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Rektori bevezető

Rektori bevezető

A Debreceni Egyetem 2009/2010-es akadémiai évének összefoglalója részletes, 
minden lényeges területre és eseményre kiterjedő áttekintést ad hazánk legszélesebb 
képzési választékát nyújtó, legtöbb doktori iskoláját működtető, legnagyobb va-
gyonú és költségvetésű egyeteme működéséről. Látható, hogy a 15 kar intézetei és 
tanszékei, a központi szervezeti egységek, a centrumok és a TEK, a rektori hivatal 
és a gazdasági főigazgatóság eredményesen, sikeresen és innovatív módon tették a 
dolgukat; oktattak és kutattak, gondozták a tehetségeket, zavartalanul működtették 
a betegellátást, a tanárképzést, az agrárgazdálkodást, őrizték az egyetem gazdasági 
stabilitását. Soha ennyi hallgatója nem volt intézményünknek. A több mint 70 or-
szágból itt tanuló közel 3000 fiatal ittléte igazi nemzetközi Universitas létrejöttét 
eredményezte. Megreformált doktorképzésünk keretében közel 150 Ph.D. érte-
kezés született. Az orvosbiológiát, gyógyszeripart, az informatikát, élelmiszeripart 
érintő, általunk kezdeményezett klaszterek intenzív fejlődésével és az üzleti életben 
elért sikereinkkel vállalkozó egyetemmé kezdtünk válni. Mindezeken túlmenően is 
vannak ennek az akadémiai évnek egyedi különlegességei, új üzenetei, emlékezetes 
eseményei.

Ebben az évben lett 10 éves az 1538 óta folyamatos debreceni felsőoktatásban •	
gyökerező, a jogelőd intézményekből újonnan szerveződött Debreceni Egyetem. 
Ünnepi tanácsülés keretében tekintettük át a 2000 óta eltelt időszak legfon-
tosabb eseményeit, eredményeit, a sikeres közös fejlesztő munkához létrejött ösz-
szefogás jellemzőit. Az integrációs folyamat előrehaladásának fontos jele, hogy az 
egyetem mostantól nem alkalmazza a rektori ciklusok rotációs rendszerét. Az év 
során az is egyértelművé vált, hogy még jelentős tartalékok vannak az intézmény 
hatékonyabb működtetésének eléréséhez, különösen az egyetem gazdasági tevé-
kenységében, így a pénzügy, a számvitel, a beszerzés, a létesítménygazdálkodás 
területén.
A tíz éves évfordulóhoz különösen méltó eredmény a kutató-, elitegyetemi cím •	
és támogatás elnyerése 2010-ben. Ennek eléréséhez objektív mércékkel kellett 
számba vegyük az alapkutatásban kiemelkedő teljesítményű csoportjainkat, 
szigorú nemzetközi összehasonlításban mutattuk be a leghíresebb kutatóinkat. 
Meg kellett határozzuk az egyetem azon öt alapkutatási fókuszterületét, ame-
lyekben eddig legeredményesebbek voltunk és a jövőben leginkább versenyké-
pesek leszünk Európában és a világban. 
A Debreceni Egyetem működésének közvetett elismerését jelentik a jelentős •	
számú és súlyú országos elismerések. Négy új professzorunk (Balla György, 
Pethő Attila, Solymosi László és S. Varga Pál) akadémikussá választásával 30-ra 
nőtt akadémikusaink száma. Művészeti tevékenységünk színvonalát jelzi Matuz 

István Kossuth-Díja. Intézményünk professzora vezeti a Magyar Tudományos 
Akadémiát, a Magyar Akkreditációs Bizottságot, a Felsőoktatási Tudományos 
Tanácsot. A HÖOK elnöke egyetemünk hallgatói önkormányzatának vezetője.      
Miközben kiteljesedett a két-, illetve háromciklusú bolognai rendszer (63 •	
alapszak, 65 mesterszak – köztük nagyszámú angol nyelvű képzésre is akkre-
ditált, a 25 doktori iskola) jelen voltak egyrészt az átmenetiség jelei (a hagyo-
mányos oklevelek és diplomák megszerzése együttélése az újjakkal), másrészt 
megoldandó új feladatot jelentett a keresztféléves szakok miatt a téli diploma-
osztók és felvételik rendszere. 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében folyó intenzív pályázati aktivi-•	
tásunk és elnyert pályázatink megvalósításának elindítása intenzív erőfeszítésre 
késztette intézményünk vezetését, stratégiai és fejlesztő részlegeit. Az eredmény 
önmagáért beszél: közel 100%-ban nyertek a benyújtott pályázataink, közelíti a 
40 Mrd Ft-ot az általunk vagy részvételünkkel működtetett cégek által megvaló-
sítható UMFT projektek költségvetése, ezekhez az egyetem ki tudja gazdálkodni 
a szükséges önerőket. A nagy beruházási programok, építkezések szinte mind-
egyike elkezdődött, csaknem minden karunkat érintik a folyó oktatásfejlesztési 
és kutatási programok, erősödik a vezetői információs rendszer, a könyvtár 
modern szolgáltatási rendszerekkel gazdagodik, felgyorsul a technológia transzfer 
folyamata. 
Az évek során egyre mélyülnek és gazdagodnak tradícióink, így történt ez az •	
elmúlt akadémiai év során is. Tradícióvá vált az februári Debreceni Egyetem 
Napja - 2010-ben az informatika, a német kapcsolatok és újra a környező orszá-
gokban folyó magyar nyelvű felsőoktatás volt a téma.  Gerundium néven egye-
temtörténeti folyóirat, továbbá a kiemelkedő oktatók támogatására alapítvány 
született. Létrejött az egyetemtörténeti múzeum első, orvostörténeti része a 
felújított Kenézy villában ahol az idén megalakult Professzori Klub is otthonra 
talált. Díszkivilágítást kapott az egyetem főépülete, megcsodálhatunk a két idén 
elkészülttel már három, eredeti formájában helyreállított díszes üvegablakot az 
Aulában.  
A 2010. évvel új korszak kezdődik a Debreceni Egyetemen. Nem önmagában 

az évtized kezdete vagy az idén megválasztott egyetemi, kari, TEK vezetések mun-
kájának elindulása jelzi ezt. Változnak a felsőoktatás viszonyrendszerei és kihívásai 
itthon és világban. Felülvizsgálatra kerül a bolognai kétciklusú rendszer, a tanár-
képzés, várhatóan új felsőoktatási törvény születik. Módosulni fognak a pénzügyi, 
gazdálkodási és intézményi működtetés feltételei. Jelentős, mélyen kiható változá-
sok várhatóak az egészségügyi ellátás rendszerében. Szűkülnek az elérhető pályázati 
források. Az extenzív, új épületekben is megnyilvánuló beruházások helyett jobban 
előtérbe kerülnek az intenzív, a belső minőségi kritériumokra, nemzetközi érték-
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AGTC Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

AJGYÁI Arany János Gyakorló Általános Iskola

ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar

ÁOK Általános Orvostudományi Kar

AOKDSZ Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete

ATOMKI MTA Atommagkutató Intézet

BTK Bölcsészettudományi Kar

DE KLGYG Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

DE  Debreceni Egyetem

DEENK Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

DEHÖK Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat

DMJV Debrecen Megyei Jogú Város

DOTESZ Debreceni Orvostudományi Egyetem Szakszervezete

EK Egészségügyi Kar

FDSZ Felsőoktatási Dolgozók szakszervezet

FOK Fogorvostudományi Kar

GI Gazdasági Igazgatóság

GT Gazdasági Tanács

GVK Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

GYFK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

HÖK Hallgatói Önkormányzat

IK Informatikai Kar

KIT Kutatóintézetek és tangazdaság

KTK Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

MÉK Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Rövidítések jegyzéke

rendre figyelő igények. Meggyőződésem, hogy egyetemünk szilárd alapokkal, felké-
szülten néz a következő évtized kihívásai elé, vezetői készek lesznek a következetes, 
racionális, a hatékonyságot és eredményességet növelő változtatásokra, miközben 
intézményünk egyre jelentősebb szereplő lesz a hazai sikerek mellett a nemzetközi 
rangsorokban is - tovább öregbítve ezzel a debreceni felsőoktatás több évszázad alatt 
kivívott és a 21. században tovább növekvő tekintélyét és hírnevét.         

   
Debrecen, 2010. július 15.

      Dr. Fésüs László
           prorektor
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EK Egészségügyi Kar

FDSZ Felsőoktatási Dolgozók szakszervezet

FOK Fogorvostudományi Kar

GI Gazdasági Igazgatóság

GT Gazdasági Tanács

GVK Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

GYFK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

HÖK Hallgatói Önkormányzat

IK Informatikai Kar

KIT Kutatóintézetek és tangazdaság

KTK Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

MÉK Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Rövidítések jegyzéke

rendre figyelő igények. Meggyőződésem, hogy egyetemünk szilárd alapokkal, felké-
szülten néz a következő évtized kihívásai elé, vezetői készek lesznek a következetes, 
racionális, a hatékonyságot és eredményességet növelő változtatásokra, miközben 
intézményünk egyre jelentősebb szereplő lesz a hazai sikerek mellett a nemzetközi 
rangsorokban is - tovább öregbítve ezzel a debreceni felsőoktatás több évszázad alatt 
kivívott és a 21. században tovább növekvő tekintélyét és hírnevét.         

   
Debrecen, 2010. július 15.

      Dr. Fésüs László
           prorektor
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MK Műszaki Kar

MTA Magyar Tudományos Akadémia

NK Népegészségügyi Kar

OEC Orvos és Egészségtudományi Centrum

RH Rektori Hivatal

TEK Tudományegyetemi Karok

TTI Tudás- és Technológia Transzfer Iroda

TTK Természettudományi és Technológiai Kar

ZK Zeneművészeti Kar

Az egyetem vezetői

Rektori vezetés

Rektor
Dr. Fésüs László •	 akadémikus, egyetemi tanár

Rektorhelyettesek
Funkcionális feladatokat ellátó rektorhelyettesek
Oktatási rektorhelyettes

Dr. Jávor András •	 egyetemi tanár
Tudományos rektorhelyettes

Dr. Debreczeni Attila •	 egyetemi tanár
Stratégiai rektorhelyettes

Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár•	

Területi feladatokat ellátó rektorhelyettesek
Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma
(2010. március 1-től Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma)

Dr. Nagy János •	 egyetemi tanár, centrumelnök
Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Dr. Paragh György •	 egyetemi tanár, centrumelnök
Tudományegyetemi Karok

Dr. Fábián István •	 egyetemi tanár, TEK elnök

Gazdasági főigazgató
Mag Zoltán•	

Egyetemi főtitkár
Dr. Rőfi Mónika•	

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
Körösparti Péter•	

Az egyetem vezetői
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Centrum- és kari vezetés

AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA 
2010. március 1-től AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK 

CENTRUMA

Elnök
• Dr. Nagy János egyetemi tanár
Tudományos elnökhelyettes
• Dr. Pepó Péter egyetemi tanár
Stratégiai elnökhelyettes
• Dr. Bács Zoltán egyetemi docens
Centrum gazdasági igazgató
• Harsányiné Séllyei Ágnes
Centrumelnöki Hivatal vezetője
• Tóthné Kiss Erzsébet

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Dékán

Dr. Nábrádi András •	 egyetemi tanár
Oktatási dékánhelyettes 

Dr. Pető Károly•	  egyetemi docens
Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes

Dr. Kárpáti László •	 egyetemi docens

Mezőgazdaságtudományi Kar (2010. március 1-től Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar)

Dékán
Dr. Kátai János •	 egyetemi tanár 

Oktatási dékánhelyettes
Dr. Komlósi István•	  egyetemi docens 

Tudományos dékánhelyettes
Dr. Tamás János •	 egyetemi tanár 

Kutatási és Innovációs Központ (2010. január 1-től Kutatóintézetek és Tan-
gazdaság)

Főigazgató
Dr. Blaskó Lajos •	 egyetemi tanár (Karcagi Kutatóintézet)

Termelési igazgató
Koncz Tibor •	 (Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet)

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Elnök
• Dr. Paragh György egyetemi tanár
Általános elnökhelyettes 
• Dr. Csernoch László egyetemi tanár 
Klinikai elnökhelyettes 
• Dr. Berta András egyetemi tanár 
Szak- és továbbképzési elnökhelyettes 
• Dr. Ádány Róza egyetemi tanár 
Tudományos elnökhelyettes
• Dr. Gergely Pál akadémikus, egyetemi tanár 
Klinikai Kutatóközpont igazgatója 
• Dr. Muszbek László akadémikus, egyetemi tanár
Centrum gazdasági igazgató
• Kecskés Gábor
Stratégiai igazgató
• Dr. Bíró Klára

Általános Orvostudományi Kar
Dékán

Dr. Csernoch László •	 egyetemi tanár 
Általános dékánhelyettes

Dr. Kappelmayer János •	 egyetemi tanár 
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Kiss Csongor •	 egyetemi tanár 
Tudományos dékánhelyettes

Dr. Tőzsér József•	  egyetemi tanár 

Fogorvostudományi Kar
Dékán

Dr. Hegedűs Csaba •	 egyetemi docens 
Általános dékánhelyettes

Dr. Redl Pál •	 egyetemi docens 
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Matesz Klára•	  egyetemi tanár

Az egyetem vezetői
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Az egyetem vezetői
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Gyógyszerésztudományi Kar
Dékán

Dr. Vecsernyés Miklós •	 egyetemi docens 
Dékánhelyettes

Dr. Halmos Gábor •	 egyetemi tanár 

Népegészségügyi Kar
Dékán

Dr. Ádány Róza •	 egyetemi tanár
Dékánhelyettes

Dr. Balázs Margit •	 egyetemi tanár 

Egészségügyi Kar
Dékán

Dr. Kalapos István•	  főiskolai tanár
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Sárváry Attila•	  főiskolai docens
Tudományos dékánhelyettes

Dr. Fábián Gergely •	 főiskolai tanár

TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

Elnök
Dr. Fábián István •	 egyetemi tanár

Oktatási és Tanárképzési elnökhelyettes
Dr. Gaál István •	 egyetemi tanár

Külkapcsolati és humánpolitikai elnökhelyettes
Dr. Mihálydeák Tamás •	 egyetemi docens

Tudományos és kutatási elnökhelyettes 
Dr. Hunyadi László •	 egyetemi tanár 

TEK gazdasági igazgató
Pozsonyi Zoltán•	

A TEK Elnöki Hivatal vezetője
Nagy Attila•	

Állam- és Jogtudományi Kar
Dékán

Dr. Szabadfalvi József •	 egyetemi tanár 

Tudományos és fejlesztési dékánhelyettes
Dr. Horváth M. Tamás •	 egyetemi tanár

Gazdasági, pályázati és külügyi dékánhelyettes
Dr. Bencze Mátyás •	 egyetemi docens 

Oktatási dékánhelyettes
Dr. Szikora Veronika •	 egyetemi docens

Bölcsészettudományi Kar
Dékán

Dr. Laczkó Tibor •	 egyetemi docens 
Oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes

Dr. Maticsák Sándor •	 egyetemi docens
Külügyi és tudományos dékánhelyettes

Dr. Pelyvás Ferenczik Péter •	 egyetemi docens

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Dékán

Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva•	  főiskolai tanár 
Általános dékánhelyettes

Kissné dr. Korbuly Katalin •	 főiskolai docens
Oktatási dékánhelyettes

Hovánszki Jánosné •	 főiskolai docens

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Dékán

Dr. Kormos János •	 egyetemi tanár
Külkapcsolati és pályázati dékánhelyettes

Dr. Ujhelyi Mária •	 egyetemi docens
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Erdey László•	  egyetemi docens

Műszaki Kar
Dékán

Dr. Szűcs Edit•	  főiskolai tanár 
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Husi Géza•	  főiskolai docens
Tudományos dékánhelyettes

Dr. Kalmár Ferenc •	 főiskolai docens 

Az egyetem vezetői
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Informatikai Kar
Dékán

Dr. Pethő Attila •	 egyetemi tanár
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Terdik György •	 egyetemi tanár 
Gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes

Dr. Bognár Katalin •	 tudományos főmunkatárs 
Tudományos és pályázati dékánhelyettes (2009. november 1-től)

Dr. Sztrik János •	 egyetemi tanár

Természettudományi és Technológiai Kar
Dékán

Dr. Sailer Kornél •	 egyetemi tanár
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Farkas Etelka•	  egyetemi tanár
Gazdasági dékánhelyettes

Dr. Nagy Sándor Alex •	 egyetemi docens 

Zeneművészeti Kar
Dékán

Dr. Duffek Mihály•	  főiskolai tanár 
Dékánhelyettes 

Király Márta•	  főiskolai docens

A rektorközvetlen egységek vezetői

Rektori Hivatal
Egyetemi főtitkár

Dr. Rőfi Mónika•	
Oktatási Igazgatóság

Dr. Agócsné Ádám Vilma•	  igazgató
Tudományos Igazgatóság

Dr. Varga Zsolt •	 igazgató
Külső Kapcsolatok Igazgatósága

Turi Gábor•	  igazgató
Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága

Pilishegyi Péter •	 igazgató
Egyetemi Hallgatói Információs Központ

Tőzsérné Gáll Ibolya •	 igazgatóhelyettes
Mentálhigiénés Központ

Berényi András•	

Gazdasági Főigazgatóság
Mag Zoltán •	 főigazgató
Harsányiné Séllyei Ágnes•	  főigazgató-helyettes
Jacsmenikné Bokor Beatrix •	 főigazgató-helyettes
Kecskés Gábor •	 főigazgató-helyettes
Kollár József •	 főigazgató-helyettes
Pozsonyi Zoltán•	  főigazgató-helyettes

Minőségbiztosítási rektori biztos
Dr. Szűcs Edit•	  főiskolai tanár

Energetikai rektori biztos
Dr. Kalmár Ferenc•	  főiskolai tanár 

Információbiztonságért felelős rektori biztos
Dr. Sztrik János •	 egyetemi tanár

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Dr. Virágos Márta •	 főigazgató
Karácsony Gyöngyi •	 főigazgató-helyettes
Dr. Koltay Klára •	 főigazgató-helyettes
Nádas Zsuzsánna •	 főigazgató-helyettes

A rektorközvetlen egységek vezetői
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Idegennyelvi Központ
Dr. Vad Kálmánné •	 igazgató

Belső Ellenőrzési Önálló Osztály
Minya Péterné•	  igazgató

Sportigazgatóság
Nagy Ágoston •	 igazgató

Informatikai Szolgáltató Központ
Dr. Fazekas Attila •	 vezető

Tudás- és Technológia Transzfer Iroda
Balogh Judit •	 igazgató

Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság
Siposné Dr. Bíró Noémi•	  igazgató

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetése
Körösparti Péter •	 elnök
Csiszár Imre •	 elnökhelyettes
Zsuppányi Noémi •	 AGTC alelnök 
Fürjes Gergely •	 OEC alelnök
Dr. Andorkó Imre •	 TEK alelnök

Az egyetem vezető testületei - A Gazdasági Tanács tagjai - A Szenátus tagjai

Az egyetem vezető testületei

A Gazdasági Tanács tagjai

Dr. Fésüs László  •	 akadémikus, rektor
Mag Zoltán   •	 gazdasági főigazgató 
Dr. Ábrahám László•	  ügyvezető igazgató, National Instruments Hungary Kft.
Búvár Géza•	   vezérigazgató, KITE Zrt.
Mester János•	   vezérigazgató, Cívis Credit Zrt.
Dr. Vincze Szilvia•	  AGTC gazdasági igazgató-helyettes
Kecskés Gábor •	  gazdasági főigazgató-helyettes, 
   az OEC gazdasági igazgatója
Pozsonyi Zoltán •	 gazdasági főigazgató-helyettes, 
   a TEK gazdasági igazgatója
Jandácsik Gábor •	 igazgató, CIB Bank Zrt. Észak-Kelet 
   Magyarországi Régió 
   

Meghívottak
Vas János   •	 kincstári biztos, a Magyar Államkincstár képviseletében
Dr. Paragh György  •	 egyetemi tanár, az OEC elnöke
Dr. Nagy János  •	 egyetemi tanár, az AGTC elnöke
Dr. Fábián István  •	 egyetemi tanár, a TEK elnöke
Dr. Aradi Zsolt  •	 főosztályvezető, Központi Költségvetési 
   Fejezetek Főosztálya
Farkas Miklós   •	 a DE szakszervezeteinek képviseletében
Dr. Mórocz Marietta  •	 jegyzőkönyvvezető

A Szenátus tagjai

Dr. Fésüs László •	 akadémikus, egyetemi tanár, rektor DE 
Dr. Nagy János  •	 egyetemi tanár, centrumelnök  AGTC
Dr. Paragh György •	 egyetemi tanár, centrumelnök  OEC
Dr. Fábián István •	 egyetemi tanár, elnök   TEK
Dr. Szabadfalvi József •	 egyetemi tanár, dékán   ÁJK
Dr. Szabó Béla  •	 egyetemi tanár    ÁJK
Dr. Csernoch László •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán ÁOK
Dr. Édes István  •	 egyetemi tanár, intézetigazgató  ÁOK



A Debreceni Egyetem évkönyve

18 19

Idegennyelvi Központ
Dr. Vad Kálmánné •	 igazgató

Belső Ellenőrzési Önálló Osztály
Minya Péterné•	  igazgató

Sportigazgatóság
Nagy Ágoston •	 igazgató

Informatikai Szolgáltató Központ
Dr. Fazekas Attila •	 vezető

Tudás- és Technológia Transzfer Iroda
Balogh Judit •	 igazgató

Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság
Siposné Dr. Bíró Noémi•	  igazgató

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetése
Körösparti Péter •	 elnök
Csiszár Imre •	 elnökhelyettes
Zsuppányi Noémi •	 AGTC alelnök 
Fürjes Gergely •	 OEC alelnök
Dr. Andorkó Imre •	 TEK alelnök

Az egyetem vezető testületei - A Gazdasági Tanács tagjai - A Szenátus tagjai

Az egyetem vezető testületei

A Gazdasági Tanács tagjai

Dr. Fésüs László  •	 akadémikus, rektor
Mag Zoltán   •	 gazdasági főigazgató 
Dr. Ábrahám László•	  ügyvezető igazgató, National Instruments Hungary Kft.
Búvár Géza•	   vezérigazgató, KITE Zrt.
Mester János•	   vezérigazgató, Cívis Credit Zrt.
Dr. Vincze Szilvia•	  AGTC gazdasági igazgató-helyettes
Kecskés Gábor •	  gazdasági főigazgató-helyettes, 
   az OEC gazdasági igazgatója
Pozsonyi Zoltán •	 gazdasági főigazgató-helyettes, 
   a TEK gazdasági igazgatója
Jandácsik Gábor •	 igazgató, CIB Bank Zrt. Észak-Kelet 
   Magyarországi Régió 
   

Meghívottak
Vas János   •	 kincstári biztos, a Magyar Államkincstár képviseletében
Dr. Paragh György  •	 egyetemi tanár, az OEC elnöke
Dr. Nagy János  •	 egyetemi tanár, az AGTC elnöke
Dr. Fábián István  •	 egyetemi tanár, a TEK elnöke
Dr. Aradi Zsolt  •	 főosztályvezető, Központi Költségvetési 
   Fejezetek Főosztálya
Farkas Miklós   •	 a DE szakszervezeteinek képviseletében
Dr. Mórocz Marietta  •	 jegyzőkönyvvezető

A Szenátus tagjai

Dr. Fésüs László •	 akadémikus, egyetemi tanár, rektor DE 
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Dr. Csiba László •	 egyetemi tanár, klinikaigazgató  ÁOK
Dr. Szilasi Mária •	 egyetemi tanár, klinikaigazgató  ÁOK
Dr. Szekanecz Zoltán •	 egyetemi tanár, tanszékvezető  ÁOK
Dr. Kappelmayer János •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes  ÁOK
Dr. Sántha Orsolya •	 rezidens     ÁOK 
Dr. Laczkó Tibor •	 egyetemi docens, dékán   BTK
Dr. Maticsák Sándor  •	 egyetemi docens, dékánhelyettes  BTK
Dr. Debreczeni Attila •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, rektorhelyettes BTK
Dr. Kertész András •	 egyetemi tanár, akadémikus, tanszékvezető BTK
Dr. Fábián Gergely •	 főiskolai tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes EK
Dr. Kalapos István •	 főiskolai tanár, tanszékvezető, dékán EK
Dr. Márton Ildikó •	 egyetemi tanár, tanszékvezető   FOK
Dr. Hegedűs Csaba •	 egyetemi docens, tanszékvezető, dékán  FOK
Dr. Berde Csaba •	 egyetemi tanár, intézetigazgató  GVK
Dr. Nábrádi András•	  egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán GVK
Dr. Herczegh Pál •	 egyetemi tanár, tanszékvezető   GYTK
Dr. Vecsernyés Miklós •	 egyetemi docens, tanszékvezető, dékán  GYTK
Dr. Kovácsné •	
Dr. Bakosi Éva  főiskolai tanár, intézetigazgató, dékán GYFK
Hovánszki Jánosné •	 főiskolai docens, intézetig., dékánhelyettes GYFK
Dr. Terdik György •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes IK
Dr. Pethő Attila •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán  IK
Dr. Kormos János •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán  KTK
Dr. Erdey László •	 egyetemi docens, dékánhelyettes   KTK
Dr. Kovács Imre •	 főiskolai tanár, tanszékvezető  MK
Dr. Szűcs Edit  •	 főiskolai tanár, tanszékvezető, dékán MK
Dr. Jávor András •	 egyetemi tanár, rektorhelyettes  MÉK
Dr. Kátai János  •	 egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető  MÉK
Dr. Komlósi István •	 egyetemi docens, dékánhelyettes  MÉK
Dr. Ádány Róza •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, 
   dékán, centrumelnök-helyettes  NK
Dr. Bugán Antal •	 egyetemi docens, intézetigazgató  NK
Dr. Csorba Péter  •	 egyetemi tanár, tanszékvezető  TTK
Dr. Gaál István •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, 
   TEK elnökhelyettes   TTK
Dr. Sailer Kornél •	 egyetemi tanár, dékán   TTK
Dr. Farkas Etelka •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes  TTK
Dr. Duffek Mihály •	 főiskolai tanár, dékán   ZK
Dr. Szabó János •	 főiskolai tanár    ZK

Dr. Blaskó Lajos •	 egyetemi tanár, főigazgató  KIT
Dr. Gondola István •	 tudományos főmunkatárs  KIT
Dr. Kovács István •	 igazgató     DE KLGYG
Harsányiné Séllyei Ágnes •	 gazdasági igazgató, 
   gazdasági főigazgató-helyettes  AGTC
Domjánné dr. Lengyel Irén •	 klinikai főnővér    OEC
Kissné Sziráki Valéria •	 vezető analitikus    OEC
Kálmán Mariann •	 hivatalvezető    IK
Dr. Rőfi Mónika •	 egyetemi főtitkár    RH
Körösparti Péter •	 elnök     DEHÖK
Csiszár Imre  •	 elnökhelyettes    DEHÖK
Nha Le  •	 FMSA elnök    ÁOK, HÖK
Kőmíves Péter Miklós •	 kari HÖK elnök    ÁJK
Fürjes Gergely  •	 kari HÖK elnök    ÁOK
Szatai Attila  •	 kari HÖK elnök    BTK
Bajusz Bernadett •	 PhD képviselő    BTK
Bíró Péter  •	 kari HÖK elnök    EK
Záhonyi Zsanett •	 kari HÖK elnök    FOK
Pierog Anita  •	 kari HÖK elnök    GVK
Priksz Dániel  •	 kari HÖK elnök    GYTK
Makszim Csilla •	 kari HÖK elnök    GYFK
Szabó Gergely  •	 kari HÖK elnök    IK
Moskovits Péter  •	 kari HÖK elnök    KTK
Molnár József  •	 kari HÖK elnök    MK
Zsuppányi Noémi •	 kari HÖK elnök    MÉK
Kocsis Ágnes  •	 kari HÖK elnök    NK
Dedinszki Csaba •	 kari HÖK elnök    TTK
Orbán Ádám  •	 kari HÖK elnök    ZK
Dr. Sárvári Mihály •	 titkár     AOKDSZ
Dr. Francia István  •	 titkár     DOTESZ
Dr. Tóth Imre  •	 titkár     FDSZ

Meghívottak
Búvár Géza  •	 elnök     GT
Dr. Szilvássy Zoltán •	 stratégiai rektorhelyettes   Pályázati 
        Igazgatóság
Mag Zoltán  •	 gazdasági főigazgató   Gazdasági 
        Igazgatóság

A Szenátus tagjai
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Siposné Dr. Bíró Noémi •	 jogi igazgató   Jogi- és Humánpoli- 
       tikai Igazgatóság
Dr. Agócsné Ádám Vilma •	 igazgató    Oktatási Igazgatóság
Dr. Varga Zsolt  •	 igazgató    Tudományos 
       Igazgatóság
Turi Gábor  •	 igazgató    Külső Kapcsolatok 
       Igazgatósága
Dr. Fazekas Attila •	 informatikai vezető  Informatikai Szol- 
       gáltató Központ
Nagy Ágoston  •	 igazgató    Sportigazgatóság
Pilishegyi Péter  •	 igazgató    Hallgatói Kapcsolatok 
       Igazgatósága
Kecskés Gábor  •	 gazdasági igazgató  OEC GI
Pozsonyi Zoltán •	 gazdasági igazgató  TEK GI
Dr. Virágos Márta•	  főigazgató   DEENK
Dr. Vad Kálmánné•	  igazgató    Idegennyelvi Központ
Minya Péterné  •	 igazgató    Belső Ellenőrzés
Dr. Mikita János•	  elnök    Közalkalmazotti Tanács
Tóthné Kiss Erzsébet •	 hivatalvezető   AGTC 
Nagy Attila  •	 hivatalvezető   TEK 
Dr. Bíró Klára  •	 stratégiai igazgató  OEC 
Gazda László  •	 elnök    ÉARFT
Rácz Róbert   •	 elnök    HBM-i Közgyűlés
Kósa Lajos  •	 polgármester   DMJV
Dr. Bitskey István •	 elnök    DAB
Dr. Závodszky Péter•	  akadémikus, elnök  Társadalmi Tanács
Balogh Judit  •	 igazgató    Tudás- és Technológia 
       Transzfer Iroda
Berényi András  •	 program koordinátor  Mentálhigiénés 
       Központ
Dr. Jenei Attila  •	 igazgató    Nemzetközi Oktatási 
       Központ
Kollár József  •	 fejlesztési igazgató  Fejlesztési Igazgatóság
Dr. Pálinkás József •	 elnök    MTA
Dr. Bazsa György •	 elnök     MAB
Dr. Vincze Szilvia •	 gazdasági igazgatóhelyettes AGTC
Ábrahám László •	 ügyvezető igazgató   National Instruments 
       Europe Kft.
Mester János  •	 vezérigazgató    Cívis Credit ZRt. 

Jandácsik Gábor •	 igazgató    CIB Bank Észak- 
       alföldi Régió
Vas János  •	 kincstári biztos, igazgató  Magyar Államkincstár  
       Észak - alföldi 
       Regionális Igazgatóság
Dr. Aradi Zsolt  •	 főosztályvezető   Központi Költségvetési 
       Fejezetek Főosztálya
Dr. Csorba Péter •	 rektor    Kölcsey Ferenc Refor- 
       mátus Tanítóképző 
       Főiskola
Dr. Fazakas Sándor •	 rektor    Debreceni Református 
       Hittudományi Egyetem
Dr. Fülöp Zsolt  •	 igazgató    MTA Atommagkutató 
       Intézet
Berna Gáborné  •	 főtitkári referens   Rektori Hivatal

A Szenátus tagjai
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       Hittudományi Egyetem
Dr. Fülöp Zsolt  •	 igazgató    MTA Atommagkutató 
       Intézet
Berna Gáborné  •	 főtitkári referens   Rektori Hivatal
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A Szenátus Bizottságainak Tagjai

A Tudományos Tanács tagjai

Elnök
Dr. Debreczeni Attila •	 egyetemi tanár

Társelnök
Dr. Berta András •	 egyetemi tanár

Titkár
Dr. Varga Zsolt •	 tudományos igazgató

Tagok:
Dr. Gergely Pál  •	 akadémikus, az OEC tudományos elnökhelyettese
Dr. Tőzsér József  •	 tudományos dékánhelyettes, ÁOK
Dr. Mátyus László •	 egyetemi docens, RET igazgató
Dr. Balázs Margit •	 egyetemi tanár, NK
Dr. Nánási Péter •	 egyetemi tanár, FOK 
Dr. Fábián Gergely •	 főiskolai docens, dékánhelyettes, EK 
Dr. Tósaki Árpád •	 egyetemi tanár, GYTK
Dr. Pepó Péter •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, MÉK
Dr. Blaskó Lajos •	 tudományos főmunkatárs, KKI igazgató
Dr. Nábrádi András •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, GVK 
Dr. Tamás János •	 tanszékvezető, tudományos dékánhelyettes, MÉK 
Dr. Hunyadi László •	 tudományos és kutatási elnökhelyettes, TEK
Dr. Sipiczki Mátyás •	 egyetemi tanár, TEK elnöki megbízott
Dr. Kertész András •	 akadémikus, egyetemi tanár, BTK
Dr. Páles Zsolt •	 egyetemi tanár, TTK
Dr. Polónyi István •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes, KTK
Dr. Sztrik János •	 egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, IK
Dr. Kruppa András •	 tudományos tanácsadó (ATOMKI)
Csiszár Imre •	 PhD-hallgató, BTK  (EHÖK javaslata)

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT ) tagjai

Elnök
Dr. Nagy László •	 akadémikus, egyetemi tanár

Társelnök
Dr. Debreczeni Attila •	 egyetemi tanár

Titkár
Dr. Varga Zsolt •	 tudományos igazgató

Tagok:
Dr. Gergely Pál  •	 akadémikus, egyetemi tanár, OEC
Dr. Muszbek László •	 akadémikus, egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Pepó Péter •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, AGTC DT elnöke
Dr. Nagy János •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, AGTC KHB elnöke
Dr. Joó Ferenc •	 akadémikus, egyetemi tanár, TTK
Dr. Pelyvás Péter •	 egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes, BTK
Dr. S. Varga Pál •	 egyetemi tanár, BTK
Dr. Patonay Tamás •	 egyetemi tanár, TTK
Dr. Várnay Ernő •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, KTK
Dr. Antus Sándor •	 egyetemi tanár, a TTK Habilitációs Bizottság elnöke, TTK
Dr. Sztrik János •	 egyetemi tanár, IK HB elnöke, IK
Dr. Losonczi László •	 egyetemi tanár, KTK HB elnöke, KTK
Dr. Horváth M. Tamás •	 egyetemi tanár, ÁJK HB elnöke, ÁJK
Dr. Kertész András •	 akadémikus, egyetemi tanár, BTK
Dr. Kovács László •	 akadémikus, egyetemi tanár, OEC
Dr. Hunyadi László •	 tudományos és kutatási elnökhelyettes, TEK
Dr. Dimény Judit •	 egyetemi tanár (SZIE)
Dr. Buday László •	 egyetemi tanár (SE)
Hermecz István  •	 szenior igazgató (Sanofi-Aventis/Chinoin)
Csiszár Imre •	 PhD hallgató (BTK)

A Szenátus Bizottságainak Tagjai
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A Debreceni Egyetem Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Jávor András •	 egyetemi tanár

Társelnök
Dr. Joó Ferenc •	 akadémikus, egyetemi tanár

Titkár
Dr. Agócsné Ádám Vilma •	 oktatási igazgató

Tagok
Antalné Dr. Varga Edit •	 egyetemi adjunktus, GYTK
Dr. Kiss Csongor •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes, ÁOK 
Dr. Matesz Klára •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes, FOK 
Dr. Horváth László •	 főiskolai docens, EK
Dr. Balázs Margit •	 oktatási dékánhelyettes, NK 
Dr. Komlósi István •	 oktatási dékánhelyettes, MTK
Dr. Husi Géza •	 oktatási dékánhelyettes, MK
Dr. Pető Károly •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, GVK
Dr. Gaál István •	 egyetemi tanár, oktatási és tanárképzési elnökhelyettes, TEK
Dr. Rácz István •	 egyetemi docens, BTK
Dr. Maticsák Sándor •	 egyetemi docens, oktatási és minőségbiztosítási 
dékánhelyettes, BTK
Dr. Terdik György •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, IK
Dr. Farkas Etelka •	 oktatási dékánhelyettes, TTK
Király Márta •	 dékánhelyettes, ZK
Kissné dr. Korbuly Katalin •	 dékánhelyettes, GYFK
Dr. Szikora Veronika •	 oktatási dékánhelyettes, ÁJK
Dr. Erdey László •	 oktatási dékánhelyettes, KTK
Pilishegyi Péter•	 , a Hallgatói Kapcsolatok igazgatója
Gócza Ágnes •	 ÁJK, DEHÖK alelnök (EHÖK javaslata)
Csiszár Imre •	 PhD hallgató, BTK, elnökhelyettes (DEHÖK) 
Döncző Boglárka •	 hallgató, kari HÖK-alelnök, TTK 
Kocsis Ágnes •	 hallgató, kari HÖK-elnök, NK 
Körösparti Péter •	 PhD hallgató, BTK, DEHÖK-elnök
Zsuppányi Noémi  •	 hallgató, DEHÖK alelnök, kari HÖK-elnök, MÉK 
Juhász Péter •	 hallgató, kari HÖK-alelnök, ÁOK 

Svantner Ádám •	 hallgató, MK 
Szelkó Péter •	 hallgató, kari HÖK-alelnök, IK 

Állandó meghívottak
Záhonyi Zsanett •	 hallgató, kari HÖK-elnök, FOK 
Glonczi Gergő •	 hallgató, kari HÖK-alelnök, EK 
Pierog Anita •	 hallgató, kari HÖK-elnök, GVK 
Orbán Ádám •	 hallgató, kari HÖK-elnök, ZK 
Priksz Dániel •	 hallgató, kari HÖK-elnök, GYTK 
Kőmíves Péter Miklós •	 hallgató, kari HÖK-elnök, ÁJK 
Makszim Csilla •	 hallgató, kari HÖK-alelnök, GYFK 
Moskovits Péter •	 hallgató, kari HÖK-elnök, KTK 

Az Informatikai Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Mátyus László •	 egyetemi tanár, OEC

Titkár
Dr. Fazekas Attila•	  informatikai vezető, ISZK

Tagok
Dr. Gergely Pál  •	 tudományos igazgató, OEC
Dr. Vincze Szilvia •	 gazdasági igazgatóhelyettes, AGTC
Dr. Mihálydeák Tamás •	 külkapcsolati és humánpolitikai elnökhelyettes, TEK
Pozsonyi Zoltán •	 gazdasági igazgató, TEK GI
Dr. Virágos Márta •	 könyvtár főigazgató
Szabó Gergely •	 hallgató, IK (EHÖK javaslata)

Állandó meghívott
Dr. Sztrik János •	 informatikai biztonsági felelős

A Szenátus Bizottságainak Tagjai
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Az Egyetemi Könyvtári Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Gergely Pál •	  akadémikus, egyetemi tanár, OEC

Társelnök
Dr. Virágos Márta •	 főigazgató

Tagok:
Dr. Kelentey Barna •	 egyetemi adjunktus, FOK
Dr. Kiss Médea •	 könyvtáros, NK
Barta Sándorné •	 könyvtárvezető, MK
Iszályné dr. Tóth Judit •	 tudományos főmunkatárs, NYKK
Nádas Zsuzsánna •	 igazgató, DEENK Agrártudományi Könyvtára
Dr. Pokorádi László •	 egyetemi tanár, MK
Dr. Berényi Ernőné, •	 a DE Társadalomtudományi Könyvtár vezetője
Gálné Veresegyházi Anikó •	 könyvtáros, KLGYG
Dr. Gáspár Vilmos •	 tudományos tanácsadó, TTK
Gibárti Csabáné •	 könyvtárvezető, GYFK
Dr. Imre László •	 egyetemi tanár, BTK
Szabó Teréz •	 könyvtáros, BTK
Dr. Láng Eszter •	 egyetemi docens, KTK
Márton Károly •	 könyvtáros, ZK
Hajdú Csilla •	 könyvtáros, BTK
Vargáné Matolcsi Mária •	  könyvtáros, TTK
Dr. Várnay Ernő •	 egyetemi tanár, ÁJK
Dr. Koltay Klára •	 főigazgató, DEENK
Karácsony Gyöngyi •	 főigazgató-helyettes, DEENK
Gellén Gáborné •	 könyvtárvezető, DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár
Botosné Koscsó Ilona •	 vezető, DEENK BETEK
Dr. Balla György •	 egyetemi tanár, ÁOK
Körösparti Péter •	 PhD hallgató, BTK, DEHÖK elnök
Dr. Tamás János •	 tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes, MÉK
Salgáné Dr. Medveczki Marianna •	 egyetemi adjunktus, IK

Állandó meghívottak
Dr. Gáborjáni Szabó Botond,•	  a DRK Nagykönyvtár igazgatója
Nagy Józsefné,•	  az ATOMKI Könyvtár vezetője

A Stratégiai Fejlesztési Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Szilvássy Zoltán•	  egyetemi tanár

Társelnök
Mag Zoltán•	  gazdasági főigazgató

Titkár
Vágó Erzsébet •	 pályázati referens

Tagok
Dr. Fésüs László•	  akadémikus, rektor
Dr. Bács Zoltán •	 egyetemi docens, stratégiai centrumelnök-helyettes, AGTC
Dr. Bíró Klára •	 stratégiai igazgató, OEC
Dr. Fábián István •	 TEK elnök
Dr. Szántó Zsuzsanna •	 pályázati igazgató, TEK Elnöki Hivatal
Dr. Stündl László •	 egyetemi adjunktus, MÉK
Balogh Judit •	 igazgató, TTI
Kollár József •	 gazdasági főigazgató-helyettes, fejlesztési igazgató
Dr. Varga Zsolt •	 tudományos igazgató
Turi Gábor •	 külső kapcsolatok igazgató
Körösparti Péter •	 PhD hallgató, BTK, DEHÖK elnök 
Dr. Kalmár Ferenc •	 energetikai rektori biztos
Völgyiné Nadabán Márta •	 igazgatóhelyettes, INNOVA Kft.

A Külső Kapcsolatok Bizottságának tagjai

Elnök
Dr. Szilvássy Zoltán •	 egyetemi tanár

Titkár
Turi Gábor •	 külső kapcsolatok igazgató 

Tagok
Dr. Fuxreiter Margit •	 stratégiai igazgatóhelyettes, OEC
Dr. Sziklai István •	 igazgató (OEC)
Dr. Lampé István•	  egyetemi adjunktus, FOK

A Szenátus Bizottságainak Tagjai
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Völgyiné Nadabán Márta •	 igazgatóhelyettes, INNOVA Kft.

