
Az Orvostudományi Doktori Iskolák működési rendje 
 

Egészségtudományok Doktori Iskola (EDI) működési rendje 
 
I. Az Egészségtudományok Doktori Iskola Tanácsának összetétele: 
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- az EDI (és egyben a Megelőző orvostan és népegészségtan program) vezetője, a DIT elnöke:  
Dr. Ádány Róza 
- az Anyagcsere es endokrin betegségek megelőzése es kontrollja program vezetője: Dr. Paragh 
György 
- doktori programokból 1-1 törzstag: Dr. Kósa Karolina, Dr. Seres Ildikó 
- Dr. Balázs Margit, az EDI titkára 
 
Tanácskozási jogú tagok: 
- 1-1 fő hallgatói képviselő a két doktori programból 
 
A Doktori Iskola Tanácsát a doktori programok témavezetői, a hallgatói tagokat a DI hallgatói közül a 
PhD hallgatók választják meg. 
 
II. A DIT működési rendje: 
- A Doktori Iskola Tanácsa szemeszterenként kétszer, szükség esetén havonta ülésezik. 
- A Doktori Iskola Tanácsa elektronikusan is meghozhatja döntését az alábbi témákban: 
kurzushirdetések jóváhagyása, oktatói akkreditációs eljárások elindítása. 
- A döntésekhez egyszerű többség elegendő. 
 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja 
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V.  DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
 
VI. Aláírási jog: a doktori iskola vezetőjének távollétében az EDI titkára (Dr. Balázs Margit) 
rendelkezik aláírási joggal 
 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. Az 
EDI képviselői az ODT-ben: Dr. Ádány Róza, az EDI vezetője (szavazati joggal);  
Dr. Paragh György (tanácskozási joggal). 
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. Az EDI esetén a DI vezetőt az Anyagcsere és 
endokrin betegségek megelőzése es kontrollja doktori program vezetője Dr. Paragh György, 
akadályoztatása esetén a doktori iskola titkára, Dr. Balázs Margit, vagy a DI vezetője által kijelölt 
törzstag helyettesíti szavazati joggal. 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik.  



 
Fogorvostudományi Doktori Iskola (FODI) működési rendje 

 
I. A Fogorvostudományi Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- doktori iskola vezetője, a DIT elnöke: Dr. Nánási Péter Pál 
- A FODI törzstagjai közül választott 3 fő: Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Matesz Klára, Dr. Nánási Péter Pál 
 
Tanácskozási jogú tagok: 
- Dr. Köröskényi Krisztina, a DI titkára 
- 1 fő nappali tagozatos PhD hallgató 
 
DIT megválasztásának menete: A FODI vezetője törzstagi ülést hív össze, ahol javaslatot tesz a FODI 
Tanácsának 2 szavazati jogú tagjára (törzstagok közül). A FODI törzstagjai titkos szavazással 
választják meg a DI Tanácsának tagjait. A hallgatói képviselőt a FODI vezetője javaslatára a PhD 
hallgatók választják meg. A hallgatói választást a FODI titkára koordinálja. 
 
II. A DIT működési rendje: 

- A DIT évente 2 alkalommal ülésezik, szükség esetén ad hoc jelleggel összehívható. 
- Az idő rövidsége miatt, pl.: pályázatok véleményezése, ODT által bekért anyagokhoz 

javaslattétel, véleményezés, stb. a határozathozatal elektronikus úton is történhet. 
- döntési mechanizmusok: titkos szavazás, nyílt szavazás, elektronikus szavazás, a döntéshez 

egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja  
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
 
VI. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. A 
FODI képviselői az ODT-ben: Dr. Márton Ildikó, a DI vezetője, Dr. Matesz Klára, törzstag 
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. A FODI esetén a DI vezetőt a FODI másik ODT 
képviselője, azaz Dr. Matesz Klára, helyettesíti szavazati joggal az ODT üléseken. 
 
