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Kedves Doktorandusztársaim!   

 

Az Óbudai Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (ÓE DÖK) önálló, demokratikus, a 

törvényességen és a jóhiszeműségen alapuló és működő politikailag független önigazgató testületének 

legfőbb feladataként a jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban biztosított jogok alapján az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzattól elkülönülten és függetlenül látja el a doktoranduszok 

érdekképviseletét. 

 

A tisztségviselő választásra vonatkozó pályázati felhívást jelen levelem mellékleteként az összes 

egyetemi doktorandusz számára a Doktori Iskolák segítéségével eljuttatjuk, illetve a szervezet 

honlapján http://dok.uni-obuda.hu/ elérhetővé tesszük. 

 

A 2019. évi ÓE DÖK tisztségviselői pályázati időintervalluma: 2019.01.28. – 2019.02.03. A 

pályázatok leadása elektronikus úton történik (PDF formátumban, minden oldalon aláírva) az 

aktuálisan regnáló ÓE DÖK Elnök részére (Holicza Péter, holicza.peter@rh.uni-obuda.hu). A 

pályázatok tartalmára vonatkozólag további információkat az Alapszabály és annak 17. § (9) bekezdés 

tartalmazza. 

 

A pályázatok beérkezéséét követően elektronikus titkos szavazásra kerül sor, melynek időintervallumát 

a későbbiekben határozzuk meg. 

A szavazás során az a doktorandusz szavazhat, aki az Oktatási Főigazgatóság által hitelesített 

választási névjegyzékében szerepel, és az elektronikus szavazás során személyazonosságát arra 

alkalmas módon igazolja. A választási névjegyzék és az elektronikus szavazási rendszer 

összehangolását a választás napját megelőzően az Egyetem erre kijelölt szervezete végzi. A választási 

felhívás az érintettek számára a DÖK által szolgáltatott adatok (pl.: pályázók köre stb.) alapján 

automatikusan kerül kiküldésre. A szavazás lezárása után, a szavazatokat az elektronikus rendszer 

összesíti, arra figyelemmel, hogy csak akkor érvényes a választás, ha a teljes idejű képzésben 

résztvevő doktoranduszok legalább 25%-a (Nftv.  60. § (1) b pontja) leadja szavazatát az elektronikus 

szavazáson. És ha tisztségviselő választás esetén a szavazók legalább 2/3-a támogatja a jelöltet. A 

jelöltállításra és a szavazatokkal való támogatásra doktori iskolánként van lehetőség küldöttgyűlési tag 

formájában.  

Az elektronikus rendszer által szolgáltatott adatok alapján DÖK aktuális Elnöke megállapítja és 

jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét, amelyet a felkért választási bizottság két tagja is 

tanúként hitelesít. A választás eredményit a DÖK közéteszi a már ismertetett fórumokon és 

csatornákon. A szavazás érvénytelensége esetén, megismételt szavazást kell tartani. 

 

A doktori iskolánként megválasztott küldöttek maguk közül a küldöttgyűlés (Doktoranduszi Tanács) 

alkalmával megválasztják ÓE DÖK Elnökét. A ÓE DÖK Elnökének működésére és megválasztásra 

vonatkozó szabályokat az Alapszabály 7. §, 17.§-18. § különösképpen tartalmazzák. Az leendő 

elnöknek elnöki pályázatot kell benyújtania. A küldöttgyűlés tagjai az elnök választási procedúra során 

a pályázatban foglaltakat mérlegelik, majd megszavazzák az elnök személyét. A szavazás 

érvénytelensége esetén, megismételt szavazást kell tartani. 

http://dok.uni-obuda.hu/
http://dok.uni-obuda.hu/az-obudai-egyetem-doktorandusz-onkormanyzat-alapszabalya.pdf
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 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Óbudai Egyetem 

Doktorandusz Önkormányzat hatályos Alapszabályának értelmében 

Egyetemi Doktorandusz Önkormányzati Választásokat írok ki. 

 

Az alapszabály adta lehetőségekre a 3. § - 6. § és a 17. § pontjainak kiemelésével hívom fel a választók 

és választhatók figyelmét! 