A Külső Kapcsolatok Bizottságának tagjai

Elnök
Dr. Szilvássy Zoltán •	 egyetemi tanár

Titkár
Turi Gábor •	 külső kapcsolatok igazgató 

Tagok
Dr. Fuxreiter Margit •	 stratégiai igazgatóhelyettes, OEC
Dr. Sziklai István •	 igazgató (OEC)
Dr. Lampé István•	  egyetemi adjunktus, FOK
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Dr. Kovács Péter •	 egyetemi tanár, GYTK
Dr. Sárváry Attila •	 oktatási dékánhelyettes, EK
Dr. Kósa Karolina •	 egyetemi docens, NK
Dr. Fürjné Rádi Katalin •	 központvezető, AGTC
Dr. Holbné Gargya Katalin •	 külügyi referens, AGTC
Dr. Kárpáti László •	 egyetemi docens, tud. és külkapcs. dékánhelyettes, GVK
Dr. Kocsis Imre •	 főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes, MK
Dr. Komlósi István•	  egyetemi docens, MÉK
Dr. Zsembeli József •	 tudományos munkatárs, KKI
Dr. Mihálydeák Tamás •	 egyetemi docens, külkapcsolati és humánpolitikai elnök-
helyettes, TEK
Blanár Denissza •	 tudományos és külkapcsolati referens, TEK
Dr. Babják Ildikó •	 egyetemi docens, ÁJK
Dr. Pelyvás Péter•	  egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes, BTK
Dr. Bognár Katalin •	 gazdasági dékánhelyettes, IK
Dr. Ujhelyi Mária •	 egyetemi docens, KTK
Dr. Pecsenye Katalin•	  egyetemi docens, külkapcsolati dékánhelyettes, TTK
Borsi Csaba •	 tanársegéd, GYFK
Váradi Judit •	 rendezvényszervező, ZK
Lupsen Pálma Beatrix •	 gimnáziumi tanár, KLGYG
Dr. Hunyadi László •	 egyetemi tanár, BTK
Gyarmati Szilvia •	 hallgató, MÉK 
Jakab András •	 hallgató, ÁOK 
Haraszti István •	 hallgató, HÖK ügyvivő, TTK 

A Promóciós Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Antus Sándor•	  akadémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, TTK

Társelnök
Dr. Kovács László•	  akadémikus, egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Imre László •	 akadémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, BTK
Dr. Pepó Péter •	 egyetemi tanár, tudományos elnökhelyettes, MÉK

Titkár
Tivadar Lajosné humánpolitikai osztályvezető

Tagok
Dr. Sziklai István •	 egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Hercegh Pál •	 egyetemi tanár, GYTK
Dr. Fábián Gergely •	 főiskolai docens, EK
Dr. Tornai István •	 egyetemi docens, FOK
Dr. Balázs Margit •	 egyetemi tanár, NK
Dr. Kátai János •	 egyetemi tanár, dékán, MÉK
Dr. Blaskó Lajos •	 tudományos főmunkatárs, KKI igazgató
Dr. Nábrádi András •	 egyetemi tanár, dékán, GVK
Dr. Szűcs Edit •	 főiskolai tanár, dékán, MK
Dr. A. Nagy Zoltán •	 egyetemi tanár, BTK
Dr. Terdik György •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes, IK
Dr. Varga Gyula •	 főiskolai tanár, dékán, GYFK
Dr. Karasszon Dezső •	 főiskolai tanár, ZK
Dr. Kormos János •	 egyetemi tanár, dékán, KTK
Dr. Szabó Béla •	 egyetemi tanár, dékán, ÁJK
Fürjes Gergely•	  hallgató, kari HÖK elnök, ÁOK 
Csiszár Imre•	  PhD hallgató, BTK, elnökhelyettes (DEHÖK)
Pierog Anita •	 hallgató, kari HÖK elnök, GVK 

A Művészeti és Közművelődési Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Duffek Mihály •	 főiskolai tanár, dékán, ZK

Tagok
Dr. Krénné Cserép Zsuzsanna •	 közművelődési irodavezető, OEC
Nagy Józsefné •	 főiskolai tanársegéd, EK
Dr. Oláh Éva •	 egyetemi tanár, ÁOK
Ferencz Marcell •	 főiskolai docens, MK
Dr. Fürjné Rádi Katalin •	 központvezető, AGTC
Halmágyi Csaba •	 ügyintéző, AGTC
Gyöngy Péter •	 irodavezető, TEK
Dr. Gyürky Katalin •	 főiskolai adjunktus, GYFK
Dr. Posta József  •	 egyetemi tanár, TTK
Váradi Judit •	 adjunktus, rendezvényszervező, ZK
Dr. Láng Eszter •	 egyetemi docens, tanszékvezető, KTK
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Dr. Fürjné Rádi Katalin •	 központvezető, AGTC
Dr. Holbné Gargya Katalin •	 külügyi referens, AGTC
Dr. Kárpáti László •	 egyetemi docens, tud. és külkapcs. dékánhelyettes, GVK
Dr. Kocsis Imre •	 főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes, MK
Dr. Komlósi István•	  egyetemi docens, MÉK
Dr. Zsembeli József •	 tudományos munkatárs, KKI
Dr. Mihálydeák Tamás •	 egyetemi docens, külkapcsolati és humánpolitikai elnök-
helyettes, TEK
Blanár Denissza •	 tudományos és külkapcsolati referens, TEK
Dr. Babják Ildikó •	 egyetemi docens, ÁJK
Dr. Pelyvás Péter•	  egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes, BTK
Dr. Bognár Katalin •	 gazdasági dékánhelyettes, IK
Dr. Ujhelyi Mária •	 egyetemi docens, KTK
Dr. Pecsenye Katalin•	  egyetemi docens, külkapcsolati dékánhelyettes, TTK
Borsi Csaba •	 tanársegéd, GYFK
Váradi Judit •	 rendezvényszervező, ZK
Lupsen Pálma Beatrix •	 gimnáziumi tanár, KLGYG
Dr. Hunyadi László •	 egyetemi tanár, BTK
Gyarmati Szilvia •	 hallgató, MÉK 
Jakab András •	 hallgató, ÁOK 
Haraszti István •	 hallgató, HÖK ügyvivő, TTK 

A Promóciós Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Antus Sándor•	  akadémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, TTK

Társelnök
Dr. Kovács László•	  akadémikus, egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Imre László •	 akadémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, BTK
Dr. Pepó Péter •	 egyetemi tanár, tudományos elnökhelyettes, MÉK

Titkár
Tivadar Lajosné humánpolitikai osztályvezető

Tagok
Dr. Sziklai István •	 egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Hercegh Pál •	 egyetemi tanár, GYTK
Dr. Fábián Gergely •	 főiskolai docens, EK
Dr. Tornai István •	 egyetemi docens, FOK
Dr. Balázs Margit •	 egyetemi tanár, NK
Dr. Kátai János •	 egyetemi tanár, dékán, MÉK
Dr. Blaskó Lajos •	 tudományos főmunkatárs, KKI igazgató
Dr. Nábrádi András •	 egyetemi tanár, dékán, GVK
Dr. Szűcs Edit •	 főiskolai tanár, dékán, MK
Dr. A. Nagy Zoltán •	 egyetemi tanár, BTK
Dr. Terdik György •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes, IK
Dr. Varga Gyula •	 főiskolai tanár, dékán, GYFK
Dr. Karasszon Dezső •	 főiskolai tanár, ZK
Dr. Kormos János •	 egyetemi tanár, dékán, KTK
Dr. Szabó Béla •	 egyetemi tanár, dékán, ÁJK
Fürjes Gergely•	  hallgató, kari HÖK elnök, ÁOK 
Csiszár Imre•	  PhD hallgató, BTK, elnökhelyettes (DEHÖK)
Pierog Anita •	 hallgató, kari HÖK elnök, GVK 

A Művészeti és Közművelődési Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Duffek Mihály •	 főiskolai tanár, dékán, ZK

Tagok
Dr. Krénné Cserép Zsuzsanna •	 közművelődési irodavezető, OEC
Nagy Józsefné •	 főiskolai tanársegéd, EK
Dr. Oláh Éva •	 egyetemi tanár, ÁOK
Ferencz Marcell •	 főiskolai docens, MK
Dr. Fürjné Rádi Katalin •	 központvezető, AGTC
Halmágyi Csaba •	 ügyintéző, AGTC
Gyöngy Péter •	 irodavezető, TEK
Dr. Gyürky Katalin •	 főiskolai adjunktus, GYFK
Dr. Posta József  •	 egyetemi tanár, TTK
Váradi Judit •	 adjunktus, rendezvényszervező, ZK
Dr. Láng Eszter •	 egyetemi docens, tanszékvezető, KTK
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Turi Gábor •	 igazgató, KKI
Tógyer Melinda•	  hallgató, GYTK 
Szatai Attila •	 hallgató, kari HÖK elnök, BTK 
Zsuppányi Noémi•	  hallgató, kari HÖK elnök, MÉK

Az Igazgatási Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Rőfi Mónika•	  egyetemi főtitkár

Tagok
Siposné Dr. Bíró Noémi •	 humánpolitikai- és jogi igazgató
Juhász Katalin •	 dékáni titkárságvezető, ÁOK
Kele Ildikó •	 elnöki hivatalvezető, OEC
Dr. Nádházy Zsolt •	 humánpolitikai osztályvezető, OEC
Bodnár Tóth Beáta •	 hivatalvezető, EK
Veres Krisztina •	 hivatalvezető, NK
Telki Lászlóné Böszörményi Éva•	  hivatalvezető, FOK
Tamás Éva •	 ügyintéző, GYTK
Csomós György •	 kari titkár, MK
Dékán Tamásné dr. Orbán Ildikó•	  dékáni hivatalvezető, GVK
Mocsáriné Fricz Julianna •	 dékáni hivatalvezető, MÉK
Tóthné Kiss Erzsébet •	 centrumelnöki hivatalvezető, AGTC
Nagy Attila •	 hivatalvezető, TEK
Dr. Szemesi Sándor •	 hivatalvezető, ÁJK
Izbéki Gabriella •	 titkárságvezető, ZK
Dr. Nagy Éva •	 hivatalvezető, GYFK
Sziki Ágnes •	 osztályvezető, KTK
Kálmán Mariann •	 ügyvivő-szakértő, csoportvezető, IK
Balogh László •	 osztályvezető, TTK
Dr. Nemes Zoltánné •	 igazgatási osztályvezető, BTK
Lánczi Levente •	 hallgató, kari HÖK alelnök, ÁOK 
Szabó Barbara •	 hallgató, kari HÖK alelnök, BTK 
Papp Tibor •	 hallgató, kari HÖK alelnök, MÉK

 

A Sportbizottság tagjai

Elnök:
Dr. Kormos János egyetemi tanár, dékán, KTK

Titkár
Nagy Ágoston sportigazgató

Tagok
Dr. Antal Miklós •	 egyetemi tanár, ÁOK 
Nagyné Varga Katalin •	 testnevelő tanár, DE Sportigazgatóság
Dr. Tóth Csaba •	 OEC ÁOK
Dr. Bíróné Debreczeni Mária •	 nyugdíjas
Nagy Gábor •	 testnevelő tanár, DE Sportigazgatóság
Dr. Nagy Géza •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, GVK
Dr. Rózsa Attila •	 egyetemi adjunktus, GVK
Dr. Nyirkos István •	 egyetemi tanár, professzor emeritus, BTK
Lenténé Puskás Andrea •	 testnevelő tanár, DE Sportigazgatóság
Olvasztóné Balogh Zsuzsanna•	  főiskolai adjunktus, GYFK
Dr. Muzsnay Zoltán •	 egyetemi docens, TTK
Szabó Balázs •	 hallgató, MÉK 
Kőmíves Péter Miklós •	 hallgató, kari HÖK elnök, ÁJK 
Borbély Ágnes •	 PhD hallgató, NK 

A Minőségfejlesztési Bizottság tagjai

Elnök
Dr. Szűcs Edit •	 főiskolai tanár, dékán, MK

Tagok
Dr. Balatoni Ildikó •	 stratégiai igazgató-helyettes, OEC
Dr. Csernoch László •	 egyetemi tanár, dékán, ÁOK
Dr. Komlósi István •	 oktatási dékánhelyettes, MÉK
Dr. Husi Géza •	 oktatási dékánhelyettes, MK
Dr. Pető Károly •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, GVK
Dr. Gaál István •	 egyetemi tanár, oktatási és tanárképzési elnökhelyettes, TEK
Dr. Fónai Mihály •	 egyetemi docens, ÁJK
Dr. Végső János •	 TEK minőségbiztosítási koordinátor, TTK
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Szabó Barbara •	 hallgató, kari HÖK alelnök, BTK 
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Tagok
Dr. Antal Miklós •	 egyetemi tanár, ÁOK 
Nagyné Varga Katalin •	 testnevelő tanár, DE Sportigazgatóság
Dr. Tóth Csaba •	 OEC ÁOK
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Nagy Gábor •	 testnevelő tanár, DE Sportigazgatóság
Dr. Nagy Géza •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, GVK
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Olvasztóné Balogh Zsuzsanna•	  főiskolai adjunktus, GYFK
Dr. Muzsnay Zoltán •	 egyetemi docens, TTK
Szabó Balázs •	 hallgató, MÉK 
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A Minőségfejlesztési Bizottság tagjai
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Dr. Szűcs Edit •	 főiskolai tanár, dékán, MK

Tagok
Dr. Balatoni Ildikó •	 stratégiai igazgató-helyettes, OEC
Dr. Csernoch László •	 egyetemi tanár, dékán, ÁOK
Dr. Komlósi István •	 oktatási dékánhelyettes, MÉK
Dr. Husi Géza •	 oktatási dékánhelyettes, MK
Dr. Pető Károly •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, GVK
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Dr. Ujhelyi Mária •	 egyetemi docens, KTK
Nánási Anna •	 hallgató, ÁOK 
Pierog Anita •	 hallgató, kari HÖK elnök, GVK
Molnár József  •	 hallgató, kari HÖK elnök, MK 

Az Egyetemi Kiadói és Jegyzetbizottság tagjai

Elnök
Dr. Debreczeni Attila•	  egyetemi tanár, BTK

Tagok
Dr. Bakó Gyula •	 egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Lipóczki Imre •	 főiskolai docens, EK
Dr. Boda Zoltán •	 egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Szűcs Sándor •	 egyetemi adjunktus, NK
Dr. Mihók Sándor •	 egyetemi tanár, intézetigazgató, MÉK
Dr. Pokorádi László •	 egyetemi tanár, MK
Hovánszki Jánosné •	 dékánhelyettes, GYFK
Dr. Bujalos István •	 egyetemi docens, BTK
Dr. Balogh Judit •	 egyetemi docens, ÁJK
Dr. Láng Eszter •	 egyetemi docens, KTK
Dr. Hajdu Lajos •	 egyetemi docens, TTK
Körösparti Péter •	 PhD hallgató, DEHÖK elnök, BTK 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai

Tagok
 Dr. Balatoni Ildikó •	 stratégiai igazgatóhelyettes, OEC
 Dr. Bodnár Ildikó •	 főiskolai docens, MK
 Gortka-Rákó Erzsébet •	 főiskolai adjunktus, GYFK
 Dr. Francia István, •	 a DOTESZ titkára
 Dr. Lévai László •	 egyetemi docens, MÉK (AMTC ÁOKDSZ javaslata)
 Bozsváriné Vetési Ágnes •	 vegyésztechnikus, TTK (FDSZ javaslata)
 Dr. Szabó Edit •	 egyetemi adjunktus, BTK (KAT javaslata)
 Dr. Szabó Judit •	 egyetemi adjunktus, ÁOK (KAT javaslata)
 Berényi András •	 program-koordinátor, Mentálhigiénés Program

Állandó meghívott
 Dr. Matúz Éva  •	 jogtanácsos

A Tehetségtanács tagjai

Elnök
Dr. Debreczeni Attila•	  egyetemi tanár

Társelnök
Dr. Muszbek László•	  akadémikus, egyetemi tanár 

Tagok
Dr. Felföldi János •	 egyetemi tanár, Tormay Béla Szakkollégium
Dr. Bujalos István •	 egyetemi docens, BTK, Hatvani István Szakkollégium
Dr. Balkányi Magdolna •	 egyetemi docens, Pálffy Isván Színháztudományi Szak-
kollégium
Demeter József  •	 kollégiumvezető, Márton Áron Szakkollégium
Dr. Karasszon Dezső •	 főiskolai tanár, Gulyás György Szakkollégium
Dr. Juhász Lajos •	 egyetemi docens, MÉK
Dr. Tikász Ildikó •	 egyetemi tanársegéd, GVK
Dr. Ráthy Istvánné •	 főiskolai docens, MK
Dr. Kiss János •	 főiskolai docens, EK
Dr. Nagy László •	 fogszakorvos, FOK
Dr. Gunda Tamás •	 egyetemi tanár , GYTK
Dr. Szűcs Sándor •	 egyetemi adjunktus, NK
Dr. Fónai Mihály •	 egyetemi docens, ÁJK
Dr. Pete László •	 egyetemi adjunktus, BTK
Balogh Éva •	 főiskolai adjunktus, GYFK
Dr. Végh János •	 egyetemi docens, IK
Dr. Földvári Péter •	 egyetemi adjunktus, KTK
Dr. Mészáros Ilona •	 egyetemi docens, TTK
Sárosi György •	 főiskolai docens, ZK
Dr. Panyi György •	 egyetemi docens, ÁOK
Dr. Fónai Mihály •	 egyetemi docens, DETEP
Dr. Balogh László •	 egyetemi docens, DETEP
Dr. Mező Ferenc •	 egyetemi tanársegéd, DETEP
Dr. Münnich Ákos •	 vezető, Tehetségpont
Csiszár Imre •	 PhD hallgató, DEHÖK elnökhelyettes, BTK
Fürjes Gergely •	 hallgató, kari HÖK elnök, ÁOK
Kovács Nóra •	 hallgató, MÉK
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 Dr. Lévai László •	 egyetemi docens, MÉK (AMTC ÁOKDSZ javaslata)
 Bozsváriné Vetési Ágnes •	 vegyésztechnikus, TTK (FDSZ javaslata)
 Dr. Szabó Edit •	 egyetemi adjunktus, BTK (KAT javaslata)
 Dr. Szabó Judit •	 egyetemi adjunktus, ÁOK (KAT javaslata)
 Berényi András •	 program-koordinátor, Mentálhigiénés Program

Állandó meghívott
 Dr. Matúz Éva  •	 jogtanácsos

A Tehetségtanács tagjai

Elnök
Dr. Debreczeni Attila•	  egyetemi tanár

Társelnök
Dr. Muszbek László•	  akadémikus, egyetemi tanár 

Tagok
Dr. Felföldi János •	 egyetemi tanár, Tormay Béla Szakkollégium
Dr. Bujalos István •	 egyetemi docens, BTK, Hatvani István Szakkollégium
Dr. Balkányi Magdolna •	 egyetemi docens, Pálffy Isván Színháztudományi Szak-
kollégium
Demeter József  •	 kollégiumvezető, Márton Áron Szakkollégium
Dr. Karasszon Dezső •	 főiskolai tanár, Gulyás György Szakkollégium
Dr. Juhász Lajos •	 egyetemi docens, MÉK
Dr. Tikász Ildikó •	 egyetemi tanársegéd, GVK
Dr. Ráthy Istvánné •	 főiskolai docens, MK
Dr. Kiss János •	 főiskolai docens, EK
Dr. Nagy László •	 fogszakorvos, FOK
Dr. Gunda Tamás •	 egyetemi tanár , GYTK
Dr. Szűcs Sándor •	 egyetemi adjunktus, NK
Dr. Fónai Mihály •	 egyetemi docens, ÁJK
Dr. Pete László •	 egyetemi adjunktus, BTK
Balogh Éva •	 főiskolai adjunktus, GYFK
Dr. Végh János •	 egyetemi docens, IK
Dr. Földvári Péter •	 egyetemi adjunktus, KTK
Dr. Mészáros Ilona •	 egyetemi docens, TTK
Sárosi György •	 főiskolai docens, ZK
Dr. Panyi György •	 egyetemi docens, ÁOK
Dr. Fónai Mihály •	 egyetemi docens, DETEP
Dr. Balogh László •	 egyetemi docens, DETEP
Dr. Mező Ferenc •	 egyetemi tanársegéd, DETEP
Dr. Münnich Ákos •	 vezető, Tehetségpont
Csiszár Imre •	 PhD hallgató, DEHÖK elnökhelyettes, BTK
Fürjes Gergely •	 hallgató, kari HÖK elnök, ÁOK
Kovács Nóra •	 hallgató, MÉK

A Szenátus Bizottságainak Tagjai
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Az Etikai Bizottság tagjai

Tagok
Dr. Matesz Klára •	 egyetemi tanár, OEC
Dr. Kiss Csongor •	 egyetemi tanár, dékánhelyettes, OEC
Dr. Farkas Etelka •	 egyetemi tanár, TEK
Dr. Imre László •	 akadémikus, TEK
Dr. Juhász Lajos •	 egyetemi docens, dékánhelyettes, AGTC
Dr. Kalmár Ferenc •	 főiskolai docens, dékánhelyettes, AGTC
Körösparti Péter •	 PhD hallgató, DEHÖK elnök, BTK
Kőmíves Péter Miklós •	 hallgató, kari HÖK elnök, ÁJK 
Kocsis Ágnes •	 hallgató, kari HÖK elnök, NK

Titkár
Dr. Matúz Éva •	 egyetemi jogi képviselő

A Közalkalmazotti Tanács tagjai

Elnök
Dr. Mikita János •	 egyetemi docens, OEC Belgyógyászati Intézet II. Belgyógyá-
szati Klinika

Tagok
Bozsváriné Vetési Ágnes •	 vegyésztechnikus, TEK Fizikai Kémiai Tanszék
Dániel Ernő •	 osztályvezető ápoló, OEC Belgyógyászati Intézet I. Belgyógyászati Klinika
Dudics Pál •	 vezető tanár, TEK Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
Haramura Gizella •	 vezető analitikus, OEC Klinikai Kutató Központ
Kissné Mona Erika •	 intézetvezető főnővér, OEC Tüdőgyógyászati Klinika
Orosz-Tóth Katalin •	 asszisztens, OEC Immunológiai Intézet
Pető Istvánné •	 klinikavezető ápoló, OEC Gyermekgyógyászati Klinika
Petrányi Miklósné •	 vezető műtős szakasszisztens, OEC Urológiai Klinika
Dr. Rapcsák Mariann•	  főiskolai docens, OEC Egészségügyi Főiskola
Dr. Szabó Edit •	 egyetemi adjunktus, TEK Ókortörténeti Tanszék
Szegény Jánosné •	 intézetvezető főnővér, OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
Zsámboki Judit •	 klinikavezető ápoló, OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika

Állandó meghívott
Andrássy Géza •	 egyetemi tanársegéd, AMTC Agrár Szaknyelvi és Kommunikációs 
Tanulmányok Tanszék
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(9) bekezdésének törlését.
13./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 34.§ •	
(1) bekezdésének módosítását.
14./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem fogadta el a •	
módosítást, a Szenátus mandátuma 3 év maradt.
15./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Sze-•	
nátus tagjai választásának rendjét, illetve az erről szóló szabályzat fenti kiegészíté-
sekkel történő módosítását.

Beszámoló a Szenátus munkájáról
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16./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a cent-•	
rumtanácsok, TEK tanácsok, kari tanácsok vezetői és tagjai mandátumának idő-
tartamára vonatkozó ajánlást a fent elhangzott módosítással.
17./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
5. sz. mellékletének, a KTK működési rendjének 4. sz. módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 1-jei hatállyal lépnek életbe, és a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
18./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
5. sz. mellékletének, az NK működési rendjének 4. számú módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-i hatállyal lépnek életbe.
19./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
„egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a DE-n” című sza-
bályzat (ZK) mellékletének módosítását.
20./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról” c. szabályzat 9. sz. módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-án lépnek hatályba.
21./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A Deb-•	
receni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata” módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-án lépnek hatályba.
22./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
szabályzata a felvételi eljárásról c. szabályzat függelékének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-án lépnek hatályba.
23./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Doktori •	
Szabályzat 8. sz. módosítását, melynek rendelkezései 2009. október 1-jén lépnek 
hatályba.
24./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium alapító okiratának módosítását.
25./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a digi-•	
tális bölcsészet mesterképzési szak létesítését és indítását a BTK-n.
26./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a hun-•	
garológia mesterképzési szak indítását a BTK-n.
27./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a kom-•	
munikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítását a BTK-n.
28./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a sport-•	
kommunikátor felsőfokú szakképzés indítását a BTK-n.
29./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az in-•	
gatlanfejlesztésre és földhasználati jog alapítására irányuló szerződés megkötését.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2009. november 12-i ülésének határozatai
1./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztésben •	
foglaltak szerint elfogadta a rektori pályázati kiírás szövegét.
2./2009.(XI.12.)  Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a titkos szavazás •	
mellett döntött. 
3./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem erősítette meg •	
a 10/2006.(XI.30.)-i határozatot. A határozatot hatályon kívül helyezte.
4./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta, hogy •	
nyílt rektori pályázati kiírás történjen, minden pályázó egyforma eséllyel pá-
lyázhat.
5./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Szatmári András részére címzetes egyetemi tanári cím adományozását.
6./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta•	  Dr. 
Takács Péter részére címzetes egyetemi tanári cím adományozását.
7./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Selmeczi Kovács Attila egyetemi tanári kinevezését a Bölcsészettudományi Karra.
8./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Csernoch László egyetemi tanár megbízását a Molekuláris Orvostudományi 
doktori iskola vezetésével.
9./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a sze-•	
mélyi változásokat a Szenátus tanácsaiban, bizottságaiban.
10./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 15. számú módosítását az 1., 4., 5., 7., 8. pontra vonatkozóan, melynek 
rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
11./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 14.§ (3) bekezdésének módosítását.
12./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 14.§ (4) bekezdésének módosítását.
13./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, az ÁOK működési rendjének 4. számú módosí-
tását, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
14./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, a BTK működési rendjének 4. számú módosí-
tását, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
15./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, az EK működési rendjének módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
16./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, a FOK működési rendjének módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
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16./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a cent-•	
rumtanácsok, TEK tanácsok, kari tanácsok vezetői és tagjai mandátumának idő-
tartamára vonatkozó ajánlást a fent elhangzott módosítással.
17./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
5. sz. mellékletének, a KTK működési rendjének 4. sz. módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 1-jei hatállyal lépnek életbe, és a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
18./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
5. sz. mellékletének, az NK működési rendjének 4. számú módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-i hatállyal lépnek életbe.
19./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
„egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a DE-n” című sza-
bályzat (ZK) mellékletének módosítását.
20./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról” c. szabályzat 9. sz. módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-án lépnek hatályba.
21./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A Deb-•	
receni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata” módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-án lépnek hatályba.
22./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
szabályzata a felvételi eljárásról c. szabályzat függelékének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. október 2-án lépnek hatályba.
23./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Doktori •	
Szabályzat 8. sz. módosítását, melynek rendelkezései 2009. október 1-jén lépnek 
hatályba.
24./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium alapító okiratának módosítását.
25./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a digi-•	
tális bölcsészet mesterképzési szak létesítését és indítását a BTK-n.
26./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a hun-•	
garológia mesterképzési szak indítását a BTK-n.
27./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a kom-•	
munikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítását a BTK-n.
28./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a sport-•	
kommunikátor felsőfokú szakképzés indítását a BTK-n.
29./2009.(X.01) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az in-•	
gatlanfejlesztésre és földhasználati jog alapítására irányuló szerződés megkötését.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2009. november 12-i ülésének határozatai
1./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztésben •	
foglaltak szerint elfogadta a rektori pályázati kiírás szövegét.
2./2009.(XI.12.)  Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a titkos szavazás •	
mellett döntött. 
3./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem erősítette meg •	
a 10/2006.(XI.30.)-i határozatot. A határozatot hatályon kívül helyezte.
4./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta, hogy •	
nyílt rektori pályázati kiírás történjen, minden pályázó egyforma eséllyel pá-
lyázhat.
5./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Szatmári András részére címzetes egyetemi tanári cím adományozását.
6./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta•	  Dr. 
Takács Péter részére címzetes egyetemi tanári cím adományozását.
7./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Selmeczi Kovács Attila egyetemi tanári kinevezését a Bölcsészettudományi Karra.
8./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Csernoch László egyetemi tanár megbízását a Molekuláris Orvostudományi 
doktori iskola vezetésével.
9./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a sze-•	
mélyi változásokat a Szenátus tanácsaiban, bizottságaiban.
10./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 15. számú módosítását az 1., 4., 5., 7., 8. pontra vonatkozóan, melynek 
rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
11./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 14.§ (3) bekezdésének módosítását.
12./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 14.§ (4) bekezdésének módosítását.
13./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, az ÁOK működési rendjének 4. számú módosí-
tását, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
14./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, a BTK működési rendjének 4. számú módosí-
tását, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
15./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, az EK működési rendjének módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
16./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, a FOK működési rendjének módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
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17./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, az IK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
18./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról” című szabályzat 11. számú módosítását, 
a szabályzat függeléke VI. részének Informatikai Karra vonatkozó módosítását, 
melynek az 1. pontban foglalt módosításai 2009. november 13-án, a 2. pontban 
foglaltak rendelkezései a 2009/2010. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
19./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 12. számú módosítását, és a 18.§ (8) és (9) bekez-
dését, melynek rendelkezései a 2009/2010. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
20./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat Általános Orvostudományi Karra vonatkozó mó-
dosításokat, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
21./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Fogorvostudományi Karra vonatkozó módosításokat, melynek rendelkezései a 
2010/2011. tanév I. félévétől lépnek hatályba.
22./2009.(XI.12) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Gaz-•	
dálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karra vonatkozó módosításokat, melynek 
rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
23./2009.(XI.12) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Népegészségügyi Karra vonatkozó módosításokat, melynek rendelkezései a 
2009/2010. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
24./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzat 7. számú mellékletének (ÁOK) 11. 
számú módosítását, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek ha-
tályba, és azokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
25./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Doktori Szabályzat 9. számú módosítását, melynek rendelkezései 2009. no-
vember 13-án lépnek hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.
26./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Köz-•	
beszerzési eljárási szabályzat 2. számú módosítását.
27./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tűz-•	
védelmi Szabályzatot.
28./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Mun-•	
kavédelmi Szabályzatot.

29./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi 
tulajdonú gépjárművek hivatali- és munkába járással kapcsolatos használatáról 
szóló szabályzatot.
30./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
HUN-OFFICE Kft. vételi jog alapításával összefüggő szerződéses ajánlatát az 
Agrár Ipari Parkban lévő debreceni külterületi 0204/15. hrsz.-ú ingatlanon lévő 
földterületre. A Szenátus támogatta továbbá az ingatlant érintő változásnak az 
IFT 205. oldalán történő átvezetését és az OKM részére történő megküldését.
31./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a me-•	
zőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak létesítését az MTK-n.
32./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gé-•	
pészmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.
33./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a me-•	
zőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak indítását az MTK-n.
34./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a digi-•	
tális filmtechnika szakirányú továbbképzés létesítését és indítását az IK-n.
35./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
előadóművészet alapképzési szak – klasszikus szaxofon szakirány szakirányú to-
vábbképzés indítását a ZK-n.
36./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
online marketing szakirányú továbbképzés indítását a GVK-n.
37./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az adó-•	
igazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését hallgatói jogviszonyban 
a GVK-n.
38./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az adó-•	
igazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését tanulói jogviszonyban a 
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola és 
Kollégiumban.
39./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését hallgatói jogviszonyban a 
GVK-n.
40./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését tanulói jogviszonyban a 
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola és 
Kollégiumban.
41./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
értékpapír-piaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését hallgatói jogvi-
szonyban a GVK-n.
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17./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. számú mellékletének, az IK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
18./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról” című szabályzat 11. számú módosítását, 
a szabályzat függeléke VI. részének Informatikai Karra vonatkozó módosítását, 
melynek az 1. pontban foglalt módosításai 2009. november 13-án, a 2. pontban 
foglaltak rendelkezései a 2009/2010. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
19./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 12. számú módosítását, és a 18.§ (8) és (9) bekez-
dését, melynek rendelkezései a 2009/2010. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
20./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat Általános Orvostudományi Karra vonatkozó mó-
dosításokat, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
21./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Fogorvostudományi Karra vonatkozó módosításokat, melynek rendelkezései a 
2010/2011. tanév I. félévétől lépnek hatályba.
22./2009.(XI.12) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Gaz-•	
dálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karra vonatkozó módosításokat, melynek 
rendelkezései 2009. november 13-án lépnek hatályba.
23./2009.(XI.12) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Népegészségügyi Karra vonatkozó módosításokat, melynek rendelkezései a 
2009/2010. tanév II. félévétől lépnek hatályba.
24./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzat 7. számú mellékletének (ÁOK) 11. 
számú módosítását, melynek rendelkezései 2009. november 13-án lépnek ha-
tályba, és azokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
25./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Doktori Szabályzat 9. számú módosítását, melynek rendelkezései 2009. no-
vember 13-án lépnek hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.
26./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Köz-•	
beszerzési eljárási szabályzat 2. számú módosítását.
27./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tűz-•	
védelmi Szabályzatot.
28./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Mun-•	
kavédelmi Szabályzatot.

29./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú, valamint a személyi 
tulajdonú gépjárművek hivatali- és munkába járással kapcsolatos használatáról 
szóló szabályzatot.
30./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
HUN-OFFICE Kft. vételi jog alapításával összefüggő szerződéses ajánlatát az 
Agrár Ipari Parkban lévő debreceni külterületi 0204/15. hrsz.-ú ingatlanon lévő 
földterületre. A Szenátus támogatta továbbá az ingatlant érintő változásnak az 
IFT 205. oldalán történő átvezetését és az OKM részére történő megküldését.
31./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a me-•	
zőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak létesítését az MTK-n.
32./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gé-•	
pészmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.
33./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a me-•	
zőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak indítását az MTK-n.
34./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a digi-•	
tális filmtechnika szakirányú továbbképzés létesítését és indítását az IK-n.
35./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
előadóművészet alapképzési szak – klasszikus szaxofon szakirány szakirányú to-
vábbképzés indítását a ZK-n.
36./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
online marketing szakirányú továbbképzés indítását a GVK-n.
37./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az adó-•	
igazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését hallgatói jogviszonyban 
a GVK-n.
38./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az adó-•	
igazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését tanulói jogviszonyban a 
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola és 
Kollégiumban.
39./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését hallgatói jogviszonyban a 
GVK-n.
40./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését tanulói jogviszonyban a 
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola és 
Kollégiumban.
41./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
értékpapír-piaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés létesítését hallgatói jogvi-
szonyban a GVK-n.
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42./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részében keletkezett hiány finanszírozását 
a „felvett, de nem teljesített kreditek” díja összegből.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2009. december 17-i ülésének határozatai
1./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Győry Kálmán professzor részére Debreceni Egyetemért Díszérme adományo-
zását.
2./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Győry Kálmán professzor részére Professzor Emeritus cím adományozását 2010. 
február 24-től 5 évre.
3./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Guttman András határozatlan idejű tudományos tanácsadói kinevezését.
4./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Papp Imre egyetemi tanár megbízását 2010. február 1-jétől a Történelmi és Nép-
rajzi Doktori Iskola vezetésével.
5./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem K+F+I stratégiájának megújított változatát.
6./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
SzMSz módosítását, a Kutatási és Innovációs Központ (KIK) elnevezés Ku-
tatóintézetek és Tangazdaság (KIT) elnevezésre változását, amely 2010. január 
1-jétől lép hatályba.
7./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
SzMSz módosítását, a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) elnevezés Mezőgaz-
daság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) elnevezésre 
változását, amely 2010. január 1-jétől lép hatályba.
8./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta az •	
SzMSz módosítást, az Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum (AMTC) elne-
vezés marad hatályban.
9./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz módosítását, az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) belső struktú-
rájára vonatkozóan, melynek rendelkezései 2010. január 1-jétől lépnek hatályba.
10./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta •	
az SzMSz 4. sz. mellékletének, az AMTC működési rendjének módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
11./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 4. sz. mellékletének, az OEC működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.

12./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az ÁJK működési rendjének 6. sz. módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
13./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az ÁOK működési rendjének 6. sz. módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba, és a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
14./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az KTK működési rendjének 6. sz. módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba, és a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
15./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az MK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
16./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 6. sz. mellékletének, a KIT működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
17./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és 
Kollégiuma Alapító Okiratának módosítását, melynek rendelkezései 2010. szep-
tember 1-jétől lépnek hatályba.
18./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a DE-n című szabályzat módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
19./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a DE-n című szabályzat módosítását, 
melynek rendelkezései 2010. január 1-jétől lépnek hatályba.
20./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletének (KTK) módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba, és a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
21./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Fel-•	
vételi Szabályzat, valamint mellékletének 8. számú módosítását, melynek rendel-
kezései 2009. december 18-án lépnek hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal 
a 2010 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni.
22./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói térítési és juttatási Szabályzat 8. számú módosítását, melynek rendelkezései 
2010. január 1-jén lépnek hatályba.
23./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Hallgatói térítési és juttatási Szabályzat 7. számú mellékletének (KTK) mó-
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42./2009.(XI.12.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részében keletkezett hiány finanszírozását 
a „felvett, de nem teljesített kreditek” díja összegből.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2009. december 17-i ülésének határozatai
1./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Győry Kálmán professzor részére Debreceni Egyetemért Díszérme adományo-
zását.
2./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Győry Kálmán professzor részére Professzor Emeritus cím adományozását 2010. 
február 24-től 5 évre.
3./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Guttman András határozatlan idejű tudományos tanácsadói kinevezését.
4./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Papp Imre egyetemi tanár megbízását 2010. február 1-jétől a Történelmi és Nép-
rajzi Doktori Iskola vezetésével.
5./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem K+F+I stratégiájának megújított változatát.
6./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
SzMSz módosítását, a Kutatási és Innovációs Központ (KIK) elnevezés Ku-
tatóintézetek és Tangazdaság (KIT) elnevezésre változását, amely 2010. január 
1-jétől lép hatályba.
7./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
SzMSz módosítását, a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) elnevezés Mezőgaz-
daság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) elnevezésre 
változását, amely 2010. január 1-jétől lép hatályba.
8./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta az •	
SzMSz módosítást, az Agrár- és Műszaki Tudományok Centrum (AMTC) elne-
vezés marad hatályban.
9./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz módosítását, az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) belső struktú-
rájára vonatkozóan, melynek rendelkezései 2010. január 1-jétől lépnek hatályba.
10./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta •	
az SzMSz 4. sz. mellékletének, az AMTC működési rendjének módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
11./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 4. sz. mellékletének, az OEC működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.

12./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az ÁJK működési rendjének 6. sz. módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
13./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az ÁOK működési rendjének 6. sz. módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba, és a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
14./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az KTK működési rendjének 6. sz. módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba, és a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
15./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az MK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
16./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 6. sz. mellékletének, a KIT működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
17./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és 
Kollégiuma Alapító Okiratának módosítását, melynek rendelkezései 2010. szep-
tember 1-jétől lépnek hatályba.
18./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a DE-n című szabályzat módosítását, 
melynek rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
19./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a DE-n című szabályzat módosítását, 
melynek rendelkezései 2010. január 1-jétől lépnek hatályba.
20./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletének (KTK) módosítását, melynek 
rendelkezései 2009. december 18-án lépnek hatályba, és a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
21./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Fel-•	
vételi Szabályzat, valamint mellékletének 8. számú módosítását, melynek rendel-
kezései 2009. december 18-án lépnek hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal 
a 2010 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni.
22./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói térítési és juttatási Szabályzat 8. számú módosítását, melynek rendelkezései 
2010. január 1-jén lépnek hatályba.
23./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Hallgatói térítési és juttatási Szabályzat 7. számú mellékletének (KTK) mó-
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dosítását, melynek rendelkezései 2009. december 18-ától lépnek hatályba, és 
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A melléklet életbelépésével a 
„Debreceni Egyetem hallgatói által fizetett díjak és térítések, valamint a részükre 
nyújtható egyes támogatások” szabályzatában a Debreceni Egyetem Közgazda-
ságtudományi Kara által fűzött, 2001. október 30-án elfogadott kiegészítése, 
valamint a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának 2007. október 
16-án elfogadott „A költségtérítéses képzés szabályzata” című rendelkezései, va-
lamint a kar 2008. július 9-én elfogadott „Hallgatók átsorolása államilag támo-
gatott képzésről költségtérítéses képzésre, illetve költségtérítéses képzésről álla-
milag támogatott képzésre a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán” 
című szabályzata hatályukat vesztik.
24./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat 12. számú módosítását, melynek rendelkezései 2009. 
december 18-án lépnek hatályba.
25./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat kari (OEC) mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
26./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Iratkezelési Szabályzat módosítását. A módosítások 2010. január 1-jétől lépnek 
hatályba.
27./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Erasmus Szabályzat módosítását, rendelkezései 2009. december 18-ától lépnek 
hatályba.
28./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A •	
Debreceni Egyetemi Kiadó működése” szabályzat kiegészítését. A kiegészítés 
2009. december 18-ától lép hatályba.
29./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Alapszabályának 6. számú módosí-
tását.
30./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
andragógia mesterképzési szak indítását a BTK-n.
31./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban a 
GVK-n és a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumban.
32./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban a 

GVK-n és a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumban.
33/2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az elhangzott •	
módosításokkal elfogadta a Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetésének 
irányelveit.
34./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult a •	
Civis FLM Zrt. megalapításához a DE AMTC 20%-os tulajdonosi részesedé-
sével.
35./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
GND Innovációs Szolgáltató Kft. tulajdonosi szerkezetének módosítását.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. február 25-i ülésének határozatai
1./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Berde 
Csaba egyetemi tanár megbízását 2010. március 1-jétől az Ihrig Károly doktori 
iskola vezetésével.
2./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
17. számú módosítását, melynek rendelkezései 2010. február 26-án lépnek ha-
tályba.
3./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
SzMSz módosítását, az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (AMTC) el-
nevezés Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) elnevezésre vál-
tozását, amely 2010. március 1-jétől lép hatályba.
4./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az SzMSz •	
módosítását, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Kar (MÉK), Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental 
Management angol elnevezését, amely 2010. március 1-jétől lép hatályba.
5./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
5. sz. mellékletének, a GYFK működési rendjének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. február 26-án lépnek hatályba.
6./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A Deb-•	
receni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabá-
lyokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról” elnevezésű 
szabályzat 12. számú módosítását, melynek rendelkezései 2010. február 26-tól 
lépnek hatályba.
7./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen elnevezésű szabályzat GYFK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. február 26-tól lépnek hatályba.
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dosítását, melynek rendelkezései 2009. december 18-ától lépnek hatályba, és 
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A melléklet életbelépésével a 
„Debreceni Egyetem hallgatói által fizetett díjak és térítések, valamint a részükre 
nyújtható egyes támogatások” szabályzatában a Debreceni Egyetem Közgazda-
ságtudományi Kara által fűzött, 2001. október 30-án elfogadott kiegészítése, 
valamint a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának 2007. október 
16-án elfogadott „A költségtérítéses képzés szabályzata” című rendelkezései, va-
lamint a kar 2008. július 9-én elfogadott „Hallgatók átsorolása államilag támo-
gatott képzésről költségtérítéses képzésre, illetve költségtérítéses képzésről álla-
milag támogatott képzésre a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán” 
című szabályzata hatályukat vesztik.
24./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat 12. számú módosítását, melynek rendelkezései 2009. 
december 18-án lépnek hatályba.
25./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat kari (OEC) mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2009. december 18-án lépnek hatályba.
26./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Iratkezelési Szabályzat módosítását. A módosítások 2010. január 1-jétől lépnek 
hatályba.
27./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Erasmus Szabályzat módosítását, rendelkezései 2009. december 18-ától lépnek 
hatályba.
28./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A •	
Debreceni Egyetemi Kiadó működése” szabályzat kiegészítését. A kiegészítés 
2009. december 18-ától lép hatályba.
29./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Alapszabályának 6. számú módosí-
tását.
30./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
andragógia mesterképzési szak indítását a BTK-n.
31./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban a 
GVK-n és a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumban.
32./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban a 

GVK-n és a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakkö-
zépiskolája és Kollégiumban.
33/2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az elhangzott •	
módosításokkal elfogadta a Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetésének 
irányelveit.
34./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult a •	
Civis FLM Zrt. megalapításához a DE AMTC 20%-os tulajdonosi részesedé-
sével.
35./2009.(XII.17.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
GND Innovációs Szolgáltató Kft. tulajdonosi szerkezetének módosítását.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. február 25-i ülésének határozatai
1./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Berde 
Csaba egyetemi tanár megbízását 2010. március 1-jétől az Ihrig Károly doktori 
iskola vezetésével.
2./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
17. számú módosítását, melynek rendelkezései 2010. február 26-án lépnek ha-
tályba.
3./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
SzMSz módosítását, az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (AMTC) el-
nevezés Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) elnevezésre vál-
tozását, amely 2010. március 1-jétől lép hatályba.
4./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az SzMSz •	
módosítását, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Kar (MÉK), Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental 
Management angol elnevezését, amely 2010. március 1-jétől lép hatályba.
5./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
5. sz. mellékletének, a GYFK működési rendjének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. február 26-án lépnek hatályba.
6./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A Deb-•	
receni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabá-
lyokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról” elnevezésű 
szabályzat 12. számú módosítását, melynek rendelkezései 2010. február 26-tól 
lépnek hatályba.
7./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen elnevezésű szabályzat GYFK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. február 26-tól lépnek hatályba.
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8./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat GYFK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. február 26-tól lépnek hatályba.
9./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat ZK mellékletének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. február 26-tól lépnek hatályba.
10./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Tehetséggondozó Program szabályzatának módosítását.
11./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Verse-•	
nyeztetési Szabályzat módosítását. A szabályzat az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium – mint Fenntartó – elfogadásának napjától lép hatályba.
12./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Fogorvostudományi Doktori Iskola alapítását és hozzájárul az iskolában a 
doktori (PhD) képzés beindításához a klinikai orvostudományok tudomány-
ágban.
13./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Márton Ildikó egyetemi tanár megbízását a doktori iskola vezetésével.
14./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2009. évi felnőttképzési beszámolóját.
15./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2010. évi felnőttképzési tervét.
16./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a poli-•	
tikatudomány mesterképzési szak indítását a BTK-n.
17./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a ne-•	
veléstudományi mesterszak kora gyermekkor pedagógiája szakirány indítását a 
BTK-n és a GYFK-n.
18./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gé-•	
pészmérnöki angol nyelvű alapképzési szak indítását az MK-n.
19./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
francia nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és in-
dítását a BTK-n.
20./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gya-•	
korlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak indítását a BTK-n.
21./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
holland nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és in-
dítását a BTK-n.
22./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
lengyel nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és in-
dítását a BTK-n.

23./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a német •	
nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n.
24./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az olasz •	
nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n.
25./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az orosz •	
nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n.
26./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az ide-•	
genforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban 
a GVK-n.
27./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
28./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem PPP konstrukcióban működő kollégiumai bevételeinek és kiadá-
sainak 2010. évi tervadatait.
29./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 2010. •	
évi belső gazdálkodási költségvetés „H” tábláit.
30./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Zrínyi •	
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Debreceni Egyetem együttműködési meg-
állapodását, mely az aláírás napján lép hatályba.
31./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az Épü-•	
letgépészeti Tanszék elnevezés Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 
elnevezésre változását az MK-n.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. április 8-i ülésének határozatai
1./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Silvio Aime professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
2./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Veikko Anttonen professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
3./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Jean-Laurent Casanova professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
4./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Rolf-
Dieter Heuer professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
5./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Thomas Krompecher professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
6./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Barta János professzor Professor Emeritus címmel történő kitüntetését 2010. 
július 1-jétől 5 évre.
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8./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat GYFK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. február 26-tól lépnek hatályba.
9./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat ZK mellékletének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. február 26-tól lépnek hatályba.
10./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Tehetséggondozó Program szabályzatának módosítását.
11./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Verse-•	
nyeztetési Szabályzat módosítását. A szabályzat az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium – mint Fenntartó – elfogadásának napjától lép hatályba.
12./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Fogorvostudományi Doktori Iskola alapítását és hozzájárul az iskolában a 
doktori (PhD) képzés beindításához a klinikai orvostudományok tudomány-
ágban.
13./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Márton Ildikó egyetemi tanár megbízását a doktori iskola vezetésével.
14./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2009. évi felnőttképzési beszámolóját.
15./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2010. évi felnőttképzési tervét.
16./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a poli-•	
tikatudomány mesterképzési szak indítását a BTK-n.
17./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a ne-•	
veléstudományi mesterszak kora gyermekkor pedagógiája szakirány indítását a 
BTK-n és a GYFK-n.
18./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gé-•	
pészmérnöki angol nyelvű alapképzési szak indítását az MK-n.
19./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
francia nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és in-
dítását a BTK-n.
20./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gya-•	
korlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak indítását a BTK-n.
21./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
holland nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és in-
dítását a BTK-n.
22./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
lengyel nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és in-
dítását a BTK-n.

23./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a német •	
nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n.
24./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az olasz •	
nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n.
25./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az orosz •	
nyelvi referens és fordító szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n.
26./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az ide-•	
genforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban 
a GVK-n.
27./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
28./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem PPP konstrukcióban működő kollégiumai bevételeinek és kiadá-
sainak 2010. évi tervadatait.
29./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 2010. •	
évi belső gazdálkodási költségvetés „H” tábláit.
30./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Zrínyi •	
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Debreceni Egyetem együttműködési meg-
állapodását, mely az aláírás napján lép hatályba.
31./2010.(II.25.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az Épü-•	
letgépészeti Tanszék elnevezés Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék 
elnevezésre változását az MK-n.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. április 8-i ülésének határozatai
1./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Silvio Aime professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
2./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Veikko Anttonen professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
3./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Jean-Laurent Casanova professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
4./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Rolf-
Dieter Heuer professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
5./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Thomas Krompecher professzor részére a díszdoktori cím adományozását.
6./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Barta János professzor Professor Emeritus címmel történő kitüntetését 2010. 
július 1-jétől 5 évre.
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7./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Imre 
László professzor Professor Emeritus címmel történő kitüntetését 2010. szep-
tember 16-tól 5 évre.
8./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a sze-•	
mélyi változásokat a Szenátus bizottságaiban.
9./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
4. sz. mellékletének, a TEK működési rendjének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. április 9-én lépnek hatályba.
10./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az ÁJK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. július 1-jén lépnek hatályba.
11./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, a BTK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. július 1-jén lépnek hatályba.
12./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni 
Egyetemen című szabályzat általános részének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. április 9-én lépnek hatályba.
13./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen című szabályzat, TTK mellékletének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. április 9-én lépnek hatályba.
14./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat általános részének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. április 9-én lépnek hatályba.
15./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat, BTK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
16./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat, TTK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
17./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat, ZK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
18./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Fel-•	
vételi Szabályzat függelékének módosítását, melynek rendelkezései 2010. áp-
rilis 9-én lépnek hatályba azzal, hogy a rendelkezéseket első alkalommal a 2010. 
szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni.

19./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói térítési és Juttatási Szabályzat 7. sz. mellékletének (GYFK) módosítását, 
melynek rendelkezései 2010. május 1-jén lépnek hatályba.
20./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az In-•	
tézményfejlesztési Terv módosítását.
21./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem minőségbiztosítási rendszerének 2010. évi Minőségfejlesztési 
Tervét.
22./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a köz-•	
politika elemző szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását az ÁJK-n.
23./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a jel-•	
nyelvi képzés nyelvtanároknak a jelnyelv tanítására szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását a BTK-n.
24./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a jel-•	
nyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását a BTK-n.
25./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a mű-•	
szaki ingatlangazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését 
és indítását az MK-n.
26./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a cse-•	
csemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GYFK – Pannon Kincstár Tanoda Gimnáziumban.
27./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
web-programozó felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban az IK – 
Bocskai István Gimnáziumban.
28./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
ökológiai gazdálkodó felsőfokú szakképzés indítását hallgatói jogviszonyban a 
MÉK-ben.
29./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetem és a tervezési egységeinek beszámolóját a 2009. évi gazdálkodásukról.
30./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem fogadta el a •	
költségvetés irányelvek szerinti tervezését.
31./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a költ-•	
ségvetés 3 oldalú megállapodás szerinti tervezését.
32./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta, hogy a •	
DE központi költségei a háromoldalú megállapodásban elfogadott („B” táblák) 
költségösszeggel egyezzenek meg.
33./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Kisújszállás, Hízlaló telep 9. szám alatti 493/1. hrsz.-ú, kivett művelési ágú in-
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7./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Imre 
László professzor Professor Emeritus címmel történő kitüntetését 2010. szep-
tember 16-tól 5 évre.
8./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a sze-•	
mélyi változásokat a Szenátus bizottságaiban.
9./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az SzMSz •	
4. sz. mellékletének, a TEK működési rendjének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. április 9-én lépnek hatályba.
10./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az ÁJK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. július 1-jén lépnek hatályba.
11./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, a BTK működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. július 1-jén lépnek hatályba.
12./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni 
Egyetemen című szabályzat általános részének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. április 9-én lépnek hatályba.
13./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen című szabályzat, TTK mellékletének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. április 9-én lépnek hatályba.
14./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat általános részének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. április 9-én lépnek hatályba.
15./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat, BTK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
16./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat, TTK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
17./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat, ZK mellékletének módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
18./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Fel-•	
vételi Szabályzat függelékének módosítását, melynek rendelkezései 2010. áp-
rilis 9-én lépnek hatályba azzal, hogy a rendelkezéseket első alkalommal a 2010. 
szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni.

19./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói térítési és Juttatási Szabályzat 7. sz. mellékletének (GYFK) módosítását, 
melynek rendelkezései 2010. május 1-jén lépnek hatályba.
20./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az In-•	
tézményfejlesztési Terv módosítását.
21./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem minőségbiztosítási rendszerének 2010. évi Minőségfejlesztési 
Tervét.
22./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a köz-•	
politika elemző szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását az ÁJK-n.
23./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a jel-•	
nyelvi képzés nyelvtanároknak a jelnyelv tanítására szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását a BTK-n.
24./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a jel-•	
nyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását a BTK-n.
25./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a mű-•	
szaki ingatlangazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését 
és indítását az MK-n.
26./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a cse-•	
csemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GYFK – Pannon Kincstár Tanoda Gimnáziumban.
27./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
web-programozó felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban az IK – 
Bocskai István Gimnáziumban.
28./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
ökológiai gazdálkodó felsőfokú szakképzés indítását hallgatói jogviszonyban a 
MÉK-ben.
29./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Egyetem és a tervezési egységeinek beszámolóját a 2009. évi gazdálkodásukról.
30./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem fogadta el a •	
költségvetés irányelvek szerinti tervezését.
31./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a költ-•	
ségvetés 3 oldalú megállapodás szerinti tervezését.
32./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta, hogy a •	
DE központi költségei a háromoldalú megállapodásban elfogadott („B” táblák) 
költségösszeggel egyezzenek meg.
33./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
Kisújszállás, Hízlaló telep 9. szám alatti 493/1. hrsz.-ú, kivett művelési ágú in-
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gatlan nyílt pályázat útján, saját hatáskörben történő értékesítéséhez és a bevétel 
felhasználásának kérését.
34./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a meg-•	
állapodást a vagyonkezelési szerződések módosításáról.
35./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Mátrai Gyógyintézet beolvasztását a Debreceni Egyetembe, ha a határozatterve-
zetet a két miniszter aláírja.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. május 13-i ülésének határozatai
1./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Sailer Kornél egyetemi tanár 2010. július 1. és 2013. június 30. közötti időszakra 
dékáni kinevezését a Természettudományi és Technológiai Kar élére.
2./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Nábrádi András egyetemi tanár dékáni kinevezését 2010. július 1. és 2013. 
június 30. közötti időszakra a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
élére.
3./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Dankó Katalin egyetemi tanári kinevezését az ÁOK Belgyógyászati Intézet, Kli-
nikai Immunológiai Tanszékére.
4./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Papp 
Zoltán egyetemi tanári kinevezését az ÁOK Kardiológiai Intézet, Klinikai Fizio-
lógiai Nem Önálló Tanszékére.
5./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. He-
gedűs Csaba egyetemi tanári kinevezését a FOK Fogpótlástani Tanszékére.
6./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Baranyi Béla egyetemi tanári kinevezését a MÉK Földhasznosítási, Műszaki és 
Területfejlesztési Intézetébe.
7./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Fodor 
László egyetemi tanári kinevezését az ÁJK Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi 
Tanszékére.
8./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Fazekas István egyetemi tanári kinevezését az IK Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszékére.
9./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta •	 Dr. 
Tiba Zsolt egyetemi tanári pályázatának felterjesztését a MAB felülvizsgálati bi-
zottságához.
10./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Ivics 
Zoltán egyetemi tanári kinevezését a TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbi-
ológiai Tanszékére.