ODT képviselő megválasztása: A FODI törzstagjai közül a FODI vezetője kéri fel, majd a FODI 
törzstagjai titkos szavazással választják meg. 
 
VII. Aláírási jog: az ODT-be delegált másik törzstag (Dr. Matesz Klára). 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik. 
 
  



Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola (GYTDI) működési rendje 
 
I. A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- doktori iskola (és egyben a Farmakológia program) vezetője, a DIT elnöke: dr. Tósaki Árpád 
- a Mikrobiológia doktori program vezetője: dr. Gergely Lajos 
- dr. Halmos Gábor, a DI törzstagja 
- dr. Csoma Eszter, a DI titkára 
 
Tanácskozási jogú tagok: 
- 1 fő hallgatói képviselő 
 
A DIT megválasztásának menete: A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola elnöke, illetve a 
doktori program(ok) vezetője (i) javaslatot tesznek a szavazati  jogú tagokra. A doktori iskola 
törzstagjai szóban szavaznak. A hallgatói képviselőt az iskola PhD hallgatói választják meg, a 
szavazást a DI titkára koordinálja. 
 
II. A DIT működési rendje: 
- a DIT évente egyszer, illetve szükség szerint ülésezik (pl. előzetes védésre bocsátás, DI-ra jutó 
források felhasználásának ügyében) 
- döntési mechanizmusok: online vagy szóbeli szavazás, határozathozatal egyszerű többséggel 

 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja  
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
 
VI. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. A 
GYTDI képviselői az ODT-ben: a DI vezetője (dr. Tósaki Árpád), illetve a Mikrobiológia program 
vezetője (dr. Gergely Lajos) 
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. A GYTDI esetén a DI vezetője által a DI törzstagjai 
közül megbízott személy, lehetőség szerint a DI másik képviselője a helyettes. 
 
ODT képviselő megválasztása: DIT döntése alapján. 
 
VII. Aláírási jog: a DI vezetője, távollétében a doktori program(ok) vezetője(i), a doktori iskola 
titkára 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik.  



Idegtudományi Doktori Iskola (IDI) működési rendje 
 
I. Az Idegtudományi Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- doktori iskola vezetője, a DIT elnöke: Fülesdi Béla 
- egyéb DI tagok: Berényi Ervin, Birinyi András, Csiba László, Fekete István, Frecska Ede, 
Fülesdi Béla, , Hortobágyi Tibor, Kisvárday Zoltán, Klekner Álmos Sziklai István, Bognár 
László, Szűcs Péter  
  
 
  
Tanácskozási jogú tagok: 
- a doktori Iskola és egyben a DIT titkára: Szentesiné Holló Krisztina 
- 1 fő hallgatói képviselő 
 
A DIT-ot az IDI törzstagjai titkos szavazással választják meg. A hallgatói képviselőt az IDI nappali és 
levelező hallgatói választják elektronikus (e-mail) szavazással, egyszerű többséggel. 
 
II. A DIT működési rendje: 
- az optimalizált működés érdekében a DI működése során felmerülő kérdésekben a DIT lehetőség 
szerint elektronikus úton dönt (pl. hallgatói kérelmek) 
- az IDI tanácsa éves rendszerességgel ülésezik, ill. szükség esetén ad hoc jelleggel 
- a határozatokat egyszerű többséggel hozza 
 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja  
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont  
 
VI. Aláírási jog: a DI vezetője. 
 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. Az 
IDI képviselői Dr. Antal Miklós, az IDI vezetője (szavazati joggal) és Dr. Csiba László, az IDI 
választott képviselője (tanácskozási joggal).  
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. Az IDI esetén a DI vezetőt az IDI választott 
képviselője, Dr. Csiba László, az ő elfoglaltsága esetén pedig  a DI vezető által ad hoc felkért törzstag  
helyettesíti szavazati joggal.  
 
