MoHoLY.NAGY MÚVÉszETl EGYETEM

Doktorandusz ön kormányzatának Alapszabálya

2019' május 28. napjától hatályos változat

PREAMBULUM
A Moholy- Nagy MÜvészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzata - a nemzeti felsőoktatásrÓl
szÓlÓ 2011, éviCCIV. törvény ('Nftv') 63. $-a, valamint a MOME Szervezeti és Működési Szabályzata 27. s (4) bekezdése

alapján - a doktoranduszok (és doktorjelöltek)jogszabály által biztosított hatékony érdekvédelme céljából' szervezetének és
működésének rendjét képző Alapszabályt az alábbiak szerint alkotja meg:
I.

FEJEZET

ÁlrnlÁruos RENDELKEzÉSEK
A szabályzat hatálya

a

1. S

Moholy_Nagy MŰvészeti Egyetem doktori képzésébenés doktori
fokozatszerzési eljárásában részt vevő doktoranduszokra, doktorjelöltekre (a továbbiakbán együtt doktori képzésbenrészt

(1) Jelen Alapszabály személyi hatálya kiterjed
vevők).

(2) Az Alapszabály tárgyi hatálya kiterjed a Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: DÖK) tevékenységére.

A DoK jogállása

2.S

('l) A doktori képzésben részt vevők legfőbb képviseleti szerve

a DoK. A DoK a

jogszabályokban és az Egyetem
és függetlenül a

szabályzataiban biztositott jogok alapján, a Hallgatói Önkormányzattól (a továbbiakban: HÖK) elkülönülten
doktori képzésben részt vevók érdekképviseletétlátja el egyetemi szinten.

(2)A MoME - DoK hivatalos elnevezése:
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktorandusz Önkormányzat
Rövidítése: MOME - DoK
A Doktorandusz Önkormányzat elnevezése angolul:
Doctoral Students' Union of the Moholy-Nagy University of Art and Design, rövidítése: DSU - MoME

(3)A MOME - DÖK székhelye:1111Budapest, Bertalan Lajos u. 2
(4)

A MOME - DÖK tagja minden aktív hallgatÓi jogviszonnyal rendelkező doktori képzésbenrészt vevő, akik választÓk és

választhatók'
(5)

A MOME - oÖK a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok keretei között

feladatait önállóan

látja el.

(6) A MOME - DÖK feladatainak ellátásához téritésmentesen használhatja az Egyetem helyiségeit, berendezéseit,ha

ezzel

nem korlátozza az Egyetem működését.
(7)

A MOME - DÖK testÜletei

a

jelen Alapszabályban meghatározott rendelkezések szerint végzik tevékenységÜket.

Értelmező rendelkezések

3.S
(1 )

Jelen Alapszabály alkalmazásában:
a) minősített többség: a jelenlévó tagok kétharmadának egybehangzó szavazaÍa;
b) egyszerű többség: a.jelenlévő tagok több mint felének egybehangzÓ szauazata;
c) titkos szavazás: a DoK pecsétjével ellátott szavazólapon történik' "igen'', "nem'';
"tartÓzkodás'' opciókkal és az adott kérdésttartalmazó előterjesztéssel;
d) zárt ülés: a zárt ülésen az adott testület tagjain .kívÜl kizárÓlag a meghívottak lehetnek jelen. A zárt ülés
jegyzőkönyvét bizalmasan kell kezelni;
e) bizalmatlansági inditvány: az adott testület megválasztott tagjainak legalább egyharmada által a testület bármely
képviselőjének elmozdítására írásban kezdeményezett indítvány, amelynek tartalmaznia kell az indítvány
indokolását is.