11./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Kéki Sándor egyetemi tanári kinevezését a TTK Alkalmazott Kémiai Tanszékére.
12./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	
Andrásné dr. Teleki Judit főiskolai tanári kinevezését a GYFK Sport- és Egészség-
tudományi Tanszékére.
13./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta •	
Husi Géza főiskolai tanári kinevezését az MK Villamosmérnöki és Mechatro-
nikai Tanszékére.
14./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta cím-•	
zetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Baffy György számára.
15./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Pro-•	
fesszor Emeritus cím adományozását Dr. Gergely Lajos számára 5 évre 2010. 
szeptember 23-tól.
16./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Pro-•	
fesszor Emeritus cím adományozását Dr. Tóth Csaba számára 5 évre 2010. szep-
tember 1-jével.
17./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	
egyetemi magántanári cím adományozását Dr. Rajkai Kálmán részére.
18./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a Pro •	
Universitate Juventutis Díj adományozását Körösparti Péter részére.
19./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a Pro •	
Universitate Juventutis Díj adományozását Csiszár Imre részére.
20./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az EK működési rendjének módosítását. A módosí-
tások – a 4. pontban foglalt módosítások kivételével - 2010. május 14-én lépnek 
hatályba. A 4. pontban foglalt módosítások 2010. június 22-én lépnek hatályba.
21./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
idegennyelvi képzés szervezetének az előterjesztésben szereplő módosítását.
22./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat, IK mellékletének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. május 14-én lépnek hatályba.
23./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat, KTK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
24./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói térítési és Juttatási Szabályzat általános részének módosítását, melynek ren-
delkezései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
25./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a meg-•	
állapodás tervezetet, mely a Hallgatói térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mel-
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gatlan nyílt pályázat útján, saját hatáskörben történő értékesítéséhez és a bevétel 
felhasználásának kérését.
34./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a meg-•	
állapodást a vagyonkezelési szerződések módosításáról.
35./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Mátrai Gyógyintézet beolvasztását a Debreceni Egyetembe, ha a határozatterve-
zetet a két miniszter aláírja.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. május 13-i ülésének határozatai
1./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Sailer Kornél egyetemi tanár 2010. július 1. és 2013. június 30. közötti időszakra 
dékáni kinevezését a Természettudományi és Technológiai Kar élére.
2./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Nábrádi András egyetemi tanár dékáni kinevezését 2010. július 1. és 2013. 
június 30. közötti időszakra a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
élére.
3./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Dankó Katalin egyetemi tanári kinevezését az ÁOK Belgyógyászati Intézet, Kli-
nikai Immunológiai Tanszékére.
4./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Papp 
Zoltán egyetemi tanári kinevezését az ÁOK Kardiológiai Intézet, Klinikai Fizio-
lógiai Nem Önálló Tanszékére.
5./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. He-
gedűs Csaba egyetemi tanári kinevezését a FOK Fogpótlástani Tanszékére.
6./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Baranyi Béla egyetemi tanári kinevezését a MÉK Földhasznosítási, Műszaki és 
Területfejlesztési Intézetébe.
7./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Fodor 
László egyetemi tanári kinevezését az ÁJK Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi 
Tanszékére.
8./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Fazekas István egyetemi tanári kinevezését az IK Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszékére.
9./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta •	 Dr. 
Tiba Zsolt egyetemi tanári pályázatának felterjesztését a MAB felülvizsgálati bi-
zottságához.
10./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. Ivics 
Zoltán egyetemi tanári kinevezését a TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbi-
ológiai Tanszékére.

11./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Kéki Sándor egyetemi tanári kinevezését a TTK Alkalmazott Kémiai Tanszékére.
12./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	
Andrásné dr. Teleki Judit főiskolai tanári kinevezését a GYFK Sport- és Egészség-
tudományi Tanszékére.
13./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta •	
Husi Géza főiskolai tanári kinevezését az MK Villamosmérnöki és Mechatro-
nikai Tanszékére.
14./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta cím-•	
zetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Baffy György számára.
15./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Pro-•	
fesszor Emeritus cím adományozását Dr. Gergely Lajos számára 5 évre 2010. 
szeptember 23-tól.
16./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Pro-•	
fesszor Emeritus cím adományozását Dr. Tóth Csaba számára 5 évre 2010. szep-
tember 1-jével.
17./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	
egyetemi magántanári cím adományozását Dr. Rajkai Kálmán részére.
18./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a Pro •	
Universitate Juventutis Díj adományozását Körösparti Péter részére.
19./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a Pro •	
Universitate Juventutis Díj adományozását Csiszár Imre részére.
20./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének, az EK működési rendjének módosítását. A módosí-
tások – a 4. pontban foglalt módosítások kivételével - 2010. május 14-én lépnek 
hatályba. A 4. pontban foglalt módosítások 2010. június 22-én lépnek hatályba.
21./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
idegennyelvi képzés szervezetének az előterjesztésben szereplő módosítását.
22./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat, IK mellékletének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. május 14-én lépnek hatályba.
23./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat, KTK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
24./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói térítési és Juttatási Szabályzat általános részének módosítását, melynek ren-
delkezései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
25./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a meg-•	
állapodás tervezetet, mely a Hallgatói térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mel-
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lékletét képezi. A megállapodásban megállapított díjak a 2010/2011-es tanévre, 
2010. szeptember 1. és 2011. június 30. között érvényesek.
26./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat KTK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
27./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Erasmus Szabályzat KTK kari kiegészítésére vonatkozó módosításokat, melynek 
rendelkezései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
28./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tehet-•	
séggondozó Szabályzat módosításait, melynek rendelkezései 2010. május 14-én 
lépnek hatályba.
29./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat általános részének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. május 14-én lépnek hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni kell.
30./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat a MÉK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
31./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a tanári •	
(hon és népismeret) mesterképzési szak indítását a BTK-n.
32./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gé-•	
pészmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.
33./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a helyi •	
jogszabály-szerkesztő szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítását az 
ÁJK-n.
34./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a jogi •	
szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő szakirányú továbbképzési szak indítását 
az ÁJK-n.
35./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a HR-•	
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását az ÁJK-n.
36./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az eu-•	
rópai uniós szakfordító és üzleti angol kommunikáció szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását a BTK-n.
37./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
magyar mint idegen nyelv tanári szakmai kompetenciafejlesztő szakirányú to-
vábbképzési szak létesítését és indítását a BTK-n.

38./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem és tervezési egységeinek 2010. évi belső gazdálkodási költségve-
tését.
39./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem által fenntartott közoktatási intézmények alapító okiratait.
40./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
együttműködési megállapodást a Cha To Egyetemmel.
41./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
együttműködési megállapodást a római Tor Vergata Egyetemmel.
42./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a ko-•	
rábbi 40./2008.(X.02.) számú határozatát azzal a módosítással, hogy hozzájárul 
az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Kft. 
Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe vételéhez adósságállomány nélkül.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. június 24-i ülésének határozatai
1./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 18. számú módosítását.
2./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Jávor András oktatási rektorhelyettesi pályázatát.
3./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettesi pályázatát.
4./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Páles Zsolt tudományos rektorhelyettesi pályázatát.
5./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Sze-•	
nátus Bizottságainak elnökeire tett javaslatokat.
6./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta cím-•	
zetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Kapitány József számára.
7./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Trócsányi Zoltán akadémikus, egyetemi tanár megbízását 2010. szeptember 
1-jétől a Fizikai Tudományok Doktori Iskola vezetésével.
8./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 4. sz. mellékletének az OEC működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
9./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének a GVK működési rendjének módosítását. A kiegé-
szítés 2010. június 25-én lép hatályba.
10./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének az MK működési rendjének módosítását. A módo-
sítás 2010. június 25-én lép hatályba.
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lékletét képezi. A megállapodásban megállapított díjak a 2010/2011-es tanévre, 
2010. szeptember 1. és 2011. június 30. között érvényesek.
26./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tanul-•	
mányi és Vizsgaszabályzat KTK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
27./2010.(IV.08.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
Erasmus Szabályzat KTK kari kiegészítésére vonatkozó módosításokat, melynek 
rendelkezései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
28./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Tehet-•	
séggondozó Szabályzat módosításait, melynek rendelkezései 2010. május 14-én 
lépnek hatályba.
29./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat általános részének módosítását, melynek rendelkezései 
2010. május 14-én lépnek hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni kell.
30./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat a MÉK mellékletének módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. május 14-én lépnek hatályba.
31./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a tanári •	
(hon és népismeret) mesterképzési szak indítását a BTK-n.
32./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gé-•	
pészmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.
33./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a helyi •	
jogszabály-szerkesztő szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítását az 
ÁJK-n.
34./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a jogi •	
szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő szakirányú továbbképzési szak indítását 
az ÁJK-n.
35./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a HR-•	
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását az ÁJK-n.
36./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az eu-•	
rópai uniós szakfordító és üzleti angol kommunikáció szakirányú továbbképzési 
szak létesítését és indítását a BTK-n.
37./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
magyar mint idegen nyelv tanári szakmai kompetenciafejlesztő szakirányú to-
vábbképzési szak létesítését és indítását a BTK-n.

38./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem és tervezési egységeinek 2010. évi belső gazdálkodási költségve-
tését.
39./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem által fenntartott közoktatási intézmények alapító okiratait.
40./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
együttműködési megállapodást a Cha To Egyetemmel.
41./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
együttműködési megállapodást a római Tor Vergata Egyetemmel.
42./2010.(V.13.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a ko-•	
rábbi 40./2008.(X.02.) számú határozatát azzal a módosítással, hogy hozzájárul 
az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Kft. 
Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe vételéhez adósságállomány nélkül.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2010. június 24-i ülésének határozatai
1./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 18. számú módosítását.
2./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Jávor András oktatási rektorhelyettesi pályázatát.
3./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettesi pályázatát.
4./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Páles Zsolt tudományos rektorhelyettesi pályázatát.
5./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Sze-•	
nátus Bizottságainak elnökeire tett javaslatokat.
6./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta cím-•	
zetes egyetemi tanári cím adományozását Dr. Kapitány József számára.
7./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	 Dr. 
Trócsányi Zoltán akadémikus, egyetemi tanár megbízását 2010. szeptember 
1-jétől a Fizikai Tudományok Doktori Iskola vezetésével.
8./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 4. sz. mellékletének az OEC működési rendjének módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
9./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének a GVK működési rendjének módosítását. A kiegé-
szítés 2010. június 25-én lép hatályba.
10./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének az MK működési rendjének módosítását. A módo-
sítás 2010. június 25-én lép hatályba.
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11./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének a TTK működési rendjének módosítását. A módosí-
tások 2010. június 25-én lépnek hatályba.
12./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Mun-•	
káltatói jogkör gyakorlásának rendje a DE-n című szabályzat módosítását.
13./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását, melynek rendelkezései 
2010. június 25-én lépnek hatályba, azokat a folyamatban lévő ügyekben is al-
kalmazni kell.
14./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását az ÁOK mellékletére vo-
natkozóan, melynek rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba, azokat a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
15./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását a TTK mellékletére vonat-
kozóan. A 3. pontban foglalt rendelkezések 2010. június 25-én, az 1., 2. és 4. 
pontban foglaltak 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
16./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását a ZK mellékletére vonat-
kozóan, melynek rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
17./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói Térítési és Juttatási Szabályzat 14. számú módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
18./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói Térítési és Juttatási Szabályzat ZK melléklet módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
19./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
20./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Tehetséggondozó Program Szabályzatának módosítását, a Kerpely Kálmán Szak-
kollégium megalakulását.
21./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” OEC melléklet módosítását, melynek rendelkezései 2010. június 25-én 
lépnek hatályba.
22./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” GVK melléklet módosítását, melynek rendelkezései 2010. június 25-én 
lépnek hatályba.

23./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Sze-•	
nátus Bizottságainak 3 éves tevékenységéről készült beszámolókat.
24./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
2010/2011. tanévi Egyetemi Képzési Programot.
25./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
sportszervező alapképzési szak indítását a GVK-n.
26./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapképzési szak indítását a 
MÉK-en.
27./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a klí-•	
maváltozási rendszer mérnöki mesterképzési szak létesítését a MÉK-en.
28./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a hun-•	
garológia mesterképzési szak indítását a BTK-n.
29./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a kör-•	
nyezetmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.
30./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a lo-•	
gisztikai menedzsment mesterképzési szak indítását a GVK-n.
31./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n és a GYFK-n.
32./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
közép-európai tanulmányok német nyelven szakirányú továbbképzési szak léte-
sítését és indítását a BTK-n.
33./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a kul-•	
turális animáció szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a BTK-n.
34./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a mű-•	
velődésszervező szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a BTK-n és 
a GYFK-n.
35./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
gyógytestnevelés tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását a 
GYFK-n.
36./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
európai uniós üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
37./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
értékpapírpiaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
38./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gaz-•	
dálkodási menedzserasszisztenst felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
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11./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az •	
SzMSz 5. sz. mellékletének a TTK működési rendjének módosítását. A módosí-
tások 2010. június 25-én lépnek hatályba.
12./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Mun-•	
káltatói jogkör gyakorlásának rendje a DE-n című szabályzat módosítását.
13./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását, melynek rendelkezései 
2010. június 25-én lépnek hatályba, azokat a folyamatban lévő ügyekben is al-
kalmazni kell.
14./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását az ÁOK mellékletére vo-
natkozóan, melynek rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba, azokat a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
15./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását a TTK mellékletére vonat-
kozóan. A 3. pontban foglalt rendelkezések 2010. június 25-én, az 1., 2. és 4. 
pontban foglaltak 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
16./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Ta-•	
nulmányi és Vizsgaszabályzat 17. számú módosítását a ZK mellékletére vonat-
kozóan, melynek rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
17./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói Térítési és Juttatási Szabályzat 14. számú módosítását, melynek rendelke-
zései 2010. szeptember 1-jén lépnek hatályba.
18./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Hall-•	
gatói Térítési és Juttatási Szabályzat ZK melléklet módosítását, melynek rendel-
kezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
19./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának módosítását, melynek 
rendelkezései 2010. június 25-én lépnek hatályba.
20./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a DE •	
Tehetséggondozó Program Szabályzatának módosítását, a Kerpely Kálmán Szak-
kollégium megalakulását.
21./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” OEC melléklet módosítását, melynek rendelkezései 2010. június 25-én 
lépnek hatályba.
22./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az •	
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egye-
temen” GVK melléklet módosítását, melynek rendelkezései 2010. június 25-én 
lépnek hatályba.

23./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Sze-•	
nátus Bizottságainak 3 éves tevékenységéről készült beszámolókat.
24./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a •	
2010/2011. tanévi Egyetemi Képzési Programot.
25./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
sportszervező alapképzési szak indítását a GVK-n.
26./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapképzési szak indítását a 
MÉK-en.
27./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a klí-•	
maváltozási rendszer mérnöki mesterképzési szak létesítését a MÉK-en.
28./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a hun-•	
garológia mesterképzési szak indítását a BTK-n.
29./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a kör-•	
nyezetmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.
30./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a lo-•	
gisztikai menedzsment mesterképzési szak indítását a GVK-n.
31./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a 
BTK-n és a GYFK-n.
32./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
közép-európai tanulmányok német nyelven szakirányú továbbképzési szak léte-
sítését és indítását a BTK-n.
33./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a kul-•	
turális animáció szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a BTK-n.
34./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a mű-•	
velődésszervező szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását a BTK-n és 
a GYFK-n.
35./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
gyógytestnevelés tanítására felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását a 
GYFK-n.
36./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
európai uniós üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
37./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az •	
értékpapírpiaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
38./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a gaz-•	
dálkodási menedzserasszisztenst felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogvi-
szonyban a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
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39./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a pro-•	
jektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban a 
GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
40./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a rek-•	
lámszervező szakmenedzser felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban 
a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
41./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2010. évi vagyongazdálkodási tervét.
42./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Lenerg Klaszter Kft. megalapítását.
43./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	
az együttműködési megállapodást az University of Sao Paulo és a Debreceni 
Egyetem között.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok  
eseményeiről, eredményeiről

KÖZPONTI EGYSÉGEK BESZÁMOLÓJA

Szenátus
Az egyetem vezetői minden tanév kezdetén kihelyezett, kibővített értekezlet kere-

tében vitatják meg a tanév legfontosabb stratégiai célkitűzésit. Az ebben a tanévben, 
2009. augusztus 27-28-án Kékestetőn tartott értekezleten a legfontosabb oktatási, 
kutatási, stratégiai és gazdasági témák mellett szó volt a nemzetközi kapcsolatok 
kiemelt területéről, Kínáról, az egyetemi kommunikáció rendszeréről, az alumni 
tevékenység állásáról, a  centenáriumi előkészületekről és a legfontosabb teendőkről 
az informatika területén. Ismertetésre került a testületi ülések rendje és a várható 
évközi feladatok is, továbbá előadást hallhattak a résztvevők az egyetem sporttevé-
kenységéről és a fogyatékkal élő hallgatók helyzetéről is, a Hallgatói Önkormányzat 
elnöke pedig színes előadásban számolt be a diákéletről. Az értekezlet második nap-
ján a három tervezési gazdálkodási egység (AGTC, OEC, TEK) vezetője ismertette 
a tanévre vonatkozó tervit, a legfontosabb kihívásokat, valamint a Bölcsészettudo-
mányi Kar, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
és a Népegészségügyi Kar dékánjai ismertették karuk problémáit.

Az egyetem legfőbb döntéshozó szervének, a Szenátusnak a munkáját, valamint 
az egyetemi menedzsment tevékenységét több testület segíti. A tervezhetőséget biz-
tosítja, hogy az egyetem testületi félévre előre meghatározott rend szerint, egymásra 
épülő rendszerben üléseznek. Az elmúlt tanévben a Rektori Vezetés heti rendsze-
rességgel, a Dékáni Kollégium 7 alkalommal tartotta értekezletét. A Szenátus és az 
annak döntésit előkészítő Rektori Tanács 7 alkalommal vitatta meg a döntést igény-
lő napirendeket. A Szenátus munkáját az elmúlt tanévben is 3 állandó tanács és 13 
bizottság támogatta. A Debreceni Egyetem Gazdasági Tanácsa is, a testületi ülések 
félévre előre meghatározott rendjébe illeszkedve, rendszeresen ülésezett. 

A tanév során a Szenátus 153 kérdésben nyilvánított véleményt. Minden sze-
nátusi ülésen egy-egy kiemelt terület aktuális feladatairól, eredményiről részletes 
beszámolót hallgathattak meg a testület tagjai. Ebben a tanévben az oktatás, tudo-
mány, stratégia, a gazdálkodás témakörében volt előadás, emellett megismerhették 
a jelenlévők a stratégiai fejlesztési irányokat az Agrár- és Gazdálkodástudományok 
Centrumában, valamint a Tudományegyetemi Karokon. Bemutatkozott a Nem-
zetközi Oktatási Központ, és a Hallgatói Önkormányzat is előadás keretében szá-
molt be tevékenységéről. 2010. április 8-án a Szenátus zárt ülésen nyilvánított vé-
leményt a 2010. július 1-jétől 3 évre szóló rektori megbízásról. A Szenátus ülésit 
megelőző Hallgatói Frakcióüléseken a hallgatóság részletesen megvitatta nemcsak 
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39./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a pro-•	
jektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban a 
GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
40./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a rek-•	
lámszervező szakmenedzser felsőfokú szakképzés indítását tanulói jogviszonyban 
a GVK-n és az EURO Szakiskola és Szakközépiskolában.
41./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-•	
receni Egyetem 2010. évi vagyongazdálkodási tervét.
42./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a •	
Lenerg Klaszter Kft. megalapítását.
43./2010.(VI.24.) Határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta •	
az együttműködési megállapodást az University of Sao Paulo és a Debreceni 
Egyetem között.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok  
eseményeiről, eredményeiről

KÖZPONTI EGYSÉGEK BESZÁMOLÓJA

Szenátus
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bizottság támogatta. A Debreceni Egyetem Gazdasági Tanácsa is, a testületi ülések 
félévre előre meghatározott rendjébe illeszkedve, rendszeresen ülésezett. 

A tanév során a Szenátus 153 kérdésben nyilvánított véleményt. Minden sze-
nátusi ülésen egy-egy kiemelt terület aktuális feladatairól, eredményiről részletes 
beszámolót hallgathattak meg a testület tagjai. Ebben a tanévben az oktatás, tudo-
mány, stratégia, a gazdálkodás témakörében volt előadás, emellett megismerhették 
a jelenlévők a stratégiai fejlesztési irányokat az Agrár- és Gazdálkodástudományok 
Centrumában, valamint a Tudományegyetemi Karokon. Bemutatkozott a Nem-
zetközi Oktatási Központ, és a Hallgatói Önkormányzat is előadás keretében szá-
molt be tevékenységéről. 2010. április 8-án a Szenátus zárt ülésen nyilvánított vé-
leményt a 2010. július 1-jétől 3 évre szóló rektori megbízásról. A Szenátus ülésit 
megelőző Hallgatói Frakcióüléseken a hallgatóság részletesen megvitatta nemcsak 
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a napirendeket, hanem a hallgatókat érintő főbb problémákat, nehézségeket is. Az 
információáramlás biztosítása és a hatékonyság növelése érdekében minden vezetői 
értekezletet követően heti rendszerességgel ülésezett az Igazgatói értekezlet, melyen 
a rektorközvetlen szervezeti egységek vezetői értesülnek a vezetés döntésiről és is-
mertetik az aktuális feladataikat.

Gazdasági tanács
A Debreceni Egyetem Gazdasági Tanácsa 2009. július 1. – 2010. június 30. 

közötti időszakban hat alkalommal ülésezett, mely során összesen 26 darab határo-
zatot hozott.

A Gazdasági Tanács tevékenysége
A Gazdasági Tanács 2009. július 1. – 2010. június 30. közötti működése során 

figyelemmel kísérte a Debreceni Egyetem működését, gazdálkodását, azokon belül 
is a szakmai hatékonyságot és a gazdaságosság követelményinek érvényesülését, va-
lamint vizsgálta, hogy az egyetem szervezeti rendje igazodik-e a feladatok hatékony 
ellátásához. 
Véleményezte:

az egyetem és a tervezési egységek beszámolóját és költségvetését /2009. szep-•	
tember 25-i ülés, 2010. április 2-i ülés, 2010. május 13. (elektronikus sza-
vazás)/
a gazdálkodó szervezetek alapítását, gazdálkodó szervezetben történő része-•	
sedés szerzését /2009. szeptember 4-i elektronikus szavazás, 2009. november 
27-i ülés, 2009. december 11-i ülés, 2010. május 13. (elektronikus szavazás), 
2010. június 22-i ülés/
az egyetem rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában lévő ingatlan •	
vagyon hasznosítását, elidegenítését a Gazdálkodási Szabályzatban rögzítettek 
szerint /2009. szeptember 25-i ülés, 2010. április 2-i ülés/

Döntött:
az ügyrendjének módosításáról /2010. február 19-i ülés/•	
a munkatervéről /2010. február 19-i ülés, 2010. április 2-i ülés /•	
a rektor jutalmának megállapításáról /2009. november 27-i ülés, 2010. február •	
19-i ülés, 2010. június 22-i ülés/

Megvitatta:
a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter Kft. létrehozását /2009. •	
szeptember 4. – elektronikus szavazás/
a rektori összefoglalót az elmúlt időszak legfontosabb eseményiről /2009. szep-•	
tember 25-i ülés, 2009. november 27-i ülés/

a Debreceni Egyetemen 2007-es és 2008-as években végzett belső ellenőrzések •	
tapasztalatait /2009. szeptember 25-i ülés/
a Debreceni Egyetemen zajló átvilágítást /2009. szeptember 25-i ülés, 2009. •	
november 27-i ülés, 2009. december 11-i ülés/
a Mátrai Gyógyintézet (MÁGY) működtetésére gazdasági társaság létrehozása •	
/2009. szeptember 25-i ülés/
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1.2.2. pályázat keretében létrehozandó •	
Innovációs és Technológiai Központ megvalósítása érdekében a földhasználati 
jog átadására irányuló szerződés megkötését /2009. szeptember 25-i ülés/
a 2009. évi maradványtartási kötelezettség változtatásának figyelemmel kíséré-•	
séről szóló OKM levelet /2009. szeptember 25-i ülés/
Dr. Aradi Zsolt•	  tájékoztatóját a kincstárnoki rendszer értelmezéséről és a felső-
oktatási törvény újabb módosításáról /2009. november 27-i ülés/
a GND Kft. törzstőkéjének a módosítását /2009. november 27-i ülés/•	
a CIVIS FLM Zrt. létrehozását /2009. november 27-i ülés/•	
a DE vezetők és GT külső tagok alkotta bizottságot az egyetem gazdálkodá-•	
sával kapcsolatos feladat tervével kapcsolatban /2009. december 11-i ülés/
az egyetem főbb kötelezettségvállalásait /2009. december 11-i ülés/•	
az egyetem által nyújtott tagi kölcsönökkel, ill. tőkeemeléssel érintett cégek •	
helyzetét /2009. december 11-i ülés/
a „Debreceni Labdarúgó Akadémiai Nonprofit Kft.” alapítását /2009. de-•	
cember 11-i ülés/
a Debreceni Egyetem Központi Egységek 2009. évi belső költségvetésének •	
végrehajtását /2010. február 19-i ülés/
a Debreceni Egyetem 2010-es költségvetésének állását /2010. február 19-i •	
ülés/
a Debreceni Egyetem cégeinek 2008. évi gazdálkodásának bemutatását /2010. •	
február 19-i ülés/
a Debreceni Egyetem Versenyeztetési Szabályzatát /2010. február 19-i ülés/•	
a rektori beszámolót /2010. április 2-i ülés/•	
a Debreceni Egyetem költségvetését: a Debreceni Egyetem 2009. évi be-•	
számoló jelentésének szöveges értékelését; a Központi tervezési egység 2009. 
évi beszámolóját; a beszámolót az AGTC, OEC, TEK 2009. évi költségveté-
séről; valamint a tájékoztatást a Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetésének 
állásáról /2010. április 2-i ülés/
a Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Tervének aktualizált változatát •	
/2010. április 2-i ülés/
a Mátrai Gyógyintézet beolvasztását a Debreceni Egyetembe /2010. április •	
2-ai ülés/

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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a napirendeket, hanem a hallgatókat érintő főbb problémákat, nehézségeket is. Az 
információáramlás biztosítása és a hatékonyság növelése érdekében minden vezetői 
értekezletet követően heti rendszerességgel ülésezett az Igazgatói értekezlet, melyen 
a rektorközvetlen szervezeti egységek vezetői értesülnek a vezetés döntésiről és is-
mertetik az aktuális feladataikat.

Gazdasági tanács
A Debreceni Egyetem Gazdasági Tanácsa 2009. július 1. – 2010. június 30. 

közötti időszakban hat alkalommal ülésezett, mely során összesen 26 darab határo-
zatot hozott.

A Gazdasági Tanács tevékenysége
A Gazdasági Tanács 2009. július 1. – 2010. június 30. közötti működése során 

figyelemmel kísérte a Debreceni Egyetem működését, gazdálkodását, azokon belül 
is a szakmai hatékonyságot és a gazdaságosság követelményinek érvényesülését, va-
lamint vizsgálta, hogy az egyetem szervezeti rendje igazodik-e a feladatok hatékony 
ellátásához. 
Véleményezte:

az egyetem és a tervezési egységek beszámolóját és költségvetését /2009. szep-•	
tember 25-i ülés, 2010. április 2-i ülés, 2010. május 13. (elektronikus sza-
vazás)/
a gazdálkodó szervezetek alapítását, gazdálkodó szervezetben történő része-•	
sedés szerzését /2009. szeptember 4-i elektronikus szavazás, 2009. november 
27-i ülés, 2009. december 11-i ülés, 2010. május 13. (elektronikus szavazás), 
2010. június 22-i ülés/
az egyetem rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában lévő ingatlan •	
vagyon hasznosítását, elidegenítését a Gazdálkodási Szabályzatban rögzítettek 
szerint /2009. szeptember 25-i ülés, 2010. április 2-i ülés/

Döntött:
az ügyrendjének módosításáról /2010. február 19-i ülés/•	
a munkatervéről /2010. február 19-i ülés, 2010. április 2-i ülés /•	
a rektor jutalmának megállapításáról /2009. november 27-i ülés, 2010. február •	
19-i ülés, 2010. június 22-i ülés/

Megvitatta:
a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter Kft. létrehozását /2009. •	
szeptember 4. – elektronikus szavazás/
a rektori összefoglalót az elmúlt időszak legfontosabb eseményiről /2009. szep-•	
tember 25-i ülés, 2009. november 27-i ülés/

a Debreceni Egyetemen 2007-es és 2008-as években végzett belső ellenőrzések •	
tapasztalatait /2009. szeptember 25-i ülés/
a Debreceni Egyetemen zajló átvilágítást /2009. szeptember 25-i ülés, 2009. •	
november 27-i ülés, 2009. december 11-i ülés/
a Mátrai Gyógyintézet (MÁGY) működtetésére gazdasági társaság létrehozása •	
/2009. szeptember 25-i ülés/
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1.2.2. pályázat keretében létrehozandó •	
Innovációs és Technológiai Központ megvalósítása érdekében a földhasználati 
jog átadására irányuló szerződés megkötését /2009. szeptember 25-i ülés/
a 2009. évi maradványtartási kötelezettség változtatásának figyelemmel kíséré-•	
séről szóló OKM levelet /2009. szeptember 25-i ülés/
Dr. Aradi Zsolt•	  tájékoztatóját a kincstárnoki rendszer értelmezéséről és a felső-
oktatási törvény újabb módosításáról /2009. november 27-i ülés/
a GND Kft. törzstőkéjének a módosítását /2009. november 27-i ülés/•	
a CIVIS FLM Zrt. létrehozását /2009. november 27-i ülés/•	
a DE vezetők és GT külső tagok alkotta bizottságot az egyetem gazdálkodá-•	
sával kapcsolatos feladat tervével kapcsolatban /2009. december 11-i ülés/
az egyetem főbb kötelezettségvállalásait /2009. december 11-i ülés/•	
az egyetem által nyújtott tagi kölcsönökkel, ill. tőkeemeléssel érintett cégek •	
helyzetét /2009. december 11-i ülés/
a „Debreceni Labdarúgó Akadémiai Nonprofit Kft.” alapítását /2009. de-•	
cember 11-i ülés/
a Debreceni Egyetem Központi Egységek 2009. évi belső költségvetésének •	
végrehajtását /2010. február 19-i ülés/
a Debreceni Egyetem 2010-es költségvetésének állását /2010. február 19-i •	
ülés/
a Debreceni Egyetem cégeinek 2008. évi gazdálkodásának bemutatását /2010. •	
február 19-i ülés/
a Debreceni Egyetem Versenyeztetési Szabályzatát /2010. február 19-i ülés/•	
a rektori beszámolót /2010. április 2-i ülés/•	
a Debreceni Egyetem költségvetését: a Debreceni Egyetem 2009. évi be-•	
számoló jelentésének szöveges értékelését; a Központi tervezési egység 2009. 
évi beszámolóját; a beszámolót az AGTC, OEC, TEK 2009. évi költségveté-
séről; valamint a tájékoztatást a Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetésének 
állásáról /2010. április 2-i ülés/
a Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Tervének aktualizált változatát •	
/2010. április 2-i ülés/
a Mátrai Gyógyintézet beolvasztását a Debreceni Egyetembe /2010. április •	
2-ai ülés/
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a Kisújszállás 493/1 hrsz-ú ingatlan értékesítését és a bevétel előterjesztés sze-•	
rinti felhasználását /2010. április 2-i ülés/
a Kassai úti Campuson az ÁNTSZ-nek egy meghatározott, szükséges nagyságú •	
ingatlana vagyonkezelési átadásra kerülését /2010. április 2-i ülés/
a Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetését /2010. május 13. (elektronikus •	
szavazás)/
a Debreceni Egyetem tervezési egységinek 2010. évi költségvetését /2010. •	
május 13. (elektronikus szavazás)/
az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Kft. •	
vagyonkezelésbe vételét /2010. május 13. (elektronikus szavazás)/
a Debreceni Egyetem 2009. évi vagyongazdálkodási beszámolóját /2010. •	
június 22-i ülés/
a Debreceni Egyetem 2010. évi vagyongazdálkodási tervét /2010. június 22-i •	
ülés/
az előrelépéseket a gazdasági információs rendszer területén és a továbbfej-•	
lesztés lehetőségit /2010. június 22-i ülés/
a Lenerg Klaszter Kft. gazdasági társaság alapítását /2010. június 22-i ülés/•	

Oktatás
Hallgatói létszámok

A Debreceni Egyetem aktív hallgatói létszáma tovább nőtt, 2009. októberben 
30728 volt. Az aktív és passzív hallgatókat tekintve a létszám 33086. A támoga-
tott hallgatók köre meghaladta a 64%-ot. A munkarend szerinti vizsgálat alapján 
megállapítható, hogy a nappali tagozatosok száma az utóbbi években folyamatosan 
növekszik, míg egyre kevesebben tanulnak levelező, esti tagozaton és távoktatásban. 
Ennek ismeretesek az általános okai. A bolognai rendszerű képzés felfutásával na-
gyon lecsökkent a hagyományos képzésben tanulók száma, 2007-től három év alatt 
főiskolai szinten 4184-ről 607-re, egyetemi szinten 9821-ről 4638-ra. Természete-
sen az alapképzési szakokon kiugróan (2009. szeptemberre 18093-ra), a mesterkép-
zéseken a lehetőségekhez képest megnyugtató arányban nőtt a hallgatói létszám. A 
szakirányú továbbképzésekre járók számának folyamatos mérséklődését követően 
2009 szeptemberétől minimális emelkedés mutatkozott, továbbá örömteli tény a 
felsőfokú szakképzésekre járók számának gyarapodása az új képzések bevezetésének 
köszönhetően. Kiemelendő a külföldi hallgatók számának dinamikus növekedése, 
2007-ben még 1873, 2009-ben már 64 országból 2800 külföldi hallgatót képez-
tünk. 2009-ben 5243 fő szerzett oklevelet, 2008-ban 4042. A jelentős emelkedést 
az alapképzési szakokon először végzettek és az egyetemi szakokat befejezők nagy 
száma okozta.

Felvételi
A különböző képzési szinteken, képzési formákon az előre megtervezett és ered-

ményesen működő biskolázási munka elengedhetetlen. Közvetlen és közvetett 
módszerekkel, újabb rendezvényekkel, kiadványokkal próbáltuk megcélozni a biz-
tos pályázók mellett a még bizonytalanok körét is, nagyon népszerűnek bizonyult 
a mesterszakos jelentkezéseket az informatika eszközivel segítő képzési térkép is. 
Érzékelhető volt, hogy a mesterképzéseknél igen nehéz a főiskolákon végzetteket 
megszólítani. A Debreceni Egyetemnek az új országos felvételi rendszer (480 pont, 
országosan egységes rangsorok stb.) bevezetése után is sikerült megőrizni előkelő 
helyét a felsőoktatási intézmények szoros versenyében. 2009-ben az első helyen je-
lentkezők számát sikerült 52%-kal növelni és 30%-kal emelkedett a természettudo-
mányi szakjaink iránti érdeklődés. 2009-ben 8507 fő nyert felvételt, míg 2008-ban 
7121. 2010-ben először emelkedett az első helyen jelentkezők száma 10 ezer fölé és 
a Debreceni Egyetem a mesterképzést tekintve az ELTE után országosan a második 
legnépszerűbb.

FELVÉTELI ADATOK

Államilag támogatott képzések Költségtérítéses képzések

Első 
helyen je-
lentkezők

Összes 
jelentkezés

Felvettek 
száma

Első 
helyen je-
lentkezők

Összes 
jelentkezés

Felvettek 
száma

2007. 5995 21926 4259 1629 7793 2911
2008. 5649 20202 4704 1203 7963 2417
2009. 8573 26981 5436 1215 7652 3071
2010. 9469 29837 1265 8018

Képzési szerkezet
Az alapképzési szakszerkezet kialakítása megtörtént, 63 akkreditált alapképzési 

szak indítható a Debreceni Egyetemen. A közeljövőben a sporttudomány képzési 
területen várható új képzés. Ezen a területen a sikeres akkreditációhoz jelentős fej-
lesztések és együttműködések szükségesek, amelyeknek a megtervezése, elindítása 
megtörtént. Ebben a tanévben három új alapképzési szakon kezdődött meg a kép-
zés, a turizmus-vendéglátás, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, továbbá a mechatro-
nikai mérnöki szakok már első alkalommal nagyon népszerűnek bizonyultak. Az 
alapképzési szakokon az első évfolyamok 2009-ben és 2010 januárjában végeztek. 
Egyértelműen megállapítható, hogy általános a képzési idő meghosszabbítása, az 
oklevelek kiadásának elhalasztása a nyelvvizsgák hiánya miatt. Az első ciklusban a 
képzés hatékonyságát feltétlenül növelni kell, a kezdeti képzési célok, a mintatan-
tervek, curriculumok felülvizsgálata részben már ebben a tanévben megvalósult, 
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a Kisújszállás 493/1 hrsz-ú ingatlan értékesítését és a bevétel előterjesztés sze-•	
rinti felhasználását /2010. április 2-i ülés/
a Kassai úti Campuson az ÁNTSZ-nek egy meghatározott, szükséges nagyságú •	
ingatlana vagyonkezelési átadásra kerülését /2010. április 2-i ülés/
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szavazás)/
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május 13. (elektronikus szavazás)/
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vagyonkezelésbe vételét /2010. május 13. (elektronikus szavazás)/
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ülés/
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lesztés lehetőségit /2010. június 22-i ülés/
a Lenerg Klaszter Kft. gazdasági társaság alapítását /2010. június 22-i ülés/•	
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felsőfokú szakképzésekre járók számának gyarapodása az új képzések bevezetésének 
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tos pályázók mellett a még bizonytalanok körét is, nagyon népszerűnek bizonyult 
a mesterszakos jelentkezéseket az informatika eszközivel segítő képzési térkép is. 
Érzékelhető volt, hogy a mesterképzéseknél igen nehéz a főiskolákon végzetteket 
megszólítani. A Debreceni Egyetemnek az új országos felvételi rendszer (480 pont, 
országosan egységes rangsorok stb.) bevezetése után is sikerült megőrizni előkelő 
helyét a felsőoktatási intézmények szoros versenyében. 2009-ben az első helyen je-
lentkezők számát sikerült 52%-kal növelni és 30%-kal emelkedett a természettudo-
mányi szakjaink iránti érdeklődés. 2009-ben 8507 fő nyert felvételt, míg 2008-ban 
7121. 2010-ben először emelkedett az első helyen jelentkezők száma 10 ezer fölé és 
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szak indítható a Debreceni Egyetemen. A közeljövőben a sporttudomány képzési 
területen várható új képzés. Ezen a területen a sikeres akkreditációhoz jelentős fej-
lesztések és együttműködések szükségesek, amelyeknek a megtervezése, elindítása 
megtörtént. Ebben a tanévben három új alapképzési szakon kezdődött meg a kép-
zés, a turizmus-vendéglátás, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, továbbá a mechatro-
nikai mérnöki szakok már első alkalommal nagyon népszerűnek bizonyultak. Az 
alapképzési szakokon az első évfolyamok 2009-ben és 2010 januárjában végeztek. 
Egyértelműen megállapítható, hogy általános a képzési idő meghosszabbítása, az 
oklevelek kiadásának elhalasztása a nyelvvizsgák hiánya miatt. Az első ciklusban a 
képzés hatékonyságát feltétlenül növelni kell, a kezdeti képzési célok, a mintatan-
tervek, curriculumok felülvizsgálata részben már ebben a tanévben megvalósult, 
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az első évfolyamok tapasztalatai alapján elvégzett korszerűsítések már szerepelnek 
a következő tanévi új egyetemi képzési programban. Lépések történtek új oktatás-
módszertan alkalmazásában, a nyelvi képzés rendszerének további átalakításában, 
ezek is elengedhetetlenek a kimeneti eredményesség növelése érdekében.

A debreceni mesterképzési paletta a 65 akkreditált mesterszakkal, 20 féle vá-
lasztható tanári szakképzettséggel igen sokszínű, valamennyi elindított alapképzési 
szakról biztosított mesterképzésben a továbbtanulás. A kínálat bővítése azonban 
folyamatos feladat a jelentkezői kör, az oktatói bázis, a munkaerőpiaci előrejelzések 
felmérését követően, ebben a tanévben május végéig 6 mesterszakot sikerült akkre-
ditáltatni. 

Az új típusú szakirányú továbbképzések létesítése és képzési programjainak kidol-
gozása megtörtént, a debreceni választék már jelenleg is kiemelkedő, a 106 regiszt-
rált továbbképzéshez meg kell találni a fizetőképes, tanulni vágyó célcsoportokat. A 
felsőfokú szakképzésekre jelentkezők száma 2009-ben is jelentősen nőtt, az egyetem 
már 29 regisztrált, hallgatói és tanulói jogviszonyos szakképzéssel rendelkezik. 

Ebben a tanévben kiemelt feladat volt az angol nyelvű akkreditált képzések szá-
mának növelése, az elindított képzések körének bővítése. A már engedélyezett sza-
koknál a biskolázási, oktatásszervezési és az oktatás előkészítését célzó munkákat 
sikerült felgyorsítani mindhárom centrumban. Az OEC hagyományos képzési mel-
lett nagy erőfeszítést igényeltek a TEK már elindított, de még új angol nyelvű kép-
zési. A biskolázási tevékenység nagyon eredményesen folyt, a kiválasztási folyamat-
ban sikerült még magasabbra emelni a követelményszinteket. A mesterszakokon 
a magyar nyelvű képzések első generációinak kifutása után, az első magyar nyelvű 
mesterszakos évfolyamok végzése után javasolt az angol nyelvű oktatás elindítása, 
ezért jelenleg az osztatlan képzések mellett döntő mértékben alapképzési szakokon 
folyik angol nyelvű képzés.

Rangsor, átsorolás
2008 elejétől a hallgatók teljesítményének minőségi és mennyiségi megítélésére 

minden szemeszter végén szakonkénti és évfolyamonkénti rangsorok készülnek a 
különböző kreditindexek alapján. A rangsorok alapul szolgálnak az először 2008 
nyarán alkalmazott átsorolási eljáráshoz a finanszírozási formák között. A nyári, 
2009-ben már két teljes évfolyamot érintő átsorolási döntések mellett minden fél-
évben rendben megtörténnek a tanulmányi szabályzat rendelkezésiből következő 
átsorolások is.

Szabályzatok, dokumentumok
Az egyetemi képzési program évenkénti összeállítása több hónapos előkészítő 

munkát igényel a tanszéki szinttől kezdve a rektori szintig bezárólag, a Szenátus 

jóváhagyó döntéséig. Hasonlóan egész egyetemet átfogó, nagy munka volt a maxi-
mális hallgatói létszám megállapításához előírt hatalmas dokumentum újra történő 
összeállítása, amit a gyökeresen megváltozott szakszerkezet, az angol nyelvű kép-
zések örvendetes gyarapodása, főként pedig a 2009. évi beadvány érdemi eljárás 
nélkül történő elutasítása miatt kellett megalkotni. A tanév során több alkalommal 
aktualizáltuk az intézményfejlesztési terv hallgatói, képzési fejezetit. A három éves 
fenntartói megállapodás oktatási teljesítménycéljai teljesüléséről negyedévente ad-
tunk számot a főhatóságnak. A tanév során ismételten módosítani kellett a helyi 
szabályzatokat, a törzsrészeket most kevésbé, inkább a kari mellékletek pontosítása 
került előtérbe.

Bizottságok
Az Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága a tanév során hét ülésen 

tárgyalta meg a szenátusi oktatási napirendeket, továbbá minden aktuális feladatot, 
amelyek a képzéshez, az oktatásszervezéshez, a hallgatók egyetemi életéhez kapcso-
lódott. Az oktatási dékánhelyetteseket tömörítő kabinet főként a nagyobb aktuális 
kérdéskörök megvitatására ült össze. A Hallgatói Jogorvoslati Testület kari bizott-
ságai 69 tanulmányi, továbbá jogviszonyt érintő ügyekben döntött a tanév során, 
több esetben bírósági szinten is be kellett bizonyítani, meg kellett védeni az egyete-
mi döntések helyességét.

Felnőttképzés
2009 őszén jelentős mértékben módosították a felnőttképzésről szóló 2001. évi 

CI. törvényt, melynek következtében 2009. október 1-jétől megszűnt a jogszabályi 
kötelezettség a Szakmai Tanácsadó Testület működtetésére és az éves terv elkészí-
tésére, változott a felnőttképzési regisztrációs eljárási rend. 2010 elején a testület 
még áttekintette és véleményezte az egyetem 2009. évi felnőttképzési beszámolóját 
és a 2010. évi felnőttképzési tervét. Sajnálatos tény, hogy 2009-ben az előző évhez 
képest a képzések száma csökkent, ahogy a képzésben résztvevők száma is, vala-
mint kisebb bevétel realizálódott. 2009-től a Népegészségügyi Kar tanfolyamait az 
orvostovábbképzések között szerepeltetjük, a munkaerőpiaci negatív tényezők mel-
lett ez is okozta a negatív változásokat.

Tanulmányi rendszer, Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)
Célunk, hogy a Neptun rendszer teljes mértékben megfeleljen az aktuális jogsza-
bályoknak és biztosítsa a szabályos működést a hallgatói adminisztrációban és az 
oktatásszervezésben. A különböző egyetemi szervezetek igényi alapján folyamatos 
konzultáció zajlott a fejlesztő céggel az újabb fejlesztési irányokról. A tanév során 
új funkciók kialakítását készítettük elő. Bevezetésre került a kérvénykezelés, a pub-
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az első évfolyamok tapasztalatai alapján elvégzett korszerűsítések már szerepelnek 
a következő tanévi új egyetemi képzési programban. Lépések történtek új oktatás-
módszertan alkalmazásában, a nyelvi képzés rendszerének további átalakításában, 
ezek is elengedhetetlenek a kimeneti eredményesség növelése érdekében.

A debreceni mesterképzési paletta a 65 akkreditált mesterszakkal, 20 féle vá-
lasztható tanári szakképzettséggel igen sokszínű, valamennyi elindított alapképzési 
szakról biztosított mesterképzésben a továbbtanulás. A kínálat bővítése azonban 
folyamatos feladat a jelentkezői kör, az oktatói bázis, a munkaerőpiaci előrejelzések 
felmérését követően, ebben a tanévben május végéig 6 mesterszakot sikerült akkre-
ditáltatni. 

Az új típusú szakirányú továbbképzések létesítése és képzési programjainak kidol-
gozása megtörtént, a debreceni választék már jelenleg is kiemelkedő, a 106 regiszt-
rált továbbképzéshez meg kell találni a fizetőképes, tanulni vágyó célcsoportokat. A 
felsőfokú szakképzésekre jelentkezők száma 2009-ben is jelentősen nőtt, az egyetem 
már 29 regisztrált, hallgatói és tanulói jogviszonyos szakképzéssel rendelkezik. 

Ebben a tanévben kiemelt feladat volt az angol nyelvű akkreditált képzések szá-
mának növelése, az elindított képzések körének bővítése. A már engedélyezett sza-
koknál a biskolázási, oktatásszervezési és az oktatás előkészítését célzó munkákat 
sikerült felgyorsítani mindhárom centrumban. Az OEC hagyományos képzési mel-
lett nagy erőfeszítést igényeltek a TEK már elindított, de még új angol nyelvű kép-
zési. A biskolázási tevékenység nagyon eredményesen folyt, a kiválasztási folyamat-
ban sikerült még magasabbra emelni a követelményszinteket. A mesterszakokon 
a magyar nyelvű képzések első generációinak kifutása után, az első magyar nyelvű 
mesterszakos évfolyamok végzése után javasolt az angol nyelvű oktatás elindítása, 
ezért jelenleg az osztatlan képzések mellett döntő mértékben alapképzési szakokon 
folyik angol nyelvű képzés.