Az IDI ODT képviselőjének megválasztása az IDI tanácsának egyszerű többségi döntése alapján 
történik. 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik. 
  



Laki Kálmán Doktori Iskola (LAKIDI) működési rendje 
 
I. A Laki Kálmán Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- doktori iskola vezetője, a DIT elnöke: Dr. Balla József 
- doktori programok vezetői: Dr. Édes István, Dr. Muszbek László, Dr. Kiss Csongor 
- Választott törzstagok: Dr. Soltész Pál, Dr. Kappelmayer János,  Dr. Papp Zoltán 
 
Tanácskozási jogú tagok: 
- Dr. Katona Éva, a DI titkára 
- 1 fő hallgatói képviselő 
 
DIT megválasztásának menete: A DIT megválasztását a törzstagokból álló bizottság végzi. A 
tanácsnak automatikusan tagjai a programok vezetői. Minden programból további egy törzstag 
megválasztása történik, aki a programvezető helyettes funkciót is ellátja. A hallgatói képviselő 
személyére a tanács tagjai tesznek javaslatot, a választás 3 évente vagy szükség szerint történik. 
  
II. DIT működési rendje: 
- A DIT szemeszterenként háromszor, szükség esetén havonta ülésezik. 
- Ad hoc jelleggel elektronikus döntés lehetséges, pl. közlemény megosztott felhasználásának 
ügyében, levelezős hallgatók felvételének ügyében. 
- A döntések nyílt szavazással, egyszerű többséggel születnek. 
 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja  
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
 
VI. Aláírási jog: a doktori iskola vezetőjének távollétében az ODT-be delegált másik képviselő 
rendelkezik aláírási joggal. 
 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. A 
LAKIDI képviselői az ODT-ben Dr. Balla József, DI vezetője (szavazati joggal); Dr. Papp Zoltán 
(tanácskozási joggal) 
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. A LAKIDI esetén a DI vezetőt a LAKIDI választott 
képviselője, Dr. Papp Zoltán, őt követően Dr. Muszbek László, vagy a DI vezetője által kijelölt 
törzstag helyettesíti szavazati joggal. 
 
A másik ODT képviselőt a DIT választja nyílt szavazással. 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik. 
  



 
A Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola (KODI) működési rendje 

 
I. A Klinikai Orvostudományok  Doktori Iskola Tanácsának összetétele  

A doktori iskola tanácsok (DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket a Debreceni 
Egyetem Orvostudományi Doktori Tanács (ODT) Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Tanácsa  
elnök tagok tanácskozói jogú tagok 

Prof. Dr. Illés Árpád 
doktori iskola vezető 

Prof. Dr. Berta András 
törzstag 

Prof. Dr. Furka István 
emeritus törzstag 

 
Prof. Dr. Damjanovich László 

törzstag 
Prof. Dr. Hernádi Zoltán 

emeritus törzstag 

 
ifj. Prof. Dr. Módis László 

törzstag 
Prof. Dr. Mikó Irén 
emeritus törzstag 

 
Prof. Dr. Németh Norbert 

törzstag 
Prof. Dr. Nemes Zoltán 

emeritus törzstag 

 
Prof. Dr. Méhes Gábor 

törzstag 
Prof. Dr. Sápy Péter 

emeritus törzstag 

 
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán 

törzstag 
Prof. Dr. Tóth Zoltán 

emeritus törzstag 

 
Prof. Dr. Szűcs Gabriella 

törzstag  

 
Prof. Dr. Póka Róbert 

törzstag 
Dr. Lovas Szilvia 

Ph.D hallgató 

 
Prof. Dr. Veres Gábor 

törzstag 
Dr. Váróczy László 

KODI titkár 
DIT megválasztásának menete: A KODI vezetője törzstagi ülést hív össze, ahol javaslatot tesz a KODI 
Tanácsának 2 szavazati jogú tagjára (törzstagok közül). A KODI törzstagjai titkos szavazással 
választják meg a DI Tanácsának tagjait. A hallgatói képviselőt a KODI vezetője javaslatára a PhD 
hallgatók választják meg. A hallgatói választást a KODI titkára koordinálja. 
II. A Doktori Iskola programjai 