II. FEJEZET
A DoKToRANDUsz öNKoRMÁNYZAT

A MOME
(1)

A

MOME

-

DoK feladat- és hatásköre

4.S

- DÖK tevékenysége a

doktori képzésben résztvevőket érintő valamennyi kérdésre kiterjed, véleményt
nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem működésével és a doktori képzésben résztvevőkkel kapcsolatos valamennyi
kérdésben.
.i

(2)A MOME - DOK:

a) segíti a doktori képzésszínvonalának emelését,a doktori képzésbenrészt vevők. tanszabadságának
megvalósítását, az oktatók és a doktori képzésben részt vevők közötti
az egyetemi közélet élénkítését;

kollegiális viszony kialakítását és Íenntartását,

b) ellátja a doktori képzésbenrészt vevők érdekképviseletétés érdekvédelmét,illetve az egyetemi

és kari

testÜletekben (Szenátus, Doktori Tanács), egyéb fÓrumokon történő képviseletétaz őket érintő valamennyi
kérdésben;
c) megalkotja saját Alapszabályát, azt jÓváhagyásra előterjeszti a Szenátusnak;
d) megválasztja a tisztségviselőit;
e) segíti a doktori képzésbenrészt vevők Egyetemmel kapcsolatos tanulmányi és szociális ügyeinek megoldását,
valamint a doktori képzésben részt vevők Egyetemhez kötődő egyéb tevékenységénekszervezését;

í) részt Vesz a doktori képzésben részt vevők hazai és külföldi oktatási, kulturális ésltudományos képzési
kapcsolatainak építésében
;

g) folyamatosan tájékoztatja az Egyetem a doktori képzésben részt vevőket saját tevékenységéről'
(3) A MOME - oÖK az Nftv-ben és egyéb jogszabályokban, valamint az Egyetem szabályzataiban meghatározott döntési,
véleményezési, egyetértési, javaslattételi, ellenőrzési és delegálási jogokat, illetve azokban ráruházott egyéb hatásköröket
gyakorolja.
(4) A

MOME - DÖK egyetértésijogot gyakorol a következő szabályzatok elfogadásakor és mÓdositásakor:
a) Kred ikendszerű Tan

u

lmányi és Vizsg asz abály zat;

b) Térítésiés Juttatási Szabályzat;

c) Doktori Szabályzat;
d) Doktori lskola Működési Szabályzat;
e) Oktatói munka hallgatÓi véleményezésénekrendje;
(5)

A MOME - DÖK egyetértésijogot gyakorol továbbá az ifiúságpolitikai és hallgatói (doktori képzésben részt vevők) célokra

biztosított pénzeszközök

felhaszn álásakor.

(6) A MoME - oÖK véleményezésijogot gyakorol és javaslattal élhet az Doktori lskola Működési Szabályzat, a Doktori
Szabályzat módosításakor és minden egyéb, a doktori képzésben részt vevőket érintő kérdésben.

A MoME DöK szervezete és működése
(1)A MOME - DÖK szérvei
a) TaggyŰlés;

5.S

b) az Elnökség,

A Taggyűlés

6.S
(1) A Taggyűlés tagja valamennyi doktori képzésben részt vevő hallgató.

(2) A TaggyŰlés szükség szerint, de tanévenként legalább egy alkalommal ülésezik. A Taggyűlést az Elnökség hívja össze,
elektronikus Úton, a meghívÓ megküldésével'A Taggyűlés az Egyetem polgárai számára nyilvános. A nyilvánosságot a
Taggyűlés tagjai legalább egyharmadának kérésére,a jelenlevő tagok legalább kétharmadának egybehangzÓ határozatával
kizárhatja, amennyiben személyiségi jogokat sért. A Taggyűlésről - elhangzott felvetésekről és a meghozott határozatokrÓl .
jegyzőkönyv készÜl.
(3) Amennyiben az

összehívás nem történik meg, akkor a kezdeményezők önállÓan

is összehívhatják

az ülést.

szempontjábÓl minősülhetnek rendesnek és rendkívülinek. A rendes ülés meghívóját
legalább az ülés előtt tizenöt nappal megelőzően, igazolhatóan közölni kell a tagokkal és a meghivottakkal. Sürgős ügyek
megtárgyalására rendkíviili Ülés hívható össze. A rendkívüli ülés meghivÓját az ülés előtt legalább három nappal megelőzően,
igazolhatÓan közölni kell a tagokkal és a meghívottakkal.
(4) A Taggyűlés Ülései az összehivás

(5) A meghívÓnak minden esetben tartalmaznia kell az ülés tervezett kezdő időpon$át' helyét' a tervezett napirendi pontokat.