Rangsor, átsorolás
2008 elejétől a hallgatók teljesítményének minőségi és mennyiségi megítélésére 

minden szemeszter végén szakonkénti és évfolyamonkénti rangsorok készülnek a 
különböző kreditindexek alapján. A rangsorok alapul szolgálnak az először 2008 
nyarán alkalmazott átsorolási eljáráshoz a finanszírozási formák között. A nyári, 
2009-ben már két teljes évfolyamot érintő átsorolási döntések mellett minden fél-
évben rendben megtörténnek a tanulmányi szabályzat rendelkezésiből következő 
átsorolások is.

Szabályzatok, dokumentumok
Az egyetemi képzési program évenkénti összeállítása több hónapos előkészítő 

munkát igényel a tanszéki szinttől kezdve a rektori szintig bezárólag, a Szenátus 

jóváhagyó döntéséig. Hasonlóan egész egyetemet átfogó, nagy munka volt a maxi-
mális hallgatói létszám megállapításához előírt hatalmas dokumentum újra történő 
összeállítása, amit a gyökeresen megváltozott szakszerkezet, az angol nyelvű kép-
zések örvendetes gyarapodása, főként pedig a 2009. évi beadvány érdemi eljárás 
nélkül történő elutasítása miatt kellett megalkotni. A tanév során több alkalommal 
aktualizáltuk az intézményfejlesztési terv hallgatói, képzési fejezetit. A három éves 
fenntartói megállapodás oktatási teljesítménycéljai teljesüléséről negyedévente ad-
tunk számot a főhatóságnak. A tanév során ismételten módosítani kellett a helyi 
szabályzatokat, a törzsrészeket most kevésbé, inkább a kari mellékletek pontosítása 
került előtérbe.

Bizottságok
Az Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága a tanév során hét ülésen 

tárgyalta meg a szenátusi oktatási napirendeket, továbbá minden aktuális feladatot, 
amelyek a képzéshez, az oktatásszervezéshez, a hallgatók egyetemi életéhez kapcso-
lódott. Az oktatási dékánhelyetteseket tömörítő kabinet főként a nagyobb aktuális 
kérdéskörök megvitatására ült össze. A Hallgatói Jogorvoslati Testület kari bizott-
ságai 69 tanulmányi, továbbá jogviszonyt érintő ügyekben döntött a tanév során, 
több esetben bírósági szinten is be kellett bizonyítani, meg kellett védeni az egyete-
mi döntések helyességét.

Felnőttképzés
2009 őszén jelentős mértékben módosították a felnőttképzésről szóló 2001. évi 

CI. törvényt, melynek következtében 2009. október 1-jétől megszűnt a jogszabályi 
kötelezettség a Szakmai Tanácsadó Testület működtetésére és az éves terv elkészí-
tésére, változott a felnőttképzési regisztrációs eljárási rend. 2010 elején a testület 
még áttekintette és véleményezte az egyetem 2009. évi felnőttképzési beszámolóját 
és a 2010. évi felnőttképzési tervét. Sajnálatos tény, hogy 2009-ben az előző évhez 
képest a képzések száma csökkent, ahogy a képzésben résztvevők száma is, vala-
mint kisebb bevétel realizálódott. 2009-től a Népegészségügyi Kar tanfolyamait az 
orvostovábbképzések között szerepeltetjük, a munkaerőpiaci negatív tényezők mel-
lett ez is okozta a negatív változásokat.

Tanulmányi rendszer, Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)
Célunk, hogy a Neptun rendszer teljes mértékben megfeleljen az aktuális jogsza-
bályoknak és biztosítsa a szabályos működést a hallgatói adminisztrációban és az 
oktatásszervezésben. A különböző egyetemi szervezetek igényi alapján folyamatos 
konzultáció zajlott a fejlesztő céggel az újabb fejlesztési irányokról. A tanév során 
új funkciók kialakítását készítettük elő. Bevezetésre került a kérvénykezelés, a pub-
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likációk kezelése, a DETEP adminisztrálása és a transscript előállítása. Teljes lett 
az oktatói FIR jelentés. A karok nagy része a Neptunból állítja elő az oklevelet, az 
oklevélmellékletet minden hallgató a Neptunból kapta meg. Elkészült a Neptun 
akadálymentesítése a látássérültek számára. Az év során átalakítottuk a pénzügyi 
adminisztrációt a szakfeladati rendről szóló jogszabálynak megfelelően, az SAP felé 
már ennek megfelelően továbbítjuk az adatokat. Az elmúlt tanévben 41.700 kur-
zust hirdettek a rendszerben, amelyre közel 650 ezer jelentkezés történt. A vizsga-
jelentkezések száma meghaladja a 330 ezret. A tanév során a rendszeren keresztül 
kifizetett hallgatói juttatás összege 2,7 milliárd forint volt, 211 ezer tétel. A hallgatói 
befizetések összege 2,63 milliárd forint volt, 135 ezer tétel. Aktívan bekapcsolód-
tunk a TAMOP 4.1.1. VIR projekt megvalósításába, ennek kapcsán jelentős adat-
tisztítást is kezdeményeztünk a karok felé.

EHIK
Az EHIK a Neptun tanulmányi rendszer központi üzemeltetési feladatait végzi. 
Feladatunk a rendszer paraméterezése, a különböző funkciókhoz szükséges szerep-
körök, sablonok karbantartása, jogosultság kezelése, a központi pénzügyi műveletek 
és adatszolgáltatások végrehajtása. 

Az EHIK szoros kapcsolatot tart a tanulmányi hivatalokkal, a Gazdasági Főigaz-
gatóság egységivel és a Rektori Hivatal többi igazgatóságaival. Támogatja a felhasz-
nálókat a rendszer használatában, a nagyobb változásokról, új funkciókról konzul-
tációt, oktatást szervez.

Munkánk során egyeztetünk a különböző szervezetek működésére vonatkozó 
igényiről, és folyamatosan konzultálunk a fejlesztő céggel az újabb fejlesztési irá-
nyokról. Célunk, hogy a Neptun teljes mértékben megfeleljen az aktuális jogsza-
bályoknak, és biztosítsa a szabályos működést a hallgatói adminisztrációban és ok-
tatásszervezésben.

Az EHIK az elmúlt évben is közreműködött a sikeres kapacitás akkreditációs 
anyag elkészítésében.

A DE Szenátusa előtt szereplő kérelmek (2009. szeptembertől 2010. június végéig)
Felsőfokú szakképzések szakképzési programjai

adóigazgatási szakügyintéző-hallgatói és tanulói jogviszonyban (GVK, •	
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
banki szakügyintéző-hallgatói és tanulói jogviszonyban (GVK, Balásházy János •	
Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés-tanulói jogvi-•	
szonyban (GYFK, Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium)

európai uniós üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
értékpapírpiaci szakügyintéző (GVK)•	
értékpapírpiaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
gazdálkodási menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, Discimus Közgazdasági Szakközépiskola)
ökológiai gazdálkodó (MÉK)•	
pénzügyi szakügyintéző-tanulói jogviszonyban (GVK, Balásházy János Mező-•	
gazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
projektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
reklámszervező felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban (GVK, EURO •	
Szakiskola és Szakközépiskola)
sportkommunikátor (BTK)•	
számviteli szakügyintéző-tanulói jogviszonyban (GVK, Balásházy János Mező-•	
gazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
webprogramozó (IK)•	

Alapképzési szakok indítása
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (MÉK)•	
sportszervező (GVK)•	

Alapképzési szak angol nyelvű indítása
gépészmérnöki (MK)•	

Mesterszakok létesítése
digitális bölcsészet (BTK)•	
klímaváltozási rendszer mérnöki (MÉK)•	
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MÉK)•	

Mesterszakok indítása
andragógia (BTK)•	
biotechnológia (TTK)•	
digitális bölcsészet (BTK)•	
gépészmérnöki (MK) (2 alkalommal)•	
hungarológia (BTK) (2 alkalommal)•	
kommunikáció- és médiatudomány (BTK)•	
környezetmérnöki (MK)•	
logisztikai menedzsment (GVK)•	
mezőgazdasági biotechnológus (MÉK)•	
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likációk kezelése, a DETEP adminisztrálása és a transscript előállítása. Teljes lett 
az oktatói FIR jelentés. A karok nagy része a Neptunból állítja elő az oklevelet, az 
oklevélmellékletet minden hallgató a Neptunból kapta meg. Elkészült a Neptun 
akadálymentesítése a látássérültek számára. Az év során átalakítottuk a pénzügyi 
adminisztrációt a szakfeladati rendről szóló jogszabálynak megfelelően, az SAP felé 
már ennek megfelelően továbbítjuk az adatokat. Az elmúlt tanévben 41.700 kur-
zust hirdettek a rendszerben, amelyre közel 650 ezer jelentkezés történt. A vizsga-
jelentkezések száma meghaladja a 330 ezret. A tanév során a rendszeren keresztül 
kifizetett hallgatói juttatás összege 2,7 milliárd forint volt, 211 ezer tétel. A hallgatói 
befizetések összege 2,63 milliárd forint volt, 135 ezer tétel. Aktívan bekapcsolód-
tunk a TAMOP 4.1.1. VIR projekt megvalósításába, ennek kapcsán jelentős adat-
tisztítást is kezdeményeztünk a karok felé.

EHIK
Az EHIK a Neptun tanulmányi rendszer központi üzemeltetési feladatait végzi. 
Feladatunk a rendszer paraméterezése, a különböző funkciókhoz szükséges szerep-
körök, sablonok karbantartása, jogosultság kezelése, a központi pénzügyi műveletek 
és adatszolgáltatások végrehajtása. 

Az EHIK szoros kapcsolatot tart a tanulmányi hivatalokkal, a Gazdasági Főigaz-
gatóság egységivel és a Rektori Hivatal többi igazgatóságaival. Támogatja a felhasz-
nálókat a rendszer használatában, a nagyobb változásokról, új funkciókról konzul-
tációt, oktatást szervez.

Munkánk során egyeztetünk a különböző szervezetek működésére vonatkozó 
igényiről, és folyamatosan konzultálunk a fejlesztő céggel az újabb fejlesztési irá-
nyokról. Célunk, hogy a Neptun teljes mértékben megfeleljen az aktuális jogsza-
bályoknak, és biztosítsa a szabályos működést a hallgatói adminisztrációban és ok-
tatásszervezésben.

Az EHIK az elmúlt évben is közreműködött a sikeres kapacitás akkreditációs 
anyag elkészítésében.

A DE Szenátusa előtt szereplő kérelmek (2009. szeptembertől 2010. június végéig)
Felsőfokú szakképzések szakképzési programjai

adóigazgatási szakügyintéző-hallgatói és tanulói jogviszonyban (GVK, •	
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
banki szakügyintéző-hallgatói és tanulói jogviszonyban (GVK, Balásházy János •	
Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés-tanulói jogvi-•	
szonyban (GYFK, Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium)

európai uniós üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
értékpapírpiaci szakügyintéző (GVK)•	
értékpapírpiaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
gazdálkodási menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, Discimus Közgazdasági Szakközépiskola)
ökológiai gazdálkodó (MÉK)•	
pénzügyi szakügyintéző-tanulói jogviszonyban (GVK, Balásházy János Mező-•	
gazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
projektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban •	
(GVK, EURO Szakiskola és Szakközépiskola)
reklámszervező felsőfokú szakképzés-tanulói jogviszonyban (GVK, EURO •	
Szakiskola és Szakközépiskola)
sportkommunikátor (BTK)•	
számviteli szakügyintéző-tanulói jogviszonyban (GVK, Balásházy János Mező-•	
gazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola)
webprogramozó (IK)•	

Alapképzési szakok indítása
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (MÉK)•	
sportszervező (GVK)•	

Alapképzési szak angol nyelvű indítása
gépészmérnöki (MK)•	

Mesterszakok létesítése
digitális bölcsészet (BTK)•	
klímaváltozási rendszer mérnöki (MÉK)•	
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (MÉK)•	

Mesterszakok indítása
andragógia (BTK)•	
biotechnológia (TTK)•	
digitális bölcsészet (BTK)•	
gépészmérnöki (MK) (2 alkalommal)•	
hungarológia (BTK) (2 alkalommal)•	
kommunikáció- és médiatudomány (BTK)•	
környezetmérnöki (MK)•	
logisztikai menedzsment (GVK)•	
mezőgazdasági biotechnológus (MÉK)•	
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politikatudomány (BTK)•	
tanári (hon és népismeret) mesterszak (BTK) •	

Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményi, továbbá képzési 
programjai

digitális filmtechnika (IK)•	
előadóművészet alapképzési szak – klasszikus szaxofon szakirány (ZK)•	
európai uniós szakfordító és üzleti angol kommunikáció (BTK)•	
felnőttképzési szervező (BTK, GYFK)•	
francia nyelvi referens és fordító (BTK)•	
gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő (BTK)•	
gyógytestnevelés tanítására felkészítő (GYFK)•	
helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász (ÁJK)•	
holland nyelvi referens és fordító (BTK)•	
HR-tanácsadó (ÁJK)•	
jelnyelvi képzés nyelvtanároknak a jelnyelv tanítására (BTK)•	
jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra (BTK)•	
jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő (ÁJK)•	
Közép-európai tanulmányok német nyelven (BTK)•	
közpolitikai elemző (ÁJK)•	
kulturális animáció (BTK)•	
lengyel nyelvi referens és fordító (BTK)•	
magyar mint idegen nyelv tanári szakmai kompetenciafejlesztő (BTK)•	
műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök (MK)•	
művelődésszervező (BTK, GYFK)•	
német nyelvi referens és fordító (BTK)•	
olasz nyelvi referens és fordító (BTK)•	
online marketing (GVK)•	
orosz nyelvi referens és fordító (BTK)•	

Akkreditált képzés új szakiránya
neveléstudományi mesterszak kora gyermekkor pedagógiája szakirány (BTK)•	

Tudományos tevékenység
A tanév során lezárult a doktori iskolák akkreditációja, a MAB valamennyi isko-

la működését megfelelőnek találta és 2014-ig akkreditálta. A 2009-ben kezdemé-
nyezett új doktori iskola (fogorvostudományok) létrehozását is támogatta a MAB, 
megalakulásáról pedig döntött a Szenátus, így a tanév végére 25 doktori iskola mű-
ködött az egyetemen. 

Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak közreműködésével tovább 
folytatódott az egyetemen született tudományos publikációk főbb adatainak nyil-

vántartására és a publikációk teljes terjedelmű feltöltésére is alkalmas egyetemi adat-
bázis feltöltése. A 2007-es és 2008-as után a 2009-es publikációk vonatkozásában 
is feltöltésre került az adatbázis, a május végi állapot szerint már 5206 közlemény 
szerepelt benne. A feltöltött publikációk kb. fele-fele arányban magyar illetve ide-
gen nyelvűek. A júniusi doktoravató ünnepségen második alkalommal adták át a 
Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést.

Az egyetem oktatói, kutatói sikeresen pályáztak a tudományos kutatás támoga-
tására. Az OTKA kutatási pályázatain két fordulóban 20 pályázat volt eredményes, 
összesen 441,584 millió forint támogatást nyerve el. Ezt egészíti ki a mobilitási 
pályázaton 4 programra elnyert 80 MFt, illetve az NKTH-val közös pályázaton 3 
projektre elnyert 195,919 MFt. Az NKTH Baross Gábor programjában is kiemel-
kedően sikeres volt az egyetem: infrastruktúra fejlesztésre 9 projekttel 326,13 MFt, 
kutatás-fejlesztésre 3 projekttel 77,946 MFt  támogatást nyertünk el. Az EU 7. ku-
tatás-fejlesztési keretprogramjában eddig 30 projektünk volt sikeres, ebből 22-nek 
már a szerződése is aláírásra került. 

A Tudományos Tanács (TT) a tanév során kettő, az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Tanács (EDHT) hét alkalommal tartott ülést. 

A TT megtárgyalta és elfogadta az egyetem új kutatás-fejlesztési-innovációs stra-
tégiáját, amely alapjául szolgált a sikeres kutatóegyetemi címpályázatnak, illetve az 
azzal párhuzamosan elnyert TÁMOP pályázatnak. A Tanács döntött az innovációs 
díj és a publikációs díj felterjesztésekről. Az innovációs díj nyertese (Győri Zoltán 
és munkatársai) egy csökkentett energiatartalmú lisztpótló készítmény, illetve az 
ezt tartalmazó lisztkeverék kifejlesztéséért kapta a díjat, míg a publikációs díjat a 
FASEB Journal (Erdélyi Katalin) és az Organic Letters (Herczeg Mihály) folyóirat-
okban megjelent közlemények, illetve a „Nemzet és szocializáció. A politika szerepe 
az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006.” című kötet (Szabó Il-
dikó) alapján kapták meg a kitüntetettek.

Az EDHT kidolgozta az egyetemi doktori szabályzat módosításait. A tanács elfo-
gadta az új doktori iskola alapítására benyújtott tervezetet. A tanács folyamatosan 
figyelemmel kísérte a doktori iskolák felkészülését a 2009. évi akkreditációs eljárás-
ra. Az EDHT a tanév során tartott ülésin döntött összesen 37 habilitált doktori cím 
adományozásáról és 148 egyetemi doktori (PhD) fokozat megadásáról.

Doktori Tanács Fokozatok száma (2009/2010)

Agrártudományi 16

Bölcsészettudományi 39

Orvostudományi 29
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politikatudomány (BTK)•	
tanári (hon és népismeret) mesterszak (BTK) •	

Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményi, továbbá képzési 
programjai

digitális filmtechnika (IK)•	
előadóművészet alapképzési szak – klasszikus szaxofon szakirány (ZK)•	
európai uniós szakfordító és üzleti angol kommunikáció (BTK)•	
felnőttképzési szervező (BTK, GYFK)•	
francia nyelvi referens és fordító (BTK)•	
gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő (BTK)•	
gyógytestnevelés tanítására felkészítő (GYFK)•	
helyi jogszabály-szerkesztő szakjogász (ÁJK)•	
holland nyelvi referens és fordító (BTK)•	
HR-tanácsadó (ÁJK)•	
jelnyelvi képzés nyelvtanároknak a jelnyelv tanítására (BTK)•	
jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra (BTK)•	
jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő (ÁJK)•	
Közép-európai tanulmányok német nyelven (BTK)•	
közpolitikai elemző (ÁJK)•	
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műszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök (MK)•	
művelődésszervező (BTK, GYFK)•	
német nyelvi referens és fordító (BTK)•	
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Akkreditált képzés új szakiránya
neveléstudományi mesterszak kora gyermekkor pedagógiája szakirány (BTK)•	

Tudományos tevékenység
A tanév során lezárult a doktori iskolák akkreditációja, a MAB valamennyi isko-

la működését megfelelőnek találta és 2014-ig akkreditálta. A 2009-ben kezdemé-
nyezett új doktori iskola (fogorvostudományok) létrehozását is támogatta a MAB, 
megalakulásáról pedig döntött a Szenátus, így a tanév végére 25 doktori iskola mű-
ködött az egyetemen. 

Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak közreműködésével tovább 
folytatódott az egyetemen született tudományos publikációk főbb adatainak nyil-

vántartására és a publikációk teljes terjedelmű feltöltésére is alkalmas egyetemi adat-
bázis feltöltése. A 2007-es és 2008-as után a 2009-es publikációk vonatkozásában 
is feltöltésre került az adatbázis, a május végi állapot szerint már 5206 közlemény 
szerepelt benne. A feltöltött publikációk kb. fele-fele arányban magyar illetve ide-
gen nyelvűek. A júniusi doktoravató ünnepségen második alkalommal adták át a 
Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést.

Az egyetem oktatói, kutatói sikeresen pályáztak a tudományos kutatás támoga-
tására. Az OTKA kutatási pályázatain két fordulóban 20 pályázat volt eredményes, 
összesen 441,584 millió forint támogatást nyerve el. Ezt egészíti ki a mobilitási 
pályázaton 4 programra elnyert 80 MFt, illetve az NKTH-val közös pályázaton 3 
projektre elnyert 195,919 MFt. Az NKTH Baross Gábor programjában is kiemel-
kedően sikeres volt az egyetem: infrastruktúra fejlesztésre 9 projekttel 326,13 MFt, 
kutatás-fejlesztésre 3 projekttel 77,946 MFt  támogatást nyertünk el. Az EU 7. ku-
tatás-fejlesztési keretprogramjában eddig 30 projektünk volt sikeres, ebből 22-nek 
már a szerződése is aláírásra került. 

A Tudományos Tanács (TT) a tanév során kettő, az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Tanács (EDHT) hét alkalommal tartott ülést. 

A TT megtárgyalta és elfogadta az egyetem új kutatás-fejlesztési-innovációs stra-
tégiáját, amely alapjául szolgált a sikeres kutatóegyetemi címpályázatnak, illetve az 
azzal párhuzamosan elnyert TÁMOP pályázatnak. A Tanács döntött az innovációs 
díj és a publikációs díj felterjesztésekről. Az innovációs díj nyertese (Győri Zoltán 
és munkatársai) egy csökkentett energiatartalmú lisztpótló készítmény, illetve az 
ezt tartalmazó lisztkeverék kifejlesztéséért kapta a díjat, míg a publikációs díjat a 
FASEB Journal (Erdélyi Katalin) és az Organic Letters (Herczeg Mihály) folyóirat-
okban megjelent közlemények, illetve a „Nemzet és szocializáció. A politika szerepe 
az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006.” című kötet (Szabó Il-
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Az EDHT kidolgozta az egyetemi doktori szabályzat módosításait. A tanács elfo-
gadta az új doktori iskola alapítására benyújtott tervezetet. A tanács folyamatosan 
figyelemmel kísérte a doktori iskolák felkészülését a 2009. évi akkreditációs eljárás-
ra. Az EDHT a tanév során tartott ülésin döntött összesen 37 habilitált doktori cím 
adományozásáról és 148 egyetemi doktori (PhD) fokozat megadásáról.

Doktori Tanács Fokozatok száma (2009/2010)

Agrártudományi 16

Bölcsészettudományi 39

Orvostudományi 29

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

72 73

Társadalomtudományi 17

Természettudományi 47
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Az EDHT megtárgyalt és támogatott 6 díszdoktori előterjesztést. Az egyetem 
honoris causa doktora lett az izraeli Yehuda Shoenfeld (ÁOK), a finn Aino Sallinen 
és Vikko Anttonen (BTK), lengyel Grzegorz W. Kołodko (KTK), az olasz Silvio Aime 
(TTK) és a francia Jean-Laurent Casanova (ÁOK). Az EDHT döntött a 2010. évi 
PhD keretszám tudományterületek közötti felosztásáról is. A tanév során kétszer 
ült össze a doktori iskolák vezetőinek fóruma, ahol a doktori képzést érintő aktuális 
feladatokról, problémákról tárgyaltak a rektori vezetés és az EDHT képviselőivel. 

Átdolgozásra, pontosításra került a tehetséggondozás új rendszere, a Szenátus el-
fogadta a működésre vonatkozó szabályzat módosítását. A program mostantól a 
teljesítményelvet helyezi előtérbe, s az egyetemi HÖK részvállalásával jelentős for-
rásbevonás segíti a teljesítmények méltó elismerését. A tehetséggondozás rendszere 
egybillesztődött a doktorképzéssel és a középiskolai tehetséggondozás egyetemi for-
máival. A Tehetségtanács a helyzetértékeléstől kezdve a szervezeti keretek kialakítá-
sán át az első teljes értékelési ciklusig vitte végig az átalakulási folyamatot.

Egyetemünk tudományos rangjának emelkedését jelenti, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tavaszi ülésén négy professzorunkat (Balla György, Pethő Attila, 
Solymosi László, S. Varga Pál) választotta levelező taggá, négy korábbi levelező tag 
(Antus Sándor, Gergely Pál, Görömbi András, Kertész András) pedig rendes tag lett. 
A tanév során újabb 8 oktatónk szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címet.

A Tudományos Igazgatóság részt vett a 2009. szeptember 25-én Európa-szerte 
megrendezésre került „Kutatók éjszakája” programsorozat, valamint a Magyar Tu-
domány Ünnepe egyetemi rendezvényinek előkészítésében, lebonyolításában.

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
2009 fordulópontot jelent a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

(DEENK) korszerű könyvtári szolgáltatásainak fejlesztésében. Az Európai Unió tá-
mogatásával megvalósuló pályázatokon a könyvtár 350 millió Ft támogatást nyert, 
az összeget informatikai szolgáltatások és az ennek alapját képező infrastruktúra 
fejlesztésére fordíthatja (TIOP 1.2.3. 100 millió Ft és TÁMOP 3.2.4. 250 millió 
Ft). A pályázatok modern könyvtár informatikai szolgáltatások bevezetésére adnak 
lehetőséget, melynek minden magyarországi felhasználó és egyetemi polgár a ha-
szonélvezője lesz. 

A DEENK országos feladatként az ODR adatbázis gondozását látja el és egy-
ben a legtöbb könyvtárközi kölcsönzést teljesítő intézmény. A pályázati támogatás 
egyik prioritása, hogy a továbbfejlesztett országos szolgáltatást biztosítsa a kibőví-
tett MOKKA adatbázis más központi szolgáltatásokkal (NPA, IKB, MATARKA, 
HUMANUS, NDA – ezzel elsősorban a folyóirat, cikk és hálózati elektronikus 
dokumentumok felé nyitva) együttműködve, teljessé téve a Magyarországon fellel-
hető és információszolgáltatásba bevonható dokumentumok körét. A szolgáltatás-
hoz a hozzáférést az „ODR portál”, a könyvtárak, illetve magánszemélyek számára 
kialakított kérésindító felület teszi lehetővé, mely tartalmazza a kérések irányítását 
segítő rendszert is. A fejlesztési igényeket a partner könyvtárakhoz eljuttatott online 
kérdőíven mértük fel, és ugyancsak feltérképeztük a jelenlegi ODR szolgáltatások-
kal való elégedettséget.

A helyi és országos együttműködéssel, a pályázat eredményeként, differenciált 
könyvtári szolgáltatás nyújtásával lehetővé válik a tudományos, közismereti és di-
gitális tartalmak interaktív portálokon történő terjesztése és széleskörű elérése. Az 
egyetemen létrehozott tudás- és információhalmaz közérthető formába rendezése és 
a partner középiskolák honlapján való strukturált megjelenítése hatékonyan segíti 
az ifjúság műveltségét és korszerű tudásának megszerzését, versenyképességét a fel-
sőoktatásba való bekerülésével.

Pályázati támogatással egyetemi feladatként új technológiákat tervez a DEENK 
értéknövelt szolgáltatások közvetítésére. Az Egyetemi Könyvtár hét eltérő adott-
ságú könyvtári egységében biztosítja majd az egységes színvonalú, 24 órás távoli 
elérésű szolgáltatásainak bővített skáláját (dokumentumkölcsönzés, hosszabbítás, 
biratkozás). Az egyetemi oktatás számára elektronikus tananyagok előállítását és 
dedikált hálózaton történő szolgáltatását tervezi. A felhasználók gyorsabb kiszolgá-
lására önkiszolgáló kölcsönző gép beállítása a cél. 

Az olvasók közvetlen tájékoztatása érdekében online kapcsolatfelvételi lehetőség 
nyílik meg, így a könyvtárat használók a modern és napjainkban népszerű kommu-
nikációs csatornák (MSN, Skype) valamelyikén keresztül is megkereshetik a könyv-
tárat kérdésikkel. A tájékoztatási célú SMS szolgáltatás eredményeképpen az olvasó 
a mobiljára kaphat üzenetet kölcsönzésének lejáratáról vagy előjegyzéséről.

A digitális tartalmak közvetítéséhez megfelelő kompetenciával rendelkező könyv-
tári szakemberek szükségesek, ezért az egyetemi könyvtárosok számára nyelvi tanfo-
lyamokat (angol, német) és akkreditált továbbképzéseket szervez az intézmény.

Szervezeti változások
Az Egyetemi Könyvtár egységeként alakult meg a Debreceni Egyetemi Múzeum. 

A DEENK 2009-ben módosított működési rendje szerint küldetése a Debreceni 
Egyetem múltjának feltárása, az egyetemi közösség és az érdeklődők informálása, 
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Az EDHT megtárgyalt és támogatott 6 díszdoktori előterjesztést. Az egyetem 
honoris causa doktora lett az izraeli Yehuda Shoenfeld (ÁOK), a finn Aino Sallinen 
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(TTK) és a francia Jean-Laurent Casanova (ÁOK). Az EDHT döntött a 2010. évi 
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ült össze a doktori iskolák vezetőinek fóruma, ahol a doktori képzést érintő aktuális 
feladatokról, problémákról tárgyaltak a rektori vezetés és az EDHT képviselőivel. 

Átdolgozásra, pontosításra került a tehetséggondozás új rendszere, a Szenátus el-
fogadta a működésre vonatkozó szabályzat módosítását. A program mostantól a 
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máival. A Tehetségtanács a helyzetértékeléstől kezdve a szervezeti keretek kialakítá-
sán át az első teljes értékelési ciklusig vitte végig az átalakulási folyamatot.

Egyetemünk tudományos rangjának emelkedését jelenti, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tavaszi ülésén négy professzorunkat (Balla György, Pethő Attila, 
Solymosi László, S. Varga Pál) választotta levelező taggá, négy korábbi levelező tag 
(Antus Sándor, Gergely Pál, Görömbi András, Kertész András) pedig rendes tag lett. 
A tanév során újabb 8 oktatónk szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címet.

A Tudományos Igazgatóság részt vett a 2009. szeptember 25-én Európa-szerte 
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Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
2009 fordulópontot jelent a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
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dokumentumok felé nyitva) együttműködve, teljessé téve a Magyarországon fellel-
hető és információszolgáltatásba bevonható dokumentumok körét. A szolgáltatás-
hoz a hozzáférést az „ODR portál”, a könyvtárak, illetve magánszemélyek számára 
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segítő rendszert is. A fejlesztési igényeket a partner könyvtárakhoz eljuttatott online 
kérdőíven mértük fel, és ugyancsak feltérképeztük a jelenlegi ODR szolgáltatások-
kal való elégedettséget.
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elérésű szolgáltatásainak bővített skáláját (dokumentumkölcsönzés, hosszabbítás, 
biratkozás). Az egyetemi oktatás számára elektronikus tananyagok előállítását és 
dedikált hálózaton történő szolgáltatását tervezi. A felhasználók gyorsabb kiszolgá-
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tári szakemberek szükségesek, ezért az egyetemi könyvtárosok számára nyelvi tanfo-
lyamokat (angol, német) és akkreditált továbbképzéseket szervez az intézmény.

Szervezeti változások
Az Egyetemi Könyvtár egységeként alakult meg a Debreceni Egyetemi Múzeum. 

A DEENK 2009-ben módosított működési rendje szerint küldetése a Debreceni 
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kiállításokkal az egyetem tárgyi és szellemi örökségének megismertetése és az intéz-
mény társadalmi kapcsolatainak ápolása. A múzeum feladata, hogy reprezentálja 
és népszerűsítse a 100 éves egyetemet, PR és marketing stratégiájának szerves része 
legyen. Gyűjteményének elhelyezésére és működtetésére az Egyetemi Könyvtár al-
ternatív javaslatot terjesztett elő. 

A könyvtár szervezeti kereti között működő Debreceni Egyetemi Kiadó 2009. 
június 25-től – a Szenátus döntését követően – az egyetem központi egységévé vált. 
A kiadó központi egységként való megjelenése a jegyzettámogatás egységes kezelésé-
ben, felhasználásában jelent előrelépést, amely a karok, centrumok igényinek teljes 
körű figyelembevételével valósul meg. 

A gyűjtemény
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) a Debreceni 

Egyetem egyik legösszetettebb, az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támoga-
tó háttérintézménye maradéktalanul eleget tett alapfeladatainak. Korszerű könyvtá-
ri eszközökkel támogatta az egyetemen folyó oktatást és kutatást, ellátta nemzeti és 
regionális könyvtári feladatait. 

A gazdasági válság elsősorban a folyóirat kiadásban éreztette hatását, a korábbi 
évekhez viszonyítva valamivel kevesebb új címféleség (700 körül) érkezett köteles 
példányként. Egyetlen évben sem volt még ennyi késve megjelenő vagy szünetelő 
kiadvány, különösen a pályázati pénzből kiadott periodikumok megjelenése akado-
zott vagy végleg abba is maradt. 

2009-ben a külföldi folyóiratok beszerzésére a Debreceni Egyetem közbeszerzési 
pályázatot írt ki. A felhívást két szállító, a Sweets és EBCO cég vásárolta meg, de 
csak egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát időre. A Bíráló Bizottság a pályázatot 
érvénytelennek nyilvánította, az eljárást 2010-ben meg kell ismételni. 

A nemzetközi cserepartnerekkel folytatott kapcsolat eredményeképpen több mint 
félezer értékes, külföldi könyvvel gazdagodtak a tagkönyvtárak. Nagy eredménynek 
könyvelhetjük el ezt a tényt, annál is inkább, mivel a kapott dokumentumok értéke 
háromszorosa a küldött dokumentumok értékének.

Szolgáltatások
A DEENK korszerű, a könyvtár helyétől és nyitvatartási idejétől független inter-

netes szolgáltatások bevezetésével könnyítette meg a könyvtárat használó egyetemi 
polgárok munkáját. 

2010 elején indult el a könyvek raktárból való kikérésére az online raktári •	
modul, amelynek segítségével nem csupán jelentős időt takaríthatnak meg az 
olvasók, hanem követhetik a raktári kérések aktuális állapotát is. Mód van to-
vábbi elektronikus szolgáltatásokra is pl. a kölcsönzések elektronikus hosszab-
bítására, előjegyzések kérésére.

A TANDEM szolgáltatással a hallgatók online meg tudják rendelni a digita-•	
lizált, kötelező tananyagaikat nyomtatásra. „A világ bármely pontjáról nyom-
tathatunk!” program pedig lehetőséget ad az olvasók számára dokumentumok 
nyomtatására nem csupán az egyetem minden campusáról, de bármely más 
helyről is. A nyomtatás az olvasó jelenlétében bármely tagkönyvtárban tör-
ténhet. A szolgáltatások hátterét az új, nagy teljesítményű fénymásoló gépek 
adják. A gépek működtetése az olvasójegyre ragasztott matricával történik, az 
egyenleget a hallgatók a kölcsönzésben tudják feltöltetni. 
A DEENK továbbra is kiemelten kezelte az elektronikus adatbázisok beszer-•	
zését és az egyetemi polgárok számára történő hozzáférést. A Debreceni Egye-
temen 57 adatbázis használatára van lehetőség és több mint 27 000 a kurrens, 
elektronikusan hozzáférhető teljes szövegű folyóiratok száma. Különösen nagy 
jelentőségű ez az arányeltolódás az online folyóiratok javára akkor, amikor je-
lentősen csökkent a nyomtatott formában előfizetett külföldi periodikumok 
száma. 
Tovább folytatódott a Debreceni Egyetem szellemi termését szétsugárzó •	
adattárak fejlesztése és feltöltése. 2009-ben a Publikációs Adatbázisba (PA) 
nagyarányú retrospektív feltöltés kezdődött az Informatikai Kar és a Szilárdtest 
Fizika Tanszék állományából. A Debreceni Egyetemi Archívumba (DEA) 
szakdolgozatokat hat kar tölt fel rendszeresen, dokumentált módon (Kari 
Határozat, Elhelyezési nyilatkozat, Titkosítási melléklet). A PhD dolgozatok 
esetében kialakult az együttműködés az ODT adatbázisával, nyilvántartásával. 
A tudományos publikációknál egyedi esetben van lehetőség a teljes szöveg 
nyitására, egyébként zárt gyűjteményt képeznek. 
A Magyar Digitális Képkönyvtár az Oktatási és Kulturális Minisztérium tá-•	
mogatásával, az Országos Széchényi Könyvtár irányításával, 48 könyvtár rész-
vételével megvalósult projekt, a gyűjtemény jelenleg mintegy 40 000 digitális 
képet tartalmaz. A Képkönyvtár létrehozásában részt vett a DEENK is, az 
egyetem történetét bemutató fotóalbumok képeinek és Nyíreő István egyetemi 
könyvtár igazgató ex libris gyűjteményének digitalizálásával. 
A könyvtár által használt Corvina számítógépes rendszer továbbfejlesztése le-•	
hetőséget nyújt a Neptunhoz kapcsolódva az olvasói adatok betöltésére és a 
családi olvasójegyek bevezetésére, s kezelésére. Megkezdődött a Zeneművé-
szeti Kar könyvtári állományának számítógépre vitele és a Történelmi Intézet 
könyvtára elkezdte a Corvina használatát saját kölcsönzési forgalmának re-
gisztrálására.
Elkészült a Termékinformációs Adatbázis (TER) új verziója, WEB-es kereső-•	
felületének konfigurálása. A 180 000 dokumentumot (termékismertetők, pros- 
pektusok, műszaki előírások, szerelési utasítások stb.) tartalmazó adatbázis a 
Műszaki Könyvtár honlapján érhető el.
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A könyvtár új szolgáltatásként indította meg a Születésnapi/Ünnepi Krónika-•	
szolgáltatását, amely egy adott nap sajtójából kínál összeállítást az ünnepelt 
számára, ezt aprónyomtatványokkal, plakátokkal, fényképekkel színesíti. Az 
eredeti dokumentumokról készült másolatokból és a választható borítóból 
elektronikus könyv készül, amelyből a kinyomtatás után a könyvtár könyvkötő 
műhelye készít egyedi, egyetlen példányos kiadványt.

Rendezvények
2009. július 9–11. között Debrecen adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egye-

sülete 41. vándorgyűlésének. Az MKE mellett a hazai könyvtárosok szakmai ta-
lálkozójának házigazdája a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, 
a Méliusz Juhász Péter Megyi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a MKE 
Hajdú-Bihar Megyi Szervezete volt. A konferencia tisztelgett Kálvin születésének 
500. évfordulója előtt, Debrecen szellemiségéhez igazodva témája a „Könyvtárosok 
a tehetségekért – a reformációtól napjainkig” volt. A plenáris ülésen, ill. a szekció-
programokon mintegy 800 könyvtáros vett részt, ajánlást fogalmazva a döntésho-
zók számára a könyvtárak fontos szerepéről a tehetséggondozásban. 

Az intézmény és munkatársai elhivatottak az olvasáskultúra és a digitális írástudás 
népszerűsítésében, terjesztésében, ezt a célt pályázati támogatással valósítja meg. 
Az Egyetemi Könyvtár minden évben több korosztályhoz szóló olvasásnépszerűsítő 
programot indított a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos rendez-
vénysorozat keretében, amely az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. A programsorozatban az 
intézmény 10 éve vesz részt minden korosztályt bevonva, a könyvtár kapuit szélesre 
tárva. Szokássá vált a hazai könyvtárak életében és óriási lehetőséget jelent, hogy 
októberben könyvtári éjszaka keretében új oldalukról mutatkoznak be olvasóik és a 
szélesebb rétegek előtt. Közönséget invitáló, érdekes és szórakoztató programokkal 
hívják fel szolgáltatásaikra a nagyközönség figyelmét. 

A program keretében könyvtárunk számos élményt adó, az olvasást- és a könyv-
tárakat népszerűsítő családi és közösségi rendezvénnyel, rendkívüli nyitva tartással, 
kedvezményes biratkozási akciókkal hívta fel minden korosztály figyelmét a könyv-
tárak és az olvasás fontosságára. 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által meghirdetett NAGY–KULTÚRA pályázatára programcsoma-
got dolgozott ki „A papirusztekercstől az e-Könyvtárakig” – A Múlt és Jövő találko-
zása egy helyen témakörben. A program az iskolák között is nagy népszerűségnek 
örvendett, a látogatásokra 11 közoktatási intézmény jelentkezett 43 csoportban 820 
tanulóval. A 2009/2010-es tanév első félévében több mint 500 diák látogatta meg 
a könyvtárat megismerve a gyűjteményét és a szolgáltatásait. 

A Debreceni Egyetemi Kiadó új kötetinek megismertetésére könyvbemutató-
kat szervezett, így az Orbis Litterarum – Világirodalmi Sorozat 17. és 18. kötetét 
mutatta be. A Kazinczy életműkiadás első három kötetének hivatalos bemutatója 
kapcsolódott a Kazinczy és a Magyar Nyelv Éve programsorozat keretében 2009. 
október 15–17. között megrendezésre kerülő, az emlékév hivatalos tudományos 
konferenciájához.

A DEENK az elmúlt időszakban 12 kiállítást rendezett neves személyiségekre, 
évfordulókra emlékezve, egyetemi  és városi intézményekkel együttműködve. 

Stratégiai Bizottság
Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

2009. június 1-től kezdődően a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság titkári felada-
tainak ellátása visszakerült a Pályázati Igazgatóság hatáskörébe. A titkári teendők 
közé tartozik az ülések megszervezése és az emlékeztető anyagok elkészítése. Ezen 
túlmenően a Pályázati Igazgatóság beszámolókkal segítette a Bizottság munkáját az 
egyetem pályázati tevékenységéről, így biztosítva a megfelelő információáramlást a 
három centrum, a Gazdasági Főigazgatóság, a Fejlesztési Igazgatóság, a Tudás- és 
Technológia Transzfer Iroda, a központi egységek között, valamint Az INNOVA- 
Észak-Alföld között.

Egységes egyetemi adatbázis
A pályázati tevékenységhez szükség volt egy központi adatbázis létrehozására, 

hogy a Debreceni Egyetem nevében beadott pályázatokban azonos információk 
szerepeljenek. Az adatbázis 2009-ben készült, mely általános egyetemi, pénzügyi, 
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokat tartalmaz a 2007-es évtől kezdődő-
en. A tábla a változásoknak, felmerülő kéréseknek megfelelően folyamatosan frissül, 
az aktuális adatbázis megtalálható az egyetemi portál Kutatás, Fejlesztés, Innováció 
című oldalon, segítséget nyújtva a pályázóknak. 

Pályázati honlap
2009 végén Kutatás, Fejlesztés, Innováció címmel új oldal jött létre az egyetemi 

portálon. Az oldal kialakításának célja az egyetemen pályázni szándékozók munká-
jának megkönnyítése volt. 

Az oldal naprakész információkat tartalmaz az aktuális hazai és EU-s pályázati 
felhívásokról (Új Magyarország Fejlesztési Terv, Nemzeti Kutatási és Technológiai 
 Hivatal), a pályázati anyagokban történt módosításokról, a megjelenő hírekről egy-
aránt. 

Az aktuális hírek mellett általános egyetemi információk is megtalálhatóak az ol-
dalon, ahol a pályázók információt kaphatnak a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság 
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tárva. Szokássá vált a hazai könyvtárak életében és óriási lehetőséget jelent, hogy 
októberben könyvtári éjszaka keretében új oldalukról mutatkoznak be olvasóik és a 
szélesebb rétegek előtt. Közönséget invitáló, érdekes és szórakoztató programokkal 
hívják fel szolgáltatásaikra a nagyközönség figyelmét. 

A program keretében könyvtárunk számos élményt adó, az olvasást- és a könyv-
tárakat népszerűsítő családi és közösségi rendezvénnyel, rendkívüli nyitva tartással, 
kedvezményes biratkozási akciókkal hívta fel minden korosztály figyelmét a könyv-
tárak és az olvasás fontosságára. 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által meghirdetett NAGY–KULTÚRA pályázatára programcsoma-
got dolgozott ki „A papirusztekercstől az e-Könyvtárakig” – A Múlt és Jövő találko-
zása egy helyen témakörben. A program az iskolák között is nagy népszerűségnek 
örvendett, a látogatásokra 11 közoktatási intézmény jelentkezett 43 csoportban 820 
tanulóval. A 2009/2010-es tanév első félévében több mint 500 diák látogatta meg 
a könyvtárat megismerve a gyűjteményét és a szolgáltatásait. 

A Debreceni Egyetemi Kiadó új kötetinek megismertetésére könyvbemutató-
kat szervezett, így az Orbis Litterarum – Világirodalmi Sorozat 17. és 18. kötetét 
mutatta be. A Kazinczy életműkiadás első három kötetének hivatalos bemutatója 
kapcsolódott a Kazinczy és a Magyar Nyelv Éve programsorozat keretében 2009. 
október 15–17. között megrendezésre kerülő, az emlékév hivatalos tudományos 
konferenciájához.

A DEENK az elmúlt időszakban 12 kiállítást rendezett neves személyiségekre, 
évfordulókra emlékezve, egyetemi  és városi intézményekkel együttműködve. 

Stratégiai Bizottság
Stratégiai és Fejlesztési Bizottság

2009. június 1-től kezdődően a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság titkári felada-
tainak ellátása visszakerült a Pályázati Igazgatóság hatáskörébe. A titkári teendők 
közé tartozik az ülések megszervezése és az emlékeztető anyagok elkészítése. Ezen 
túlmenően a Pályázati Igazgatóság beszámolókkal segítette a Bizottság munkáját az 
egyetem pályázati tevékenységéről, így biztosítva a megfelelő információáramlást a 
három centrum, a Gazdasági Főigazgatóság, a Fejlesztési Igazgatóság, a Tudás- és 
Technológia Transzfer Iroda, a központi egységek között, valamint Az INNOVA- 
Észak-Alföld között.

Egységes egyetemi adatbázis
A pályázati tevékenységhez szükség volt egy központi adatbázis létrehozására, 

hogy a Debreceni Egyetem nevében beadott pályázatokban azonos információk 
szerepeljenek. Az adatbázis 2009-ben készült, mely általános egyetemi, pénzügyi, 
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokat tartalmaz a 2007-es évtől kezdődő-
en. A tábla a változásoknak, felmerülő kéréseknek megfelelően folyamatosan frissül, 
az aktuális adatbázis megtalálható az egyetemi portál Kutatás, Fejlesztés, Innováció 
című oldalon, segítséget nyújtva a pályázóknak. 

Pályázati honlap
2009 végén Kutatás, Fejlesztés, Innováció címmel új oldal jött létre az egyetemi 

portálon. Az oldal kialakításának célja az egyetemen pályázni szándékozók munká-
jának megkönnyítése volt. 

Az oldal naprakész információkat tartalmaz az aktuális hazai és EU-s pályázati 
felhívásokról (Új Magyarország Fejlesztési Terv, Nemzeti Kutatási és Technológiai 
 Hivatal), a pályázati anyagokban történt módosításokról, a megjelenő hírekről egy-
aránt. 

Az aktuális hírek mellett általános egyetemi információk is megtalálhatóak az ol-
dalon, ahol a pályázók információt kaphatnak a Stratégiai és Fejlesztési Bizottság 
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működéséről, a Pályázatnyilántartó-rendszer használatáról. Továbbá itt megtalál-
hatják a pályázatokhoz szükséges információkat tartalmazó adatbázist és különböző 
dokumentumokat (alapító okirat, törzskönyvi igazolás, Szellemitulajdon- kezelési 
szabályzat, Esélyegyenlőségi terv, Fenntartható Fejlődési Stratégia, Intézményfej-
lesztési Terv).

Általános, napi feladatok
A Pályázati Igazgatóság napi, állandó feladatai közé tartozik többek között az új 

pályázati felhívások megjelenésének nyomon követés, valamint a megjelenő pályá-
zatokkal kapcsolatos hírek változások figyelemmel kísérése és az érintettek tájékoz-
tatása. A Pályázati Igazgatóság folyamatos tájékoztatást nyújt ezekről a hírekről a 
Centrum/TEK stratégiai igazgatói, illetve a Technológia Transzfer Iroda igazgatója 
felé. További feladat a pályázók információkkal történő ellátása a pályázatok beadá-
sával (adatszolgáltatás, aláíratás) kapcsolatban. Ez részben az egyetemi honlapon 
keresztül, részben közvetlen levelek formájában történik. A Pályázati Igazgatóság 
figyelemmel kíséri továbbá a Pályázatnyilvántartó-rendszer működését, illetve se-
gítséget nyújt működéséhez a felhasználóknak. Az egyetemi portálon kialakított 
Pályázati oldalt folyamatosan frissíti és fejleszti, illetve nyomon követi az egyetemi 
pályázatok státuszváltozását. Emellett elvégzi az ad hoc módon jelentkező feladato-
kat.

Kutatók Éjszakája
A Pályázati Igazgatóság 2009 augusztusában csatlakozott a Kutatók Éjszakája a 

Debreceni Egyetemen 2009 című rendezvény szervezéshez. Feladata volt a szervezés 
mellett az adminisztrációs feladatok ellátása, szerződés előkészítés, pénzügyi elszá-
molás, kapcsolattartás. 2009 októberében elkezdte a Tudományos Igazgatósággal és 
az INNOVA-val a 2010-es Kutatók Éjszakája című rendezvény szervezését. A szer-
vezés során segítséget nyújtott a pályázatok előkészítésében, illetve kapcsolatot tart 
a főszervező Tempus Közalapítvánnyal, valamint az egyetem oktatóival, kutatóival 
és az INNOVA-val.