a., Experimentális és Operatív Orvostudományok  
  - vezető: Prof. Dr. Németh Norbert 
  - törzstagok: Prof. Dr. Damjanovich László, ifj. Prof. Dr. Módis László, Prof. Dr. Méhes Gábor, Prof. 
Dr. Póka Róbert 
  - emeritus törzstagok: Prof. Dr. Furka István, Prof. Dr. Hernádi Zoltán, Prof. Dr. Mikó Irén, Prof. Dr. 
Nemes Zoltán, Prof. Dr. Sápy Péter, Prof. Dr. Tóth Zoltán 
 b., Konzervatív Orvostudományok és Klinikai Vizsgálatok 
  - vezető: Prof. Dr. Illés Árpád 
  - törzstagok: Prof. Dr. Berta András, Prof. Dr. Veres Gábor 
 c., Mozgásszervi betegségek 
  - vezető: Prof. Dr. Szekanecz Zoltán 
  - törzstag: Prof. Dr. Szűcs Gabriella  
III. A DIT működési rendje 

A DIT évente 2 alkalommal ülésezik, szükség esetén ad hoc jelleggel összehívható. Az idő 
rövidsége miatt, pl.: pályázatok véleményezése, ODT által bekért anyagokhoz javaslattétel, 
véleményezés, stb. a határozathozatal elektronikus úton is történhet. 

döntési mechanizmusok: titkos szavazás, nyílt szavazás, elektronikus szavazás, a döntéshez 
egyszerű szótöbbség szükséges. 

IV. A DIT feladatai  

ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja 



V. A DI vezető feladatai 

ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
VI. A DI titkár feladatai 

ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
VII. A DI képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban  

Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati 
joggal), ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási 
joggal. A KODI képviselői az ODT-ben: Prof. Dr. Illés Árpád, a DI vezetője, (szavazati jog),  Prof. 
Dr. Szűcs Gabriella törzstag (tanácskozási jog). 
Az ODT  határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI bármely törzstagja 
helyettesítheti szavazati joggal.  
ODT képviselő megválasztása: A KODI törzstagjai közül a KODI vezetője kéri fel, majd a KODI 
törzstagjai titkos szavazással választják meg. 
VIII. Aláírási jog 

Aláírási joggal a Doktori Iskola vezetője rendelkezik, akadályoztatása esetén általános helyettese, 
Prof. Dr. Szűcs Gabriella törzstag 
IX. A DI gazdálkodása  

A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályzásnak megfelelő 
módon gazdálkodik. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola működési rendje 

 
I. Az Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- doktori iskola vezetője, a DIT elnöke: Dr. Csernoch László 
- doktori programok vezetői: Dr. Szöllősi János, Dr. Virág László 
- a doktori iskola titkára: Dr. Vámosi György 
 
Tanácskozási jogú tagok: 
- 1 fő hallgatói képviselő 
  
DIT megválasztásának menete: 
A DIT tagjai az egyes programok vezetői. A programvezetőket a programok témavezetői jelölik és 
választják meg egyszerű többséggel. A DIT tagja a DI titkára, akit a DI vezetője kér fel. A DI hallgató 
tagját a MODI PhD hallgatói jelölik és választják meg. 
 
