A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Doktorandusz Önkormányzatának
Alapszabálya
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi
Doktorandusz Képviselete (továbbiakban: EDK) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Szervezeti és Működési Rendje (továbbiakban: SZMR) valamint a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és
Doktorandusz Alapszabály 11. § (3) bekezdése alapján az Egyetem Doktorandusz
Önkormányzatának
(továbbiakban:
Doktorandusz
Önkormányzat)
alapszabályát
(továbbiakban: Alapszabály) az alábbiak szerint alkotta meg.

1.§
A Doktorandusz Önkormányzat
(1) A Doktorandusz Önkormányzat az Egyetem doktoranduszainak önálló önkormányzati
szervezete.
(2) A Doktorandusz Önkormányzat az Egyetem minden doktoranduszának képviseli az
érdekét.
(3) A Doktorandusz Önkormányzat tagja minden, az Egyetemmel aktív hallgatói
jogviszonyban álló doktorandusz hallgató.
(4) Szünetel a Doktorandusz Önkormányzati tagság, amennyiben a doktorandusz
Egyetemmel fennálló doktorandusz jogviszonya az adott félévben passzív. Szünetelő
tagság esetén a doktorandusz nem tölthet be tisztséget a Doktorandusz
Önkormányzatban, nem választhat és nem választható.
(5) A Doktorandusz Önkormányzat az
Önkormányzatának részeként működik.

Egyetem

Hallgatói

és

Doktorandusz

2.§
A Doktorandusz Önkormányzat feladatai
(1) A Doktorandusz Önkormányzat
-

segíti a doktori képzés színvonalának emelését, az oktatók és doktoranduszok közötti
kollegiális viszony kialakítását és fenntartását, az egyetemi közélet élénkítését;

-

ellátja az Egyetem doktoranduszainak képviseletét;

-

megszervezi a Küldöttgyűlés
megalkotja belső szabályait;

-

tájékoztatja az Egyetem doktoranduszait saját tevékenységéről, az Egyetem és a
Karok életéről, a doktoranduszokat és oktatókat érintő eseményekről;

tagjainak,
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tisztségviselőinek

megválasztását,

kapcsolatot tart a Doktoranduszok Országos Szövetségével és más bel- és külföldi
doktorandusz szervezetekkel, testületekkel.

-

(2) A Doktorandusz Önkormányzat a jogszabályokban, valamint a Hallgatói és
Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzatában meghatározott,
továbbá más belső szabályozásokban megállapított jogai gyakorlását – a jelen
Alapszabályban rögzített, kizárólagosan gyakorolt jogok kivételével – az
Alapszabályában rögzített Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviseletre
(továbbiakban: EHDK), valamint EHDK elnökre ruházza. Ezen átruházott hatáskör
tovább ruházható.

3.§
A Doktorandusz Önkormányzat felépítése
(1) A Doktorandusz Önkormányzat a jogait
-

a Doktorandusz Szavazás,
a Doktorandusz Fórum, valamint
az Egyetemi Doktorandusz Képviselet

útján gyakorolja.
(2) A Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése és vezető testülete az Egyetemi
Doktorandusz Képviselet (továbbiakban: EDK), amelynek minden karról egy, 5. §
szerint, választott képviselő a tagja.
(3) A Doktorandusz Önkormányzat hivatalos információs csatornái:
- az EDK hivatalos honlapja;
- a Neptun rendszerben küldhető üzenetek.

4.§
A Doktorandusz Szavazás
(1) A Doktorandusz Önkormányzat legmagasabb döntéshozó fóruma a Doktorandusz
Szavazás (továbbiakban: Szavazás).
(2) A Szavazás kizárólagos, át nem ruházható hatásköre, hogy megválasztja az EDK tagjait
(továbbiakban: Tisztújítás).
(3) A Szavazás összehívását a Doktorandusz Önkormányzat tagjainak 20%-a, vagy az EDK
kezdeményezheti. A Szavazás összehívásáról az EDK gondoskodik.
(4) Nem tisztújítási céllal tartott Szavazást csak olyan kérdésben lehet tartani, amely
-

a Doktorandusz Önkormányzat hatáskörébe tartozik;
úgy kerül megfogalmazásra, hogy arra egyértelműen igennel vagy nemmel lehet
válaszolni.