Pályázatok nyomon követése
2009 októberében elkészítette az „Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati 

helyzetkép 2009.” című anyagot, mely a 2009-ben nyertes, beadott, illetve még 
folyamatban lévő egyetemi pályázatokat tartalmazza. Emellett összegyűjtötte a 
Centrumok/TEK, illetve Központi Egységek egyéb hazai és európai uniós felhívá-
son nyertes, beadott, és folyamatban lévő pályázatokat 2009-re vonatkozólag (FP7, 
NKTH, OTKA). 

Az Igazgatóság a felállított adatbázist és a Pályázatnyilvántartó-rendszert felhasz-
nálva nyomon követi az egyetem pályázati tevékenységét, valamint folyamatos, ak-

tuális pályázati helyzetkép kialakítására törekszik, melyek naprakész információkkal 
szolgálnak a vezetés számára.

Kapcsolatépítés
A Pályázati Igazgatóság a 2009/2010-es tanévben kapcsolatrendszert épített ki az 

egyetem minden egységével (AGTC/TEK/OEC, Gazdasági Főigazgatóság, Tudás- 
és Technológia Transzfer Iroda, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Fejlesztési Igazga-
tóság), ahol pályázatokkal foglalkoznak. Ezen túl az egyetemmel szerződésben álló 
INNOVA-Észak- Alfölddel is kapcsolatban áll. 

Tervek
2010-re nézve a Pályázati Igazgatóság fontos feladatnak tartja az egyetemi pályá-

zati rendszer átláthatóbbá tételét, a Pályázatnyilvántartó- rendszer töltöttségének ja-
vítását az információs hálózat bővítését, segítségnyújtást az oktatóknak, kutatóknak 
a pályázati rendszerben való kiigazodásban.

Tudás- és Technológia Transzfer Iroda
A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda (DE TTI) a 

Debreceni Egyetem proaktív támogató szervezete, mely segíti az egyetem vezetését 
és dolgozóit a kutató és vállalkozó egyetem létrehozásában és hozzájárul a kutatá-
si eredmények hasznosulásához. A DE TTI a Rektor közvetlen irányítása mellett, 
egyetemi szinten fogja össze az innovációs folyamatokat. A DE TTI elmúlt három 
évének eredményit az alábbiak szerint ismertetjük: 

A DE TTI jelenleg több mint húsz technológiát/szabadalmi bejelentést kezel 
a Szellemitulajdon-kezelési szabályzat rendelkezésinek megfelelően. A jogi vonatko-
zású feladatok közé tartozik az egyetem és az egyetemmel együttműködő gazdasági 
társaságok közötti szerződéses viszonyok szakszerű kezelése, ügyelve az egyetem 
érdekinek megtartására (pl. licencszerződések, kutatási megbízási szerződések). 
Szerződéses formában rögzítésre kerültek a Debreceni Egyetem és a területén és 
környezetében tevékenykedő, illetve az egyetemi infrastruktúrát igénybe vevő cé-
gek (mintegy 30 vállalkozás) közötti együttműködések kereti. A szerződéses jog-
viszonyok rendezésén túl az innovációhoz köthető különböző jogi feladatok (pl. 
hasznosító vállalkozások alapítása) ellátása is az Iroda hatáskörébe tartozik.

Elkészült a Debreceni Egyetem tudástérképe, 214 kutatócsoport felmérésével. 
A tudástérkép feldolgozása során a DE TTI hasznosíthatósági és jogi szempontból 
kategóriákba sorolta a projekteket. Kiválasztásra kerültek a hasznosítási szempont-
ból legígéretesebb projektek, melyek további üzleti szempontú vizsgálata jelenleg is 
folyik. 

Tovább erősödött az együttműködés a Richter Gedeon Nyrt. és a Debreceni 
Egyetem között. 2010-ben már két alkalommal került sor a DE TTI aktív közre-
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működéséről, a Pályázatnyilántartó-rendszer használatáról. Továbbá itt megtalál-
hatják a pályázatokhoz szükséges információkat tartalmazó adatbázist és különböző 
dokumentumokat (alapító okirat, törzskönyvi igazolás, Szellemitulajdon- kezelési 
szabályzat, Esélyegyenlőségi terv, Fenntartható Fejlődési Stratégia, Intézményfej-
lesztési Terv).

Általános, napi feladatok
A Pályázati Igazgatóság napi, állandó feladatai közé tartozik többek között az új 

pályázati felhívások megjelenésének nyomon követés, valamint a megjelenő pályá-
zatokkal kapcsolatos hírek változások figyelemmel kísérése és az érintettek tájékoz-
tatása. A Pályázati Igazgatóság folyamatos tájékoztatást nyújt ezekről a hírekről a 
Centrum/TEK stratégiai igazgatói, illetve a Technológia Transzfer Iroda igazgatója 
felé. További feladat a pályázók információkkal történő ellátása a pályázatok beadá-
sával (adatszolgáltatás, aláíratás) kapcsolatban. Ez részben az egyetemi honlapon 
keresztül, részben közvetlen levelek formájában történik. A Pályázati Igazgatóság 
figyelemmel kíséri továbbá a Pályázatnyilvántartó-rendszer működését, illetve se-
gítséget nyújt működéséhez a felhasználóknak. Az egyetemi portálon kialakított 
Pályázati oldalt folyamatosan frissíti és fejleszti, illetve nyomon követi az egyetemi 
pályázatok státuszváltozását. Emellett elvégzi az ad hoc módon jelentkező feladato-
kat.

Kutatók Éjszakája
A Pályázati Igazgatóság 2009 augusztusában csatlakozott a Kutatók Éjszakája a 

Debreceni Egyetemen 2009 című rendezvény szervezéshez. Feladata volt a szervezés 
mellett az adminisztrációs feladatok ellátása, szerződés előkészítés, pénzügyi elszá-
molás, kapcsolattartás. 2009 októberében elkezdte a Tudományos Igazgatósággal és 
az INNOVA-val a 2010-es Kutatók Éjszakája című rendezvény szervezését. A szer-
vezés során segítséget nyújtott a pályázatok előkészítésében, illetve kapcsolatot tart 
a főszervező Tempus Közalapítvánnyal, valamint az egyetem oktatóival, kutatóival 
és az INNOVA-val.

Pályázatok nyomon követése
2009 októberében elkészítette az „Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati 

helyzetkép 2009.” című anyagot, mely a 2009-ben nyertes, beadott, illetve még 
folyamatban lévő egyetemi pályázatokat tartalmazza. Emellett összegyűjtötte a 
Centrumok/TEK, illetve Központi Egységek egyéb hazai és európai uniós felhívá-
son nyertes, beadott, és folyamatban lévő pályázatokat 2009-re vonatkozólag (FP7, 
NKTH, OTKA). 

Az Igazgatóság a felállított adatbázist és a Pályázatnyilvántartó-rendszert felhasz-
nálva nyomon követi az egyetem pályázati tevékenységét, valamint folyamatos, ak-

tuális pályázati helyzetkép kialakítására törekszik, melyek naprakész információkkal 
szolgálnak a vezetés számára.

Kapcsolatépítés
A Pályázati Igazgatóság a 2009/2010-es tanévben kapcsolatrendszert épített ki az 

egyetem minden egységével (AGTC/TEK/OEC, Gazdasági Főigazgatóság, Tudás- 
és Technológia Transzfer Iroda, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Fejlesztési Igazga-
tóság), ahol pályázatokkal foglalkoznak. Ezen túl az egyetemmel szerződésben álló 
INNOVA-Észak- Alfölddel is kapcsolatban áll. 

Tervek
2010-re nézve a Pályázati Igazgatóság fontos feladatnak tartja az egyetemi pályá-

zati rendszer átláthatóbbá tételét, a Pályázatnyilvántartó- rendszer töltöttségének ja-
vítását az információs hálózat bővítését, segítségnyújtást az oktatóknak, kutatóknak 
a pályázati rendszerben való kiigazodásban.

Tudás- és Technológia Transzfer Iroda
A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda (DE TTI) a 

Debreceni Egyetem proaktív támogató szervezete, mely segíti az egyetem vezetését 
és dolgozóit a kutató és vállalkozó egyetem létrehozásában és hozzájárul a kutatá-
si eredmények hasznosulásához. A DE TTI a Rektor közvetlen irányítása mellett, 
egyetemi szinten fogja össze az innovációs folyamatokat. A DE TTI elmúlt három 
évének eredményit az alábbiak szerint ismertetjük: 

A DE TTI jelenleg több mint húsz technológiát/szabadalmi bejelentést kezel 
a Szellemitulajdon-kezelési szabályzat rendelkezésinek megfelelően. A jogi vonatko-
zású feladatok közé tartozik az egyetem és az egyetemmel együttműködő gazdasági 
társaságok közötti szerződéses viszonyok szakszerű kezelése, ügyelve az egyetem 
érdekinek megtartására (pl. licencszerződések, kutatási megbízási szerződések). 
Szerződéses formában rögzítésre kerültek a Debreceni Egyetem és a területén és 
környezetében tevékenykedő, illetve az egyetemi infrastruktúrát igénybe vevő cé-
gek (mintegy 30 vállalkozás) közötti együttműködések kereti. A szerződéses jog-
viszonyok rendezésén túl az innovációhoz köthető különböző jogi feladatok (pl. 
hasznosító vállalkozások alapítása) ellátása is az Iroda hatáskörébe tartozik.

Elkészült a Debreceni Egyetem tudástérképe, 214 kutatócsoport felmérésével. 
A tudástérkép feldolgozása során a DE TTI hasznosíthatósági és jogi szempontból 
kategóriákba sorolta a projekteket. Kiválasztásra kerültek a hasznosítási szempont-
ból legígéretesebb projektek, melyek további üzleti szempontú vizsgálata jelenleg is 
folyik. 

Tovább erősödött az együttműködés a Richter Gedeon Nyrt. és a Debreceni 
Egyetem között. 2010-ben már két alkalommal került sor a DE TTI aktív közre-

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

80 81

működésével szervezett ún. Richter Gedeon Nyrt. – Debreceni Egyetem Tudomá-
nyos Napra.

Megalakult az ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Köz-
pont Kft. a DE TTI támogatásával, mely 2,6 milliárd Ft támogatásban részesült a 
GOP 1.2.2. számú felhívásán. A projekt keretében a cég, a DE OEC-el közösen 
Innovációs és Technológiai Parkot hoz létre.

A DE TTI aktív közreműködésével megalakult a Cívis FIT Zrt., mely az Egye-
temen kifejlesztett csökkentett szénhidráttartalmú lisztkeverék üzleti hasznosítását 
tűzte ki célul. 

A DE TTI közreműködött a Kutatóegyetemi címpályázat benyújtásánál. A ku-
tatóegyetemi címet a DE 2010 áprilisában elnyerte. A kutatóegyetemi címhez kap-
csolódó, a DE TTI által előkészített és beadott TÁMOP 4.2.1./B „A felsőoktatás 
minőségének javítása K+F+I oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyete-
men” c. pályázat 2,8 milliárd Ft támogatásban részesült.

Elkezdődött a „Spin-off üzletfejlesztési menedzser képzési program”. A prog-
ram eredményeképpen üzletfejlesztési és pályázat menedzsment ismeretekkel ren-
delkező természettudományos/agrár/élettudományi/informatikai képzésben részt 
vevő fiatalok helyezkednek el a Debreceni Egyetemen, illetve annak spin-off cé-
ginél. A program sikerét mutatja, hogy a képzés befejezése előtt két hónappal már 
négy résztvevő kapott állásajánlatot a Debreceni Egyetem érdekeltségitől. A DE TTI 
több e-learning kurzust szervezett szellemi tulajdonvédelmi témában a Magyar 
Szabadalmi Hivatal, illetve a Word Intellectual Property Organization (Szellemi 
Tulajdon Világszervezete) nevű, svájci székhelyű intézmény közreműködésével. A 
DE TTI munkatársai két ízben adtak elő a Debreceni Egyetem OEC rezidenskép-
zésén, valamint egy alkalommal a DE valamennyi PhD hallgatója számára kötele-
zővé tett ún. PhD kurzuson.

A DE TTI két nemzetközi projektet zárt le, kettő folyamatban van és további 
három nyertes projekt hamarosan indul. A nemzetközi projektek célja egyes kutatá-
si területek nemzetközi partnerségének megerősítése, valamint technológia transz-
fer legjobb gyakorlatok cseréje más országokkal. A DE TTI többek között részt 
vesz a havonta, a tudományok iránt érdeklődő egyetemisták és főiskolások részére 
megrendezésre kerülő, Science Café szervezésében, közösen az Innova Észak-Alföld 
Regionális Innovációs Ügynökséggel. 

Az eddigi eredményekre építve, a DE TTI fő feladatának tartja a tudástérkép 
során feltárt projektek felépítését és hasznosítását az ipari szereplők intenzív 
bevonásával. 

Humánpolitika és jogi terület
2009. június 30-án lejár az egyetem rektorának és rektorhelyettesinek a megbí-

zása. Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot írt ki a rektori tisztség ellátására. 

Az új rektor 2010. július 1-től 2013. június 30-ig került megválasztásra. A rektori 
ciklussal egyidőben három új rektorhelyettes is megkezdi munkáját.

Az egyetem rektora pályázat kiírását kezdeményezte az Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum és a Tudományegyetemi Karok elnöki feladatainak ellátására. Az új 
elnökök 2010. július 1-től 2013. június 30-ig látják el feladatukat.

2010. június 30-án a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési, a Bölcsészettu-
dományi, a Természettudományi és Technológiai, a Műszaki, az Általános Orvostu-
dományi, az Informatikai és az Egészségügyi Karon járt le a dékán megbízása. 2010. 
július 1-től kezdődő hatállyal három, illetve négy évig ezeken a karokon az új dékáni 
vezetés végzi tevékenységét.

2009. július 1-től a Műszaki Kar az AMTC-től visszakerült a TEK-hez.
2009. július 1-től a Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar neve Gazdálkodás-

tudományi és Vidékfejlesztési Karra, a Közgazdaságtudományi Kar neve Közgaz-
daság- és Gazdaságtudományi Karra, 2010. március 1-től az Agrár- és Műsza-
ki Tudományok Centruma Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumára, a 
Mezőgazdaságtudományi Kar neve Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Karra változott.

2009/2010. tanévben egyetemi tanári kinevezést 20 fő, főiskolai tanári kinevezést 
3 fő, tudományos tanácsadói kinevezést 2 fő kapott.

2010 szeptemberében előre láthatólag 8 egyetemi tanári és 2 főiskolai tanári kine-
vezésre kerül majd sor. A következő tanév első félévében további 2 egyetemi tanári 
kinevezés várható.

2009. július 1. és 2010. június 30. között az egyetem dolgozói, hallgatói közül 
különböző kitüntetésben részesült 112 fő (ebből hallgató 11 fő) az alábbiak sze-
rint:

köztársasági elnök által adományozott kitüntetésben részesült: 5 fő,•	
miniszterek által adományozott kitüntetést kapott: 27 fő,•	
megyi, városi önkormányzat 8 főt tüntetett ki,•	
tudományos és egyéb szakmai kitüntetésben részesült 9 fő,•	
egyetemi munkahelyi kitüntetést kapott 52 dolgozó és 11 hallgató.•	

Az egyetem Szenátusa 8 fő nyugdíjba vonuló iskolateremtő professzor tevékeny-
ségét ismerte el professor emeritus cím adományozásával. Az egyetem tevékenységét 
támogató, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló 4 fő nyerte el a 
címzetes egyetemi tanári kitüntető címet.

A tanévben két új szabályzat készült, továbbá folyamatosan módosításra kerül-
tek a jogszabályi és a szervezeti rendszerben bekövetkezett változások miatt a már 
meglévő szabályzataink. A szabályzatok módosítására 55 alkalommal került sor, a 
módosítások 15 szabályzatot érintettek.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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működésével szervezett ún. Richter Gedeon Nyrt. – Debreceni Egyetem Tudomá-
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Minőségpolitika és minőségfejlesztés
Az egyetemi minőségbiztosítási rendszer kialakításának célja volt:

az oktatási/képzési színvonal növelése, magas szinten tartása;•	
a kutatások magas színvonalú, eredményes végzése;•	
a Debreceni Egyetem társadalmi kötelezettséginek magas színvonalú ellátása,•	
a működés hatékonyságának fokozása;•	
a hallgatók, oktatók, kutatók, egyetemi dolgozók, a végzett hallgatók  •	
alkalmazói, az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, 
partnerek megelégedettségének fokozása, az igények maximális kielégítése.

Az egyetem a minőségbiztosítási rendszerének kialakításánál és működtetésénél a 
következőket vette figyelembe:

a mindenkor érvényes Felsőoktatási Törvény előírásait (2005. évi CXXXIX. •	
törvény a felsőoktatásról: 20. § (4) és 21. § (2) bekezdés);
a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalásait és javasolt szempont-•	
rendszerét;
az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a felsőoktatás minőségbiztosítására •	
vonatkozó útmutatásait;
a Debreceni Egyetem Küldetésnyilatkozatát;•	
a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat, különös •	
tekintettel a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjire.

A Debreceni Egyetem szervezeti önértékelésen alapuló minőségbiztosítási rend-
szerének kiépítése több lépésben valósult meg három célelem mentén:

A szervezeti kultúra fejlesztése, amely az értékrendi elem kiemelésével a munkát •	
végző ember belső igényességét hangsúlyozva, az öntanulási, önfejlődési 
folyamat állandó fenntartására fókuszál a stakeholderek megelégedettségének 
priorálására. Ennek a szemléletváltozásnak az elérése támogathatja a működési 
változások megvalósítását. 
A•	  minőségbiztosítási folyamatok fejlesztése a szervezeti önértékelés modelljének 
felhasználásával. A cél olyan, a követelményekhez illeszkedő, illetve azokhoz 
kapcsolódó kétszintű szervezeti önértékelési rendszer megalkotása, ami 
biztosítja az intézmény működésének folyamatos értékelését, lehetőséget 
nyújtva a fejlesztési területek definiálására és a javításra. 
A•	  működés folyamatokon keresztüli korszerűsítése az intézmény által 
lefektetett irányvonal mentén, mind az alaptevékenységekre, mind a támogató 
tevékenységekre kiterjedően. 

 
A megvalósított feladatok

A minőségbiztosítási rektori biztos koordinálta a Debreceni Egyetem szervezeti •	
önértékelésen alapuló minőségbiztosítási rendszerének működési folyamatát.

Kialakítottuk a szervezeti önértékeléshez kapcsolódó valamennyi kérdőívet.•	
Elkészítettük az Egyetem Minőségfejlesztési Terveit.•	
Értékeltük, sőt elemeztük a méréseket (hallgatói elégedettség mérések, oktatói •	
elégedettség mérések, a DE valamennyi szakjának mérése, munkaerő-piaci 
mérések, a végzett hallgatói mérések, elégedettség mérések a kollégiumi 
hallgatók körében, a Doktori Iskolák hallgatóinak körében valamint a Rektori 
Hivatal munkatársai és az Idegennyelvi Központ munkatársai körében.) 
Elkészítettük a TÁMOP 4.1.1.-08/1-2009-0003  sz. pályázat DPR •	
alprojektjének a Megvalósíthatósági Tanulmány vonatkozó fejezetit, 
valamint TÁMOP 4.1.1.A-10/1/KONV sz. „Hallgatói és intézményi 
szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” c. pályázat 8-as alprojektjének (A DE 
minőségirányítási rendszer korszerűsítése) a Megvalósíthatósági Tanulmány 
fejezetit. 

Debreceni Egyetem előtt álló legfontosabb feladatok a minőségbiztosítás területén:
a következő szervezeti önértékelés elvégzése valamennyi karon, minőség-•	
fejlesztési projektek meghatározása, bevezetése;
a 2010-es év minőségfejlesztési tervinek elemzése, a 2011-es évre vonatkozó •	
minőségfejlesztési tervek elkészítése;
a Debreceni Egyetem Minőségügyi Kézikönyvének átalakítása;•	
az EvaSys felméréskészítő rendszer további összehangolása a DE minőség-•	
biztosítási rendszerével, illetve a VIR-el a TÁMOP pályázat keretében;
 hatékonyabb intézményi-, centrum/TEK-, és kari szintű „feedback” rendszer •	
működtetése;
munkaerőpiaci mérések és elemzések elkészítése, az eredmények vissza-•	
csatolása.
A 2011. évi akkreditációra való felkészülés megkezdése, a szükséges mérések •	
lebonyolítása, indikátorok meghatározása.
Hallgatói szolgáltatások fejlesztése (alumni, karrier, minőségirányítás)•	

Idegennyelvi Központ
Az Idegennyelvi Központ nyelvoktatási tevékenysége a 2009/2010-es tanévben 

Az integrált Idegennyelvi Központ a 2009/2010. tanévben is elsődleges feladatá-
nak tekintette a nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók felkészítését a képesítési 
követelményekben előírt középfokú nyelvvizsgára. A központ a 2005-2010 között 
kialakított egységes képzési rendszerével azonos szakmai színvonalú nyelvoktatást 
biztosított az általa oktatott karokon, melynek eredményeképpen a 2009/2010. 
tanévben egyetemünkön 24%-ra csökkent azon végzősök száma, akik nem kaphat-
ták meg diplomájukat, mivel nem teljesítették annak nyelvi követelményét.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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fejezetit. 

Debreceni Egyetem előtt álló legfontosabb feladatok a minőségbiztosítás területén:
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A 2011. évi akkreditációra való felkészülés megkezdése, a szükséges mérések •	
lebonyolítása, indikátorok meghatározása.
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Idegennyelvi Központ
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ták meg diplomájukat, mivel nem teljesítették annak nyelvi követelményét.
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Az összhallgatói létszám és csak a nappali tagozatos hallgatói létszám megközelí-
tőleg ugyanazt az eredményt mutatja. A 2009/2010. tanévben nappali tagozaton a 
BTK, TTK és az EK karról (az EK-n nem az Idegennyelvi Központ végzi a nyelv-
oktatást) került ki a legtöbb olyan hallgató, aki nem teljesítette diplomája nyelvi 
feltételét, bár az előző évhez képest az eredmények javulást mutatnak. Különösen 
jelentős mértékű javulás tapasztalható a GYFK karon.

A nyelvoktatás hatékonyságának igazi jellemzője a karok önmagukhoz viszonyí-
tott eredményinek összehasonlítása. Az előző évhez képest a 2009/2010. tanévben 
nappali tagozaton jelentős javulás tapasztalható a GYFK esetében, de javulást mutat 
további 6 kar, a BTK, IK, MÉK, MK, NK és TTK is.

Az Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont nyelvvizsgáztatási tevékenysé-
ge a 2009/2010. tanévben

A 2009/2010. tanévben 5126-an jelentkeztek DExam vizsgára, ebből 29,2% a 
Debreceni Egyetem hallgatójaként. A hallgatók 47,3 %-a szóbeli, 88,4 %-a pedig 
írásbeli vizsgára jelentkezett. Közülük 942 fő tett sikeres vizsgát, mely az előző tan-
évhez képest közel 30%-os növekedést mutat.

Hallgatói ügyek
Szabályzatalkotás

A tanév során több alkalommal módosításra került a Debreceni Egyetem hallga-
tói térítési és juttatási szabályzata, amelynek kidolgozása a Hallgatói Önkormányzat 
és az igazgatóság szoros együttműködésében történt.

A 2009. októberi módosítás során a művészeti, rektori és sport ösztöndíjak pályá-
zói köre kiterjesztésre került a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók körére. 
Ekkor kerültek átvezetésre a hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló 51/2007-es 
kormányrendelet nyári módosításának egyes rendelkezési.

A kormányrendelet egyes meghatározott kiemelt szociális ösztöndíjkategóriákban 
(árva, félárva, fogyatékossággal élő, családfenntartó, nagycsaládos, hátrányos hely-
zetű, halmozottan hátrányos helyzetű) korábban az egy főre jutó jövedelem vizsgá-
lata nélkül írta elő kiemelt összegű (havonta az éves hallgatói normatíva 10 vagy 20 
%-ának megfelelő) szociális ösztöndíj folyósítását. Így fordulhatott elő, hogy szülik 
jövedelemigazolása alapján több milliós jövedelmű családba tartozó hallgatóknak 
kellett havi 23.800 Ft-ot folyósítani a nagycsaládos státuszuk miatt. Ugyanakkor 
olyan hallgatóknak, akiknek eltartója két nyugdíjas vagy munkanélküli szülő, illetve 
egy testvérük van, sok esetben nem lehetett szociális ösztöndíjat odaítélni a rendelet 
alapján kötelező kifizetések teljesítése után megmaradó keret szűkössége miatt.

A fentiek alapján készítette el a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciája (HÖOK) azt a rendeletmódosító javaslatát, amely szerint a kiemelt kategó-

riákba tartozó hallgatók is csak akkor részesülhessenek szociális ösztöndíjban, ha 
arra pontszámuk alapján jogosultak, azaz elérik az intézményi szinten megállapított 
ponthatárt, de abban az esetben természetesen a kiemelt kategóriának megfelelő 
összeget kaphatják. A javaslatot a kormány elfogadta, és ennek megfelelően módo-
sította a rendeletet.

A módosítás további elemi között megemlítendő, hogy eltörölték a hallgatói nor-
matívából teljesítmény és szociális helyzet alapján folyósítható ösztöndíjakra for-
dítható rész kötött felosztását, mindössze annyit rögzítettek, hogy a szociális alapú 
ösztöndíjakra legalább a hallgatói normatíva 20%-át kell fordítani. Létrehoztak egy 
új ösztöndíjfajtát, a szakmai gyakorlati ösztöndíjat, amely a 7 féléves alapképzési 
szakok 7. félévben kötelező szakmai gyakorlatán részt vevő hallgatók támogatására 
szolgál.

A hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2009. decemberi módosítása rögzítet-
te a szakmai gyakorlati ösztöndíjjal kapcsolatos rendelkezéseket. Az új ösztöndíj-
ra a hallgatói normatíva 4,5%-a fordítható, azt kari hatáskörben lehet odaítélni a 
hallgatóknak. Több kar által megfogalmazott igény volt, hogy a mesterképzés első 
félévében részt vevő hallgatók valamilyen juttatásban részesülhessenek. Erre a célra 
létrehozásra került a mesterképzési szakmai ösztöndíj, amelyre a hallgatói norma-
tíva 1%-a fordítható, és szintén kari hatáskörben bírálható el. A rendeletmódosítás 
miatt a szociális ösztöndíjak arányát a hallgatói normatívából a Szenátus 21%-ra 
változtatta. A szabályzatban rögzítésre került, hogy milyen esetekben folyósítha-
tók egyszeri tanulmányi és kiemelt szakmai ösztöndíjak. Rögzítésre került továb-
bá, hogy a kari hatáskörben odaítélhető ösztöndíjak jogcími között átcsoportosítás 
lehetséges, amennyiben valamelyik típusú ösztöndíj nem kerül felhasználásra, egy 
másik ösztöndíjjogcímen viszont hiány keletkezne.

A tanév során a karok részéről felmerült az igény, hogy hallgatói juttatások odaíté-
lésében, az egész elbírálási folyamatban erősíteni kell a karok szerepét, természete-
sen szorosan együttműködve a juttatási rendszer felügyeletével megbízott egyetemi 
felelősökkel. A térítési és juttatási szabályzat decemberi módosításakor az oktatási 
dékánhelyettes és a kari tanulmányi osztály vezetője a Kari Hallgatói Juttatási Bi-
zottság tagja lett, továbbá a bizottságnak lett egy oktatói társelnöke, akit kettejük 
közül a kar dékánja nevez ki.

2010. májusban elfogadásra kerültek a 2010/2011-es tanévre érvényes kollégiu-
mi térítési díjak, valamint a jogorvoslati eljárások tapasztalatai alapján módosításra 
került a szociális ösztöndíjak odaítélésének pontrendszere, amely a fogyatékosság-
gal élő és a szociálisan rászoruló határon túli magyar hallgatókat hozza kedvezőbb 
helyzetbe.

2010. júniusban hallgatói észrevétel alapján pontosításra került az egyetemen be-
lül több karon párhuzamos képzésben részt vevő hallgatók számára folyósítható 
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tanulmányi ösztöndíj szabályozása, mivel az ilyen hallgatók mindegyik karon jogo-
sultak tanulmányi ösztöndíjra, amennyiben az eredményük alapján megfelelnek a 
folyósítás feltételinek.

Hallgatói fejlesztések
A Szenátus 2008-ban elfogadta a „felvett, de nem teljesített kreditek díja” 

különeljárási díjtétel bevezetését, amely arra szeretné ösztönözni a hallgatókat, hogy 
a korábbiaknál megfontoltabban vegyék fel a tárgyakat, és amit felvesznek, azt vé-
gezzék el. Egy nem teljesített kredit díja 1500 Ft, de egy félévben legfeljebb 12 
kredit után lehet kiszabni, ami 18000 Ft-ot jelent, és ezt az összeget is a következő 
vizsgaidőszak kezdetéig kell megfizetni. Az új díjat a 2008/2009-es tanév második 
félévében nem teljesített kreditek után, vagyis 2009 őszén kellett először befizetni. A 
hallgatók tudomásul vették az új díjtételt, a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságához 
alig több mint 10 kérelem érkezett a díj szociális alapon való elengedésére.

A várható bevételekre alapozva a Hallgatói Önkormányzat elkészítette a sport- és 
kulturális fejlesztési koncepcióját, amelyet a Rektori Vezetés 2009. szeptemberben 
jóváhagyott. A tervezet legfontosabb elemi az alábbiak:

1. Az egyetem központi campusán, a TEK sporttelep területén sportcsarnok és 
hallgatói klub építése, valamint a szabadtéri sportpályák áttelepítése és létrehozá-
sa. A tanév során folytatott egyeztetések eredményeként a hallgatói központ és a 
sportcsarnok tervpályázata együttesen kerül lebonyolításra, a két épület ugyanakkor 
két ütemben készülhet el. A hallgatói klubnak helyet adó épületben pedig egy új 
hallgatói tanulmányi központ is kialakításra kerülhet. 2010. júniusban a Rektori 
Vezetés jóváhagyta a koncepció kiegészítő elemeként, hallgatói igények alapján, a 
sporttelepen egy szabadtéri tornapálya kialakítását.

2. A DE AGTC területén lévő sportlétesítmények felújítása és bővítése. A beru-
házás kivitelezése elindult, a DE AGTC területén található két műfüves pályát 25 
millió Ft értékben szintén az ösztöndíjkeretek maradványából, hallgatói forrásból 
alakították ki.

3. A DEOEC sportlétesítményinek bővítése, új sportpályák kialakítása.
Mindemellett a díjbevételből került finanszírozásra a Lovarda egyetemi kulturális 

és konferenciaközpont épülete mostanra már halaszthatatlanná vált szigetelésének 
kiépítése és a homlokzati vakolat felújítása 9,5 millió Ft értékben.

A DE Hallgatói Önkormányzat számos további fejlesztést finanszírozott. Ezek kö-
zül kiemelkedik a hozzájárulás az OEC Oktatási Központ (a volt OEC Markusovszky 
Lajos I. Kollégium) épület-felújításához 73 millió Ft értékben. Az épületben kiala-
kításra kerültek többek között a DEHÖK Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Köz-
pont irodái. A másik nagyszabású fejlesztés a Főépület Auditorium Maximum teljes 
felújításának finanszírozása volt 43 millió Ft értékben. A megújult előadóterem a 

DEHÖK közgyűlése megalakulása 10. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi 
küldöttgyűlést követően, 2010. április 9-én került átadásra. A DEHÖK továbbá az 
ösztöndíjkeretek maradványából 14,3 millió Ft értékben támogatta a Műszaki Kar 
képzésinek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen eszközök, ipari robotok beszerzését, vala-
mint a kar hallgatóinak részvételét az országos szakmai (pneumobil és elektromobil) 
versenyeken.

A DEHÖK országos szerepvállalása is egyre jelentősebbé vált az elmúlt tanévben. 
Körösparti Péter DEHÖK-elnököt 2010. májusban az előző elnök lemondása mi-
att a hallgatók országos érdekképviseleti szervezete, a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája (HÖOK) elnökévé választották az elnök mandátumából 
hátralévő, 2010. december 31-ig tartó időtartamra. A Doktoranduszok Orszá-
gos Szövetsége 2009. decemberben elnökségi tagjává választotta Csiszár Imrét, a 
DEHÖK elnökhelyettesét.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a települési ön-

kormányzatok ítélik oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel ren-
delkező hallgatóknak. Az önkormányzatok az általuk megítélt támogatást az OKM 
Támogatáskezelő Igazgatósága részére utalják, amely intézkedik az intézmények 
számára történő továbbutalásról, miután az intézmény visszaigazolta a pályázatot 
elnyert hallgatók jogosultságát. Az önkormányzati ösztöndíjrész a 2007/2008-as 
tanév végéig a hallgatói pénzbeli juttatások karok által kezelt keretire érkezett, ezen 
belül elkülönített forráson került megnyitásra. 2008. októbertől a Hallgatói Kap-
csolatok Igazgatósága átvette a pályázatot elnyert hallgatók jogosultságának vissza-
igazolását, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj hallgatók részére történő utalását a 
kari tanulmányi osztályoktól, mind az intézményi, mind az önkormányzati ösztön-
díjrész tekintetében. Ezzel párhuzamosan a kari keretek összevonásra kerültek egy 
központban kezelt egyetemi szintű keretre.

A hallgató térítési és juttatási kormányrendelet módosítása a Bursa ösztöndíj-
ban részesülő hallgatók körét 2008. szeptember 1-jétől kiterjesztette az államilag 
támogatott képzési formában tanuló hallgatókról a költségtérítéses képzési formá-
ban tanuló hallgatókra is. A módosítás a folyamatban lévő pályázatokat is érintette. 
Ezáltal több száz fővel megnőtt az ösztöndíjra jogosult hallgatók száma.

A Bursa ösztöndíj intézményi részének keretösszege 2009-ban a 2008. évihez ké-
pest 3.500.000.- Ft-tal (3,08%-kal) emelkedett, 117.000.000.- Ft-ra. Az egyetem 
2010. évi költségvetésében az OKM 144.753.000.- Ft előirányzatot (az előző év-
hez képest 23,72%-os növekedés) biztosított erre a célra, ami a korábbi évekhez 
képest jelentős emelkedés, ugyanakkor továbbra sem nyújt fedezetet az egész évre 
várhatóan szükséges 172 millió Ft-os kiadásra. Az önkormányzati ösztöndíjrészt az 
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tanulmányi ösztöndíj szabályozása, mivel az ilyen hallgatók mindegyik karon jogo-
sultak tanulmányi ösztöndíjra, amennyiben az eredményük alapján megfelelnek a 
folyósítás feltételinek.
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A Szenátus 2008-ban elfogadta a „felvett, de nem teljesített kreditek díja” 
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OKM támogatáskezelő igazgatósága általában havonta két alkalommal utalta át az 
egyetem részére.

A 2008/2009-es tanév második félévében félévben 4364 hallgató volt jogosult a 
Bursa ösztöndíjra, számukra havi 16.603.200.- Ft intézményi és 17.417.000.- Ft 
önkormányzati ösztöndíj került kiutalásra.

A 2009/2010-es tanév első félévében 4048 hallgató volt jogosult a Bursa ösztön-
díjra, számukra havi 15.363.600.- Ft intézményi és 16.115.500.- Ft önkormányzati 
ösztöndíj került kiutalásra. A 2008/2009-es tanév végén tanulmányait befejezte, 
emiatt jogosultságát elvesztette 418 hallgató. Egyéb okból (pl. passzív hallgatói 
jogviszony, intézményváltás) jogosultságát elvesztette 186 hallgató. Az előző tanév 
második félévében az OKM támogatáskezelő igazgatósága által indított új interne-
tes felület, amely az ösztöndíjban részesülők jogosultságának visszaigazolására és az 
ösztöndíjak utalásának nyomon követésére szolgál, ebben a tanévben, ellentétben a 
korábbi nehézségekkel, már rendben működött.

A korábbi évek folyamatos alulfinanszírozottsága miatt 2009-re a Bursa ösztöndí-
jak intézményi részének keretén már két havi ösztöndíj összegének megfelelő hiány 
keletkezett. Annak érdekében, hogy a hallgatóknak járó ösztöndíj teljes mértékben 
kifizethetővé váljon, a Hallgatói Önkormányzat azt a felajánlást tette, hogy a fel-
vett de nem teljesített kreditek díjából befolyó saját bevételi terhére átvállalja az 
ösztöndíjkeret hiányának finanszírozását, melynek összege 20.400.000.- Ft volt. A 
javaslatot a Szenátus 2009. november 12-i ülésén támogatta.

A 2009/2010-es tanév második félévében összesen 4585 hallgató (az előző év azo-
nos időszakához képest 5,06%-os növekedés) volt jogosult a Bursa ösztöndíjra, szá-
mukra havi 17.216.000.- Ft intézményi (3,69%-os növekedés) és havi 18.130.600.- 
Ft önkormányzati (4,1%-os növekedés) ösztöndíj került kiutalásra.

Kollégiumi, szociális ügyek
A tanév folyamatos feladata a kollégiumi, diákotthoni felvételi és szociális ösztön-

díj eljárással kapcsolatos feladatok ellátása, a Hallgatói Önkormányzattal, illetőleg 
az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsággal (KFSZB) együttműköd-
ve. A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, közéle-
ti tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyerhetnek felvételt, megha-
tározott, egyetemi szinten egységes pontrendszer alapján. Ugyanezen pontrendszer 
alapján történik a szociális ösztöndíjak odaítélése is.

A kollégiumi ellátási szint kollégiumonként eltérést mutat, de az alapszolgáltatá-
sok minden egységben biztosítottak. Az egyetemen évek óta folyó kollégiumi felújí-
tási program eredményeként a kollégiumok szolgáltatási színvonala folyamatosan 
javul, jelenleg a kollégiumi és diákotthoni férőhelyek 70%-a öt éven belül épült 
vagy felújított épületben található.

A 2007-ben elfogadott hallgatói térítési és juttatási kormányrendelet alapján 
2009-ban már harmadszor került sor a kollégiumi felvételi és a szociális ösztöndíj 
eljárás együttes lebonyolítására. A közös rendszer beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, az internetes jelentkezési felület (http://koli.unideb.hu) könnyen kezelhető, 
átlátható, elfogadottá vált a hallgatók körében. A hallgatóknak egy évben csak egy-
szer kell szociális jellegű igazolásokat benyújtaniuk. 2009 óta a hallgatók a Neptun 
rendszerbe való belépéshez is használt elektronikus hálózati azonosítójukkal léphet-
nek be a felületre, ezáltal a személyi adataik automatikusan megjelennek.

A 2010. évi eljárás legfontosabb újdonságát az elektronikus ügyintézés tovább-
fejlesztése jelenti. A hallgatók a felvételükről szóló eredményt szintén a honlapon 
találhatják meg, ahonnan a korábban postán kiküldött határozatot és kollégium-
ba felvett hallgatók esetén a kollégiumi bentlakási feltételeket pdf formátumban 
letölthetik. Ezáltal megtakarítható a felvételi eljárás papír-, nyomtatási és posta-
költségének túlnyomó része. Az adatvédelmi előírások betartását garantálja, hogy 
a jelentkezéssel azonos módon, az elektronikus hálózati azonosító megadása után 
válik láthatóvá az eredmény.

A kollégiumba jelentkező hallgatók 600 Ft eljárási díjat fizetnek, amelyet az idén 
már második éve a Neptun rendszeren keresztül teljesíthetnek. 2009 óta már az 
egyetemre frissen felvett hallgatók is a kollégiumi jelentkezéskor a Neptun rendsze-
ren keresztül teljesíthetik az eljárási díjat. Ennek az volt az előfeltétele, hogy min-
den kari tanulmányi osztály a felvételi értesítéssel együtt kiküldje a hallgatóknak a 
Neptun-kódjukat, mivel enélkül már a jelentkezési felületre sem tudnának belépni, 
és az eljárási díjat sem tudják befizetni. A 2010. évi kollégiumi felvételi és szociális 
ösztöndíj eljárás jelenleg is folyamatban van, a nyáron történik meg a kollégiumba 
jelentkezett, de elhelyezést nem nyert felsőbbéves hallgatók jogorvoslati és méltá-
nyossági kérelminek elbírálása.

A 2009-es eljárás során a 4852 kollégiumi és diákotthoni férőhelyre 6058 fő je-
lentkezett (1,96%-kal kevesebb az előző évinél), ami azt jelenti, hogy a férőhelyet 
igénylő hallgatók 80,09%-át el tudja helyezni az egyetem. Ez országosan is kiemel-
kedően magas arány. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 
100%-os.

A férőhelyek száma a 2009/2010-es tanév első félévében 101-gyel több volt, mint 
az előző tanévben. Ennek egyik oka, hogy a 2009/2010-es tanév első félévében az 
egyetem a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére és finanszírozásával a Cívis 
Grand Hotel Aranybika szállodában 44 bérelt férőhelyet vett igénybe az elsőéves 
hallgatók elhelyezésének megkönnyítése érdekében. Sajnálatos módon a szállodát 
üzemeltető Cívis Hotels Zrt. 2010. januárban csődöt jelentett, így a továbbiakban 
nem volt lehetséges a férőhelybérlés.
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Grand Hotel Aranybika szállodában 44 bérelt férőhelyet vett igénybe az elsőéves 
hallgatók elhelyezésének megkönnyítése érdekében. Sajnálatos módon a szállodát 
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Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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A DE TEK – KFRTKF Kossuth Lajos III. Kollégiumban az állam és a református 
egyház megállapodása alapján eredetileg 190 férőhelyet kell fenntartani a Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTKF) hallgatóinak elhelyezésére. A 
kollégiumi férőhelyek növekedésének másik indoka, hogy miután a KFRTKF a 
jelentkezők számának csökkenése miatt már több éve nem töltötte fel a rendelkezé-
sére álló maximális férőhelyszámot, a 2009/2010-es tanévben még az előző évinél 
is további 57-tel kevesebb, összesen 109 hallgatót helyezett el az épületben, egyben 
felhatalmazta az egyetemet, hogy az általa be nem töltött helyekre a DE hallgatói 
kerülhessenek felvételre.

Rendszeres szociális ösztöndíjat a júniusi felsőéves és az augusztusi elsőéves eljárás 
során összesen 7291 hallgató igényelt (az előző évinél 4,65%-kal több). A második 
félévben azok számára, akik a júniusi felsőéves vagy az augusztusi elsőéves eljárás 
során nem nyújtottak be kérelmet, szociális ösztöndíj pótjelentkezés kerül meghir-
detésre. A pótjelentkezésre 1291 hallgató nyújtott be kérelmet, de közülük 607-en 
már részt vettek a korábbi eljárásokban, ezért kérelmük nem volt értékelhető. A 
szociális ösztöndíjat igényelt hallgatók teljes létszáma a tanév során tehát 7975 fő 
volt.

Az igénylők közül 4597 fő (57,64%) tartozik a kormányrendelet által felsorolt 
kiemelt kategóriákba, közülük az új szabályok értelmében az intézményi szinten 
megállapított ponthatárt elérte és ezért szociális ösztöndíjban részesült 2535 fő (a 
kategóriába tartozók 55,14%-a). Nem tartozik kiemelt kategóriába az igénylők kö-
zül 3378 fő (42,36%), közülük pontszáma alapján szociális ösztöndíjban részesült 
898 fő (a kategóriába nem tartozók 26,77%-a). Összesítve: szociális ösztöndíjban 
részesült 3433 fő, az összes igénylő 43,04%-a.

A Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága a kollégiumi felvételi és a szociális ösztöndíj 
eljárás keretében lebonyolította a jogorvoslati eljárást. Különböző időpontokban 
került sor a kollégiumi felvétellel és a szociális ösztöndíjjal kapcsolatos jogorvoslati 
eljárás lebonyolítására, mivel külön lehetett a kollégiumi felvételi döntéssel és a 
szociális ösztöndíj megállapításával kapcsolatban jogorvoslatot kérni. A tanévben 
összesen négy alkalommal lebonyolított jogorvoslati és méltányossági eljárások so-
rán 1373 fő nyújtott be kérelmet az igazgatóságra, amelyből 543 fő részesült pozitív 
elbírálásban (kollégiumi elhelyezés, illetve szociális ösztöndíj odaítélése).

További feladatok
A Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága bonyolítja le a Debreceni Egyetem Sport-

ösztöndíja és a Debreceni Egyetem Művészeti Ösztöndíja pályázataival kapcsola-
tos egyes adminisztratív feladatokat. A sportösztöndíj esetében a hallgatók számára 
történő utalások indítása, a művészeti ösztöndíj esetében a pályázat teljes technikai 
lebonyolítása tartozik az igazgatóság hatáskörébe. Mindkét ösztöndíj pályázatát fél-
évente hirdetik meg. A művészeti ösztöndíj odaítélésére az egyetem Művészeti és 

Közművelődési Bizottsága tesz javaslatot rektor úr részére. Sportösztöndíjban az 
első félévben 194, a második félévben 182 hallgató részesült. A művészeti ösztöndí-
jat az első félévben 67, a második félévben 42 hallgató nyerte el.

A Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága volt felelős a 2009. október 15-i és a 2010. 
március 15-i OKM statisztikai létszámjelentés kollégiumokra, szociális ösztöndí-
jakra, lakhatási támogatási normatívára, illetve a fogyatékkal élő hallgatók számára 
vonatkozó adatszolgáltatásának egyetemi szintű koordinálásáért.

A költségtérítéses képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatására kiírt pályáza-
ton az intézményünkben tanulmányokat folytató cigány hallgatók közül 5 fő nyert 
támogatást. A fogyatékossággal élő hallgatók után az egyetem évi 120 ezer Ft/fő 
kiegészítő normatív támogatásban részesül. 2009-ben 60 fő után érkezett meg a 
normatíva, annak ellenére, hogy a 2008. október 15-i OKM statisztikai létszám-
jelentésben 122 fő szerepelt. 2009-ben 182-re emelkedett a fogyatékossággal élő 
hallgatók száma, amely a 2009. október 15-i OKM statisztikában is megjelenítésre 
került, mindazonáltal 2010-ben az egyetem az előző évi támogatással azonos össze-
gű kiegészítő normatívában részesült.

Mentálhigiénés Program
Röviden összefoglaljuk a Mentálhigiénés Program elmúlt időszakban végzett te-

vékenységét és a munka során szerzett tapasztalatokat. Külön kitérve a forgalmi 
adatokra és az elkövetkező időszak feladataira

A Mentálhigiénés Program által gondozott bizottságok
A Mentálhigiénés Program tanácsadó testülete•	
Fogyatékossággal élő hallgatók Bizottsága•	
Esélyegyenlőségi Bizottság•	

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat 
A szolgáltatással a hallgatókat a hét minden munkanapján várjuk, majd egyeztet-

jük a az első találkozás időpontját A  félévben 123 hallgatót fogadtunk (98 nő, 25 
férfi) 366 ülés alkalmával.

Létszám Probléma megnevezése
34 fő párkapcsolati
25 fő önismereti
26 fő tanulási nehézségek
17 fő szenvedélybetegséggel kapcsolatos
16 fő billeszkedési probléma
5 fő gyász
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„Mozgó - társ” buli segély szolgálat a Lovardában
A Mentálhigiénés Program szakemberi által kiképzett hallgatók, akik kortárssegí-

tőként a Program és a Lelkierő Egyesület szakemberivel együttműködve a Lovarda 
Campus party-jai alkalmával teljesítenek ártalomcsökkentő alacsonyküszöbű szol-
gálatot már 3. éve

Oktatói szemléletformáló tevékenység
A Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tan-

székkel együttműködve hirdettük meg az alábbi értelmiségi modulokat:
Speciális szükséglet vagy fogyatékosság? •	
Álláskeresési ismeretek •	
Tanári személyiségfejlesztő tréninget tartottunk a •	 Pedagógiai-Pszichológai 
Tanszék felkérésére 3 csoportban
Stresszkezelő és konfliktuskezelő” tréningek•	

Az elmúlt félévben felajánlottuk a karok számára, hogy kredites 20 órás 
„Stresszkezelő és konfliktuskezelő” tréningeket szervezünk A következő karokon 
valósult meg a program:

Állam- és Jogtudományi Kar•	
Általános Orvostudományi Kar•	
Egészségügyi Kar•	
Fogorvostudományi Kar•	
Gyógyszerésztudományi Kar•	
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar•	
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar•	
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar•	
Természettudományi és Technológiai Kar•	

A tréningeken összesen 115 hallgató vett részt.

Munkahelyi mentálhigiénés Program
2009-ben és 2010-ben „Komplex munkahelyi lelki egészségmegőrző és fejlesztő 

program kezdődött el az egészségügyi szakdolgozók számára”. Első lépésként kér-
dőíves felmérésre került sor a dolgozók körében a mentálhigiénés állapottal és a 
stresszkezeléssel kapcsolatban. A különböző osztályokon dolgozó munkatársak szá-
mára a stressz keletkezésével és kezelésével kapcsolatban kiscsoportos tréningekre 
került sor tapasztalt szakemberek vezetésével.
Interaktív honlap

A www.lelkiero.unideb.hu honlapot egyre több hallgató keresi fel, főleg az alkohol fo-
gyasztással kapcsolatos online kérdőív kitöltése alkalmával nőtt meg az oldal látogatott-
sága. Az első félévben meghaladta a 41.000-t, a második félévben pedig a 34.000-t.

A fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a 

fiatalokért Egyesület fenntartásában kezdte el a működését a Támpont Támogató 
Szolgálat, mely működéséhez az egyetem biztosította a gépkocsit. A szolgálat felada-
ta a hallgatók számára a következő szolgáltatások biztosítása: szociális ügyintézés, 
pszichológiai, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése és 
szállítási feladatok ellátása. 

A Támpont Irodában a következő szolgáltatásokat nyújtjuk a 151 speciális okta-
tási igényű hallgató számára: fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás, tanulást 
segítő technikai eszközök kölcsönzése (laptop, pendrive, akkutöltő, diktafon). 
Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek

A 2009. november 5-én „Az esélyegyenlőség lehetőségi a felsőoktatásban” 
címmel érzékenyítő szakmai nap került megszervezésre a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvánnyal közösen. Ezen a rendezvényen több felső-
oktatási intézmény képviselője számolt be az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevé-
kenységéről. 

2009-ben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatá-
sával 2 csoportban 33 fő végezte  el az  A 1 típusú jelnyelvi kurzust. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel 2010-ben újabb 3 tanfolyami csoport indult 54 hallgató 
részvételével.

2010. február 24-én a Debreceni Egyetem és a Fogyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Közalapítvány együttműködési megállapodást kötött, amely közös célul 
tűzte ki a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók felsőoktatásba való integrá-
cióját. Az alapítvány és az egyetem az egyetemi képzés és felnőttképzés területén is 
együttműködik, amelynek eredményeképpen a végzett szakemberek számára lehe-
tőség nyílik a fogyatékos emberekkel kapcsolatos speciális ismeretek és kompeten-
ciák elsajátítására.

2010 februárjában kezdődött az „Esélyegyenlőségről mindenkinek” című a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közreműködésével szerve-
zett 12 előadásból álló előadássorozat az esélyegyenlőség aktuális kérdésiről.

2010. március 6-án „Beszéljük meg közösen: család – gyermekvállalás – mun-
ka?” című rendhagyó nőnapi programot szerveztünk a GYES-en, GYED-en lévő 
egyetemi dolgozók számára. Az előadásokból a nők munkába állásával kapcsolatos 
szociológiai kutatások eredményit ismerték meg a meghívottak, majd kiscsoportos 
beszélgetésekre került sor a témával kapcsolatban. A rendezvényen 35-en vett részt

Az mtd Esélyegyenlőségi referens képzést elvégezte az egyetemi esélyegyenlőségi 
referens.

2010. június 15-én a megváltozott munkaképességűek alkalmazási lehetőségivel 
kapcsolatban került megszervezésre szakmai nap a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Közalapítvány és a Work Force Kft. közreműködésével.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Pályázati támogatások
Pályázat megnevezés: Pályázott összeg: Önerő:
1. KAB-PR-09-A-01022009.05.22.
„Neked is szól!” 4 lépcsős, komplex 
drogprevenciós program a Debreceni 
Egyetemen

1.750.000.-Ft 200.000.-Ft

2. KAB-PR-09-C-00192009.
Komplex munkahelyi stresszkezelő és 
prevenciós program a DEOEC-en

2.200.000.-Ft 340.000.-Ft

Összesen: 3.950.000.-Ft 540.000.-Ft

Összefoglaló táblázat
a Programmal személyes kapcsolatba kerülő hallgatók létszámadatai
Szolgáltatások és programok Résztvevők száma
1. „Ariadné fonala” Mentálhigiénés Konzultációs 
Szolgálat

133

2. Mentálhigiénés filmklub 210
4. Puzzle személyiségfejlesztő klub 35
5. Mozgó-társ buli segély szolgálat 322
6. Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása 151
7. Oktatói szemléletformáló tevékenység 310
Mindösszesen: 1261

Külső kapcsolatrendszer és PR tevékenység
Nemzetközi kapcsolatok 

LÁTOGATÁSOK, PROGRAMOK. A Debreceni Egyetem 2009-ben fontos lé-
péseket tett a világ legdinamikusabban fejlődő állama, Kínai felsőoktatási intézmé-
nyivel kialakítandó kapcsolatok irányába. Ennek keretében tett látogatást az intéz-
ményben a Kínai Orvostudományok Akadémiájának küldöttsége szeptember 1-jén. 
Fésüs László és Cao Hongxin rektor aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely a ha-
gyományos kínai orvoslás kutatásának, oktatásának és alkalmazásának támogatását 
írja elő. Fésüs László októberben viszonozta a Kínai Orvostudományok Akadémiája 
Debrecenben tett látogatását. Ellátogatott a Wuhani Egyetemre is, ahol együttmű-
ködési megállapodás előkészítéséről és aláírásáról állapodott meg.

A Debreceni Egyetem küldöttsége is részt vett a Partiumi Keresztyén Egyetem 
tizedik, jubileumi tanévnyitó ünnepségén Nagyváradon. A Jyväskyläi Egyetemen 

tanulmányozta az óvodapedagógus-képzést a Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar, a Rektori Hivatal és az EHÖK képviselőiből álló egyetemi küldöttség.  

A japán kultúrával, sporttal és gasztronómiával ismerkedhettek meg az érdeklő-
dők a Debreceni Egyetem japán napján, november 26-án. A programot Yanagihara 
Eri japán lektor szervezte. A Debreceni Egyetemen jelenleg kb. 70 diák tanulja 
a japán nyelvet 4 szinten, 7 csoportban. Megtartotta első foglalkozását december 
1-jén a Debreceni Egyetem Napja keretében 2009 februárjában alakult Amerikai 
Ösztöndíjasok Baráti Köre. Az amerikai nagykövetség, Debrecen város és a Debre-
ceni Egyetem közös fenntartásában működő Amerikai Kuckóban John Balian, az 
USA magyarországi nagykövetségének új kulturális tanácsosa mutatkozott be, majd 
Scott Huffmon politológus professzor tartott előadást.

A Debreceni Egyetem Napja 2010. február 6-iki programjában a Németország-
hoz fűződő kapcsolatok kerültek középpontba Dorothee Janetzke-Wenzel nagykö-
vet részvételével. Az egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a magyar nyelvű oktatás 
támogatását és a kapcsolatok erősítését a határon túli magyar felsőoktatási intéz-
ményekkel. A másodjára megrendezett fórum áttekintette a környező országokban 
folyó magyar nyelvű felsőoktatás helyzetét és kilátásait Románia, Szerbia, Szlovákia, 
Ukrajna egyetemi vezetőinek, rektorainak és a magyar kormány tisztségviselőinek 
részvételével.

A japán Niigata Egyetem négytagú delegációja látogatott március 29-én a Debre-
ceni Egyetemre, hogy a két intézmény közötti kapcsolatépítésről tárgyaljon. 

Tíznapos látogatást tett Kanadában és az Egyesült Államokban a Debreceni Nyári 
Egyetem, a Bölcsészettudományi Kar és a DEHÖK delegációja. Az utazás legfon-
tosabb célja a Tudományegyetemi Karokon folyó angol nyelvű képzések, valamint 
a Nyári Egyetem magyar nyelv- és kultúra tanfolyamainak népszerűsítése volt. Az 
EHÖK kéthetes ösztöndíjat ajánlott fel egy kanadai és egy USA-beli hallgató szá-
mára a Debreceni Nyári Egyetemre.

A külső kapcsolatok igazgatójának személyében a Debreceni Egyetem is képvisel-
tette magát az amerikai New Brunswick és Debrecen kapcsolatának 20. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen. Az intézmény az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
gyűjteményéből válogatott grafikai kiállítással járult hozzá a megemlékezéshez. Az 
50 lapos kollekció az Amerikai Magyar Alapítvány Múzeuma után a tervek szerint 
a Rutgers Egyetemen, a washingtoni Magyar Nagykövetségen és a New York-i Ma-
gyar Főkonzulátuson is közönség elé kerül. A látogatáshoz kapcsolódóan a Debre-
ceni Egyetem és a Rutgers Egyetem megújította a 2005-ben kötött együttműködési 
megállapodást.

Az egyetemre is ellátogatott a görögországi Patraszból érkezett küldöttség, amely 
június 17-én testvérvárosi egyezményt írt alá Debrecennel.  A vendégek kapcsolat 
létesítését szorgalmazták a 60 ezer hallgatót képző patraszi és a Debreceni Egyetem 
között is.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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NAGYKÖVETI VIZITEK. A történelem és az irodalom kapcsolatáról tartott 
előadást az egyetemen október 29-én Martin Greene, Írország magyarországi nagy-
követe. Október 17-én Veronika Erte lett nagykövet rezidens orvosok cseréjét kez-
deményezte lett egyetemekkel. Takalani Netshitenzhe, a Dél-Afrikai Köztársaság 
nagykövete november 23-án az egyetemi kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta. 
Elsősorban mezőgazdasági és vidékfejlesztési vonalon lát lehetőséget az együttmű-
ködésre a debreceni és a pretoriai egyetem között, de felmerült a sportkapcsolatok 
létesítése és a diákcsere is. A Koreai Köztársaság jelentős könyvadománnyal kívánja 
ösztönözni a koreai tanulmányok bevezetését a Debreceni Egyetemen. Az ázsiai 
állam száz koreai nyelvű könyvet ajándékoz a Debreceni Egyetemnek – jelentet-
te be december 16-i látogatásakor Chung-ha Suh nagykövet. Az adományt már-
cius 12-én Hur-Jin miniszteri tanácsos adta át az egyetemi könyvtárnak. Afrikai 
hallgatók fogadásáról tárgyalt február 18-án Ukur K. Yatani, Kenya magyarországi 
nagykövete Fábián István TEK-elnökkel. A Néderlandisztika Tanszék további tá-
mogatását helyezte kilátásba március 5-i debreceni látogatásán Robert Milders, a 
Holland Királyság magyarországi nagykövete. Az egyetem vezetőivel és hallgatóival 
is találkozott április 13-i ismerkedő látogatásán Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az 
Amerikai Egyesült Államok új nagykövete. A vendég rövid előadást tartott hallga-
tóknak az amerikai külpolitikai jelenlegi céljairól, a magyar-amerikai kapcsolatok-
ról. Programja zárásaként ebéden látta vendégül az intézmény vezetőit. Ausztráliáról 
tartott előadást és a kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt az egyetemünkre látogató 
Alex Brooking nagykövet május 10-én. A felmerülő lehetőségek között egészségügyi, 
orvosképzési és kutatási területen a dél-ausztráliai Adelaide-i Egyetemmel nyílhat 
mód. A nagykövet jelentős ausztrál vonatkozású könyvadományt adott át az Angol-
amerikai Intézetnek. 

CSEREPROGRAMOK. Az Európai Unió által finanszírozott ERASMUS-
program révén több mint háromszáz felsőoktatási intézmény fogadja a hallgató-
kat, és a DE is ugyanannyi helyről várja az érdeklődőket szemeszterenként. Az 
intézmény a 2009/2010-es tanévben 433 547 euró támogatást nyert a hallgatói 
mobilitás megvalósítására, ami 1400-1500 hónapnyi utazást tett lehetővé. Az 
ERASMUS-albizottság  a 2010/2011-es tanévre benyújtott 192 pályázat közül 168-
at támogatott. A kiutazó hallgatók partneregyetemen felvett és teljesített tanegységi 
itthoni tanulmányaikba beszámítanak. Az ekvivalensként elfogadott kreditek mini-
mum száma félévenként 15. A legtöbb kiutazót vonzó helyek most is Németország, 
Olaszország és Belgium egyetemi.

A CEEPUS multilaterális alapú oktatói és hallgatói csereprogram, mely a részt-
vevő országok felsőoktatási intézményinek hálózati együttműködésére épül. A 
program közép-európai mobilitási projekteket támogat a tagországok felsőoktatási 
intézményi (egyetemek, főiskolák) között. Az egyetem kilenc hálózatban van ben-
ne, a 2009/10-es tanévben 19 oktató és hallgató kiutazását segítette elő, 24 külföl-

di oktatót és hallgatót fogadott mintegy kétmillió forintnyi támogatási keretből. 
Az egyetem CEEPUS Miniszteri Díjban részesült: ismét az osztrák koordinációjú 
„Nyelv és irodalom közép-európai összefüggésben” program nyerte az elismerést. 
A hálózatban partnerintézményként - Pusztai Gábor, a Néderlandisztika Tanszék 
vezetőjének koordinálásával - a Debreceni Egyetem is részt vesz.

A Debreceni Egyetem két jelentős euro-atlanti csereprogramban is részt vesz. Az 
ISEP (International Student Exchange Program) az Amerikai Egyesült Államok 
több mint 100 egyeteme és európai egyetemek között szervez hallgatói cserét. A 
program keretében minden félévben a DE két hallgatója valamely amerikai egye-
temen végezheti tanulmányait. A program újabban a világ más kontinensire is 
kiterjed. A hollandiai Middelburgban működő Roosevelt Academy ad otthont a 
Middelburg Center for Transatlantic Studies programnak, amelyet 12 amerikai, 
mexikói és európai intézmény alkotta konzorcium alapította 1995-ben. Tanulmá-
nyi és oktatói lehetőséget ad a hallgatók számára féléves, illetve oktatók számára egy 
hónapos időintervallumban, valamint az egy hónapos nyári kurzuson. 

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK. A Debreceni Egyetem a világon mintegy száz 
egyetemmel ápol kétoldalú kapcsolatokat. A finnországi Jyväskylä-i Egyetemmel 
megújított  csereprogram keretében évente 4-6 hallgató folytathat ott tanulmányo-
kat egy félév erejéig finn vagy angol nyelven. A francia Champagne-Ardenne Ré-
gió és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség közötti kapcsolat alapján 
évente egy-két tanulmányi ösztöndíj pályázható Franciaországba, a Rimsi Egyetem 
európai tanulmányok mesterképzésére. Az USA-beli Indiana Egyetemmel (Bloo-
mington, Indiana) évente három kutató ösztöndíjas cseréjére kerül sor. Az Indiana 
Egyetem két „junior faculty member” részére öthónapos, valamint egy „senior 
faculty member” részére egyhónapos ösztöndíjat biztosít. Japánban két egyetemmel 
is van cserekapcsolat: a Hirosaki Egyetemen két, a Chiba Egyetemen egy-két hall-
gató tanulhat évente. 

A 2009/10-es tanévben a Szenátus jóváhagyta az etiópiai Mekelle Egyetemmel, a 
vitnami Can Tho Egyetemmel és a brazíliai Sao Paolo Egyetemmel kötendő együtt-
működési megállapodásokat.

NEMZETKÖZI EGYETEM. A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak száma 
2010-ben megközelítette a 3000-et. Legtöbben, mintegy kétezren, az Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum angol nyelvű képzésiben vesznek részt, de a Tudo-
mányegyetemi Karokon is megnőtt a külföldiek aránya. Megkülönböztetett érdek-
lődés mutatkozik a közgazdasági és informatikai képzés iránt. A 2009-ben az OEC 
és a TEK együttműködéséből létrejött Nemzetközi Oktatási Központ hatékony 
szervezeti keretet kínál a külföldi hallgatók számának növelésére.

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK. Az egyetem fokozni kívánja az együttmű-
ködést a határon túli felsőoktatási intézményekkel további közös kutatási, illetve 
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mester- és doktorképző programok indításával. Kiemelt jelentőségűek a Nagyváradi 
Állami Egyetemmel közösen készített, sikeres európai uniós pályázatok, amelyek 
összege meghaladja a 200 millió forintot. 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA. Az egyetem kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatait a Külső Kapcsolatok Igazgatósága gondozza. Az igazgatóság koordi-
nálja az egyetemi szintű nemzetközi és hazai szerződéseket, lebonyolítja a kétoldalú 
mobilitási programokat, egyetemi szintű nemzetközi rendezvényeket, eseményeket 
szervez, előkészíti az egyetemre látogató nemzetközi delegációk és a Magyarország-
ra akkreditált nagykövetek fogadását. A Külső Kapcsolatok Bizottsága a Szenátus 
döntés-előkészítő állandó bizottsága, amelynek feladata az intézmény nemzetközi és 
hazai külső kapcsolati tevékenységének egyetemi szintű koordinálása és az ezzel ösz-
szefüggő fejlesztési javaslatok kidolgozása. Tagjai – érintettségük szerint – folyama-
tosan közreműködnek a különböző hallgatói pályázatok, ösztöndíjak elbírálásában 
a bloomingtoni, az ISEP, a jyväskyläi, a rimsi, a chibai és más egyetemi kapcsolatok 
esetében. A bizottság 2009. november 16-iki ülésén a külügyi adatbázis fejlesztése, 
a DE Napja nemzetközi programjai, valamint a kínai kapcsolatok szerepeltek. A 
bizottság jóváhagyta az ERASMUS-szabályzat módosítását.

Kommunikáció
A Debreceni Egyetem kommunikációs stratégiája regionális szerepkört betöltő, 

eredményesen működő, gazdaságilag stabil intézményi háttérre épül. Feladata a hi-
teles belső és külső tájékoztatás, az egyetemről kialakult kedvező kép megőrzése. 
A szakszerű kommunikáció kialakítása és a hatékony kapcsolatépítés érdekében az 
egyetem igénybe veszi a Flow PR cég közreműködését a kommunikációs feladatok 
ellátásában. A Külső Kapcslatok Igazgatósága által koordinált együttműködésnek 
köszönhetően a tájékoztatatási gyakorlat tervezhetőbbé, összehangoltabbá és ered-
ményesebbé vált. A napi sajtófigyelő lehetővé teszi az egyetemről szóló híradások 
nyomon követését. Az intenzív kommunikációs tevékenység következtében az el-
múlt két évben megugrott az egyetemről szóló hírek száma a helyi és az országos 
sajtóban. 2010 áprilisában 23 témáról rekord mennyiségű, 578 megjelenés szüle-
tett. Ebből 50 a nyomtatott, 176 az elektronikus és 352 az online médiában látott 
napvilágot. A témák közül 7 az egyetem egészét, 8 az OEC-et, 5 a TEK-et, 3 az 
AGTC-t érintette. Kiemelt figyelem kísérte a kutatóegyetemi cím elnyerését (115 
megjelenés), de nagy sajtóvisszhangja volt az online követhető neuroendoszkópos 
agyműtéteknek (56), a Debreceni Egyetemi Kártya bevezetésének (42), az Építő-
ipari Nívódíj elnyerésének (34) és a felvételi jelentkezéseknek (31) is. 

A külső kommunikáció új elemeként havi hírlevél tájékoztatja az egyetem partne-
rit az előző időszak főbb eseményiről. 

A kommunikációs stratégia megvalósításában kiemelt szerepet játszik az egyetem 
magyar és angol nyelvű központi honlapja, a www.unideb.hu. Fokozatosan bővülő 

adatbázisa fontos információs forrás, elérhető róla valamennyi centrum, kar, dokto-
ri iskola honlapja, a képes aktuális rovat pedig napra kész tájékoztatást ad az esemé-
nyekről. A portál 2010 februártól óta önálló szerkesztővel működik, ami lehetővé 
teszi, hogy az egyetem minden lényeges eseményéről fényképes tudósítás jelenjen 
meg a nyitó oldalon.

A közvéleménykutatások szerint a felsőoktatásról szóló információk közvetítésé-
ben mindinkább az intézmények portáljainak, az online médiának és a pedagógu-
soknak van meghatározó szerepük. Erőforrásainkat ezért – jóllehet hirdetésekkel 
korlátozott mértékben jelen vagyunk a vezető napi- és hetilapok biskolázási mellék-
letiben – fokozatosan az elektronikus és online médiára csoportosítjuk át. 

Továbbra is támogatjuk a Debrecen Városi Televízió havi Campus magazinjának 
gyártását, az Alföld Televízióval pedig ötperces reklámfilmet és rövid spotot készít-
tettünk.

Sport
A Sportigazgatóság átfogó sport operatív program keretében valósítja meg fe-

ladatait. Célja az egyetemi polgárok rendszeres szabadidősport tevékenységének 
előmozdítása, a minőségi versenysport széles körű támogatása és elismertetése, a 
sportprogramokhoz magasan képzett szakemberek biztosítása és ezen tevékenységek 
együttes megvalósítása érdekében a hatékony gazdálkodás. 

A Sportigazgatóság tevékenységének köszönhetően:
Folyamatosan nő a rendszeresen sportolók száma•	
Több forrás jut•	

 a testnevelés kurzusokra•	
a szabadidős programokra•	
az amatőr versenyekre•	
a minőségi versenyekre•	
a DEAC sportolóinak felkészítésére és versenyeztetésére. •	

A Debreceni Egyetemen a sport súlyát és jelentőségét mutatja, hogy a Rektori 
Tanácsban helyet kapott a sportigazgató, illetve a sportigazgatóság ugyancsak fon-
tos szerepet vállal az igazgatóságok csapatmunkájában, amelyet a főtitkár fog össze. 
 
Testnevelés

Egységesek lettek a követelmények és a feltételek minden egyetemi hallgató szá-
mára. (Testnevelés Ügyrend, NEPTUN, felmérés, beszámítás, szolgáltatások, pótlás). 
Nincsenek Centrum korlátok: mindenki járhat úszni, lovagolni, korcsolyázni, sí-
elni. Az intézkedések következtében nőtt a meghirdetett órák kihasználtsága és a 
felvett kurzusok teljesítésének aránya.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

98 99

mester- és doktorképző programok indításával. Kiemelt jelentőségűek a Nagyváradi 
Állami Egyetemmel közösen készített, sikeres európai uniós pályázatok, amelyek 
összege meghaladja a 200 millió forintot. 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA. Az egyetem kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatait a Külső Kapcsolatok Igazgatósága gondozza. Az igazgatóság koordi-
nálja az egyetemi szintű nemzetközi és hazai szerződéseket, lebonyolítja a kétoldalú 
mobilitási programokat, egyetemi szintű nemzetközi rendezvényeket, eseményeket 
szervez, előkészíti az egyetemre látogató nemzetközi delegációk és a Magyarország-
ra akkreditált nagykövetek fogadását. A Külső Kapcsolatok Bizottsága a Szenátus 
döntés-előkészítő állandó bizottsága, amelynek feladata az intézmény nemzetközi és 
hazai külső kapcsolati tevékenységének egyetemi szintű koordinálása és az ezzel ösz-
szefüggő fejlesztési javaslatok kidolgozása. Tagjai – érintettségük szerint – folyama-
tosan közreműködnek a különböző hallgatói pályázatok, ösztöndíjak elbírálásában 
a bloomingtoni, az ISEP, a jyväskyläi, a rimsi, a chibai és más egyetemi kapcsolatok 
esetében. A bizottság 2009. november 16-iki ülésén a külügyi adatbázis fejlesztése, 
a DE Napja nemzetközi programjai, valamint a kínai kapcsolatok szerepeltek. A 
bizottság jóváhagyta az ERASMUS-szabályzat módosítását.

Kommunikáció
A Debreceni Egyetem kommunikációs stratégiája regionális szerepkört betöltő, 

eredményesen működő, gazdaságilag stabil intézményi háttérre épül. Feladata a hi-
teles belső és külső tájékoztatás, az egyetemről kialakult kedvező kép megőrzése. 
A szakszerű kommunikáció kialakítása és a hatékony kapcsolatépítés érdekében az 
egyetem igénybe veszi a Flow PR cég közreműködését a kommunikációs feladatok 
ellátásában. A Külső Kapcslatok Igazgatósága által koordinált együttműködésnek 
köszönhetően a tájékoztatatási gyakorlat tervezhetőbbé, összehangoltabbá és ered-
ményesebbé vált. A napi sajtófigyelő lehetővé teszi az egyetemről szóló híradások 
nyomon követését. Az intenzív kommunikációs tevékenység következtében az el-
múlt két évben megugrott az egyetemről szóló hírek száma a helyi és az országos 
sajtóban. 2010 áprilisában 23 témáról rekord mennyiségű, 578 megjelenés szüle-
tett. Ebből 50 a nyomtatott, 176 az elektronikus és 352 az online médiában látott 
napvilágot. A témák közül 7 az egyetem egészét, 8 az OEC-et, 5 a TEK-et, 3 az 
AGTC-t érintette. Kiemelt figyelem kísérte a kutatóegyetemi cím elnyerését (115 
megjelenés), de nagy sajtóvisszhangja volt az online követhető neuroendoszkópos 
agyműtéteknek (56), a Debreceni Egyetemi Kártya bevezetésének (42), az Építő-
ipari Nívódíj elnyerésének (34) és a felvételi jelentkezéseknek (31) is. 

A külső kommunikáció új elemeként havi hírlevél tájékoztatja az egyetem partne-
rit az előző időszak főbb eseményiről. 

A kommunikációs stratégia megvalósításában kiemelt szerepet játszik az egyetem 
magyar és angol nyelvű központi honlapja, a www.unideb.hu. Fokozatosan bővülő 

adatbázisa fontos információs forrás, elérhető róla valamennyi centrum, kar, dokto-
ri iskola honlapja, a képes aktuális rovat pedig napra kész tájékoztatást ad az esemé-
nyekről. A portál 2010 februártól óta önálló szerkesztővel működik, ami lehetővé 
teszi, hogy az egyetem minden lényeges eseményéről fényképes tudósítás jelenjen 
meg a nyitó oldalon.

A közvéleménykutatások szerint a felsőoktatásról szóló információk közvetítésé-
ben mindinkább az intézmények portáljainak, az online médiának és a pedagógu-
soknak van meghatározó szerepük. Erőforrásainkat ezért – jóllehet hirdetésekkel 
korlátozott mértékben jelen vagyunk a vezető napi- és hetilapok biskolázási mellék-
letiben – fokozatosan az elektronikus és online médiára csoportosítjuk át. 

Továbbra is támogatjuk a Debrecen Városi Televízió havi Campus magazinjának 
gyártását, az Alföld Televízióval pedig ötperces reklámfilmet és rövid spotot készít-
tettünk.

Sport
A Sportigazgatóság átfogó sport operatív program keretében valósítja meg fe-

ladatait. Célja az egyetemi polgárok rendszeres szabadidősport tevékenységének 
előmozdítása, a minőségi versenysport széles körű támogatása és elismertetése, a 
sportprogramokhoz magasan képzett szakemberek biztosítása és ezen tevékenységek 
együttes megvalósítása érdekében a hatékony gazdálkodás. 

A Sportigazgatóság tevékenységének köszönhetően:
Folyamatosan nő a rendszeresen sportolók száma•	
Több forrás jut•	

 a testnevelés kurzusokra•	
a szabadidős programokra•	
az amatőr versenyekre•	
a minőségi versenyekre•	
a DEAC sportolóinak felkészítésére és versenyeztetésére. •	

A Debreceni Egyetemen a sport súlyát és jelentőségét mutatja, hogy a Rektori 
Tanácsban helyet kapott a sportigazgató, illetve a sportigazgatóság ugyancsak fon-
tos szerepet vállal az igazgatóságok csapatmunkájában, amelyet a főtitkár fog össze. 
 
Testnevelés

Egységesek lettek a követelmények és a feltételek minden egyetemi hallgató szá-
mára. (Testnevelés Ügyrend, NEPTUN, felmérés, beszámítás, szolgáltatások, pótlás). 
Nincsenek Centrum korlátok: mindenki járhat úszni, lovagolni, korcsolyázni, sí-
elni. Az intézkedések következtében nőtt a meghirdetett órák kihasználtsága és a 
felvett kurzusok teljesítésének aránya.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

100 101

Kredit órák
A Sportigazgatóság a karok támogatásával szabadon választható, népszerű sport 

kurzusokat hirdetett meg. Ezek több esetben az országos média számára is hírértékű 
programokat jelentenek, melyek koordinálása a sportigazgatóság feladata. A tan-
tárgyleírás elkészítése, az órák hirdetése, a termek foglalása, a hallgatói kapcsolat-
tartás, az oktatók felkérése, díjazása; a számonkérés, az indexek aláírása, az oktatási 
beszámolók írása is a sportigazgatóság feladatköre. 

Tanárok
Testnevelő tanáraink szakképesítésüknek megfelelően sportáganként személyre 

szabott feladatok szerint végzik a szervezést és a rendezvények lebonyolítását. Csa-
patépítő programokon közösen értékeljük a munkát az egyetemi sport szereplőivel. 
A tanárok továbbképzéseken vesznek részt, mindenkinek van sportági feladata, fe-
lelőssége. 

A Hallgatói Sportiroda
A hallgatói Sportiroda 2005-ben alakult meg. Olyan egyetemisták alkotják, akik 

önkéntesen vesznek részt a Sportigazgatóság mindennapos tevékenységében. 
Vannak gyorsfordítóink, tolmácsaink, információt gyűjtenek, adatokat dolgoz-

nak fel, nevezéseket értékelnek, honlapot szerkesztenek, hírlevelet írnak, plakátot 
terveznek, fotóznak, videóznak, eseményeket szerveznek, bajnokságokat bonyolíta-
nak, tartják a kapcsolatot más hallgatókkal vagy médiafeladatokat látnak el. 

Online regisztráció
Valamennyi egyetemi sportrendezvény jelentkeztetését - központilag - a sport-

igazgatóság végzi. A sportprogramokra a Debreceni Egyetem online sportregiszt-
rációs rendszerén keresztül jelentkezhetnek az érdeklődők. http://sport.egyetemter.hu

Sportlétesítmények- Hol sportoljak térkép
Készítettünk egy olyan térképet, amely jól láthatóan mutatja be az egyetemi pol-

gárok számára, hol tudnak sportolni és melyek a választási lehetőségik. E térképnek 
az alapja az, hogy nem teszünk kari, vagy centrum különbséget a hallgatók és a 
dolgozók között. Hasonló szemlélettel hamarosan elkészül a Debreceni Egyetem 
Sportrekreációs füzete is, amely a fenti sportolási lehetőségeket széles körűen és 
részletesen ismerteti. 

Média
Rendszeresen bemutatjuk a sporteredményeket, programokat, a büszkeséginket. 

Kedvet csinálunk a sportoláshoz, példákat állítunk az egyetemi polgárok elé, in-

formációt nyújtunk. Ennek eszköze az írott és elektronikus sajtó, a TV és a rádió. 
Ezeket a Sportigazgatóság szerkeszti elő, gyűjti az anyagokat és publikálja. Biztosítja 
a szereplők díjazását és egyes műsorok, kiadványok költségit. 

Heti sportműsor van a Friss rádióban, Elán egyetemi sportmagazin műsor az Al-
föld TV-ben. Az Alföld TV továbbá rendszeresen Elán Egyetemi Sportperceket is 
közvetít. Heti szinten beszámolók vannak a NAPLÓ- ban a jelentősebb sportese-
ményekről. Kéthetente négyoldalas Sport rovattal jelenik meg az Egyetemi Élet-
ben. Hetente Egyetemi Sporthírlevelet küldünk az egyetemi polgároknak és a külső 
címzetteknek, illetve sajtóanyagot küldünk hetente a sajtós listára. Magas látogatói 
számmal egyetemi sporthonlapot működtetünk, illetve kiemelt hírinkről összefog-
lalókat küldünk az egyetemi honlapra és az országos médiaba. Évente elkészítjük az 
egyetemi sportévkönyvet, amely tartalmazza a fontos eseményeket és sportolóink 
eredményit. 

Sportösztöndíj
Összesen havi 2 millió forinttal tudunk kb. 200 sportoló hallgatót sportösztöndíj-

jal támogatni. A hallgatók által leadott sportösztöndíj pályázatokat testnevelő taná-
rokból álló szakértői bírálók véleményezik előre kidolgozott pontrendszer alapján. 
Az így készült javaslat ezután a DEHÖK jóváhagyásával kerül a rektor elé. 

DEAC
A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft., röviden 

DEAC működteti a minőségi és egyéb versenysportot. 20 szakosztálya van. NB 
I-ben 3, NB II- ben 6. A forrásfelhasználása a hazai sportklubok, egyetemi sport-
egyesületek tekintetében egyedülállóan hatékony.

A Sportigazgatóság és a DEAC közösen biztosítják az ügyvezetőt, szakosztályveze-
tőt, edzőket, rehabilitációs edzőt, sportszervezőt, médiafelelőst és ügyintézőt. 

A Sportigazgatóság munkatársai biztosítják az újságírókat, fotósokat, heti edzés-
számot, külön edzést, versenyhelyszínt, rendezést, utazást – külön busszal, úti cso-
magot, sportfelszerelést, sporteszközöket, sport rehabilitációt, orvosi kontrolt, edzői 
bért, amatőr szerződést, tagdíjrendszert, honlap hátteret, rendszeres média megjele-
nést, edzőtábort, kötelező utánpótlást. 

Universitas, MEFOB
Számottevő lett részvételünk az országos egyetemi versenyeken, mely az intéz-

mények között zajlik. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Szövetség elnökségében betöl-
tött szerepünk is erősíti a Debreceni Egyetem megítélését, melynek köszönhetően 
előtérbe került annak lehetősége, hogy két- három éven belül a Sportigazgatóság 
rendezhessen Világversenyt valamelyik egyetemi sportágban. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

100 101

Kredit órák
A Sportigazgatóság a karok támogatásával szabadon választható, népszerű sport 

kurzusokat hirdetett meg. Ezek több esetben az országos média számára is hírértékű 
programokat jelentenek, melyek koordinálása a sportigazgatóság feladata. A tan-
tárgyleírás elkészítése, az órák hirdetése, a termek foglalása, a hallgatói kapcsolat-
tartás, az oktatók felkérése, díjazása; a számonkérés, az indexek aláírása, az oktatási 
beszámolók írása is a sportigazgatóság feladatköre. 

Tanárok
Testnevelő tanáraink szakképesítésüknek megfelelően sportáganként személyre 

szabott feladatok szerint végzik a szervezést és a rendezvények lebonyolítását. Csa-
patépítő programokon közösen értékeljük a munkát az egyetemi sport szereplőivel. 
A tanárok továbbképzéseken vesznek részt, mindenkinek van sportági feladata, fe-
lelőssége. 

A Hallgatói Sportiroda
A hallgatói Sportiroda 2005-ben alakult meg. Olyan egyetemisták alkotják, akik 

önkéntesen vesznek részt a Sportigazgatóság mindennapos tevékenységében. 
Vannak gyorsfordítóink, tolmácsaink, információt gyűjtenek, adatokat dolgoz-

nak fel, nevezéseket értékelnek, honlapot szerkesztenek, hírlevelet írnak, plakátot 
terveznek, fotóznak, videóznak, eseményeket szerveznek, bajnokságokat bonyolíta-
nak, tartják a kapcsolatot más hallgatókkal vagy médiafeladatokat látnak el. 

Online regisztráció
Valamennyi egyetemi sportrendezvény jelentkeztetését - központilag - a sport-

igazgatóság végzi. A sportprogramokra a Debreceni Egyetem online sportregiszt-
rációs rendszerén keresztül jelentkezhetnek az érdeklődők. http://sport.egyetemter.hu

Sportlétesítmények- Hol sportoljak térkép
Készítettünk egy olyan térképet, amely jól láthatóan mutatja be az egyetemi pol-

gárok számára, hol tudnak sportolni és melyek a választási lehetőségik. E térképnek 
az alapja az, hogy nem teszünk kari, vagy centrum különbséget a hallgatók és a 
dolgozók között. Hasonló szemlélettel hamarosan elkészül a Debreceni Egyetem 
Sportrekreációs füzete is, amely a fenti sportolási lehetőségeket széles körűen és 
részletesen ismerteti. 

Média
Rendszeresen bemutatjuk a sporteredményeket, programokat, a büszkeséginket. 

Kedvet csinálunk a sportoláshoz, példákat állítunk az egyetemi polgárok elé, in-

formációt nyújtunk. Ennek eszköze az írott és elektronikus sajtó, a TV és a rádió. 
Ezeket a Sportigazgatóság szerkeszti elő, gyűjti az anyagokat és publikálja. Biztosítja 
a szereplők díjazását és egyes műsorok, kiadványok költségit. 

Heti sportműsor van a Friss rádióban, Elán egyetemi sportmagazin műsor az Al-
föld TV-ben. Az Alföld TV továbbá rendszeresen Elán Egyetemi Sportperceket is 
közvetít. Heti szinten beszámolók vannak a NAPLÓ- ban a jelentősebb sportese-
ményekről. Kéthetente négyoldalas Sport rovattal jelenik meg az Egyetemi Élet-
ben. Hetente Egyetemi Sporthírlevelet küldünk az egyetemi polgároknak és a külső 
címzetteknek, illetve sajtóanyagot küldünk hetente a sajtós listára. Magas látogatói 
számmal egyetemi sporthonlapot működtetünk, illetve kiemelt hírinkről összefog-
lalókat küldünk az egyetemi honlapra és az országos médiaba. Évente elkészítjük az 
egyetemi sportévkönyvet, amely tartalmazza a fontos eseményeket és sportolóink 
eredményit. 

Sportösztöndíj
Összesen havi 2 millió forinttal tudunk kb. 200 sportoló hallgatót sportösztöndíj-

jal támogatni. A hallgatók által leadott sportösztöndíj pályázatokat testnevelő taná-
rokból álló szakértői bírálók véleményezik előre kidolgozott pontrendszer alapján. 
Az így készült javaslat ezután a DEHÖK jóváhagyásával kerül a rektor elé. 

DEAC
A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft., röviden 

DEAC működteti a minőségi és egyéb versenysportot. 20 szakosztálya van. NB 
I-ben 3, NB II- ben 6. A forrásfelhasználása a hazai sportklubok, egyetemi sport-
egyesületek tekintetében egyedülállóan hatékony.

A Sportigazgatóság és a DEAC közösen biztosítják az ügyvezetőt, szakosztályveze-
tőt, edzőket, rehabilitációs edzőt, sportszervezőt, médiafelelőst és ügyintézőt. 

A Sportigazgatóság munkatársai biztosítják az újságírókat, fotósokat, heti edzés-
számot, külön edzést, versenyhelyszínt, rendezést, utazást – külön busszal, úti cso-
magot, sportfelszerelést, sporteszközöket, sport rehabilitációt, orvosi kontrolt, edzői 
bért, amatőr szerződést, tagdíjrendszert, honlap hátteret, rendszeres média megjele-
nést, edzőtábort, kötelező utánpótlást. 

Universitas, MEFOB
Számottevő lett részvételünk az országos egyetemi versenyeken, mely az intéz-

mények között zajlik. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Szövetség elnökségében betöl-
tött szerepünk is erősíti a Debreceni Egyetem megítélését, melynek köszönhetően 
előtérbe került annak lehetősége, hogy két- három éven belül a Sportigazgatóság 
rendezhessen Világversenyt valamelyik egyetemi sportágban. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

102 103

Dolgozói versenyek, házi versenyek
Az egyetemi polgárság teljes egésze jelenti a Sportigazgatóság célcsoportját, me-

lyet olykor kiterjesztünk a középiskolásokra is. Időszakosan olyan versenyeket is 
szervezünk, amelyeket ilyen széles körben hirdetünk meg (városi-egyetemi úszónap, 
egyetemi sportnapok, házibajnokságok, Professzori versenyek, dolgozói versenyek, 
táborok, sínapok, kerékpáros-, kenus- vagy gyalogos túranapok). 

Szakindítási tevékenység
A Sportigazgatóság tevékenysége jelentős az egyetem sporttudományos képzési-

nek akkreditálásában. Elkezdtük a testnevelő tanár és a sportszervező alapszakok 
akkreditálásának előkészítését. Az előkészítésen kívül jelentős a Sportigazgatóság 
szerepe a humánerőforrások biztosításában, új szakemberek felkutatásában, elis-
mert szakemberek felkérésében, illetve a saját állomány képzésének biztosításában 
és motiválásában.

Hallgatóink eredményi
Sportesemény (2009) Arany Ezüst Bronz

Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság 18 10 17
Műszaki Felsőoktatási Sport Nap 2

Medikus Kupa 4 2 1
Rajkai Kupa 7 5 4

Universitas Kupa 1 1
Nemzetközi verseny 1

DEAC aerobik 1 1
DEAC ffi kosárlabdacsapat 1

DEAC futsalcsapat 1
DEAC megyi labdarúgócsapat 1
DVSC-DEAC labdarúgócsapat 1

Összesen 32 20 27

Iratkezelés

A Debreceni Egyetemen a 2009-2010-es tanévben a saját fejlesztésű Papirusz 
Ügyiratkezelő Rendszer folyamatosan kiszolgálta mind az egyetem jogszabályban 
előírt ügyiratkezelési kötelezettségivel kapcsolatos, mind a felhasználói elvárásokban 
jelentkező igényeket.

Az előző tanévben gyakorlatilag megvalósult az egyetem teljes lefedettsége a rend-

szerrel, így a felhasználói létszám, a szervezeti egységek száma az évközbeni személyi 
mozgások miatt változott, de jelentős emelkedést már nem mutatott. A tanév folya-
mán több mint 380 felhasználó dolgozott a rendszerben, az ügyiratkezelő munka-
társak mellett a Rektori Hivatal ügyintézői is.

Június elejétől a Rektori Hivatalban és az alá tartozó igazgatóságokon, év végén 
pedig a TEK Elnöki Hivatalban elindult az elektronikus ügyiratkezelés támogatása a 
Papirusz Ügyiratkezelő Rendszerrel. Ennek során a központilag érkeztetett-bontott 
küldeményeket a Hivatal iratkezelői beszkennelik, archiválják, így az igazgatóságok 
munkatársai kizárólag elektronikus formában kapják meg a munkaanyagokat.

Ezzel a módszerrel jelentősen gyorsult az iratanyag előkereshetősége, a dokumen-
tum-nyilvántartás szabályozottan, rendszerbe foglaltan történik, és várható a papír-
felhasználás csökkenése is.

Decemberben sikeresen lezajlott a rendszer felügyeleti auditja.
A 2009–2010-es tanévben több kisebb frissítés mellett a következő jelentősebb 

újdonságok kerültek a programba:
Átalakult a partnertörzs kezelése. Az új partnerlista nagyobb rugalmasságot •	
biztosít az ügyiratkezeléshez kapcsolódó személyek, szervezetek használatához.
Bővültek és egyszerűsödtek a küldemény-, illetve iratkeresési lehetőségek. Az •	
egyszerű azonosító vagy vonalkód alapú gyors keresésen kívül a küldeményeket 
25, az iratokat 70, az ügyiratkezelő rendszerben rögzített metaadat alapján 
lehet előkeresni, listázni.
Az adatfelvitel pontosságát és sebességét javító gyors kiválasztó listák készültek •	
a gyakran használt mezők kitöltéséhez.

2010 márciusától a fejlesztést-üzemeltetést közbeszerzési eljárás keretében két, 
korábban is ezen a területen működő vállalkozás végzi. A Rektori Hivatal munka-
társaiból és a szoftverfejlesztőkből álló 6 fős csoport biztosítja a folyamatos prog-
ramfrissítéseket, support szolgáltatást, csoportos és egyedi oktatásokat. A szervezeti 
egységeknél alkalomszerűen iratkezelési ellenőrzéseket végeznek és részt vesznek az 
Iratkezelési Szabályzat éves felülvizsgálatában.

Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva egy új programverzió fejlesztése kezdő-
dött el, amely tartalmazza a jogszabályi változásokat, illetve gyorsabb, praktikusabb 
felhasználói felületet nyújt.

A tanév folyamán az ügyiratkezelő munkatársak 315,000 küldeményt dolgoztak 
fel a rendszerben és 96,000 iratot iktattak be.

Informatikai Szolgáltató Központ
Szabályzatalkotás

Az adatbiztonság, valamint az egységes üzemeltetés alapvető igénye olyan szem-
pontokat is felvetett a szabályozás terén, melyeket egy európai színvonalú oktatási 
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intézménynek szem előtt kell tartania. Az informatikai szolgáltatások strukturális 
felépítését követő informatikai szabályozás megalkotása nemcsak a szolgáltatások 
működtetését, folyamatos fejlesztését biztosítja, de a későbbiekben lehetőséget ad 
a minőségbiztosítás bevezetésére is. Szabályozottan működő, a szolgáltatások mi-
nőségét biztosító informatikai rendszer egyik tartópillérét képezi annak az oktatási 
és kutatási infrastruktúrának, amely elősegítette a Debreceni Egyetem számára a 
kutatóegyetemre vonatkozó kritériumok teljesítését. Ennek tükrében, a klasszikus 
értelemben vett informatikai szabályzat mellett, a munkafolyamatok folyamatszerű 
tisztázására, az SLA-k definiálására is szükséges van. A minőségbiztosított informa-
tikai szolgáltatásokra vonatkozó – a fenti szempontoknak megfelelő - szabályzat 
összeállításának előkészítő folyamata elkezdődött. Az Egyetem informatikai szak-
emberi feltérképezték az üzemeltetés jelenlegi feltételrendszerét, és igyekeztek ki-
alakítani a szabályzatra vonatkozó megfelelő tervezetet. Azonban az informatikai 
szolgáltatások sokrétűsége miatt, olyan partnerek bevonása is szükséges, akik meg-
felelő informatikai-szervezői tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Jelenleg az erre 
vonatkozó szerződés aláírásra való előkészítése történik. 

Szolgáltatások, feladatok
Az operatív munka megszervezése során alapvető elvárásként jelentkezik, hogy az 

informatikai szolgáltatások emelt szinten, minél szélesebb körben elérhetővé válja-
nak. Ezen cél elérése érdekében a legfontosabb lépések a következők voltak:
•  Egységes e-mail címek

A Debreceni Egyetem Rektori Vezetésének döntése alapján, minden egyetemi ok-
tatónak és dolgozónak kötelező az egyetemi elektronikus postafiók használata. Ezen 
egyetemi email címekben szereplő domain tagok száma háromban került maximá-
lásra. A 3. tag összetett szerepben a centrumot, a kart, az egyéb központi egységet 
vagy a tanszéket jelöli és egyetemi szinten egyedi. Az új egységes e-mail címekre 
történő átállás 2010 áprilisában megkezdődött. Jelenleg az AGTC, illetve a TEK 
5 kara esetén az átállás már megtörtént, az OEC, a TEK 3 kara illetve a központi 
egységek esetén az átállás folyamatban van.
•  Szuperszámítógép (HPC) projekt 

A szuperszámítógép elhelyezésére szolgáló Kassai úti erőforrás terem kialakítása 
megkezdődött. A HPC beszerzésének menetére vonatkozó újabb információ nem 
áll a rendelkezésünkre.
•  Optikai hálózat

Üzemeltetési területen fontos és aktuális kérdés az optikai hálózat üzemeltetése. 
Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése szempontjából gondot a több-
szörös tulajdonlás, illetve a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. által kiépített kábel ügyének rendezetlensége okoz. Az utóbbi eset-
ben a megállapodás a Kenézy Kórház aláírására vár. A tulajdonlás kérdése tekinte-

tében az egyeztetési tárgyalások folyamatosak, a kétoldalú szerződések előkészítése 
megtörtént.
•  Pályázatok

A Wi-fi hálózat területén a campuson belül történő Wi-Fi fejlesztések potenciális 
forrását jelentik a HURO/08025 – A Debreceni Egyetem és Nagyváradi Egyetem 
nagysebességű Következő Generációs Internetwork hálózati integrációja (NGNI-
UDUO), és a HURO/0901 – A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem 
közös kültéri Hot-zone WiFi rendszere (WHO-UDUO) pályázatok forrásai. A pá-
lyázatok a kiértékelés folyamatában vannak.
•  Portál

Elkezdődött a portál interaktív térkép funkciójának fejlesztése, amely többek kö-
zött lehetővé teszi a helyiségek gyors megkeresését, az azzal kapcsolatos alapvető 
információk megjelenítését, valamint a virtuális séta megtételét is. 
•  Rendezvények

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet és a Debreceni Egyetem 
közös szervezésében, 2010. április 7-9. között került megrendezésre intézményünk-
ben a Networkshop konferencia. Az évenként sorra kerülő rendezvény-sorozat 
keretében, idén nyolc szekcióban több mint száz előadás bemutatására került sor 
(hardver közeli rendszerek, adathálózati technológiák, oktatási rendszerek, stb.). A 
kiemelt fontosságú rendezvény a Debreceni Egyetem főépületében, Kémiai épületé-
ben és az Élettudományi épületében kapott helyet, valamint minden előadás élőben 
is követhető volt az Interneten. Az előadások felvételi a konferencia után néhány 
nappal felkerülnek a NIIFI videó archívumába.

A Debreceni Egyetem Napja nevet viselő programsorozat keretében „Green IT” 
címmel informatikai témájú szimpózium került megrendezésre az Informatikai Kar 
szervezésében. A Debreceni Egyetem elképzelése szerint az informatika és az in-
formációtechnológia szerepének feltárásával a szimpózium elősegítheti a környe-
zettudatos gondolkodás erősítését, környezetünk megóvását. Megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy ennek a rendezvénynek szervezésében mi is részt vehettünk.