II. DIT működési rendje: 
- a MODI tanácsa havonta ülésezik; szükség esetén ad hoc jelleggel összehívható. 
- személyes részvételt nem igénylő kérdésekben a véleménycsere/döntés elektronikus úton is történhet 
(pl. oktatói akkreditáció, előzetes vitára bocsátás) 
- a döntéshez egyszerű többség szükséges, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt 
 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja  
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
 
VI. Aláírási jog: Dr. Csernoch László. Dr. Csernoch László távollétében Dr. Szöllősi János, Dr. Virág 
László 
 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. A 
MODI képviselői az ODT-ben Dr. Csernoch László, a MODI vezetője (szavazati joggal); Dr. Szöllősi 
János (tanácskozási joggal) 
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. A MODI esetén a DI vezetőt a MODI választott 
képviselője, Dr. Szöllősi János, őt követően Dr. Virág László, vagy a DI vezetője által kijelölt törzstag 
helyettesíti szavazati joggal. 
 
A MODI választott ODT képviselőjét a programvezetők közül a DIT választja. 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik. 
 
 
 



 
Molekuláris Sejt- és Immunbiológia Doktori Iskola (MSIDI) működési rendje 

 
I. A Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok: 
- Dr. Tőzsér József, a doktori iskola vezetője, a DIT elnöke 
- Dr. Szabó Gábor (helyettes), Dr. Benkő Szilvia, Dr. Bíró Sándor, Dr. Fésüs László, Dr. Fuxreiter 
Mónika, Dr. Nagy Bálint, Dr. Nagy László, Dr. Rajnavölgyi Éva 
 
Tanácskozási jogú tagok: 
- Dr. Mádi András, a DI titkára 
- 1 fő hallgatói képviselő 
 
Automatikusan a DIT tagjaivá válnak az alapító törzstagok és az alapítás után csatlakozott törzstagok. 
A hallgatói képviselő a hallgatók szavazata alapján kerül a DIT-be. 
 
II. DIT működési rendje: 
- az MSIDI tanácsa kéthavonta ülésezik; 
- sürgős és indokolt esetekben ad hoc jelleggel elektronikus döntés is lehetséges (pl. oktatói 
akkreditáció lefolytatására, elővédés elindítására, és tanácskozások időpontjainak kijelölésére) 
- a döntéshez egyszerű többség szükséges 
 
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja  
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
 
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 
 
VI. Aláírási jog: Dr. Tőzsér József, a DI vezetője, távollétében: Dr. Szabó Gábor 
 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. Az 
MSIDI képviselői az ODT-ben Dr. Tőzsér József, az MSIDI vezetője (szavazati joggal); Dr. Szabó 
Gábor, helyettes vezető (tanácskozási joggal) 
 
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal. Az MSIDI esetén a DI vezetőt az MSIDI választott 
képviselője, Dr. Szabó Gábor, az ő akadályoztatása esetén pedig a DI vezetője által felkért törzstag 
helyettesíti szavazati joggal.  
 
Az MSIDI választott képviselője a mindenkori helyettes vezető, akit funkciójából fakadóan delegál a 
DIT. A DI helyettes vezetőjét a MSIDI tanácsa választja meg. 
 
VIII. A DI gazdálkodása 
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak megfelelő 
módon gazdálkodik. 
  



 
Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola 

(KIADI) működési rendje 
 
I. A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola Tanácsának összetétele:  
A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza.  
 
Szavazati jogú tagok:  
- doktori iskola vezetője, a DIT elnöke: Prof. Dr. Szegedi Andrea 
- DI oktatók: Dr. Bodolay Edit, Dr. Antal-Szalmás Péter, Dr. Bácsi Attila, Dr. Tarr Tünde, Dr. Szántó 
Antónia, Dr. Trencsényi György, Lajszné Dr. Tóth Beáta (egyben a DIT titkára)  
 
 
Tanácskozási jogú tagok:  
- 1 fő hallgatói képviselő 
 
DIT megválasztásának menete:  
A DIT megválasztását a törzstagokból álló bizottság végzi. A hallgatói képviselő személyére a tanács 
tagjai tesznek javaslatot, a választás 3 évente vagy szükség szerint történik. 
 