(5) A Szavazás összehívásáról – a szavazásra kerülő kérdések megjelölésével – a Szavazás
megkezdése előtt értesíteni kell a Rektort.
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(6) A Szavazást annak időpontja előtt legalább két héttel meg kell hirdetni a Doktorandusz
Önkormányzat hivatalos információs csatornáin.
(7) A Szavazáson a doktorandusz hallgatók egy szavazattal vehetnek részt. A szavazás
titkosan történik.
(8) A szavazás anonimitását elektronikus szavazás esetén is biztosítani kell.
(9) A Szavazás lebonyolításáért a Szavazási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a felelős. A
Bizottság tagjai:
-

a KTH igazgatója vagy az általa delegált személy;
az EHDK által delegált tag;
az EDK által felkért tagok.

(10) A Bizottság elnökét a KTH igazgatója jelöli ki.
(11) A Bizottság tagjai
-

ellenőrzik a megjelentek szavazásra jogosultságát;
átadják a szavazócédulát a megjelentnek;
ügyrendi kérdésben segítséget nyújtanak, de tartalmi ügyekben nem nyilatkozhatnak;
közül legalább két személynek a nem elektronikus szavazás esetén jelen kell lenni a
szavazás ideje alatt;
összeszámolják a szavazatokat, és ellenőrzik a szavazás tisztaságát.

(12) A Szavazást úgy kell megszervezni, hogy a Szavazás során legalább két munkanapon
legalább napi négy óra álljon a doktoranduszok rendelkezésére a szavazatok leadására. A
Szavazás megkezdése és előre meghirdetett lezárása között legfeljebb 14 nap telhet el.
(13) Amennyiben a Szavazás előre meghirdetett lezárásakor a résztvevők létszáma nem éri el
az érvényességhez szükséges (15) bekezdésben meghatározott határértéket, a Szavazás
időtartama a Szavazási Bizottság döntése alapján legfeljebb további öt munkanappal
meghosszabbítható. A meghosszabbítás időtartamát, valamint a Szavazás új helyszíneit
és időpontjait a hivatalos információs csatornákon meg kell hirdetni.
(14) A Szavazáson részt vehet az a doktorandusz, aki aláírásával igazolja, hogy szavazólapját
a Szavazási Bizottságtól átvette. Elektronikus szavazás esetén a Szavazáson az a
doktorandusz vehet részt, aki a Szavazó Rendszerbe belépett, és ott érvényes szavazatot
adott le.
(15) Az Nftv 60. § (1) bekezdésének értelmében a Szavazás érvényes, ha azon az Egyetem
teljes idejű nappali képzésben részt vevő doktoranduszainak legalább 25 %-a igazoltan
részt vett.
(16) A Szavazás eredményes, ha a szavazás eredménye az egyszerű többség elve alapján
egyértelműen megállapítható, vagyis
-

Tisztújítás esetén az adott posztot elnyerő valamint onnan kimaradó jelölt között
szavazategyenlőség nem áll fenn;
nem tisztújító célú Szavazás esetén a feltett kérdésre az igen és a nem válaszok
különböző számú szavazatot kaptak.
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(17) A Szavazás történhet egy időben a Doktorandusz Fórummal, mind a Szavazásra, mind a
Doktorandusz Fórumra vonatkozó feltételek biztosítása mellett.
(18) A Szavazásról – az SZMR 48. § (1) bekezdése alapján - emlékeztetőt kell készíteni. A
Szavazás határozatait és állásfoglalásait a Szavazási Bizottság elnökének 8 napon belül
nyilvánosságra kell hoznia a Doktorandusz Önkormányzat hivatalos információs
csatornáin, illetve meg kell küldenie a Rektornak, valamint az EHDK-nak. Az
emlékeztető elkészítéséről és hitelesítéséről a Bizottság gondoskodik, amelyet a
Bizottság elnöke az aláírásával hitelesít.