Gazdálkodás
A Debreceni Egyetem informatikai egységi évekre visszamenő költségvetése alap-

ján egyértelmű, hogy visszatérően jelentkeznek a különböző informatikai fejlesztési 
igények. Az árak- és a szolgáltatások változása, valamint a konstrukcióváltások, és 
nem utolsó sorban a felhasználói igények bővülése – a szolgáltatási színvonal meg-
tartásának, esetleg emelésének szándékával – egyre inkább a keretek bővítését teszi 
szükségessé. 
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ben a Networkshop konferencia. Az évenként sorra kerülő rendezvény-sorozat 
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Gazdálkodás
A Debreceni Egyetem informatikai egységi évekre visszamenő költségvetése alap-

ján egyértelmű, hogy visszatérően jelentkeznek a különböző informatikai fejlesztési 
igények. Az árak- és a szolgáltatások változása, valamint a konstrukcióváltások, és 
nem utolsó sorban a felhasználói igények bővülése – a szolgáltatási színvonal meg-
tartásának, esetleg emelésének szándékával – egyre inkább a keretek bővítését teszi 
szükségessé. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Licencdíjak
Olyan egyetemi szintű szoftverekről van szó, amelyek díjai minden évben vissza-

térően jelentkeznek. 

Hardverfejlesztés (Szerver virtualizációs infrastruktúra-bővítés)
Az Informatikai Szolgáltató Központ számos szervert üzemeltet különféle hardver 

platformokon. Ezek egy része mára meglehetősen elavult. A biztonságos üzemel-
tetés fenntartása érdekében ezeket az elavult hardvereket ki kell váltani, virtuális 
gépekként kell tovább üzemeltetni, amely egyszerűbb és olcsóbb módja a fejlesztés-
nek, mint minden egyes szerver gép cseréje egy újabbra.

Szolgáltatásfejlesztés
Az üzleti célú internethasználat egyetemen történő bevezetése havi több százezer 

forintos előfizetői díjat jelent, amely a bérleti díjakban részben megtérül.

Bér jellegű kiadások
Az Informatikai Szolgáltató Központ átszervezése együtt járt a hatékonyabb szer-

vezéssel, bizonyos feladatok racionalizálásával. Az Informatikai Szolgáltató Köz-
ponttal szemben azonban több olyan jogos igény is megfogalmazódott, amely fel-
adatbővítéssel jár együtt. Ilyen például a DE Szenátusa által jóváhagyott szerkezeti 
átalakításban szereplő ServiceDesk funkció.  

Oracle licenc a Neptun rendszerhez
A Neptun rendszer üzemeltetéséhez egy állandóan működő tesztrendszerre, vala-

mint jogtiszta Oracle licenc megvásárlására van szükség. A tesztrendszer használata 
védi a felhasználókat a verziószámok váltása során fellépő kockázatoktól, hiszen a 
Neptun egy tökéletes másolata található meg rajta. Továbbá meleg tartalékként ren-
delkezésre áll üzemzavar esetén (átveszi a főszerver feladatát átmenetileg).

ISDN30 gateway
Olyan eszköz, amely 100 db fővonali szám felhasználását teszi lehetővé külön 

fővonali előfizetés nélkül. Ezzel a többletszolgáltatás mellett, a fővonali előfizetési 
költségeket is meg lehet takarítani.

Üzleti internet
Üzleti célú internet szolgáltatást az akadémiai hálózaton a Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési Intézet erre vonatkozó szabályzatai tiltják, ezért az egye-
tem területén működő cégek számára ezt az üzleti internet szolgáltatás bevezetésével 
oldjuk meg. 

SLA készítés 
Az SLA-k kidolgozásához szükséges kapacitást és tapasztalatot, megfelelő szakér-

telemmel rendelkező cég biztosítja. Enélkül nem készülhet el a megfelelő tartalmú 
egyetemi informatikai szabályzat. A munka 2010 tavaszán megkezdődött.

Az egyetem gazdálkodása –Gazdasági Főigazgatóság
A Debreceni Egyetem négy részjogkörrel rendelkező tervezési gazdálkodási egy-

séggel rendelkezik (AGTC, KP, OEC, TEK), melyek decentralizált gazdálkodást 
folytatnak oly módon, hogy a költségvetés egységes irányelvek alapján készül, és 
azok teljesítése, a beszámolás azonos elvek alapján történik. Legfontosabb cél a 
pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítása mellett az egyszerűbb, átláthatóbb szer-
kezet kialakítása, a felső vezetés részére rendszeres információ biztosítása.

Alaptevékenységet befolyásoló tényezők
A Debreceni Egyetem alaptevékenysége a felsőoktatás, melyet teljes körűen látott 

el a vonatkozó időszakban a rendelkezésre álló források felhasználásával.
A Debreceni Egyetem feladatai ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirány-

zat 2009. évben 54. 656. 510 ezer Ft volt, mely az évközi módosításokkal együtt 
69.524.662 ezer Ft-ra nőtt. A 2010. évi eredeti előirányzat 462.262 ezer forinttal, 
azaz 54.194.248 ezer Ft-ra csökkent.

Rendkívüli események és hatásuk a gazdálkodásra
A 2009. július 1. – 2010. június 30. időszakra vonatkozó gazdálkodásunkat, 

pénzügyi helyzetünket érintően megoldhatatlan problémát jelentő esemény nem 
történt. 

A Kormány 2009-ben két alkalommal hajtott végre zárolást a működési állami 
támogatás terhére. A 1001/2009. (I.13.) határozata alapján, a 2009. évi havi ke-
reset-kiegészítés forrásigényének biztosítása érdekében 324.921 ezer forint, majd 
az államháztartási egyensúly megőrzése miatt, a 1033/2009. (III.17.) számú ha-
tározat alapján 136.724 ezer forint került zárolásra. A Kormány december 18-ai, 
1214/2009. számú határozatában elrendelte a zárolt összegek végleges elvonását.

A 2009. év a Debreceni Egyetem vonatkozásában is nagy kihívásokat tartogatott. 
A gazdasági válság hatására komoly megszorításokkal indult az év, az egyetemet érin-
tő zárolások, a maradványtartási kötelezettség, a tömegessé váló adatszolgáltatások 
mind megnehezítették a mindennapokat. A rendkívül gyorsan változó jogszabályi 
környezetnek való megfelelés is folyamatos többletmunkát jelentett a Főigazgatóság 
számára, megnőtt a koordinációs szerepe.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Szervezeti változások bemutatása
A szervezeten belül minimális személyi változás történt, a helyettesíthetőség érde-

kében és a jogszabályi változások hatására azonban a feladatkörök változtak, bővül-
tek. A Főigazgatóság jelenleg az ügyrend szerint a Fejlesztési Igazgatósággal, három 
főosztállyal (Gazdálkodási Főosztály, Munka- és Bérügyi Főosztály, SAP Támogatói 
Főosztály), továbbá a Jogi Osztállyal és a Vagyongazdálkodási, valamint a Munka-
biztonsági Önálló Osztállyal működik.

A gazdálkodás bemutatása
A 2009. július 1. – 2010. június 30. időszakra vonatkozóan az egyetem gazdálko-

dása eredményes volt, a kitűzött célokat és a meghatározott feladatokat teljesítette.
•  Személyi juttatások előirányzat alakulása és létszámváltozások

A 2009. évben a személyi juttatás eredeti előirányzata 19.291.513 eFt, amely a 
módosítások következtében 20.702.109 eFt-ra növekedett. A növekedés mértéke 
7,31%.

A személyi juttatás előirányzatát a Kormányzati módosítások 564.677 eFt-tal, a 
felügyeleti szervi módosítások 162.209 eFt-tal az intézményi hatáskörben végrehaj-
tott módosítások 683.710 eFt-tal növelték.

A növekedés főbb tételei: a 2009. évi havi kereset-kiegészítések kifizetésének és a 
prémium évek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek támogatása.

A 2009. évben az engedélyezett létszám 2009. július 1-jétől 6.870 főről 88 fővel 
nőtt a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola 
és Kollégium átvétele miatt.

2009-ben az egyetemen odaítélt PhD fokozatok száma 160 fő, amely 6,66%-kal 
meghaladta a Debreceni Egyetem teljesítménycéljaiban 2009. évre meghatározott 
150 fő célértéket. 

Az Egyetemen a tudományos minősítéssel rendelkező teljes munkaidős oktatók 
aránya az oktatók teljes számához viszonyítva (teljes munkaidős) 72,93%. Ez az 
arány 5,93%-kal haladta meg a Debreceni Egyetem teljesítménycéljaiban 2009. 
évre meghatározott célértéket. 

Az egyetemen a teljes munkaidős minősített oktatók száma 2009. évben 943 fő, 
mely 2,95%-kal magasabb az előző évi létszámhoz képest.

A 2010. évben a személyi juttatás eredeti előirányzata 19.656.279 eFt, 1,89%-
kal növekedett a 2009. évihez képest. A 2010. évben a személyi juttatás eredeti 
előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-ki-
egészítésének finanszírozása miatt 726.962 eFt-tal nőtt. A 2010. évben az egyetem 
engedélyezett létszáma 6.958 fő, melyből oktató 1.423 fő, kutató 195 fő, tanár 109 
fő, pedagógus 289 fő, egyéb alkalmazott 2.184 fő, OEP finanszírozott 2.263 fő, 
rezidens 495 fő.

•  A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének változása
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2009-ben 22.186.335 ezer Ft volt, mely 

az évközi módosításokkal 33.100.475 ezer Ft-ra emelkedett. Az emelkedés mértéke 
49,19% volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

A dologi kiadások teljesítése 2009-ben 31.533.753 ezer Ft, mely a módosított 
előirányzatnál 1.566.722 ezer Ft-tal kevesebb. A dologi kiadásokon belül a kész-
letbeszerzés és a szolgáltatási kiadások értéke maradt jelentősen alul a módosított 
előirányzat értékénél. 
•  A teljesített bevételek alakulása

Az egyetem teljesült bevételeinek értéke összesen 69.119.776 ezer Ft volt a 2009. 
évben, mely 404.886 ezer Ft-tal, illetve 0,58%-kal maradt alul a módosított elői-
rányzat értékénél.

A saját bevételek esetében a bevételi lemaradás 605.752 ezer Ft, míg az átvett 
pénzeszközök esetében bevételi többlet keletkezett. Az átvett pénzeszközök teljesí-
tése összességében 200.866 ezer Ft-tal haladta meg a módosított előirányzat értékét, 
amely főként az egyéb pénzeszközök bevételi túlteljesítéséből keletkezett.
•  A teljesített kiadások alakulása

A 69.524.662 ezer Ft kiadási előirányzattal szemben a felhasználás 65.976.100 
ezer Ft volt. A kiadási megtakarítás 2009-ben 3 548 562 ezer Ft volt, mely-
nek nagyobb része a működési költségvetésből keletkezett. Arányait tekintve 
az összes teljesített kiadás a kiadási módosított előirányzatnak a 94,90%-a volt 
2009-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 5,10%-a volt. 

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem előirányzat maradványa 2009-ben 
összesen 4.576.964 ezer Ft, mely 1.063.215 ezer Ft-al több mint a 2008. évi 
3 513 749 ezer Ft.

Az egyetem gazdálkodásában a 2009. évben realizált 4.576.964 ezer Ft össze-
gű előirányzat maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

A Debreceni Egyetem 2009. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A ter-
vezett saját bevétel és átvett pénzeszköz előirányzatot teljesítettük. A szigorú 
gazdálkodási szabályok, a költségracionalizálási és bevétel növelési törekvések 
eredményeként kimagasló színvonalon végeztük tevékenységinket. A fejlesz-
tések eredményeként az oktatás, kutatás feltételeit javítottuk. A beruházások 
tervezésekor és a megvalósításkor minden esetben fontos szempontként vesszük 
figyelembe a beruházások megtérülési mutatóit, illetve az üzemeltetési költsé-
gek csökkentésének lehetőségeit.

A központ adófizetési kötelezettségeit, szállítói tartozásait minden esetben ha-
táridőre teljesítette. Megállapítható, hogy 2009. évben a Központi Szervezeti 
Egységek gazdálkodása pénzügyileg stabil, kiegyensúlyozott volt. Az egységek a 
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rendelkezésre álló keretekkel ésszerűen gazdálkodtak. A Központ gazdálkodását 
a takarékosság, hatékonyság, szabályszerűség elveinek szem előtt tartásával vé-
gezte, és a 2009. évet 1.051.540 ezer Ft előirányzat-maradvánnyal zárta, mely 
teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Szakmai feladatok 
A Gazdasági Főigazgatóság szakmai feladatait 2009/2010-ben a folyamatszabá-

lyozások finomítása, a gazdasági informatikai rendszer továbbfejlesztése, valamint a 
tanév során bekövetkezett jelentős gazdasági környezet változáshoz való alkalmaz-
kodás előkészítése jellemezte. 

Külső tanácsadó cég igénybevételével átvilágításra került az egyetem gazdálkodá-
si és működési rendszere, kiemelten a központ és a centrumok/TEK. Összefogla-
ló megállapítás volt, hogy jelentős tartalékok vannak a hatékonyság fokozására és 
megtakarítások elérésére, különösen a széttagolt pénzügy, számvitel, beszerzés és 
létesítménygazdálkodás területein. Ezt a centrumok/TEK vezetői vitatták, a tanács-
adó cég a vita után is fenntartotta álláspontját. A Gazdasági Tanácsban sem alakult 
ki egységes álláspont, így konszenzus hiányában nem került sor változtatásokra. A 
részletes szakértői anyag rendelkezésre áll amennyiben a változtatás igénye a jövő-
ben újra felmerül.      

Az egyetem gazdaságinformatikai rendszerét több területen fejlesztettük tovább a 
jogszabályi és szervezeti változások leképezése és az operatív hatékonyság növelése 
érdekében. 

A költségvetési intézmények szakfeladat rendjének megváltozása a munkaügyi, •	
bérügyi, számviteli és keretgazdálkodási nyilvántartások jelentős módosítását 
igényelte annak érdekében, hogy az egyetem az új struktúrának megfelelően 
tartsa nyilván a gazdálkodását. A Gazdálkodási Főosztály és a Munka- és 
Bérügyi Főosztály által - a saját területükre vonatkozóan - kidolgozott szakmai 
kezelési módokból következő változások átvezetése az érintett informatikai 
rendszerekben igen komplex feladatot jelentett (JDolber, SAP, Keretgazdál-
kodás), amely elvégzése határidőre sikeresen megtörtént. 
Kidolgozásra került az utófinanszírozott nemzetközi támogatási programok el-•	
számolási sajátosságainak megfelelő SAP-s kezelési mód. 
A JDolBer rendszer továbbfejlesztése keretében az adatbázis új szerverre lett •	
áthelyezve, új adatbázis kezelő lett implementálva, valamint új, de visszamenő-
legesen is alkalmazható lekérdezési lehetőségek, riportok lettek létrehozva. 
Az OEC centrum külső partnert bízott meg meghatározott fogyóanyagok be-•	
szerzésével, raktározásával és kiszállításával. Ehhez szükségessé vált a beszerzési 
folyamat SAP rendszerben való átalakítása, kiegészítése, valamint egy adat-
átadó felület kiépítése, amely segítségével az SAP-ban rögzített megrendelések 

feladásra kerülnek abban a formában, ami automatikusan beolvasható a be-
szerző cég informatikai rendszerébe.
Az elmúlt egy év során több jelentős szervezeti átalakulás történt, amelyeket az •	
informatikai rendszerekben is át kellett vezetni. Az AGTC centrum esetében 
két új üzletág lett létrehozva és ezzel egyidejűleg kettő meg is szűnt. 
Az SAP rendszerben számos egyéb, felhasználói munkavégzést támogató •	
kisebb fejlesztés, előrelépés is történt (standard programok kiegészítése, nyom-
tatványok módosítása, riportok létrehozása, figyelemfelhívó üzenetek beál-
lítása, automatikus feladás kialakítása webáruházhoz stb.). 
A gazdaságinformatikai rendszert kiszolgáló infrastruktúra több tekintetben is •	
bővítésre került a kor technikai színvonalához való felzárkózás érdekében (új 
szerverek vásárlása, hálózati sávszélesség növelése, szerverszoba biztonságának 
növelése, szerverek és munkaállomások üzemeltetési színvonalának növelése, 
a biztonsági mentések színvonalasabb végzésének kidolgozása és alkalmazása, 
monitoring rendszer kiépítése). 
Egyéb informatikai fejlesztések közül fontos még kiemelni a Főigaz-•	
gatóság munkatársai által létrehozott alkalmazásokat (pl. GoliatMail, 
GyermekEtkeztetes, MachineInfo).

Egyéb gazdálkodással kapcsolatos előrelépések
Folyamatos a szabályzatok jogszabálykövetésének felülvizsgálatát, a szükséges in-

tézkedések előkészítése. A szabályzatok módosítására a 2009. év második felében 
került sor, valamint a 2010. évben fog folytatódni, tekintettel a gazdálkodási folya-
matok áttekintésének komplexitására. 

Elnyert pályázat rövid szöveges bemutatása 
Az SAP rendszer bevezetése óta az egyetem Intézményfejlesztési Tervében 

részletesen taglalt, stratégiai fontosságú fejlesztendő terület a vezetői igénye-
ket megfelelő módon kiszolgáló információs rendszer (VIR) kiépítés. Ennek 
megvalósításához az egyetem pályázati forrás igénybe vétele mellett döntött. 
A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, az egyetem a rendszer 
kiépítéséhez 158 millió forint támogatást kapott. A projekt 2009. december 
1-jén indult, a felálló projektszervezet VIR munkacsoportjai tavasszal előzete-
sen felmérték1 azokat a mutatószámokat, amelyeket az adattárházból célszerű-
nek látják elérhetővé tenni. Ezzel iránymutatást adtak, hogy az adattisztítást a 
forrásrendszerek mely szegmenseiben lesz mindenképpen szükséges elvégezni 
annak érdekében, hogy a VIR rendszerbe átkerülő adatok alapján a riportok, 
beszámolók megbízható és valós képet mutassanak az egyetem folyamatairól. 
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forrásrendszerek mely szegmenseiben lesz mindenképpen szükséges elvégezni 
annak érdekében, hogy a VIR rendszerbe átkerülő adatok alapján a riportok, 
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Ezzel párhuzamosan, közbeszerzési eljárás keretében ki lett választva az adat-
tárház implementálását végző szállító, aki júliusban kezd hozzá az ajánlatában 
felvállalt feladatokhoz.

Beruházások-felújítások ismertetése 2009. július 1. – 2010. június 30. időszak-
ra vonatkozóan

1.) TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0001 pályázati forrásból megvalósuló beruházások 
A Debreceni Egyetem az ÚMFT részét képező TIOP 1.3.1. „A felsőoktatási te-

vékenységek színvonalának emeléshez szükséges infrastrukturális és informatikai 
fejlesztések támogatása” kétfordulós pályázatra 2009-ben „Természettudományi és 
műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése” címmel 4.882 millió forint forrást 
nyert el. A projekt „A” komponense az alábbi építési infrastruktúra fejlesztést tar-
talmazza:

Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ •	
(MAG Ház) építése és felszerelése (2592 m2 – pályázati értéken kb. 911 MFt)
Az Elméleti Négyszög fejlesztése és rekonstrukciója (6530 m•	 2 – pályázati 
értéken kb. 1546 MFt) 
Informatikai Kar épületének létrehozása (4449 m•	 2 – pályázati értéken kb. 
1739MFt) 
Villamos- és anyagmérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – •	
Bem téri laboratóriumok felújítása (370 m2 – pályázati értéken kb. 185 MFt ) 
Vegyész- és biomérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – a •	
kísérleti üzem rekonstrukciója (270 m2 – pályázati értéken kb. 232 MFt)

A projekt „B” komponense info-kommunikációs technológiai fejlesztést tartal-
maz 500 millió forint értékben. 

A beruházási és felújítási munkák kivitelezési szerződéseit 2010. február 22-én 
kötöttük meg. A projekt nyitórendezvényét – az Informatikai Kar alapkőletételével 
együtt – 2010. május 14-én tartottuk meg. 

2010. első félévében három (az előző évi kifizetési kérelemmel együtt összesen 
négy) kifizetési kérelem került benyújtásra, melyet a projekt Irányító Hatóság jó-
váhagyott. Ezzel a támogatási szerződés egyik alapfeltétele – a támogatási összeg 
10%-ának 12 hónapon belüli, benyújtott kifizetési kérelemmel alátámasztott fel-
használása – határidőre teljesült. 

2.) TIOP-1.3.1-10/1 pályázati forrás
A Műszaki Kar és Regionális Műszaki Könyvtár rekonstrukciójára - 2007-ben 

lefolytatott sikeres tervpályázatot követően - 2009-ben építési engedélyt kapott az 
egyetem. 

Az ÚMFT részét képező TIOP 1.3.1-10/1 „A felsőoktatási tevékenységek színvo-
nalának emeléshez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támoga-
tása” c. egyfordulós pályázati felhívás 2010. május 21-én jelent meg, 2010. június 
21-i beadási határidővel. 2010. június 18-án a pályázat leadási határidejét meghosz-
szabbították 2010. július 30-ig.

A Debreceni Egyetem „A Műszaki Kar oktatási infrastruktúrájának fejlesztése” 
címmel kíván pályázatot benyújtani. A pályázat támogatási intenzitása 95 %-os, a 
megpályázott keret 1,8 milliárd forint, melyet az Egyetem 95,3 millió forint saját 
erővel egészít ki. A benyújtásra kerülő pályázat elkészült, az építési engedélyezési 
terv ütemezett megvalósítás szerinti módosítása folyamatban van. A pályázat a mó-
dosított határidőre benyújtásra kerül.

3.) Sporttelep és Hallgatói Klub fejlesztés
A 2009-ben jóváhagyott Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

sport-kulturális fejlesztési koncepciójának legfontosabb eleme a TEK üzemel-
tetésében lévő sporttelep területén egy Sportcsarnok és Hallgatói klub építése, 
valamint az érintett területen jelenleg található sportpályák áthelyezése volt.

2010. február 25-én a tervpályázat Bíráló Bizottságának első ülésén a tagok 
olyan igényekre és feladatokra mutattak rá, amelyek koncepcionális változá-
sokat indukáltak. A két funkció teljes szétválasztása mellett döntöttek, így 
a Hallgatói Tanulmányi és Kulturális Központ tervezett elhelyezése a Mate-
matika épülettel szemközti aszfalt-pályák területére került, ami jelenleg nem 
kijelölt építési terület, ezért a tervpályázat kiírása a szabályozási terv korrek-
cióját igényli. 

A szabályozási terv módosítása az aláírt megrendelések alapján – más egye-
temi igényekkel együtt – jelenleg folyamatban van. 

4.) Felújítási programok 
Főépület Aula üvegablakok rekonstrukciója •	
A Debreceni Egyetem Műemléki Főépület aulájának ablakait egykor üveg-
festmények díszítették, melyek alkotója Róth Miksa, az ország egyik legjelen-
tősebb üvegfestő művésze volt. 
A II. világháború során elpusztult színes ólomüvegablakok tervezésére, rekonst-
rukciójára és restaurálására 2007-ben a Synthese Restaurátor Kft.-vel kötött 
az Egyetem szerződést. A teljes restaurálási költség bruttó 50,2 millió Ft-ot 
tesz ki. A projekt részeként 2007-ben elkészültek a restaurálási tervek, 
2008-ban az 1. ólomüvegablak, melynek a Főépület aulájában történő beépí-
tésére 2009 májusában került sor. A 2. ólomüvegablak műhelymunkái 2009-
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ben, a 3. ablak 2010 áprilisában készült el. Helyszíni szerelésük (elhelyezésük) 
2010 áprilisában történt meg.
A 4. és 5. ólomüvegablak beépítésére várhatóan 2011 tavaszán kerül sor. A 
teljes rekonstrukció befejezési határideje 2011. december 31. 
Talajszennyezés a Kassai úti campuson•	
A környezetvédelmi hatóság 2006-ban a Debrecen, Kassai úti campus terü-
letén fellelt talaj- és talajvíz-szennyeződés feltárására és mentesítésére kötelezte 
Egyetemünket. 
A teljes mentesítés 4 év alatt valósult meg 2007-2010. között, az 
utómonitoring 2011-2015. között történik, illetve fog megtörténni. A kár-
mentesítés teljes összege a szerződés szerint bruttó 40,535 millió Ft. 
A talajszennyeződés mentesítése a tervezett ütemtervhez képest 
előteljesítéssel 2010 tavaszára befejeződött, a hatóság a műszaki beavatkozási 
záródokumentációt elfogadta. 
Főépület déli homlokzat díszvilágítás kivitelezése•	
A műemléki Főépület déli homlokzatának díszvilágítása az Egyetem 
fennállásának – 2012-ben esedékes – 100. évfordulójával kapcsolatos, 
városképi szempontból is látványos fejlesztésnek tekinthető. A Rektori Vezetés 
2009. december 10-i ülésén jóváhagyta a díszvilágítás megvalósítását. Az 
elektromos kivitelezési munkálatok bruttó 11,2 millió Ft értékben 2010. 
június 30-ig elkészültek. 
Főépület díszudvar üvegtető melletti lemeztető beázás megszüntetése •	
Beázás miatt a műemléki védettség alatt álló épület díszudvara feletti üveg 
felülvilágító mennyezet sérült. A díszüveg boltozat, illetve más épületszerkezeti 
károsodások megakadályozása érdekében 2008 őszén - 2009 tavaszán elenged-
hetetlenné vált az ólomüveg boltozat fölötti üvegtető javítása. A további súlyos 
épületkárosodás elkerülése érdekében a Főépület nagydonga feletti üvegtető 
két oldalán található korcolt lemeztető beázásának megszüntetésére 2010 júni-
usában került sor, bruttó 3,5 millió forint értékben.
 Egyetem téri műemléki Főépületben a 436. sz. helyiség felújítása•	
A felújítási munkákra 2009-ben került sor 1,8 millió Ft értékben. A felújítást 
az tette szükségessé, hogy használatában funkcióváltás következett be. A jö-
vőben a helyiség a Rektori Hivatal informatikai feladatainak ellátását szolgálja. 
Épületenergetikai tanúsítvány készítése•	
A 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet értelmében az 1000 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű állami tulajdonú épületekre vonatkozóan Energetikai Ta-
núsítványt kell készíteni. Az Egyetem érintett épületállományának tanúsítására 

első lépésként 2009-ben három tervezési egységnél két-két épület energetikai 
tanúsításának megrendelésére került sor, 2010. évi teljesítéssel. A 2010. évi 
költségvetés további épülettanúsítványok elkészíttetését hagyta jóvá, 9 millió 
forint értékben. 
Gazdasági Főigazgatóság Kassai úti épület fejlesztése, felújítása•	
A Gazdasági Főigazgatóság épületének alagsorában a kisebbik szerverhelyiség 
energiatakarékos üzemmódban működtethető szellőztetésének megvalósítására 
került sor 2009-ben. 
Az épület külső homlokzatának felújítása bruttó 8,6 millió Ft értékben készült 
el 2010-ben. 
Fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok•	
2009-ben – a későbbi fejlesztések előkészítéseként – elkészült a Főépület 
földszinti 21-22. sz. helyiség (Külső Kapcsolatok Igazgatósága) átalakításának 
kiviteli terve. 
Elkészült a Főépületben lévő Egyetemi és Nemzeti Könyvtár raktárszintjeinek 
világítás korszerűsítés tanulmányterve. 
A Könyvtár nyugati szárnyában lévő személy-teherfelvonó cseréjének építési 
engedélyezési dokumentációja szintén elkészült. További tervezési munka 
szükséges a lift körüli lépcsőház megváltozott tűzvédelmi követelményeinek 
eleget tevő átalakítások miatt. 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései
A Debreceni Egyetem összes vagyona 2009. december 31-én 60.942.357 eFt volt. 
A 2008. év végén az Egyetem vagyona 60.601.166 eFt volt, mely 341.191 eFt 

vagyon-gyarapodást jelent egy év alatt. 
Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a 

befektetett eszközök értéke 52.940.531 eFt volt, mely az összes eszközök értékének 
86,86%-át jelenti.

Az ingatlanok értéke 2008. évben 43.259.637 eFt volt, 2009-ban 43.688.059 
eFt, amely 428.422 eFt összegű, 0,99% mértékű növekedést jelent. 

2009. évben összesen 7.006 eFt bruttó értékben történt új épület aktiválása. Új 
építmények 59.519 eFt értékben kerültek aktiválásra. 

A Debreceni Egyetemnek 2009. évben az értékesítésből származó bevétele össze-
sen 28.656 eFt volt. 

Az immateriális javak 16.667 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések 8.227 eFt, 
a járművek 3.327 eFt, míg a tenyészállatok 435 eFt összegben kerültek értékesítés-
re. Ingatlanértékesítés nem volt. 
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vagyon-gyarapodást jelent egy év alatt. 
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befektetett eszközök értéke 52.940.531 eFt volt, mely az összes eszközök értékének 
86,86%-át jelenti.

Az ingatlanok értéke 2008. évben 43.259.637 eFt volt, 2009-ban 43.688.059 
eFt, amely 428.422 eFt összegű, 0,99% mértékű növekedést jelent. 

2009. évben összesen 7.006 eFt bruttó értékben történt új épület aktiválása. Új 
építmények 59.519 eFt értékben kerültek aktiválásra. 

A Debreceni Egyetemnek 2009. évben az értékesítésből származó bevétele össze-
sen 28.656 eFt volt. 

Az immateriális javak 16.667 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések 8.227 eFt, 
a járművek 3.327 eFt, míg a tenyészállatok 435 eFt összegben kerültek értékesítés-
re. Ingatlanértékesítés nem volt. 
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A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122.§ (8) bekezdésében fog-
laltak szerinti díj fizetése helyett az állami vagyon használati ellenértékeként az in-
tézmény az ingatlan vagyonának 2008. decemberi könyv szerinti bruttó értékének 
legalább 1,5 százalékát köteles saját bevételeinek terhére 2009. június 01. és 2010. 
december 31. közötti időszakban a vagyonkezelésében levő állami vagyon állagának 
megóvására, karbantartására és felújítására fordítani. 

A 2009. június 01. és 2009. december 31. közötti időszakban 1.164.886 eFt 
ráfordítás történt, mely összeg a szükséges teljesítendő részösszeg 156,4 %-át 
tette ki.

Összefoglalás
A Debreceni Egyetem 2010-ben az előző évekhez hasonlóan kétlépcsős költ-

ségvetést készített. Az első lépésben elkészült a központi kiadásokat és a terve-
zési egységek keretszámait tartalmazó költségvetési javaslat, melyet a Gazda-
sági Tanács véleményezett és a Szenátus hagyott jóvá. A Gazdasági Tanács – a 
felsőoktatásról szóló törvény követelményeinek megfelelően – véleményező, 
stratégiai döntések előkészítésében részt vevő és döntések végrehajtásának el-
lenőrzésében közreműködő szerve az intézménynek. 

A jóváhagyást követően készítette el a három tervezési egység és azok karai 
saját hatáskörben az államháztartási szakfeladatokra bontott költségvetésből 
belső gazdálkodási költségvetését kari szintre, gazdálkodási jogosultsággal 
rendelkező szervezetekre vonatkozóan. Az egységes gazdasági informatikai 
rendszer (SAP) segítségével az Egyetem egészére és a tervezési egységekre egy-
aránt megvalósul a bevételek, kiadások azonos elvek szerinti megítélése, cso-
portosítása.
•  Kihívások és feladatok

A gazdasági-társadalmi környezet változásai meghatározzák azokat az új ki-
hívásokat, melyeknek meg kell felelni. Ilyen kihívások a nemzetközi gazdasági 
válság, a működési költségek növekedése, a belső fejlesztési erőforrások szű-
külése és a magyarországi potenciális hallgatói létszám prognosztizált csökke-
nése.

Ezen kihívások közepette kell megőrizni a pénzügyi stabilitást és likviditást, 
növelni versenyképességünket és felkészülni a felsőoktatási reform révén meg-
változó gazdálkodási körülményekre.

A tervezési-gazdálkodási egységek gazdálkodásában a monitoring és kont-
rolling funkciót tovább kell fejleszteni. Ez teszi lehetővé a változásokra való 
gyors reagálást. Egységszinten és egységesen szükséges a szakmai-gazdasági 
elemzéseken alapuló stratégia és végrehajtási program kidolgozása. Ennek ré-

szeként a tervezési-gazdálkodási egységek értékelő típusú, eredményszemléle-
tű beszámolót készítenek negyedévente gazdálkodásukról.

A felsőoktatási színvonal megőrzése érdekében, a fokozódó versenyhelyzet-
ben részesedésünk megőrzése, sőt növelése felelősségteljes gazdálkodást köve-
tel meg, melyben egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a hatékonyság emelé-
sére, továbbá a racionális és takarékos gazdálkodásra.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA

A centrum vezetése
Centrumelnök

Dr. Nagy János•	  egyetemi tanár
Tudományos centrumelnök-helyettes

Dr. Pepó Péter •	 egyetemi tanár
Stratégiai centrumelnök-helyettes

Dr. Bács Zoltán •	 egyetemi docens

Általános értékelés
A gazdasági, társadalmi és környezeti változások által támasztott új kihívások-

nak megfelelően a centrum vezetése elfogadta közép- és hosszú távú stratégiáját. 
Az oktatás terén a 2009/2010-es tanévben kiemelt prioritás volt a hagyományos 
agrárszakok megőrzése mellett új, versenyképes szakok indítása (pl. turizmus-
vendéglátás, emberi-erőforrás tanácsadó), a mesterképzésekre történő beiskolázás, 
a nyelvvizsgára felkészítő program feltételeinek megteremtése és megvalósítása a 
nyelvvizsga miatt diplomát nem szerzett hallgatók számának csökkentése érdeké-
ben. A 2009. év egyik legfontosabb eredménye a felsőoktatási törvénynek megfe-
lelően a gyakorlati képzés struktúrájának kialakítása, modellszerű működésének 
elindítása volt.

A kutatás terén a kutatóintézetek összevont kutatási és gazdálkodási prog-
ramjának kialakítását és megvalósítását, a karok és a kutatóintézetek kapcsolatá-
nak erősítését, a tudományos minősítéssel rendelkező kutatók számának növelését 
tűztük ki célul. A centrum vezetése kiemelten kezelte az aktív részvétel fontosságát 
a hazai agrár K+F+I stratégia kidolgozásában, az európai uniós és hazai K+F+I 
pályázatok és projektek sikeres megvalósítását, valamint az „EU vidékfejlesztési 
hálózatok” programjának nemzetközi és hazai támogatását. 

Az AGTC gazdasági stabilitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű 
a szervezeti hatékonyság és a saját bevételek növelése. Kiemelt cél volt 2009-ben 
az infrastruktúra-menedzsment koncepciójának kialakítása, a szükséges adatbá-
zisrendszer kiépítése, a tervszerű humán-erőforrás gazdálkodás alapjainak meg-
szilárdítása és a kontrolling tevékenység erősítése. Informatikai fejlesztéseink leg-
fontosabb eredményei: a centrum új portálrendszerének kialakítása, bevezetése és 
illesztése az egyetemi portálhoz, hallgatóinknak „élethosszig tartó” e-mail cím kiala-
kítása, az elektronikus ügyintézés kiterjesztése, valamint az elektronikus szabadság 
nyilvántartó rendszer (SZNYR) bevezetésének előkészítése. 

Versenyképességünk növelése érdekében a 2009/2010-es tanévben tovább erősí-
tettük regionális és nemzetközi kapcsolatainkat: a hazai és külföldi egyetemekkel 

új közös képzési és K+F+I projekteket indítottunk, EU-s pályázati tevékenysé-
günket bővítettük. Az AGTC-nek még nagyobb szerepet kell vállalnia a regio-
nális gazdaságfejlesztési folyamatokban együttműködve az Észak-alföldi régióval a 
gazdasági, vidékfejlesztési és társadalom megújulási programokban. Fontosnak tar-
juk részvételünket a határon átnyúló programokban a Területfejlesztési Regionális 
Egyetemi Tudásközponton keresztül, az országos vízgazdálkodási, műszaki, öntözési 
szaktanácsadási rendszer fejlesztésében. A továbbiakban is törekszünk a verseny-
szférával való szorosabb együttműködésre. 2009-ben 123 cég nyújtott szakképzési 
fejlesztési támogatást, kutatási-fejlesztési támogatási szerződést 65 céggel kö-
töttünk. 

Szervezeti változások
A Debreceni Egyetem Szenátusa 6/2009. (XII. 17.) sz. határozatával jóváhagyta a 

Kutatási és Innovációs Központ nevének Kutatóintézetek és Tangazdaság (KIT) 
névre történő változtatását.

A Debreceni Egyetem Szenátusa 10/2009. (XII.17.) sz. határozatával döntött a 
DE AMTC KIK Agrárgazdasági Programigazgatóság szervezeti egység létreho-
zásáról 2009. december 18-i hatállyal. A KIK Agrárgazdasági Programigazgatósá-
ga biztosítja az ágazati feladatokhoz és a KIK stratégiai céljainak megvalósításához 
kapcsolódó gazdálkodási, ügyviteli hátteret és az ezen feladatok körében nyújtott 
szolgáltatásokat.

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2009. december 17-i ülésén 7/2009. (XII. 17.) 
sz. határozatával támogatta a Mezőgazdaságtudományi Kar nevének módosítását. 
2010. január 1-től a kar új neve: Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Kör-
nyezetgazdálkodási Kar (MÉK).

A DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának Tanácsa kezdeményezte a 
centrum nevének Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) névre 
történő változtatását, melyet a Szenátus 3/2010. (II. 25.) határozatával hagyott jóvá 
2010. március 1-jei hatállyal.

A Szenátus május 13-i ülésének napirendjén szerepelt az idegennyelvi képzés szer-
vezetének módosítása. A testület 21/2010. sz. határozatával támogatta, hogy a DE 
Idegennyelvi Központ AGTC Idegennyelvi Szakcsoportja a továbbiakban AGTC 
Idegennyelvi Szakcsoportként működjön. A szakcsoport vezetője és dolgozói fe-
lett a munkáltatói jogkört a centrumelnök gyakorolja.

A DE AGTC újabb szakkollégiummal bővült. A Szenátus 2010. június 24-i ülé-
sén jóváhagyta a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program szabályzatának 
módosítását, amelyben a DE AGTC Tormay Béla szakkollégium mellett szerepel a 
Kerpely Kálmán Szakkollégium is.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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2010. március 1-jei hatállyal.

A Szenátus május 13-i ülésének napirendjén szerepelt az idegennyelvi képzés szer-
vezetének módosítása. A testület 21/2010. sz. határozatával támogatta, hogy a DE 
Idegennyelvi Központ AGTC Idegennyelvi Szakcsoportja a továbbiakban AGTC 
Idegennyelvi Szakcsoportként működjön. A szakcsoport vezetője és dolgozói fe-
lett a munkáltatói jogkört a centrumelnök gyakorolja.

A DE AGTC újabb szakkollégiummal bővült. A Szenátus 2010. június 24-i ülé-
sén jóváhagyta a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program szabályzatának 
módosítását, amelyben a DE AGTC Tormay Béla szakkollégium mellett szerepel a 
Kerpely Kálmán Szakkollégium is.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

120 121

Állami, egyetemi és centrum kitüntetések, elismerések
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje: •	 Dr. Nemessályi Zsolt
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje:•	  Dr. Nábrádi András
Szent-Györgyi Albert-díj:•	  Dr. Nemessályi Zsolt, Dr. Pepó Péter
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett:•	  Kondorosi Ferencné dr. 
Apáczai-Csere János-díj: •	 Dr. Csizmazia Zoltán
FVM Miniszteri Elismerő Oklevél: •	 Dr. Loch Jakab
Környezetünkért Emlékplakett: •	 Dr. Juhász Csaba
Címzetes egyetemi tanár: •	 Dr. Kapitány József
Pro Natura Emlékplakett: •	 Dr. Kozák Lajos
DAB Plakett: •	 Dr. Blaskó Lajos
Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért-díj: •	 Dr. Nagy János
Debrecen Város Hatvani-díja: •	 Dr. Szász Gábor
Pázmány Péter Felsőoktatási díj: •	 Dr. Nagy János
Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója: •	 Bálintné Mezei Ilona, Tippai Alajos
Rektori Elismerő Oklevél: •	 Mocsáriné Fricz Julianna, Tamásné Kovács Marianna, 
Koncz Tibor, Pierog Anita, Zsuppányi Noémi
Debreceni Egyetemért Emlékérem: •	 Dr. Nemessályi Zsolt
Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója: •	 Vári Enikő, Eszlári Ágnes
Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett:•	  Pierog Anita
Kiváló Sportoló díj: •	 Nyíri Enikő, Sallai Anita, Kubicza Norbert, Hudák István, 
Molnár István Márk
Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele: •	 Nagy Judit
Debreceni Agrár-felsőoktatásért Emlékérem: •	 Dr. Nyéki József, Dr. Biacs Péter, 
Dr. Pető Károly, Dr. Vincze Szilvia
Agrárkutatásért Emlékérem: MTA TAKI, •	 Dr. Pakurár Miklós, Dr. Gonda 
István, Dr. Dobránszki Judit
Agrártudományi Centrum Elnökének Elismerő Oklevele: •	 Fróna Judit, 
Apagyiné Kovács Katalin
Agrártudományi Centrum Emlékérme: •	 Dr. Shevelukha Viktor Sztyepanovics
Év Publikációja-díj: •	 Miskei Márton
Év Szerzője-díj Senior kategóriában: •	 Dr. Komlósi István
Év Szerzője-díj Junior kategóriában: •	 Dr. Irinyi László
Év Kutatója-díj Senior kategóriában: •	 Dr. Holb Imre

Kiemelt rendezvényeink
A 2009/2010-es tanév egyik kiemelkedő rendezvénye a Debreceni Egyetem 

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája 
és Kollégiuma tanévnyitó ünnepsége volt. Mind a Debreceni Egyetem Szenátusa, 

mind Debrecen Város Közgyűlése támogatta azt a szándékot, hogy többéves előké-
szítő munka után az egyetem az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma kere-
tében, gyakorlóiskolai minőségben működtesse az intézményt. A régi vágy 2009. 
július 1-jei hatállyal valóra vált. 

A tanév másik kiemelkedő rendezvénye 2009. október 12-én az ENSZ Élelme-
zési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), valamint a DE AGTC által rendezett 
kerekasztal-konferencia volt, amely egyben a Magyarországi Élelmezési Világnap 
eseménysorozatának nyitója is volt. A szakmai rendezvény az élelmiszerhiány világ-
méretű problémájára, a biztonságos élelmezés hazai lehetőségeire, továbbá a fenn-
tartható élelmiszertermelés kihívásaira hívta fel a figyelmet. 

A tanév során több alkalommal rendeztünk szakember-találkozót, ahol a kap-
csolatépítés, kapcsolattartás jegyében találkozhattak a térség gazdasági életének sze-
replői, a régió nagyvállalatainak vezetői és a média képviselői. Számos kiállítás, 
bemutató, ünnepség tette színessé programkínálatunkat. 

Nagy sikerrel, jelentős érdeklődés közepette szerveztük meg az alábbi rendezvé-
nyeinket:

„•	 A napraforgó és a kukorica termésbiztonsága” – XII. napraforgó és 
kukorica tanácskozás 
In memoriam Kecskeméti Jáno•	 s - debreceni agráros sportolók nosztalgia 
találkozója 
45 éves a Veres Péter Kollégium•	
Fotókiállítás Prof. Dr. Tóth Csaba természetfotóiból•	  
„Logisztika, versenyképesség és válságkezelés•	 ” – konferencia 
„Elképzelhető-e élelmezésbiztonság a gazdasági válság idején?”•	  – 
kerekasztal konferencia
„Hulladékból termék”•	  – interaktív országos vándorkiállítás
„A magyar mezőgazdaság időszerű feladatai”•	  szakmai kerekasztal 
tanácskozás az agrár K+F+I stratégiáról 
„Természeti erőforrások és fenntartható fejlődés” •	 7. Nemzetközi 
Tudományos Szimpózium
„A jövő tudósai, a vidék jövője”•	  – doktorandusz konferencia 
„Az év kertje 2009”•	  – nívódíj pályázat kiállítás megnyitója
Stark Antal: „Rögös úton” – Nemzetgazdaságunk rendszerváltás előtti és •	
utáni két évtizede - könyvbemutató 
Szakember-találkozó •	 – évnyitó fogadás
XII. Agrárbál és szakember-találkozó•	
„Innovációk a körtetermesztésben”•	  - szakmai tanácskozás
Pallag Alapítvány•	  – jótékonysági bál 
Párbeszéd a nemzeti vagyon jövőjéről•	  

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Együttműködés az agrárium fejlődéséért•	  – szakmai tanácskozás
„Gyógyturizmus, nemzetközi trendek, lehetőségek Debrecenben•	 ” 
Turizmus Tudás Tér platform – workshop
DE AGTC Társadalmi Tanácsadó Testület ülése•	
Innovációk a cseresznyetermesztésben•	  – szakmai tanácskozás
Sárgulás•	  – végzős agráros hallgatók hagyományos ünnepsége, felvonulás, 
korsóavató
Gyepgazdálkodási Konferencia •	
„Jégkár megelőzésének szerepe és lehetőségei az integrált •	
gyümölcstermesztésben” – szakmai konferencia 
Turizmus és sportmenedzsment•	  – nemzetközi konferencia
„•	 Búza- és repcetermesztés korszerűen” – XVII. Búza- és repcetanácskozás 
„Juhágazati innováció az Észak-alföldi régióban•	 ” – workshop 
Kalászos fajtabemutató tanácskozás•	  – 2010. évi nyári fajtabemutató
Nemzetközi gabonatermesztési tanácskozás•	  és szántóföldi bemutató
„Az alternatív növények szerepe az Észak-alföldi régióban”•	  – tudományos 
ülés 
„A meggytermesztés fejlesztésének lehetőségei”•	  – szakmai tanácskozás

Szakmai rendezvényeinkről, tudományos kutatási eredményeinkről az országos 
írott és elektronikus médiában rendszeresen beszámoltunk. Célunk az, hogy köz-
kinccsé tegyük az agrárium eredményeit, bemutassuk a centrum tevékenységét. En-
nek eredményeként három megyei napilapban önálló összeállítással jelentünk meg 
havi rendszerességgel.

A Centrum kutató-fejlesztő munkája és pályázati tevékenysége
Pályázati tevékenyég tekintetében a DE AGTC továbbra is meghatározó szerepet 

tölt be a Debreceni Egyetemen belül. A tanév különösen sikeresnek mondható az 
elnyert pályázatok száma és volumene szempontjából. Szembetűnő az Európai Uni-
ós pályázatok térnyerése, amely jól mutatja az oktatók, kutatók egyre szélesebb körű 
kutatási tevékenységét, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerének bővülését.

A 2009/2010-es tanévben a támogatást nyert K+F projektek közül jelentősek a 
Baross Gábor Program pályázatai, melynek keretében kiemelten infrastruktúrafej-
lesztésre is lehetett pályázni. Ezek közül az AGTC 5 db pályázatot nyert el, 169 
MFt értékben. Ezen kívül érdemes megemlíteni a Norvég Alap projekteket is. Ezek 
közül 4 db nyert támogatást, összesen 86 MFt összeggel. 

A Debreceni Egyetem kutatóegyetemi programjához kapcsolódó TÁMOP 
4.2.1./B pályázatban a DE AGTC 3 kutatócsoportja is részt vesz, több mint 65 
MFt támogatást elnyerve. 

Nemzetközi vonatkozásban jelentősek a Magyarország-Románia Határon Át-

nyúló Együttműködési Program pályázatai, amelyből 2 db nyert támogatást, 58 
MFt összértékben, 4 db pedig továbbjutott a második fordulóba. Az EU7 Keret-
programon belül 2 pályázatunk is nyert, mintegy 434 MFt-ot, így már jelenleg 3 
db EU-s projekttel büszkélkedhet a DE AGTC. 

Az oktatás fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott TÁMOP 
4.1.2. pályázatok teszik lehetővé, ezek közül 4 projekt megvalósítása kezdődött meg 
2010 elején, összesen 139 MFt támogatással. 

A tavalyi tanévtől eltérően a K+F pályázatok mellett jelentősen megnövekedett 
az infrastrukturális, beruházással kapcsolatos pályázatok száma és szerepe. A sikeres 
K+F+I tevékenység alapfeltétele a modern, korszerű infrastruktúra és magas techni-
kai színvonalú eszközellátottság, amelyet az ÚMFT Operatív Programjai mellett, 
a Baross Gábor Program is támogat.

A 2009/2010-es tanévben összesen 138 db pályázat került benyújtásra 4,4 Mrd 
Ft támogatási igénnyel. A tanév során eddig 49 db pályamű nyert el támogatást, 
a teljes futamidőre 721 MFt-ot. Jelenleg 83 db benyújtott pályázat még bírálat 
alatt van, a megpályázott összeg 2,6 Mrd Ft. A benyújtott pályázatok igényelt tá-
mogatási összege alapján számos pályaművet nyújtottunk be az ÚMFT (TÁMOP, 
KEOP), a Baross Gábor Program, az OTKA, a Nemzeti Technológia Program, 
a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, valamint a 
Norvég Alap felhívásaira.