II. A DIT működési rendje: 
A Doktori Iskola Tanácsa szemeszterenként kétszer, szükség esetén havonta ülésezik. A sürgős 
esetekben lehetőség van arra, hogy a döntést az Iskolatanács a tagok összehívása nélkül, elektronikus 
körlevelek formájában hozza meg. A döntés a szavazati jogú tagok többségi szavazata alapján történik. 
  
III. DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja 
 
IV. DI vezető feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 
  
V. DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont  
 
VI. Aláírási jog: Dr. Szegedi Andrea és Dr. Antal-Szalmás Péter rendelkezik aláírási joggal.  
 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban:  
Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati joggal), 
ill. a DI egy másik törzstagja (kivételes esetben törzstag emeritus) képviseli tanácskozási joggal. A 
KIADI képviselője az ODT-ben Dr. Szegedi Andrea (szavazati joggal). Tanácskozási jogú tag: 
Lajszné dr. Tóth Beáta.  
Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt akadályoztatása esetén a DI 
bármely törzstagja helyettesítheti szavazati joggal.  
A DI megbízott vezetőjét távollétében a DT üléseken a KIADI kijelölt törzstagja helyettesíti.  
Az ODT képviselő megválasztása DIT szavazati jogú tagjainak többségi szavazata alapján történik.  
 
VIII. A DI gazdálkodása  
A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi szabályozásnak 
megfelelő módon gazdálkodik. 
  



 
A Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola (TEDI) működési rendje: 

 
I.A Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola tanácsának összetétele:  

A doktori iskola tanácsok (továbbiakban: DIT) összetételére, feladataira vonatkozó alapelveket jelen 
Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja tartalmazza. 
 
Szavazati jogú tagok, a két programvezető, 
-Dr. Szilvássy Zoltán (aki egyben a tanács elnöke) 
-Dr. Kovács Béla 
 
és további 5 oktató: 
- Dr. Páll Dénes 
- Dr. Altorjay István  
- Dr. Pócsi István 
- Dr. Fári Miklós 
- Dr. Győri Zoltán, a DI titkára 
- Dr. Juhász Béla 
- +2 doktorandusz hallgató 

 
II. A DIT működési rendje: 
A DIT ülését az elnök hívja össze, ha erre nem kerül sor, akkor az eldöntendő személyi és szervezeti 
kérdésekben elektronikus úton, vagy telefonon is kikérheti a tagok véleményét, a döntésről a Tanács 
tagjait értesíti. A döntéshez egyszerű többség elegendő. 

 
III. A DIT feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 13. pontja 

 
IV. A DI vezető (elnök) feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 8. pont 

 
V. A DI titkár feladatai: ld. ODT Doktori Szabályzat 1.§. 14. pont 

 
VI. Aláírási jog: a doktori iskola vezetője (a tanács elnöke) rendelkezik aláírási joggal. 

 
VII. A doktori iskola képviselői az Orvostudományi Doktori Tanácsban: 
A Doktori Szabályzat 2.§. 4. pont alapján a doktori iskolát a doktori iskola vezetője (szavazati 
joggal), és a DI egy másik törzstagja képviseli tanácskozási joggal. Az TÉDI jelenlegi képviselői az 
ODT-ben: Dr. Szilvássy Zoltán, a DI vezetője (szavazati joggal); és Dr. Juhász Béla (tanácskozási 
joggal). Az ODT 2013. november 8-i határozata alapján a doktori iskola vezetőt 
akadályoztatása esetén a DI bármely (az elnök által alkalomszerűen felkért) törzstagja helyettesítheti, 
szavazati joggal. 

 
VIII. Gazdálkodás: A DI a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel a mindenkori egyetemi 
szabályozásnak megfelelő módon gazdálkodik. 
 
Jelen közlések csak a Táplálkozás-és Élelmiszertudományi Doktori iskola Táplálkozástudományi 
Doktori programjára vonatkoznak.  
 
 
 
 