5.§
A Tisztújító Szavazás
(1) A Tisztújítást úgy kell megszervezni, hogy annak végeredménye – amennyiben a
Tisztújító Szavazást nem kell meghosszabbítani a 4. § 4.§(13) bekezdés szerint – az előző
évi alakuló ülést követő egy éven belül megszülessen.
(2) A Tisztújító Szavazást a 4. § (5)-(18) bekezdésekben leírtak szerint kell megszervezni és
lebonyolítani.
(3) A jelölő időszak során a doktorandusz elektronikusan és papír alapon is jelzi jelölési
szándékát a Szavazási Bizottság elnökénél.
(4) A Szavazási Bizottság tagjai a Tisztújításban nem lehetnek jelöltek.
(5) A Doktorandusz Önkormányzat tekintetében a Tisztújítás érvényes, ha a 4. § (15)
bekezdésben foglaltak teljesülnek.
(6) A Tisztújítás karonként történik. A Doktorandusz Önkormányzat minden tagja azon kar
jelöltjeinek valamelyikére adhatja le szavazatát, amellyel ő maga is aktív doktorandusz
hallgatói jogviszonyban áll.
(7) A kari Tisztújítás érvényes, ha az adott Kar teljes idejű nappali doktori képzésében
résztvevő doktoranduszainak 25%-a igazoltan részt vett.
(8) A kari Tisztújítás eredményes, ha a szavazás eredménye egyértelműen megállapítható,
vagyis az adott posztot a legtöbb szavazatot szerzett jelölt foglalhatja el.
(9) A Tisztújítás eredménytelensége, illetve érvénytelensége esetén a Szavazást egy hónapon
belül meg kell ismételni.
(10) A Tisztújításról – az Egyetem SZMR-ének megfelelő – emlékeztetőt kell készíteni,
amelyben fel kell tüntetni az összes képviselőjelöltre leadott érvényes szavazatok számát,
valamint a szavazatok alapján az EDK megválasztott tagjainak listáját. A Tisztújítás
eredményét a Szavazási Bizottság elnökének 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni,
illetve meg kell küldeni a Rektornak, valamint az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz
Képviseletnek. Az emlékeztető elkészítéséről és hitelesítéséről a Szavazási Bizottság
gondoskodik, az emlékeztetőt a Szavazási Bizottság elnöke az aláírásával hitelesíti.
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6.§
A Doktorandusz Fórum
(1) A Doktorandusz Fórum (továbbiakban: Fórum)
-

lehetőséget biztosít a Doktorandusz Önkormányzatnak a joggyakorlásra;
tájékoztatást kérhet az EDK munkájáról;
beszámoltathatja a EDK-t;
résztvevői lehetnek a Doktorandusz Önkormányzat tagjai, a Rektor, az Egyetemi
Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke, az EHDK
elnöke, amennyiben a Fórum Szavazáshoz kapcsolódik a Szavazati Bizottság tagjai,
valamint az EDK által meghívott személyek.

(2) Fórumot kell tartani a téma pontos megjelölésével
-

Doktorandusz Szavazás előtt egy héten belül,
ha a doktoranduszok 20%-a a javasolt téma megjelölésével kezdeményezi.

(3) A Fórum összehívásáról az EDK gondoskodik.
(4) A Fórum összehívásáról – a napirendi pontok megjelölésével – értesíteni kell a Rektort,
az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnökét, valamint az EHDK-t.
(5) A Fórumot, annak időpontja előtt legalább két héttel meg kell hirdetni a Doktorandusz
Önkormányzat hivatalos információs csatornáin keresztül.
(6) A Fórum levezető elnökét és az emlékeztető készítőjét az EDK jelöli ki.
(7) A Fórum lebonyolításáért az EDK felelős.
(8) A Fórumon a Rektort, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnökét, az
EHDK elnökét, a Doktorandusz Önkormányzat megjelent tagjait, valamint az EDK által
meghívottakat véleménynyilvánítási jog illeti meg.
(9) A Fórumról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet két héten belül nyilvánosságra kell
hozni. Az emlékeztetőt a levezető elnök az aláírásával hitelesíti.

