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Választási Útmutató 

a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2020. évi doktori iskolai 

küldöttválasztására1 

 

Választójog és mandátum 

 

1. A Pécsi Tudományegyetemen (a továbbiakban: Egyetem) 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 képviselők választásán választó és választható legyen.  

 

2. A doktori iskolai küldöttet titkos szavazás útján, közvetlenül választják. A megválasztott küldött 

megbízatása a következő rendes választásig tart. 

 

A választási szervek 

 

3. A választásokat a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: 

PTE DOK) legalább 3, jelenleg 5 tagból álló Választási Bizottsága bonyolítja le.  

 

4. A választásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben a Választási Bizottság egyszerű 

többséggel dönt, valamint indokolt esetben dönthet a küldöttválasztás felfüggesztéséről.  

  

5. A küldöttválasztások törvényességi ellenőrzését a PTE DOK Ellenőrző Bizottsága végzi.  

 

A jelöltállítás 

 

6. A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása a 

jelöltállítási időszakon belül. A pályázatokat elektronikus úton kérjük eljuttatni a Pécsi 

Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának email címére: kuldottvalasztas.dok@pte.hu. 

A dokumentumokat tömörített fájlban kérjük csatolni. A beküldési határidő megegyezik a 

mindenkori jelöltállítási időszak utolsó napjával (a határidő az adott napon éjfélkor jár le).  

 

7. A pályázatnak tartalmaznia kell:  

a) jelentkezési lapot;  

b) a jelölt önéletrajzát;  

c) a jelölt motivációs levelét;  

d) az aktív doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony-igazolást; 

e) az ajánlásgyűjtő ívet.  

 

8. A pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul csatolni kell, azok mindegyikének közvetlenül a 

választáson indulni kívánó személytől kell érkeznie. 

 
1 Jelen útmutató a PTE DOK Választási Szabályzata alapján készült, az itt nem rendezett kérdésekben a Szabályzatban 

foglalt rendelkezések irányadóak. 
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9. A választáson 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. Az ajánlások gyűjtését a 

küldöttválasztáson indulni kívánó személy végzi. Az ajánlásokat köteles az ajánlásgyűjtő íven 

hiánytalanul – ide értve mind a papír alapú, mind az elektronikus ajánlások tényét – feltüntetni. Az 

ajánlásgyűjtő ívet a doktori iskola pecsétjével látja el.  

 

10. A jelöltállítási szakaszban a választójoggal rendelkező személynek joga van papíralapon és 

elektronikus úton (e-mail) ajánlani. Egy 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.  

 

11. A jelöltállítási eljárás legalább három, jelen esetben öt munkanapig tart.  

 

12. Amennyiben a jelöltállítási időszak lezártát követően valamely doktori iskolában nincs jelölt, a 

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

 

A kampány 

 

13. Kampánytevékenység kizárólag a Választási Bizottság által kijelölt kampányidőszakban 

végezhető.  

 

14. Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden 

egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek 

megkísérlése céljából.  Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a 

választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. 

 

15. Kampánycsendsértés okán a Választási Bizottság a cselekmény súlyától függően dönthet 

fegyelmi eljárás kezdeményezéséről; a választási eljárás megszüntetéséről, addigi eredményeinek 

megsemmisítéséről és új eljárás kiírásáról; továbbá a választási eljárás megszüntetéséről, addigi 

eredményeinek megsemmisítéséről és új eljárás kiírásáról, az érintett jelölt új eljárásból történő 

kizárása mellett. 

 

A szavazás 

 

16. A szavazás titkos szavazás keretében, elektronikusan (az egyetem tanulmányi rendszerén – jelen 

esetben a Neptun Unipoll felületén – keresztül), külön erre a célra elkészített, a Választási Bizottság 

által ellenőrzött szavazólapon történik (hiteles szavazólap). Minden, választójoggal rendelkező 

személy egy szavazattal rendelkezik a szavazás során.  

 

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

adatbázisa alapján választójoggal rendelkezik, így az adott doktori iskola aktív jogviszonnyal 

rendelkező doktoranduszainak (doktorjelöltjeinek) listáján (választási névjegyzék) szerepel. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet.  
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18. A szavazás legalább három napig tart. Ezt követően a Választási Bizottság rendelkezik a 

szavazás lezárásáról.  

 

Az eredmény megállapítása 

 

19. A szavazás lezárását követően az Oktatási Igazgatóság Oktatásszervezési Irodája eljuttatja 

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

  

20. 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.  

 

21. A küldöttválasztás érvénytelen, ha a doktori iskola által hitelesített választási névjegyzéken 

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

küldöttválasztás érvénytelensége esetén új küldöttválasztást kell kiírni.  

 

Jogorvoslat 

 

22. Választási Bizottság döntése ellen, jogsértés esetén a pályázó illetve a jelölt kifogással élhet a 

PTE DOK Ellenőrző Bizottságnál a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül.  

 

 

 

Kelt Pécsett, 2020. augusztus 19. napján  

PTE DOK Választási Bizottság 