(6) A Taggyűlés határozatképes' ha azon a M0ME - DÖK tagok legalább egynegyede részt vesz' Határozatképtelenség
esetén az ülést változatlan napirenddel három napon belül össze kell hívni. A megismételt Taggyűlés a megjelentek létszámára
valÓ tekintet nélkül is határozatképes. Az Elnökség megválasztásához minden esetben a MOME _ DÖK tagok legalább

egynegyedének megjelenése szÜkséges. A Taggyűlés döntéséig

(7)A Taggyűlést a

MOME

DÖK Elnöke, Vagy

a

a

gyÜlést összehívó Elnökség mandátuma

él.

Taggyűlés által választott levezető elnök vezeti.

szavazással határoz. Titkos szavazás esetén annak feltételeit (szavazatszedő
bizottság megválasztása, urna, pecsét, szavazÓlap) biztosítani kell.
(B) Személyi kérdésekben a Taggyűlés titkos

(9) A Taggyűlésen a hátározathozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szauazaÍaszükséges,
A határozathozatal nyílt szavazással történik, titkos szavazásra személyi kérdésekben, illetve akkor kerül sor, ha a tagok több

mint egyharmada kéri.
(1

0) A Taggytlilés kizárÓlagos hatáskörébe tartozóan dönt:

MoME - DoK Alapszabályának elfogadásárÓl és mÓdosításáról;
b)a MoME - DoK Elnökségének megválasztásárÓl;
c) a MoME - DoK Szenátusi képviselőjének megválasztásáról;
a) a

d) a MOME - DOK DoktoriTanácsi képviselőjének megválasztásárÓl;

e) a MoME

-

DÖK hatáskörébe tartozÓ eseti bizottságok felállitásáról, megszüntetéséről, átalakításáról,

az

egyesítéséről,
eseti bizottságok tagjainak megválasztásárÓl;
f) bizalmatlansági indítvány elfogadásárÓl;
g) tisztségviselő visszahívásárÓl;
h) minden egyéb kérdésben, amit jelen Alapszabály a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(11) Az Elnök bármely ügy tárgyalásához tanácskozásijoggal meghívhat olyan személyt' aki a tárgyalt Ügyben érintett, illetve
köteles meghívni minden olyan személyt, akinek meghívását a Taggyűlés képviselőinek legalább egyharmada az ülést

legkésőbb öt nappal megelőzően írásban kéri.

Az Elnökség

7.S
(1) A

MoME - oÖx rtnorsege (továbbiakban: Elnökség)

a

Taggyűlés döntéseinek végrehajtó és két Taggyűlés közötti

szakmai

irányító testülete.

(2)Az Elnökség legalább három tagbÓl áll.

Az Elnökség tagjai: Elnök, egy alelnök, egy további vezetőségi tag' A tagokat egy-egy szavazal, valamint indítványozási,
javaslattételi, véleményezési és észrevételezési jog illeti meg.
Az Elnökséget a Taggyűlés két tanévre választja, a tagok újraválaszthatÓk. Az Elnökség mandátuma oktÓber másodikátÓl
a következő második tanév oktÓber elsejéig tart.
(3)

(4)

Az Elnökség hatásköre:
a) a MOME - DoK elnökének vezetésévelkoordinálja a Doktorandusz onkormányzat szakmai munkáját, valamint
gondoskodik a döntések nyilvánossá tételéről;
b) gondoskodik az Alapszabályban foglaltak, valamint a Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról;
c) dönt minden olyan kérdésben' amelyet a Taggyűlés, egyetemi és doktorandusz önkormányzati alapszabály
vagy szabályzat ráruházott vagy részére megállapított;
d) az Elnökség munkájárÓl az Elnök minden Taggyűlésen beszámol;
e) az Egyetem doktori képzésbenrésztvevő hallgatÓi közÜl egyes feladatok ellátására meghatározott időre eseti
bizottságokat létesíthet,meghatározva azok tagjait, hatáskörét.