7.§
A Doktorandusz Önkormányzat tagjainak képviselete és jogai
(1) A doktoranduszok a Doktorandusz Önkormányzati jogokat közvetlenül, vagy közvetve
– önkormányzati testületek, képviselők, tisztségviselők révén – gyakorolják.
(2) A Doktorandusz Önkormányzat vezető testülete, az EDK az Egyetem minden doktori
képzésben résztvevő doktorandusz képviseletét közvetve vagy közvetlenül köteles
ellátni.
(3) Az egyes karokon minden, az adott karral aktív doktorandusz jogviszonyban álló hallgató
választó és választható.
(4) A Doktorandusz Önkormányzat bármely tagja, akire az EDK határozata rendelkezést
tartalmaz, a rendelkezés rá vonatkozó része ellen a közléstől, ennek hiányában
tudomására jutásától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az
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Egyetem Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatában rögzített BME
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el.
(5) A Doktorandusz Önkormányzat az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 173.
§ (4) bekezdés szerinti delegálási jogát az EDK-n keresztül gyakorolja.
(6) Az EDK az Egyetem doktoranduszai nevében – azok kérésére – az Nftv.-ben
szabályozott eljárásokban eljárhatnak.

8.§
A kari doktorandusz képviselők
(1) A kari doktorandusz képviselők a Tisztújítás során 4. § (6) bekezdés szerint választott
képviselők.
(2) Az Egyetem karain a választott képviselők látják el a doktoranduszok képviseletét.
(3) Az EDK által delegáltnak kell tekinteni a kari doktorandusz képviselőt
-

-

a saját karán a Kari Tanácsba szavazati jogú tagjaként;
annak a doktori iskolának Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanácsába
(továbbiakban: SZHBDT) és Doktori Iskola Tanácsába (továbbiakban: DIT)
tanácskozási jogú tagként, melynek ő maga is a hallgatója;
a saját karán azokon a bizottsági üléseken, amelyeken a Kar Szervezeti és Működési
Szabályzata lehetőséget biztosít számára;

(4) Amennyiben az adott karon több doktori iskola működik, azon doktori iskolák SZHBDT
és DIT üléseire melyeknek a kari doktorandusz képviselő nem tagja a kari doktorandusz
képviselő javaslatára előterjesztése alapján a Doktori Iskola elnökének beleegyezésével
az EDK delegálhat egy megbízott képviselőt az adott doktori iskola aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai közül. A megbízott képviselő tanácskozási
joggal részt vehet az EDK ülésein, valamint az EDK beszámoltathatja a doktori iskolával
kapcsolatos ügyekről.
(5) A kari doktorandusz képviselő tájékoztatja a kar doktoranduszait azon kari, illetve
egyetemi programokról, amelyek érinthetik őket.
(6) Amennyiben egy képviseleti pozíció betöltetlen, úgy a (2) bekezdésben rögzített
feladatokat a Képviselet által kijelölt másik képviselő látja el.

9.§
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet
(1) Az EDK a Doktorandusz Önkormányzat Küldöttgyűlése. A Doktorandusz
Önkormányzat egyetemi szintű vezető és képviseleti szerve, operatív irányító szervezete,
amely felelős az Alapszabályban megfogalmazott feladatainak végrehajtásáért.
(2) Az EDKhatáskörét testületileg gyakorolja.
(3) Az EDK szavazati jogú tagjait – karonként egy főt –, a Karok doktorandusz hallgatói
választják.
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(4) Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet szavazati jogú tagja továbbá az EDK elnöke.
(5) Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet szavazati jogú tagjainak a mandátuma a
következő eredményes kari Tisztújító Szavazásig érvényes, de legfeljebb 18 hónapig.
(6) Képviselői mandátum üresedése esetén a következő Tisztújításig fennmaradó
időtartamra az EDK köteles a megüresedett hely betöltéséről gondoskodni. A képviselő
mandátuma megszűnését követően a legutóbbi Tisztújítás során elnyert szavazatok
száma szerinti sorrendben következő jelölt nyer mandátumot, amennyiben ebben az
időben doktoranduszként aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a jelölést ő is
elfogadja. Amennyiben a megüresedett mandátum(ok) betöltésére vonatkozó rangsor az
5. § (7) bekezdése alapján nem megállapítható meg, úgy az EDK a megüresedett
mandátum(ok) betöltésére Tisztújító Szavazást hív össze. Ebben az esetben a Tisztújító
Szavazásra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

