem rendezett kérdésekben az Egyetem 

vonatkozó jogi normáit kell értelemszerűen alkalmazni. 

  

 

Záradék 

  



A szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése a 

2020. augusztus 11. napján tartott ülésén a 92/2020. (VIII. 11.) sz. határozatával fogadta el. 


