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Doktoranduszok Országos Szövetsége 
 

Jogsegélyszolgálat szabályzat 
 

Preambulum 
 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 63. § (2) bekezdése szerint a hazai felsőoktatási intézményekben 
doktori képzésben résztvevő hallgatók képviseletét látja el. A DOSZ Alapszabály 2. § (1) bek. a) 
pont ae) alpontja alapján a szervezet folyamatos jogsegélyszolgálatot működtet doktoranduszok 
számára. A Küldöttgyűlés a DOSZ Alapszabály 2. § (1) bek. a) pont ae) alpontja szerinti 
felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja a Jogsegélyszolgálat működésére. 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A szabályzat hatálya 

 
1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a DOSZ valamennyi tisztségviselőjére, 
munkavállalójára és megbízottjára, valamint a Jogsegélyszolgálatot (a továbbiakban: szolgáltatást) 
igénybe vevő természetes személyekre. 
 
(2) A szabályzat tárgyi hatályi a szolgáltatásra terjed ki. 
 

II. Fejezet 
A szolgáltatás igénybevétele 

 
1. A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre 

 
2. § (1) A szolgáltatás igénybevételére jogosult bármely magyarországi felsőoktatási intézménnyel 
doktorandusz hallgatói jogviszonyban, vagy doktorjelölti jogviszonyban álló személy. 
  
(2) A szolgáltatás igénybevételére az is jogosult, aki bármely magyarországi felsőoktatási 
intézmény doktori képzésébe jelentkezik. 
 
(3) A szolgáltatás igénybevételére az a természetes személy is jogosult, aki a doktori képzésben 
abszolutóriumot szerzett, azonban doktori értekezését nyilvános vita formájában még nem védte 
meg. 
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2. A szolgáltatás tárgya 

 
3. § (1) A szolgáltatás igénybe vehető 
a) a doktori képzéshez szorosan kapcsolódó és 
b) a doktori képzéshez érintőlegesen kapcsolódó  
jogi kérdések tekintetében. 
 
(2) E § alkalmazásában a doktori képzéshez szorosan kapcsolódó jogi kérdés különösen 
a) a doktori képzésre történő jelentkezés szabályai, 
b) a doktorandusz jogviszonyra vonatkozó szabályok, 
c) a doktorandusz tanulmányi természetű jogai, 
d) a tanulmányok finanszírozásával kapcsolatos kérdések és 
e) az ügyintézés szabályai 
kapcsán felmerült jogi kérdések és problémák. 
 
(3) E § alkalmazásában a doktori képzéshez érintőlegesen kapcsolódó jogi kérdés különösen a 
doktorandusz hallgatói jogviszony fennállása melletti egyéb tevékenységből eredő, vagy azzal 
összefüggő jogi kérdés vagy probléma. 
 
(4) Amennyiben a beérkező kérdés nem, vagy csak érintőlegesen kapcsolódik a doktori 
képzéshez, a szolgáltatás felajánlhatja, hogy a kérdést anonimizált formában továbbítja a DOSZ 
Jogtudományi Osztályának válaszadás céljából. 
 
(5) A DOSZ az (1) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott esetben nem 
garantálja a válaszadást. 
 

3. A szolgáltatás igénybevételének módja 
 
4. § (1) A szolgáltatás a DOSZ weboldalának „Jogsegély” (http://www.dosz.hu/jogsegely) 
felületén elérhető online formanyomtatvány kitöltésével vehető igénybe. 
 
(2) A szolgáltatás a Jogsegélyszolgálat e-mail címére (jogsegely@dosz.hu) küldött elektronikus 
levél formájában is igénybe vehető.  
 

4. A szolgáltatás igénybevételének ellenértéke 
 

5. § A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 
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III. Fejezet 

A szolgáltatás nyújtásának szabályai 
 

1. A szolgáltatás nyújtására jogosultak köre 
 
6. § A szolgáltatást a DOSZ Elnökségének egy választott tagja, megbízott ügyvéd vagy ügyvédi 
iroda nyújthatja. 
 

2. A szolgáltatás tartalma 
 

7. § (1) A szolgáltatás keretében a DOSZ Elnökségének egy választott tagja az egyedi ügyben 
alkalmazandó jogszabályokról, valamint a szervezetben e jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatban összegyűjtött tapasztalatokról ad tájékoztatást. 
 
(2) A szolgáltatás nem terjed ki 
a) jogi tanácsadásra, 
b) okiratszerkesztésre és 
c) jogi képviseletre. 
 
(3) A szolgáltatás nem minősül az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § 
(1) bekezdése szerinti ügyvédi tevékenységnek. 
 
(4) Amennyiben a szolgáltatást megbízott ügyvéd, vagy ügyvédi iroda nyújtja, az minősülhet az 
ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyvédi 
tevékenységnek és az kiterjedhet a Szabályzat 7. § (2) bekezdése szerinti tevékenységekre is. 
 

3. A szolgáltatás nyújtás határideje 
 

8. § A szolgáltatás nyújtásának határideje a kérdés 4. § szerinti bármely módon való beérkezésétől 
számított 14 nap. 
 

4. Felelősségkorlátozás 
 

9. § (1) A DOSZ-t és a DOSZ Elnökségének a szolgáltatást nyújtó egy választott tagját nem 
terheli felelősség a szolgáltatás igénybevétele alapján, a szolgáltatást igénybe vevő által meghozott 
döntések miatt. 
 



 
 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. 
iroda@dosz.hu 
www.dosz.hu 

4 

(2) Amennyiben a szolgáltatást megbízott ügyvéd vagy ügyvédi iroda nyújtja, és az az ügyvédi 
tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyvédi 
tevékenységnek minősül, úgy az ügyvédi tevékenységből eredő károk, valamint sérelemdíj 
tekintetében a szolgáltatást nyújtó ügyvédet vagy ügyvédi irodát felelősség terheli. 
 

IV. Fejezet 
Adatvédelem és titoktartás 

 
10. § (1) A szolgáltatás igénybevételéről a DOSZ Adatkezelési Tájékoztatót tesz közzé, amely 
tartalmazza a szolgáltatás igénybevétele során kezelt személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi 
jogszabály által meghatározott kötelező információt.  
 
(2) Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a DOSZ weboldalán (www.dosz.hu). 
 
11. § A szolgáltatás megbízott egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda által történő nyújtása esetén a 
szolgáltatás nyújtóját terheli az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti 
titoktartási kötelezettség. 
 
12. § A szolgáltatás a DOSZ Elnökségének egy választott tagja általi nyújtása során a szolgáltatást 
nyújtó személyt minden olyan tény, információ és adat tekintetében, amelyről a szolgáltatás 
nyújtása során szerez tudomást, titoktartási kötelezettség terheli, amely a szolgáltatás 
igénybevételét követően is határidő nélkül fennmarad. 
 

V. Záró rendelkezések 
 
 
13. § (1) Az Szabályzatot a DOSZ Küldöttgyűlése a 2020. szeptember 14. napján tarott ülésén a 
50/2020 (IX.14.) számú számú határozatával fogadta el. 
 
(2) A Szabályzat 2020. szeptember 15. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg minden azonos 
tárgykörben született szabályzat hatályát veszti. 
 
Kelt Budapesten, 2020. szeptember 14. 
 
 

Molnár Dániel 
elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 