10.§
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet hatásköre
(1) Az EDK a Doktorandusz Önkormányzat tevékenységét érintő bármilyen egyetemi szintű
kérdésben kifejti hatáskörét, így különösen
-

az Nftv. keretei között gyakorolja a küldöttgyűlés jogait
gyakorolja az Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és
Doktorandusz Alapszabály 7. § (3) bekezdésben rögzített javaslatétteli jogokat;
irányítja, szervezi, ellenőrzi a Doktorandusz Önkormányzat egyetemi szintű
munkáját;
beszámoltatja a Doktorandusz Önkormányzat elnökét;
kapcsolatot tart az Egyetem vezetésével, hazai és külföldi doktorandusz
szervezetekkel, testületekkel;
eljár minden olyan doktoranduszokat érintő ügyben, amelyet egyetemi vagy kari
szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe;
az Egyetem doktoranduszait közvetlenül, vagy közvetve érintő kérdésekben testületi
véleményt, állásfoglalást alakít ki, azt közzéteszi;
az Nftv. rendelkezéseit szem előtt tartva elfogadja, illetve módosítja jelen
Alapszabályt a Képviselet tagjainak legalább kétharmados támogató többsége esetén;
felügyeli, és irányítja a Doktorandusz Önkormányzat gazdálkodását.

(2) Az EDK kizárólagos hatáskörében
-

megválasztja elnökét és tisztségviselőit;
gyakorolja az Alapszabályban, így különösen a 2. § (2) bekezdésben rögzített
jogokat;
képviseli a Doktorandusz Önkormányzatot, és nevében állásfoglalásokat bocsát ki;
képviselőket delegál – és szükség esetén visszahív – az egyetemi szabályzatokban,
szenátusi határozatokban és más jogi eszközökben rögzítettek szerint;
jóváhagyásra beterjeszti a Szenátusnak az Alapszabály módosítását;
megtervezi és elfogadja a Doktorandusz Önkormányzat éves költségvetését.
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(3) Az EDK az elnök jelölése alapján alelnököt választ.

11.§
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet működési rendje
(1) Az EDK-t össze kell hívni:
-

sikeres Tisztújító Szavazást követő 8 napon belül;
az elnök mandátumának lejártát megelőző két héten belül, vagy egyéb okból a
megszűnést követő két héten belül;
szorgalmi időszakban legalább kéthetenként;
a Szenátus ülését megelőző egy héten belül;
az EDK legalább két tagjának kérésére az írásbeli közléstől számított egy héten belül;
ha az EDK elnöke szükségesnek tartja;

(2) Az EDK ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az EDK elnöke által meghívott
személyek.
(3) A testület döntéseit az összes tag több mint 50%-ának egyhangú szavazatával, személyi
kérdésekben titkosan, egyéb kérdésekben – ha az EDK másképpen nem határoz – nyíltan
hozza.
(4) Az összes tag legalább kétharmadának támogató szavazata szükséges az Alapszabály és
mellékletei elfogadásakor vagy módosításakor.
(5) Az EDK tagjai az ülésen beszámolókat, javaslatokat, indítványokat terjesztenek elő. Az
ülésen szavazni kell minden, az ülésen résztvevő, szavazati joggal rendelkező tag által
tett javaslatról és indítványról.
(6) Az EDK üléseiről – az Egyetem SZMR-ének megfelelő - emlékeztetőt kell készíteni, és
azt az ülést követő egy héten belül az EDK honlapján hozza nyilánosságra.
(7) Az EDK határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatokat a határozathozatalt követő
egy héten belül az Egyetemi Doktorandusz Képviselet honlapján hozza nyilánosságra.
(8) Az EDK részletes működési rendjét és belső adminisztrációjának módját az Alapszabály
1. számú melléklete (Az EDK Ügyrendje) tartalmazza.