(5) Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze, szemeszterenként legalább egy alkalommal. Az ülést össze kell hívni, ha azt a
tagok legalább egyharmada kéri. Az ülést az elnök vagy akadályoztatása esetén az álÍala kijelölt DÖK elnökségi tag vezeti.
Az Elnökségi Ülés nyilvános, a nyilvánosságot az elnökség tagjai legalább egyharmadának kérésére,a jelenlevő tagok
legalább kétharmadnak egybehangzÓ határozátával kizárhatja,
(6) Az Elnökség határozatot Ülésen vagy levélszavazás útján hozhat. Az Elnökség ülésén a határozathozatal nyílt szavazással
történik, titkos szaÚazásra személyi kérdésekben, illetve akkor kerül sor, ha a tagok több mint egyharmada kéri. Személyi
kérdésekbena levélszavazás nem lehetséges. A határozathozatalhoz a jelenlévó tagok több mint felének egybehangzó
szavazata szükséges. Az Elnökség ülésein jegyzőkönyv készül, amely rögziti a meghozott határozatokat, a javaslattételeket,
a szauazaÍi arányokat.

(7)

Az Elnökség megválasztása céljából összehívott Taggyűlés időpontjának kijelölése az aktuális MoME - DOK Elnökség

jogköre.
(8)

A Doktorandusz Önkormányzat Elnöke
a) összehivja

és vezeti.az Elnökségi ülést és a Taggyűlést;

MOME - DoK jogszerű és Alapszabály szerinti működéséért ós a célok megvalÓsitásáért;
c) a Taggyűlés két ülése között az ügyek vitelének folyamatosságát- a Taggytílés kizárólagos hatáskörébe taftozi
b) felelős a

kérdések kivételével- teljes jogkorrel biztosí$a.
(9)

Az Elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkönel az Alelnök helyettesíti.

(10)

Az Elnökség tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Doktori Tanács ülésein.

Az Elnökség tagjainak válasáására vonatkozó szabályok

8.S
(1)

Az Elnökség tagjait a doktori képzésben részt vevő aktív hallgatÓk titkos szavazás útján, közvetlenül választják, két évre.

Az Elnökség tagjainak jelölése egyénenként, külön tisztségenként történik.
(2) A választásokat minden második év szeptemberében az aktuális Elnök irja ki.

Választási Bizottság bonyolítja le. A Választási
Bizottság elnökét és két alelnökét az Elnök javaslatára a Taggyűlés bizzameg.
(3) A választásokat legalább három tagból állÓ

(4) A választási eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben a Választási Bizottság egyszerű többséggel dönt. A
Választási Bizottság határozata ellen az érintett kifogással élhet a Taggyűlésnél, a közléstől számított öt munkanapon belül.
(5) A választáson az a doktori képzésben részt vevő hallgatÓ jelölhető, aki a Választási Bizottság által meghatározott alaki és
tartalmi formában pályázatot adott be, és az adott doktori iskolához tartozÓ, választásra jogosult személyek legalább S%-ának

az ajánlásával rendelkezik.
(6) A jelöltállítás öt munkanapig tart' A jelöltállítási idŐszak kezdetét és végét,illetve a jelöltállítás eredményét a Választási
Bizottság határozatban állapítja meg.
(7) A szavazás titkosan, a Választási Bizottság, valamint a doktori iskola által ellenőrzött és hitelesített szavazólapon történik.
A szavazás során az a doktori képzésben részt vevő hallgató szavazhat, aki a Tanulmányi' lnformációs és Oktatási Központ
(TlOK) által hitelesített választási névjegyzékben szerepel, és személyazonosságát ana alkalmas módon igazolja,
(B) Érvényesen szavazni csak a hitelesített szavazólapon szereplő jelöltre lehet.