A Doktorandusz Önkormányzatnak alapvető joga megszervezni saját szervezetét és működését, 

testületeinek, tisztségviselőinek választását, biztosítani működésük feltételeit, infrastrukturális és 

információs hátterüket. A Doktorandusz Önkormányzat helyi szervezeteket működtethet Doktori 

Iskolákban. Működése független, nincs alárendelve az Egyetem egyetlen szervének vagy vezetőjének 

sem. Legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, melynek hivatalos elnevezése Doktoranduszi 

Tanács (rövidítése DT), tagjait a doktoranduszok választják meg az aktív jogviszonnyal rendelkező 

doktoranduszok közül. A DT szavazati jogú tagja minden aktív Óbudai Egyetem doktoranduszi 

jogviszonnyal rendelkező doktorandusza. A DT választja meg a Doktorandusz Önkormányzat 

elnökét. 

 

1.sz. melléklet: Pályázati felhívás ÓE DÖK helyi szervezetben való tisztség betöltésére 

2.sz. melléklet: Pályázati felhívás ÓE DÖK Elnöki tisztségének betöltésére 

 

  



 

 

 

 

ÓBUDAI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT 
ELNÖK 

 
 

 

1.sz. melléklet 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az Óbudai Egyetem Doktorandusz Önkormányzata pályázatot hirdet Doktori Iskolánkénti 

helyi szervezetben való tisztség (küldöttgyűlési tag) betöltésére. 

− Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (1 fő, küldöttgyűlési tag) 

− Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (1 fő, küldöttgyűlési tag) 

− Biztonságtudományi Doktori Iskola (1 fő, küldöttgyűlési tag) 

Pályázatot nyújthat be az Óbudai Egyetemmel aktív doktoranduszi jogviszonyban álló minden 

személy. A 2019. évi ÓE DÖK tisztségviselői pályázati időintervalluma: 2019.01.28. – 2019.02.03. A 

pályázatok leadása elektronikus úton történik (PDF formátumban, minden oldalon aláírva) az 

aktuálisan regnáló ÓE DÖK Elnök részére (Holicza Péter, holicza.peter@rh.uni-obuda.hu). A 

pályázatok tartalmára vonatkozólag további információkat az Alapszabály és annak 17. § (9) bekezdés 

tartalmazza. 

 

A határidő után vagy hiányosan beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A 

pályázattal kapcsolatos további információt az ÓE DÖK Elnökétől elektronikus úton írásban 

kaphatnak.  

A formailag megfelelő pályázatokat az összes érintett egyetemi doktorandusz számára a Doktori 

Iskolák segítéségével elektronikus formában eljuttatjuk még a választási időszak megkezdése előtt. 

 

A beérkezett pályázatokról titkos elektronikus formában szavazhatnak a választójoggal bíró egyetemi 

polgárok, melynek időpontjáról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. 

 

Kelt.: Budapest, 2019. 01. 25. 

 Holicza Péter sk. 

 elnök 

 ÓE DÖK 

  

http://dok.uni-obuda.hu/az-obudai-egyetem-doktorandusz-onkormanyzat-alapszabalya.pdf
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az Óbudai Egyetem Doktorandusz Önkormányzata pályázatot hirdet  

ÓE DÖK Elnöki tisztség (1 fő, küldöttgyűlési elnöki tisztség) betöltésére. 

Pályázatot nyújthat be az Óbudai Egyetemmel aktív doktoranduszi jogviszonyban álló minden 

személy. A 2019. évi ÓE DÖK tisztségviselői pályázati időintervalluma: 2019.01.28. – 2019.02.03. A 

pályázatok leadása elektronikus úton történik (PDF formátumban, minden oldalon aláírva) az 

aktuálisan regnáló ÓE DÖK Elnök részére (Holicza Péter, holicza.peter@rh.uni-obuda.hu). A 

pályázatok tartalmára vonatkozólag további információkat az Alapszabály és annak 17. § (9) bekezdés 

tartalmazza. 

 

A határidő után vagy hiányosan beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A 

pályázattal kapcsolatos további információt az ÓE DÖK Elnökétől elektronikus úton írásban 

kaphatnak. 

A formailag megfelelő pályázatokat az összes küldöttgyűlési tag számára elektronikus úton eljuttatjuk 

az Alapszabályban meghatározott időben legalább (ASZ 17. § (6)) a tisztújítást megelőző három 

munkanappal. 

 

A Küldöttgyűlés időpontja és helyszíne a későbbiekben kerül kitűzésre. 

 

Kelt.: Budapest, 2019. 01. 25. 

 Holicza Péter sk. 

 elnök 

 ÓE DÖK 

 

 

http://dok.uni-obuda.hu/az-obudai-egyetem-doktorandusz-onkormanyzat-alapszabalya.pdf