12.§
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet elnöke és alelnöke
(1) A Doktorandusz Önkormányzat tisztségviselői az EDK elnöke és alelnöke.
(2) A Doktorandusz Önkormányzat és az EDK elnöke egyazon személy, aki a Doktorandusz
Önkormányzat képviseletére jogosult. Az elnök felelősséggel tartozik az EDK
működéséért, az EDK határozatait aláírásával ellátja.
(3) Az EDK elnökét az EDK választja pályáztatás útján, titkos szavazással, visszahívásáig,
lemondásáig, illetve egyetemi Doktorandusz képviseleti tagságának megszűnéséig, de
legfeljebb 18 hónapra. Ugyanaz a személy újraválasztás esetén is legfeljebb összesen 48
hónapig töltheti be az elnöki tisztséget.

8

(4) Az EDK elnöke
-

-

-

-

képviseli a Doktorandusz Önkormányzatot külső szervek előtt, illetve egyetemi
fórumokon, valamint minden olyan egyetemi testületben, ahol doktoranduszokat
érintő kérdések merülnek fel;
kapcsolatot tart az Egyetem vezetőivel, a Hallgatói Önkormányzat vezetőjével,
EHDK elnökével, az Egyetemen működő Doktorandusz és más szervezetek
vezetőivel;
összehívja, szervezi és vezeti az EDK üléseit, operatív munkáját, ellenőrzi
határozatainak végrehajtását, irányítja a Doktorandusz Önkormányzat gazdálkodását;
testületi üléseken köteles beszámolni az EDK-nak a két ülés között eltelt időszakban
végzett munkájáról;
köteles fogadóórát tartani szorgalmi időszakban hetente, vizsgaidőszakban
kéthetente;
mandátumának lejártakor köteles gondoskodni a Doktorandusz Önkormányzat
munkájának folytonosságáról, a folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat
rendben átadni az új elnöknek;
feladatait és jogait az EDK hozzájárulásával az EDK bármely tagjára átruházhatja,
melyek tovább nem ruházhatók;
gyakorolja egyetemi szabályzatokban, szenátusi határozatokban biztosított jogait;
jelöltet állíthat a Képviselet alelnöki tisztségére.

(5) Az EDK elnöke a Szenátus és a Rektori Tanács szavazati jogú tagja, valamint az
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tanácskozási jogú tagja. Az elnököt
akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, annak akadályoztatása esetén egy, az elnök
által megbízott doktorandusz képviselő helyettesíti.
(6) Az elnök munkájának folyamatos ellátása érdekében az elnök mellett egy alelnök
tevékenykedhet. Az elnököt – akadályoztatása esetén – az alelnök helyettesíti, ennek
során teljes körben gyakorolja az elnököt megillető jogosultságokat és teljesíti az őt
terhelő kötelezettségeket.

13.§
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet működési feltételei
(1) Az EDK címe: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Doktorandusz
Önkormányzat, Egyetemi Doktorandusz Képviselet, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
K épület I/61.

14.§
Az Egyetemi Doktorandusz Képviselet bélyegzője
Az EDK hivatalos bélyegzőivel kapcsolatos eljárásrendet a vonatkozó kancellári utasítás
tartalmazza.
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15.§
Átmeneti- és záró rendelkezések
(1) Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyásával lép hatályba. Az Alapszabály módosítását az
EDK fogadja el és terjeszti a Szenátus elé, jóváhagyásra.
Budapest, 2018.

A Szenátus ……………………
sz. határozatával az Alapszabályt
jóváhagyta

Tóth Zoltán
Elnök
Egyetemi Doktorandusz
Képviselet

Dr. Józsa János
Rektor
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