(9)

A

szavazás három munkanapig tart,

A

szavazás lezárása után legkésőbb 3 napon belül a Választási Bizottság

megszámlálja a szavazatokat, majd megállapítja és jegyzőkönyvbe

foglalja a szavazás eredményét.

(10) A szavazás érvényes,ha azon a választásra jogosultak több mint egynegyede leadta a szauazahát, és a leadott
szavazatok legalább háromnegyede érvényes.A szavazás érvénytelenségeesetén hét munkanapon belül megismételt
szavazást kell tartani. A megismételt szavazás a résztvevók számátÓl függetlenül érvényes.

(11) Megválasztott Elnökségi tagoknak azon jelöltek tekinthetők, akik
rangsorban következnek.

a

szavazatösszesítést követően megállapított

(1

2) A választásrÓl

készült jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell:

a) az összes leadott szavazat számát, ennek a szavazásra jogosult doktori képzésben részt vevők számához
viszonyított százalékos arányát;
b) az összes érvényes szavazat számát, ennek a szavazásra jogosult doktori képzésbenrészt vevők számához
viszonyított százalékos arányát;
c) a jelöltekre leadott szavazatok számát, százalékos arányát'
(13) A Választási Bizottság a választás eredményét megállapÍtÓ döntése ellen az érintett öt napon belÜl kifogást nyújthat be a
rektornak.
(14) Amennyiben nincs meg a kellő számÚ (három) elnökségi tag jelölt, vagy amennyiben nincs minden tisztségre elegendő
számú jelölt, úgy a MoME DOK elnök felkérés útján elnökségi tagot jelöl.

A Szenátus DoK képviselő tagja
e.s
A Szenátus DÖK tagja szavazati joggal képvisel valamennyi doktori képzésben részt vevő hallgatÓt a Szenátus Ülésen, A
Szenátus DoK tagjának mandátuma két évre szÓl, azonban a képviseló doktori képzésijogviszonyának megszűnésével
(1)

egyidejűleg megszűnik'
(2)

A képviselő tag megválasztásakor minden doktori képzésben részt vevő szavazhat minden

programban részt vevő

je|öltjére. Az a jelölt kerül megválasztásra, aki az összesített értékelésalapján a legtöbb szavazatot kapta.

A pÓttag - programtÓl ltggettentit - a megválasztott DoK tag után következő
legtöbb szavazatot kapott jelólt. Amennyiben a Szenátus MOME-DOK tagja huzamosabb ideig nem tudja ellátni feladatait
(előre láthatólag két hÓnapot meghaladÓ időn keresztÜl), akkor a póttag helyére léphet, de csak a következő Szenátusi DoK
képviseletének megválasztásáig.
(3) Van lehetőség póttag megválasztására.

lll. Fejezet

zÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.s
(1)

Ajelen Alapszabályban nem tárgyalt kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok az irányadÓak.

(2) Jelen Alapszabályt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának

KÜldöttgyűlése 2019. május 15

napján megtárgyalta és elfogadta.

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusa 20'19. május 27-ei üléséna2912019. (V.27')számú
határozatával jóváhagyta. Az Alapszabály a Szenátus jÓváhagyását követő napon lép hatályba, ezzel e-gyidejűleg hatályát
(3) Jelen Alapszabályt

veszti

a

2014. 03. 31. napján hatályba lépett Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktorandusz onkormányzatának

Alapszabálya.

Budapest, 2019. június
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Turcsány Villő
DoK elnök
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