A 2009/2010. tanévben indult kiemelt kutatási és oktatási projektek:
A környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki MSc szakok tananyag •	
és tartalomfejlesztése, különös tekintettel a természettudományi, műszaki és 
informatikai tartalomra.
Az agrármérnök mesterszak tananyagfejlesztése.•	
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás •	
fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen.
NETGROW: Enhancing the innovativeness of food SME’s through the •	
management of strategic network behaviour and network.
DEBUT-M: Development of Business Training in Montenegro.•	
Egészségmegőrzésre alkalmas, balanszírozott omega 6:3 telítetlen zsírsav •	
összetételű sertéshús alapú funkcionális élelmiszerek fejlesztése.
Kompetencia alapú felnőttképzési e-learning program kidolgozása, képzés •	
beindítása a kis- és középvállalkozások élénkítésére.
Alternatív energiára alapozott hő- és áramelőállítás a határtérségben.•	
Innovatív, magas szeléntartalmú baromfitermékek fejlesztése új probiotikus •	
takarmányadalék felhasználásával.
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A cukorcirok Bioetanol célú termesztésének fejlesztése az Észak-alföldi •	
régióban.
Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos •	
élettartamának növelésére.
Alternatív növények malom- és élelmiszeripari felhasználásának lehetőségei.•	
Potenciálisan toxikus hatású anyagok kockázatának csökkentése, illetve •	
megszüntetése a biogáz termelése során.

DE AGTC Kutatóintézetek és Tangazdaság (KIT) tevékenysége
Integrált kutatási tevékenység

Ebben az évben az agrár K+F+I stratégia keretében a centrum vezetése integrálta a 
karok és kutatóintézetek kutatási programjait, amelyek magukba foglalják a magyar 
mezőgazdaság előtt álló legfontosabb feladatokat. Kiemelt projektjeink kapcsolód-
nak az európai uniós kutatási programokhoz is. 

A „Klímaváltozás és az erre adandó válaszok” című programhoz talajművelési, 
talajjavítási, tápanyag gazdálkodási, nedvességmegőrző agrotechnikai fejlesztéseket 
megalapozó kutatásokkal és az új hasznosítási igényeknek, valamint a változó öko-
lógiai feltételeknek megfelelő biológiai alapok előállításával, hagyományos nemesí-
tési és mikroszaporítási módszerek alkalmazásával kapcsolódtunk.

A témakörhöz kapcsolódó fontosabb elnyert pályázataink és megbízásos kutatási 
témáink:

Bioenergetikai és talajtermékenységi vizsgálatok laboratóriumi infra-•	
struktúrájának fejlesztése.
Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek végzése.•	
Olajtök szuperelit vetőmag előállítás.•	
Őszi búza screening kísérletek végzése.•	
Baktériumtrágyák hatásvizsgálata.•	
Talajhasználati módok hatásának vizsgálata a határmenti régióban a •	
talajok víz- és anyagforgalmára (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program).
Tök fajtaösszehasonlító kísérletek végzése.•	
Trágyázási kísérletek végzése.•	
Kukorica fajtaösszehasonlító kísérletek végzése.•	
Napraforgó fajtaösszehasonlító kísérletek végzése.•	
Őszi káposztarepce agrotechnikai kísérlet végzése.•	
Szénkészlet leltár.•	
Kukorica tápanyag gazdálkodási és fajtaösszehasonlító kísérletek végzése.•	

Az „Egészséges táplálkozás” című projekthez a növényi eredetű tápanyagok 
alapanyagainak előállítását célzó termesztési technológiák kidolgozásával és a bioló-
giai alapok előállításával kapcsolódtunk.

A projekt keretében elnyert pályázataink:
Alternatív növények malom- és élelmiszeripari felhasználásának lehetőségei.•	
A napraforgó nemesítési eredmények innovációs célzattal történő adaptálása a •	
napraforgó termesztéstechnológiájának korszerűsítése érdekében.
Új étkezési napraforgó hibrid előállítása.•	

A „Fenntartható agrárkörnyezet” című projekt keretében tovább folytattuk a 
talajdegradációs folyamatok mérséklésére irányuló kutatómunkát.

A projekthez kapcsolódó pályázatos kutatások:
Szennyezett területek hasznosítása biofinomításra alkalmas növényi alap-•	
anyagok előállításával.
Nyílt komposztálási technológia során a szagemissziót csökkentő forgatási •	
periódusok meghatározása.
Komposzt vizes kivonata baktericid és fungicid hatásának igazolása.•	
Új, korlátozásmentesen felhasználható szennyvíziszap komposzt termékcsalád •	
kifejlesztése és az engedélyezési folyamat elindítására történő előkészítése.

Az „Állattenyésztési, állattartási, állatjólét” projekt keretében folytatott kutatá-
si tevékenységünk a juhászat és a  gyepgazdálkodás fejlesztésére irányul.

A projekthez kapcsolódóan az alábbi pályázatos kutatási témában veszünk részt:
Funkcionális bárányélelmiszer kialakítás.•	

A „Regionális innovációs támogató gazdálkodás és vidékfejlesztés” című pro-
jektben kutatási, fejlesztési eredményeink vidékfejlesztési célú hasznosítása törté-
nik.

A projekthez kapcsolódó elnyert pályázatunk:
„A multifunkciós mezőgazdaság lehetőségei az észak-alföldi és az észak-•	
magyarországi LEADER kistérségekben”.
A kutatási eredményekről a beszámolási időszakban •	 83 publikációt 
jelentettünk meg.
A beszámolási időszakban•	  állami elismerésben részesült fajták száma 2 db:

KG KONTA őszi árpa•	
PERLA szöszös bükköny•	

A KIT oktatási tevékenysége
A beszámolási időszakban jelentősen erősödött a KIT oktatási tevékenysége.
A KIT kutatói az alábbi tárgyak oktatásában vettek részt tárgyfelelősként: 

Természetvédelmi mérnök BSc szak: Gyógynövényismeret és védett gyepek •	
kezelése (MÉK)
Természetvédelmi mérnök MSc szak: Globális ökológiai rendszerek (MÉK)•	
Környezetgazdálkodási szak: Környezetgazdálkodás (MÉK)•	
Környezetgazdálkodási szak: Talajvédelem (MÉK)•	
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Környezetgazdálkodási szak: Precíziós mezőgazdaság (MÉK)•	
Környezetgazdálkodási szak: Vízgazdálkodás (MÉK)•	

A KIT egységeiben 2009-ben összesen 3930 gyakorlati órát töltöttek a hallgatók.

A KIT termelési tevékenysége
2009-ben változott az intézet szervezeti felépítése, amely lehetővé tette, hogy kü-

lön válasszuk a tudományos, kutatási, oktatási és a termelő tevékenységet.
Karcagon, Nyíregyházán és Debrecenben közel 2000 ha földterület van a keze-

lésünkben. A költségvetési és piaci körülmények arra ösztönöznek bennünket, hogy 
az oktatásra és kutatásra nem használt területeken gazdaságosan növeljük a saját be-
vételeinket, amit elsősorban a kutatások és a pályázatok önerejének finanszírozására 
és fejlesztésre fordítunk. A 2010. évre tervezett saját bevétel 311 MFt. Ehhez járul 
még 65 MFt átvett pénz, amit normatív támogatásként kapunk.

Fő tevékenységünk a szántóföldi növénytermesztés, ami gyümölcs, zöldség és 
dísznövény kertészettel és kisebb volumenű állattenyésztéssel egészül ki. 

Termelési tevékenységünk egyben a felsőfokú gyakorlati oktatás bázisaként is 
funkcionál. Ezért igyekszünk a legkorszerűbb eszközöket beszerezni, hogy a hall-
gatók tanulmányaik során a kor követelményeinek megfelelő ismereteket szerezhes-
senek. 

A termelés szoros együttműködésben történik a centrum kutatóival, oktatóival és 
a szakmai tanszékekkel. A hallgatók itt töltik a tanrend szerinti három napos, egy-
hetes és kéthetes gyakorlatukat, jelentős számban a nyári gyakorlatokat is.

A Balásházy János Szakközépiskola AGTC-hez való csatlakozása után a középis-
kola diákjai is nálunk töltik a gyakorlati óráikat.

Tevékenységünk során együttműködünk az MTA Martonvásári Kutatóintézeté-
vel és a legjelentősebb növényvédő és vetőmag előállító világcégekkel. A közös szer-
vezésben megvalósult rendezvényeken ezren felüli létszámban vesznek részt a térség 
mezőgazdasági kis-, közép- és nagyvállalkozói.

A KIT gazdálkodása és likviditása stabil. A termelő tevékenységben versenyben 
vagyunk a piaci szereplőkkel.

A Centrum nemzetközi kapcsolatai
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma meglévő 

nemzetközi kapcsolatainak bővítéseként a 2009/2010-es tanévben több együttmű-
ködési szerződés aláírásán és megvalósításán dolgozott. Az eddig közel 70 külföldi 
egyetemmel kötött bilaterális szerződést az orosz Timiryazev Állami Agrártudo-
mányi Egyetem, az ukrán Dnipropetrovsk National University, az egyiptomi 
Kafr El-Sheikh University, a szerb University of Novi Sad intézményekkel kötött 
együttműködési megállapodás egészítette ki. 

A nemzetközi kapcsolatok terén elért kiemelkedő eredmény, hogy 2010 szeptem-
berében tizenegy FAO ösztöndíjas kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egye-
tem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában, kilencen az angol nyelvű 
Animal Science MSc képzésben, ketten az Agricultural Engineering MSc prog-
ramban.  

Az Erasmus és a Ceepus mobilitási programokban továbbra is aktívan, nagy lét-
számban vesznek részt oktatóink, hallgatóink és folyamatosan bővül a partnerintéz-
ményeink száma. Jelenleg 21 ország 56 intézményével van Erasmus bilaterális 
szerződésünk, továbbá több mint 20 egyetemmel van kétoldalú együttműködé-
si szerződésünk. A CEEPUS program keretében 2010 januárjában koordináto-
ri találkozót szerveztünk, melyen hálózati partnerintézményeink képviselői vettek 
részt. 

A centrum stratégiai szempontból kiemelt fontosságúnak tartja a külföldi szak-
mai gyakorlaton részt vevő hallgatók létszámának növelését. Erasmus mobilitási 
program keretében az elmúlt tanévben már 18 hallgató külföldön töltötte szakmai 
gyaokrlatát.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Nábrádi András•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Pető Károly•	  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Dr. Kárpáti László•	  egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karon a 2009/2010. tanévben 6 in-
tézetben folyt az oktatás. A karon a 2009. október 15-i statisztika alapján 2009-ban 
a főállású oktatók létszáma 57 fő, akik közül 2 fő az MTA doktora, 53 fő minősített, 
12 fő habilitált oktató. A főállású kutatók létszáma 14 fő, akik tudományos munka-
társként, valamint tudományos segédmunkatársként segítik a kar munkáját. 

Felvételi adatok
2009 júliusában a felvételi eljárás keretében: 

140 fő nappali és levelező tagozatos, mesterképzésben (41 fő nappali és 65 fő le-•	
velező emberi erőforrás tanácsadó képzésre, 14 fő levelező számvitel képzésre, 20 
fő levelező vállalkozásfejlesztés képzésre),  
765 fő nappali és levelező tagozatos, alapképzésben (129 fő nappali és 18 fő le-•	
velező gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 38 fő nappali és 9 fő levelező 
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, 141 fő nappali és 68 fő levelező 
pénzügy és számvitel képzésre, 106 fő nappali és 54 fő levelező kereskedelem és 
marketing képzésre, 150 fő nappali és 52 fő levelező turizmus-vendéglátás kép-
zésre),  
41 fő informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzésben •	
résztvevő hallgató nyert felvételt a karra.

A 2010. évi keresztféléves felvételi eljárás keretében 95 fő nappali és levelező tagozatos, 
mesterképzésben résztvevő hallgató nyert felvételt a karra (41 fő nappali és 11 fő 
levelező a számvitel képzésre, 24 fő nappali és 5 fő levelező a vállalkozásfejlesztés 
képzésre, valamint 11 fő nappali és 3 fő levelező a vidékfejlesztési agrármérnök 
képzésre). 

Tanévnyitó: 2009. szeptember 6.
Központi tanévnyitó ünnepség, elnökölt: Dr. Fésüs László egyetemi tanár, 

akadémikus, rektor. 

Főbb események 
2009. szeptember 6.: Központi tanévnyitó ünnepi tanácsülés•	
2009. szeptember 10.: kari tanácsüléssel egybekötött kihelyezett vezetőoktatói •	
értekezlet
2009. október 27.: kari TDK•	

Eredmények:
Információtechnológia és vezetés-szervezés tagozat
•  1. helyezés: Pierog Anita
•  2. helyezés: Balabán György
Pénzügy-számvitel tagozat
•  1. helyezés: Könnyű Eta
•  2. helyezés: Könnyű Szilvia
•  3. helyezés: Váradi Judit
Vállalatgazdaságtan és marketing tagozat
•  1. helyezés: Ferencsik Sándor
•  2. helyezés: Juhász Ilona Lilla
•  3. helyezés: Zámborszky György
Vidékfejlesztés és turizmus tagozat
•  1. helyezés: Nagy Csilla
•  2. helyezés: Mócsány Georgina
•  3. helyezés: Lőrincz Csilla

Kiemelt díjak:
Centrumelnöki díj
•  Kiss István
Dékáni díj
•  Kupai Boglárka
Agrártudományi Doktori Tanács elnökének díja
•  Badics Zsuzsa

2009. december 7.: a gazdasági-, vidékfejlesztési-, informatikus agrármérnöki, •	
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki, pénzügy és számvitel, gazdasági 
és vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint informatikus és szakigazgatási 
agrármérnöki szak végzős hallgatóinak záróvizsgája.
2009. december 12.: diplomaosztó ünnepi ülés.•	
2009. december-2010. január: a kar felvételi kampányának lebonyolítása (nyílt •	
nap, hirdetések, középiskolások tájékoztatása, stb.).
2010. január 5-6.: 2010. évi keresztféléves felvételi eljárás keretében MSc/MA •	
szakok felvételi elbeszélgetése.
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2010. március 30.: kari TDK•	
Eredmények:

Információtechnológia és vezetés-szervezés tagozat
•  1. helyezés: Dombi Mihály-Balázs Ádám
•  2. helyezés: Bokor Judit
Módszertan, marketing és pénzügy-számvitel tagozat
•  1. helyezés: Nagy Enikő
•  2. helyezés: Pocsai Krisztina
Vidékfejlesztés és funkcionális gazdálkodás tagozat
•  1. helyezés: Kürtösi Mónika
•  2. helyezés: Pleszkó Réka

Kiemelt díjak:
Centrumelnöki díj
•  Pierog Anita
Dékáni díj
•  Soltész Angéla
Ihrig Károly Doktori Iskola Vezetőjének Díja
•  Molnár Gabriella
2010. április 22.: kari összoktatói értekezlet.•	
2010. április 19-24.: Sárgulási hét a végzős évfolyamok számára. •	
2010. április 26.: összoktatói értekezlet. Napirend: dékáni pályázatok ismertetése.•	
2010. május 5.: kari tanácsülés. Napirend: dékánválasztás. •	
2010. május 27-28.: a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfej-•	
lesztési Kara, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Idegen-
forgalmi és Vendéglátóipari Kara számos egyéb szervezettel együtt nemzetközi 
konferenciát rendezett „INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM 
AND SPORTS MANAGEMENT” címmel. A konferencia a turizmus me-
nedzsmentet és a turizmusfejlesztést, a rekreációs és a sportmenedzsmentet he-
lyezte előtérbe, és hangsúlyt fektetett a tudomány három pillérére: a gyakorlati, 
tudományos és innovációs tevékenységre.
A konferencia plenáris ülésén •	 Dr. Molnár Zoltán, a MOB főtitkára, Balogh Gábor 
világbajnok öttusázó, Prof. Dr. Suchart Muangkeow, a bangkoki Chandrakasem 
Rajabhat Egyetem rektora, Orendi Mihály, a Debreceni Sportcentrum Kiemel-
kedően Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, Dr. Árva László, a Budapesti 
Corvinus Egyetem és a Szolnoki Főiskola professzora, valamit Marcus van der 
Wal, a Kempinski Hotel Corvinus regionális igazgatója tartott szakmai előadá-
sokat. A Plenáris Ülést követően 7 szekcióban folytatódott a szakmai program.
2010. május-június.: az informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú •	
szakképzésben résztvevő hallgatók záróvizsgája.

2010. június 14.: a gazdasági-, vidékfejlesztési-, informatikus agrármérnöki, a •	
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki, a pénzügy és számvitel, a gaz-
dasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint az informatikus és szakigaz-
gatási agrármérnöki szak végzős hallgatóinak záróvizsgája.
2010. június 25.: Tanévzáró, diplomaosztó ünnepi tanácsülés.•	
2009. július 1.: mesterképzési szakok szóbeli felvételi eljárásának lebonyolítása.•	
A Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszer adatokkal történő feltöltése.•	
A Szabadság Nyilvántartó Rendszer használatának bevezetése.•	
Az egyetemi publikációs adatbázis kari adatokkal történő feltöltése.•	
Az AGTC portálja kari oldalának folyamatos adatokkal történő feltöltése.•	
Az Apstract nemzetközi folyóirat folyamatos gondozása a kar munkatársainak •	
részvételével.

Diplomaosztó 2009. december 12-én
Elnököl: Dr. Nagy János egyetemi tanár, centrumelnök, prorektor
Tanévzáró beszédet mond Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán
Diplomát kap:

1 fő gazdasági agrármérnök (nappali tagozat)•	
1 fő informatikus agrármérnök (nappali tagozat)•	
1 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (nappali tagozat)•	
2 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (levelező tagozat)•	
38 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (nappali tagozat)•	
4 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (levelező tagozat)•	
8 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök (nappali tagozat)•	
1 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök (levelező tagozat)•	
40 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon (nappali tagozat)•	
7 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon (levelező tagozat)•	
2 fő egyetemi szakértő vállalkozásmenedzsment szakirányú továbbképzési sza- •	
kon MBA szakirányon

Új oktatói-kutatói kinevezések 2009/2010. tanévben
Dr. Popp József •	 egyetemi tanári (Gazdaságelméleti Intézet)
Dr. Gályász József •	 egyetemi docensi (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetbe)
Dr. Keresztesi Katalin•	  egyetemi docensi (Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdál-
kodási Intézetbe)
Dr. Várallyai László•	  egyetemi docensi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkal-
mazott Informatikai Intézetbe)
Dr. Balogh Péter•	  adjunktusi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott In-
formatikai Intézetbe)
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2010. március 30.: kari TDK•	
Eredmények:

Információtechnológia és vezetés-szervezés tagozat
•  1. helyezés: Dombi Mihály-Balázs Ádám
•  2. helyezés: Bokor Judit
Módszertan, marketing és pénzügy-számvitel tagozat
•  1. helyezés: Nagy Enikő
•  2. helyezés: Pocsai Krisztina
Vidékfejlesztés és funkcionális gazdálkodás tagozat
•  1. helyezés: Kürtösi Mónika
•  2. helyezés: Pleszkó Réka

Kiemelt díjak:
Centrumelnöki díj
•  Pierog Anita
Dékáni díj
•  Soltész Angéla
Ihrig Károly Doktori Iskola Vezetőjének Díja
•  Molnár Gabriella
2010. április 22.: kari összoktatói értekezlet.•	
2010. április 19-24.: Sárgulási hét a végzős évfolyamok számára. •	
2010. április 26.: összoktatói értekezlet. Napirend: dékáni pályázatok ismertetése.•	
2010. május 5.: kari tanácsülés. Napirend: dékánválasztás. •	
2010. május 27-28.: a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfej-•	
lesztési Kara, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Idegen-
forgalmi és Vendéglátóipari Kara számos egyéb szervezettel együtt nemzetközi 
konferenciát rendezett „INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM 
AND SPORTS MANAGEMENT” címmel. A konferencia a turizmus me-
nedzsmentet és a turizmusfejlesztést, a rekreációs és a sportmenedzsmentet he-
lyezte előtérbe, és hangsúlyt fektetett a tudomány három pillérére: a gyakorlati, 
tudományos és innovációs tevékenységre.
A konferencia plenáris ülésén •	 Dr. Molnár Zoltán, a MOB főtitkára, Balogh Gábor 
világbajnok öttusázó, Prof. Dr. Suchart Muangkeow, a bangkoki Chandrakasem 
Rajabhat Egyetem rektora, Orendi Mihály, a Debreceni Sportcentrum Kiemel-
kedően Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója, Dr. Árva László, a Budapesti 
Corvinus Egyetem és a Szolnoki Főiskola professzora, valamit Marcus van der 
Wal, a Kempinski Hotel Corvinus regionális igazgatója tartott szakmai előadá-
sokat. A Plenáris Ülést követően 7 szekcióban folytatódott a szakmai program.
2010. május-június.: az informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú •	
szakképzésben résztvevő hallgatók záróvizsgája.

2010. június 14.: a gazdasági-, vidékfejlesztési-, informatikus agrármérnöki, a •	
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki, a pénzügy és számvitel, a gaz-
dasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint az informatikus és szakigaz-
gatási agrármérnöki szak végzős hallgatóinak záróvizsgája.
2010. június 25.: Tanévzáró, diplomaosztó ünnepi tanácsülés.•	
2009. július 1.: mesterképzési szakok szóbeli felvételi eljárásának lebonyolítása.•	
A Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszer adatokkal történő feltöltése.•	
A Szabadság Nyilvántartó Rendszer használatának bevezetése.•	
Az egyetemi publikációs adatbázis kari adatokkal történő feltöltése.•	
Az AGTC portálja kari oldalának folyamatos adatokkal történő feltöltése.•	
Az Apstract nemzetközi folyóirat folyamatos gondozása a kar munkatársainak •	
részvételével.

Diplomaosztó 2009. december 12-én
Elnököl: Dr. Nagy János egyetemi tanár, centrumelnök, prorektor
Tanévzáró beszédet mond Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán
Diplomát kap:

1 fő gazdasági agrármérnök (nappali tagozat)•	
1 fő informatikus agrármérnök (nappali tagozat)•	
1 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (nappali tagozat)•	
2 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (levelező tagozat)•	
38 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (nappali tagozat)•	
4 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (levelező tagozat)•	
8 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök (nappali tagozat)•	
1 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök (levelező tagozat)•	
40 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon (nappali tagozat)•	
7 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon (levelező tagozat)•	
2 fő egyetemi szakértő vállalkozásmenedzsment szakirányú továbbképzési sza- •	
kon MBA szakirányon

Új oktatói-kutatói kinevezések 2009/2010. tanévben
Dr. Popp József •	 egyetemi tanári (Gazdaságelméleti Intézet)
Dr. Gályász József •	 egyetemi docensi (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetbe)
Dr. Keresztesi Katalin•	  egyetemi docensi (Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdál-
kodási Intézetbe)
Dr. Várallyai László•	  egyetemi docensi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkal-
mazott Informatikai Intézetbe)
Dr. Balogh Péter•	  adjunktusi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott In-
formatikai Intézetbe)
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Dr. Csajbók Ildikó •	 adjunktusi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Dr. Fenyves Veronika •	 adjunktusi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Dr. Juhász Csilla•	  adjunktusi (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetbe)
Dr. Kozár László•	  adjunktusi (Gazdálkodástudományi Intézetbe)
Dr. Rózsa Tünde•	  adjunktusi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott In-
formatikai Intézetbe)
Kotormán Annamária•	  tanársegédi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Péntek Ádám•	  tanársegédi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Infor-
matikai Intézetbe)
Lőrincz Krisztián•	  tudományos segédmunkatársi (Számviteli és Pénzügyi Inté-
zetbe)
Suta Éva•	  tudományos segédmunkatársi (Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdál-
kodási Intézetbe)
Tóth Réka•	  tudományos segédmunkatársi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)

Vezetői megbízás
Dr. Bács Zoltán•	  intézetvezetői (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Dr. Berde Csaba•	  intézetvezetői (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetbe)
Dr. Herdon Miklós•	  intézetvezetői (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott 
Informatikai Intézetbe)
Dr. Nábrádi András•	  intézetvezetői (Gazdálkodástudományi Intézetbe)
Dr. Nagy Géza•	  intézetvezetői (Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási 
Intézetbe)
Dr. Popp József •	 intézetvezetői (Gazdaságelméleti Intézetbe)

Tanévzáró diplomaosztó: 2010. június 25-én
Elnököl Dr. Jávor András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mond Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán
Diplomát kap:

52 fő gazdasági agrármérnök (nappali tagozat)•	
13 fő vidékfejlesztési agrármérnök (nappali tagozat)•	
5 fő informatikus agrármérnök (nappali tagozat)•	
2 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (nappali tagozat)•	
3 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (levelező tagozat)•	
6 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (nappali tagozat)•	
2 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (levelező tagozat)•	
2 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök (nappali tagozat)•	
4 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon (nappali tagozat)•	
12 fő logisztikai és szállítmányozási menedzser (levelező tagozat)•	
20 fő regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó (levelező tagozat)•	

A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájáért 
Rektori Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Karon Pierog Anita V. évf. gazdasági agrármérnök hallgató részére. 
A Debreceni Egyetem kitüntetési szabályzatában foglaltak alapján a Debreceni 
Egyetem Rektora az Egyetem kimagasló sportteljesítményt nyújtó hallgatói számára 
Kiváló Sportolói díjat adományozott: 

Nyíri Enikő•  V. évf. gazdasági agrármérnök szakos hallgatónak, aerobik több-
szörös Magyar Kupa győztes, 4 éve a DEAC meghatározó tagja.
Sallai Anita•  I. évf. Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatónak, lab-
darúgó, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság III. helyezettje, 
Universitas országos és területi bajnok, Debreceni Egyetemi Kupa résztvevője. 
Kubicza Norbert•  I. évf-s kereskedelem és marketing alapszakos hallgatónak, 
kosárlabdázó, a DEAC-DSI csapatában NB 2. osztály II., valamint a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság IV. helyezettje.
Hudák István•  I. évf-s gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakos hall-
gatónak, úszó, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság II., 2-szer 
III. és V. helyezettje.

Szabó Gergely a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alelnöke átadta 
a Hallgatói Önkormányzat által alapított kitüntetéseket. 

„A Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett” kitüntetés adományozható azoknak a 
hallgatóknak, akik a Hallgatói Önkormányzatban és annak szervezeteiben vállalt 
feladataikat több éven keresztül kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik, 
és az egyetem közéletében aktív tevékenységet fejtenek ki.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján 
több éven keresztül végzett kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenységért „A 
Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett” kitüntetésben részesült Pierog Anita 
gazdasági agrármérnök szakos hallgató, a DE AGTC GVK Hallgatói Önkormányzat 
leköszönt elnöke.

„A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetés adományozható azoknak 
a végzős hallgatóknak, akik tanulmányaikat és egyéb szakmai tevékenységeiket 
kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik.  A kar javaslata és a Debreceni 
Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján „A Debreceni 
Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Eszlári Ágnes gazdasági 
agrármérnöki szakos hallgató.

„A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetést 
kaphatják az egyetem azon hallgatói, akik a Hallgatói Önkormányzatban és annak 
szervezeteiben vállalt feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik. 
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján az 
elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenységért „A Hallgatói 
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Dr. Csajbók Ildikó •	 adjunktusi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Dr. Fenyves Veronika •	 adjunktusi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Dr. Juhász Csilla•	  adjunktusi (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetbe)
Dr. Kozár László•	  adjunktusi (Gazdálkodástudományi Intézetbe)
Dr. Rózsa Tünde•	  adjunktusi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott In-
formatikai Intézetbe)
Kotormán Annamária•	  tanársegédi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Péntek Ádám•	  tanársegédi (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Infor-
matikai Intézetbe)
Lőrincz Krisztián•	  tudományos segédmunkatársi (Számviteli és Pénzügyi Inté-
zetbe)
Suta Éva•	  tudományos segédmunkatársi (Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdál-
kodási Intézetbe)
Tóth Réka•	  tudományos segédmunkatársi (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)

Vezetői megbízás
Dr. Bács Zoltán•	  intézetvezetői (Számviteli és Pénzügyi Intézetbe)
Dr. Berde Csaba•	  intézetvezetői (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetbe)
Dr. Herdon Miklós•	  intézetvezetői (Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott 
Informatikai Intézetbe)
Dr. Nábrádi András•	  intézetvezetői (Gazdálkodástudományi Intézetbe)
Dr. Nagy Géza•	  intézetvezetői (Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási 
Intézetbe)
Dr. Popp József •	 intézetvezetői (Gazdaságelméleti Intézetbe)

Tanévzáró diplomaosztó: 2010. június 25-én
Elnököl Dr. Jávor András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mond Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, dékán
Diplomát kap:

52 fő gazdasági agrármérnök (nappali tagozat)•	
13 fő vidékfejlesztési agrármérnök (nappali tagozat)•	
5 fő informatikus agrármérnök (nappali tagozat)•	
2 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (nappali tagozat)•	
3 fő mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök (levelező tagozat)•	
6 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (nappali tagozat)•	
2 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (levelező tagozat)•	
2 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök (nappali tagozat)•	
4 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon (nappali tagozat)•	
12 fő logisztikai és szállítmányozási menedzser (levelező tagozat)•	
20 fő regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó (levelező tagozat)•	

A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájáért 
Rektori Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Karon Pierog Anita V. évf. gazdasági agrármérnök hallgató részére. 
A Debreceni Egyetem kitüntetési szabályzatában foglaltak alapján a Debreceni 
Egyetem Rektora az Egyetem kimagasló sportteljesítményt nyújtó hallgatói számára 
Kiváló Sportolói díjat adományozott: 

Nyíri Enikő•  V. évf. gazdasági agrármérnök szakos hallgatónak, aerobik több-
szörös Magyar Kupa győztes, 4 éve a DEAC meghatározó tagja.
Sallai Anita•  I. évf. Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatónak, lab-
darúgó, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság III. helyezettje, 
Universitas országos és területi bajnok, Debreceni Egyetemi Kupa résztvevője. 
Kubicza Norbert•  I. évf-s kereskedelem és marketing alapszakos hallgatónak, 
kosárlabdázó, a DEAC-DSI csapatában NB 2. osztály II., valamint a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság IV. helyezettje.
Hudák István•  I. évf-s gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakos hall-
gatónak, úszó, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság II., 2-szer 
III. és V. helyezettje.

Szabó Gergely a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának alelnöke átadta 
a Hallgatói Önkormányzat által alapított kitüntetéseket. 

„A Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett” kitüntetés adományozható azoknak a 
hallgatóknak, akik a Hallgatói Önkormányzatban és annak szervezeteiben vállalt 
feladataikat több éven keresztül kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik, 
és az egyetem közéletében aktív tevékenységet fejtenek ki.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján 
több éven keresztül végzett kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenységért „A 
Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett” kitüntetésben részesült Pierog Anita 
gazdasági agrármérnök szakos hallgató, a DE AGTC GVK Hallgatói Önkormányzat 
leköszönt elnöke.

„A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetés adományozható azoknak 
a végzős hallgatóknak, akik tanulmányaikat és egyéb szakmai tevékenységeiket 
kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik.  A kar javaslata és a Debreceni 
Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján „A Debreceni 
Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Eszlári Ágnes gazdasági 
agrármérnöki szakos hallgató.

„A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetést 
kaphatják az egyetem azon hallgatói, akik a Hallgatói Önkormányzatban és annak 
szervezeteiben vállalt feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik. 
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnökségének döntése alapján az 
elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenységért „A Hallgatói 
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Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesült Nagy 
Judit gazdasági agrármérnök szakos hallgató, a Debreceni Egyetem AGTC GVK 
Hallgatói Önkormányzat leköszönt alelnöke.

Dr. Nagy János centrumelnök úr átadta a Debreceni Egyetem Agrár- és 
Gazdálkodástudományok Centruma által alapított kitüntetéseket. A Centrum 
Emlékérme adományozható azoknak a hazai és külföldi szakembereknek, akik 
hozzájárulnak a centrum fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez. 
Ebben a tanévben a Centrum Emlékérmét kapta Prof. Dr. Sheveluha Viktor 
akadémikus, a moszkvai Timiryazev Állami Agrártudományi Egyetem professzora, 
intézményeink közötti együttműködés, valamint az orosz-magyar kapcsolatok 
erősítése érdekében kifejtett tevékenységéért.

Elismerő Oklevelet kapott Dr. Khulapova Liubov, a moszkvai Timiryazev 
Állami Agrártudományi Egyetem munkatársa, intézményeink közötti 
együttműködés, valamint az orosz-magyar kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett 
tevékenységéért.

Az Agrár-felsőoktatásért Emlékérem adományozható a Centrumhoz tartozó 
egységek oktatói, kutatói részére hosszú időn át végzett eredményes oktatómunkájuk 
elismeréseként. Az emlékérmet a centrum elnökség javaslatára a Centrum Tanácsa 
adományozza. Ebben a tanévben az Agrár-felsőoktatásért Emlékérmet kapta 
Dr. Vincze Szilvia egyetemi docens, a centrum gazdasági igazgatóhelyettese, 
munkaköri feladatainak hatékony és kimagasló színvonalú ellátásáért, valamint 
az agrár-felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett kreatív és innovatív munkája 
elismeréseként.

Agrár-felsőoktatásért Emlékérmet kapott még Dr. Pető Károly egyetemi docens, 
a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánhelyettese, a Vidékfejlesztési 
és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszék vezetője az agrárfelsőoktatásban 
végzett több mint 25 éves tevékenysége, valamint a Bolognai folyamat bevezetésében 
és az ehhez kapcsolatos szakfejlesztések terén végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként.

Az Agrárkutatásért Emlékérem adományozható a centrumhoz tartozó egységek 
oktatói, kutatói részére hosszú időn át végzett eredményes kutatómunkájuk 
elismeréseként. Az emlékérmet a centrum elnökség javaslatára a Centrum Tanácsa 
adományozza. Ebben a tanévben az Agrárkutatásért Emlékérmet kapta Dr. Pakurár 
Miklós egyetemi docens, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar oktatója, 
a Szervezés-Logisztikai nem önálló Tanszék vezetője az EU7. kutatási keretprogram 
keretében végzett kutatási tevékenysége elismeréseként.

Szintén a Centrum Agrárkutatásért Emlékérmet kapott Dr. Dobránszki 
Judit tudományos főmunkatárs, a KIT Nyíregyházi Kutatóintézet kutatójának 
az alkalmazott biotechnológiai kutatásokban elért eredményeiért, színvonalas 
publikációs tevékenysége elismeréseként.

A Centrumelnöki Elismerő Oklevél adományozható a centrumhoz tartozó 
egységek dolgozói részére, hosszú időn át végzett munkájuk elismeréseként. Ebben 
a tanévben a Centrumelnöki Elismerő Oklevelet kapott Fróna Judit dékáni 
hivatalvezető az igazgatási feladatok magas színvonalú ellátásáért, több éven át 
végzett gondos, lelkiismeretes munkájáért. 

Dr. Nábrádi András dékán úr bejelentette:
Dr. Kádár Béla iskolateremtő professzor 1956-tól nyugdíjba vonulásáig dolgozott 

egyetemünkön. Elméleti ismeretei kiváló gyakorlati érzékkel párosultak. A nagyte-
kintélyű professzor, az MTA doktora szívesen vonta be fiatalabb kollégákat kutatá-
saiba. Az Üzemtani, majd később Vállalatgazdaságtani Tanszéket, 1967-től 1984-ig 
17 éven át vezette. A Mezőgazdaságtudományi Kar első dékánja volt 1970-74-ig, 
1977-83 között 6 éven át rektorhelyettese volt a DATE-nek. Keze alatt számos ok-
tató-kutató nevelkedett, agrármérnökök százainak adta át a legkorszerűbb ökonó-
miai ismeretek. Tudományos, nevelő és iskolateremtő tevékenysége elismeréseként 
1999-ben a kar nevéről elnevezett díjat alapított. 

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar tanácsának javaslata alapján 
„Dr. Kádár Béla” díj adományozható a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési 
Kar azon oktatói és kutatói részére, akik az agrárökonómia oktatásának és kutatá-
sának érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, valamint azoknak a külső 
szakembereknek, akik az agrárökonómia területén tevékenységükkel hosszú időn át 
hozzájárultak az intézmény eredményes oktató munkájához.
Dr. Kádár Béla-díj kitüntetésben részesült:

Prof. Dr. Borsos János•  professor emeritus, az MTA doktora a Gazdálkodástudo-
mányi és Vidékfejlesztési Kar oktatásának és kutatásának érdekében kifejtett 
önzetlen munkája elismeréséül, 
Prof. Dr. Pupos Tibor,•  a Pannon Egyetem Georgikon Kar professzora az agrár-
ökonómia területéhez kötődő oktatás és kutatás érdekében végzett tevékeny-
ségének, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Kar és a Debreceni Egyetem 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kara közötti együttműködés to-
vábbfejlesztésének elismeréseként.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tanácsa a Pro Facultate-díjat 
adományozza a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet kifejtő oktatók-
kutatók részére, valamint azoknak a szakembereknek, akik tevékenységükkel 
hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához. A kar érde-
kében kifejtett tartós és kimagasló tevékenységének elismeréseként Pro Facultate-
díjban részesült Dr. Tikász Ildikó Edit adjunktus.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar tanácsa által alapított „Pro 
Educatione Oeconomicae” díj azoknak az oktatóknak és kutatóknak adomá-
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Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesült Nagy 
Judit gazdasági agrármérnök szakos hallgató, a Debreceni Egyetem AGTC GVK 
Hallgatói Önkormányzat leköszönt alelnöke.

Dr. Nagy János centrumelnök úr átadta a Debreceni Egyetem Agrár- és 
Gazdálkodástudományok Centruma által alapított kitüntetéseket. A Centrum 
Emlékérme adományozható azoknak a hazai és külföldi szakembereknek, akik 
hozzájárulnak a centrum fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez. 
Ebben a tanévben a Centrum Emlékérmét kapta Prof. Dr. Sheveluha Viktor 
akadémikus, a moszkvai Timiryazev Állami Agrártudományi Egyetem professzora, 
intézményeink közötti együttműködés, valamint az orosz-magyar kapcsolatok 
erősítése érdekében kifejtett tevékenységéért.

Elismerő Oklevelet kapott Dr. Khulapova Liubov, a moszkvai Timiryazev 
Állami Agrártudományi Egyetem munkatársa, intézményeink közötti 
együttműködés, valamint az orosz-magyar kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett 
tevékenységéért.

Az Agrár-felsőoktatásért Emlékérem adományozható a Centrumhoz tartozó 
egységek oktatói, kutatói részére hosszú időn át végzett eredményes oktatómunkájuk 
elismeréseként. Az emlékérmet a centrum elnökség javaslatára a Centrum Tanácsa 
adományozza. Ebben a tanévben az Agrár-felsőoktatásért Emlékérmet kapta 
Dr. Vincze Szilvia egyetemi docens, a centrum gazdasági igazgatóhelyettese, 
munkaköri feladatainak hatékony és kimagasló színvonalú ellátásáért, valamint 
az agrár-felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett kreatív és innovatív munkája 
elismeréseként.

Agrár-felsőoktatásért Emlékérmet kapott még Dr. Pető Károly egyetemi docens, 
a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar dékánhelyettese, a Vidékfejlesztési 
és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszék vezetője az agrárfelsőoktatásban 
végzett több mint 25 éves tevékenysége, valamint a Bolognai folyamat bevezetésében 
és az ehhez kapcsolatos szakfejlesztések terén végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként.

Az Agrárkutatásért Emlékérem adományozható a centrumhoz tartozó egységek 
oktatói, kutatói részére hosszú időn át végzett eredményes kutatómunkájuk 
elismeréseként. Az emlékérmet a centrum elnökség javaslatára a Centrum Tanácsa 
adományozza. Ebben a tanévben az Agrárkutatásért Emlékérmet kapta Dr. Pakurár 
Miklós egyetemi docens, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar oktatója, 
a Szervezés-Logisztikai nem önálló Tanszék vezetője az EU7. kutatási keretprogram 
keretében végzett kutatási tevékenysége elismeréseként.

Szintén a Centrum Agrárkutatásért Emlékérmet kapott Dr. Dobránszki 
Judit tudományos főmunkatárs, a KIT Nyíregyházi Kutatóintézet kutatójának 
az alkalmazott biotechnológiai kutatásokban elért eredményeiért, színvonalas 
publikációs tevékenysége elismeréseként.

A Centrumelnöki Elismerő Oklevél adományozható a centrumhoz tartozó 
egységek dolgozói részére, hosszú időn át végzett munkájuk elismeréseként. Ebben 
a tanévben a Centrumelnöki Elismerő Oklevelet kapott Fróna Judit dékáni 
hivatalvezető az igazgatási feladatok magas színvonalú ellátásáért, több éven át 
végzett gondos, lelkiismeretes munkájáért. 

Dr. Nábrádi András dékán úr bejelentette:
Dr. Kádár Béla iskolateremtő professzor 1956-tól nyugdíjba vonulásáig dolgozott 

egyetemünkön. Elméleti ismeretei kiváló gyakorlati érzékkel párosultak. A nagyte-
kintélyű professzor, az MTA doktora szívesen vonta be fiatalabb kollégákat kutatá-
saiba. Az Üzemtani, majd később Vállalatgazdaságtani Tanszéket, 1967-től 1984-ig 
17 éven át vezette. A Mezőgazdaságtudományi Kar első dékánja volt 1970-74-ig, 
1977-83 között 6 éven át rektorhelyettese volt a DATE-nek. Keze alatt számos ok-
tató-kutató nevelkedett, agrármérnökök százainak adta át a legkorszerűbb ökonó-
miai ismeretek. Tudományos, nevelő és iskolateremtő tevékenysége elismeréseként 
1999-ben a kar nevéről elnevezett díjat alapított. 

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar tanácsának javaslata alapján 
„Dr. Kádár Béla” díj adományozható a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési 
Kar azon oktatói és kutatói részére, akik az agrárökonómia oktatásának és kutatá-
sának érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, valamint azoknak a külső 
szakembereknek, akik az agrárökonómia területén tevékenységükkel hosszú időn át 
hozzájárultak az intézmény eredményes oktató munkájához.
Dr. Kádár Béla-díj kitüntetésben részesült:

Prof. Dr. Borsos János•  professor emeritus, az MTA doktora a Gazdálkodástudo-
mányi és Vidékfejlesztési Kar oktatásának és kutatásának érdekében kifejtett 
önzetlen munkája elismeréséül, 
Prof. Dr. Pupos Tibor,•  a Pannon Egyetem Georgikon Kar professzora az agrár-
ökonómia területéhez kötődő oktatás és kutatás érdekében végzett tevékeny-
ségének, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Kar és a Debreceni Egyetem 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kara közötti együttműködés to-
vábbfejlesztésének elismeréseként.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tanácsa a Pro Facultate-díjat 
adományozza a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet kifejtő oktatók-
kutatók részére, valamint azoknak a szakembereknek, akik tevékenységükkel 
hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához. A kar érde-
kében kifejtett tartós és kimagasló tevékenységének elismeréseként Pro Facultate-
díjban részesült Dr. Tikász Ildikó Edit adjunktus.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar tanácsa által alapított „Pro 
Educatione Oeconomicae” díj azoknak az oktatóknak és kutatóknak adomá-
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nyozható, akik a kar érdekében tartós és kimagasló oktatói tevékenységet fejtettek 
ki. „Pro Educatione Oeconomicae” díj kitüntetésben részesült kimagasló oktatási 
tevékenységének elismeréseként Dr. Rózsa Tünde adjunktus.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tanácsa a „Pro Scientiis 
Oeconomicae” díjat azon oktatók és kutatók munkájának elismerése céljából ala-
pította, akik a kar érdekében tartós és kimagasló kutatói tevékenységet fejtettek ki. 
„Pro Scientiis Oeconomicae” díj kitüntetésben részesült a kar érdekében végzett 
kutatási és kutatásszervezési tevékenységének elismeréséül Dr. Kárpáti László 
egyetemi docens, dékánhelyettes.

Az oktatók kivételével a kar legkiválóbb dolgozóinak, több éven át nyújtott ki-
magasló tevékenységükért a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
Kiváló Dolgozója kitüntetést adta át: 

Szabóné Fábián Henriett,•  a Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott In-
formatikai Intézet ügyvivő-szakértője,
Szilágyi Katalin,•  a Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet ügy-
intézője részére.

„Dékáni elismerő oklevél” kitüntetésben részesült:
Dr. Csajbók Ildikó•  adjunktus
Dékán Tamás•  ügyvivő-szakértő
Katonáné Dr. Kovács Judit•  egyetemi adjunktus
Péntek Ádám•  egyetemi tanársegéd
D•	 r. Rózsa Attila egyetemi adjunktus
Sóvágó Csilla•  ügyintéző

„Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél” a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar kitüntetési szabályzata alapján azon hallgatók részére adható, 
akik kiemelkedő tanulmányi, tudományos és aktív közéleti tevékenységet fejtenek 
ki a kar kötelékében. „Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél” kitüntetésben 
részesült: 

Kupai Boglárka•  III. évfolyamos informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
alapszakos hallgató
Pierog Anita•  V. évfolyamos gazdasági agrármérnök hallgató  

Dr. Nábrádi András dékán úr felkérte Pierog Anitát, a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Önkormányzatának leköszönt elnökét, hogy adja át 
az Év Oktatója díjat.

Az Év Oktatója díj a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar azon 
oktatói, gyakorlatvezetői részére adományozható, akiket - a hallgatói minősítéseket 
is figyelembe véve - a Hallgatói Önkormányzat javasol a kari tanácsnak. A díjak 
odaítélése a hallgatói minősítések alapján felállított pontrendszer alapján történik. 

Magas színvonalú egyetemi szemináriumok, gyakorlatok vezetéséért az Év Ok-
tatója díjban részesült Dr. Juhász Csilla adjunktus.

A magas színvonalú egyetemi előadások tartásáért az Év Oktatója díjban ré-
szesült Dr. Szőke Szilvia egyetemi adjunktus.

Dr. Pető Károly bejelentette, hogy a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Program Elismerő Oklevelet ad át a végzett hallgatók részére. Az Elismerő 
Okleveleket Dr. Nábrádi András dékán adta át:

Csider Ibolya•	
Dombi Mihály•	
Kiss Judit•	
Pocsai Krisztina•	

végzős hallgatók részére.
Dr. Pető Károly bejelentette, hogy a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodás-

tudományok Centruma és a Tormay Béla Szakkollégium Tanúsítvánnyal ismeri el 
a végzős szakkollégiumi hallgatók munkáját. A Tanúsítványokat Dr. Kárpáti László 
dékánhelyettes adta át a Tormay Béla Szakkollégium végzős hallgatói részére: 

Eszlári Ágnes• 
Ignácz Attila• 
Nagy Csilla• 
Torda Kitti• 
Páll Petra• 
Kiss István• 
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nyozható, akik a kar érdekében tartós és kimagasló oktatói tevékenységet fejtettek 
ki. „Pro Educatione Oeconomicae” díj kitüntetésben részesült kimagasló oktatási 
tevékenységének elismeréseként Dr. Rózsa Tünde adjunktus.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tanácsa a „Pro Scientiis 
Oeconomicae” díjat azon oktatók és kutatók munkájának elismerése céljából ala-
pította, akik a kar érdekében tartós és kimagasló kutatói tevékenységet fejtettek ki. 
„Pro Scientiis Oeconomicae” díj kitüntetésben részesült a kar érdekében végzett 
kutatási és kutatásszervezési tevékenységének elismeréséül Dr. Kárpáti László 
egyetemi docens, dékánhelyettes.

Az oktatók kivételével a kar legkiválóbb dolgozóinak, több éven át nyújtott ki-
magasló tevékenységükért a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
Kiváló Dolgozója kitüntetést adta át: 

Szabóné Fábián Henriett,•  a Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott In-
formatikai Intézet ügyvivő-szakértője,
Szilágyi Katalin,•  a Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet ügy-
intézője részére.

„Dékáni elismerő oklevél” kitüntetésben részesült:
Dr. Csajbók Ildikó•  adjunktus
Dékán Tamás•  ügyvivő-szakértő
Katonáné Dr. Kovács Judit•  egyetemi adjunktus
Péntek Ádám•  egyetemi tanársegéd
D•	 r. Rózsa Attila egyetemi adjunktus
Sóvágó Csilla•  ügyintéző

„Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél” a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar kitüntetési szabályzata alapján azon hallgatók részére adható, 
akik kiemelkedő tanulmányi, tudományos és aktív közéleti tevékenységet fejtenek 
ki a kar kötelékében. „Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél” kitüntetésben 
részesült: 

Kupai Boglárka•  III. évfolyamos informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
alapszakos hallgató
Pierog Anita•  V. évfolyamos gazdasági agrármérnök hallgató  

Dr. Nábrádi András dékán úr felkérte Pierog Anitát, a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Önkormányzatának leköszönt elnökét, hogy adja át 
az Év Oktatója díjat.

Az Év Oktatója díj a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar azon 
oktatói, gyakorlatvezetői részére adományozható, akiket - a hallgatói minősítéseket 
is figyelembe véve - a Hallgatói Önkormányzat javasol a kari tanácsnak. A díjak 
odaítélése a hallgatói minősítések alapján felállított pontrendszer alapján történik. 

Magas színvonalú egyetemi szemináriumok, gyakorlatok vezetéséért az Év Ok-
tatója díjban részesült Dr. Juhász Csilla adjunktus.

A magas színvonalú egyetemi előadások tartásáért az Év Oktatója díjban ré-
szesült Dr. Szőke Szilvia egyetemi adjunktus.

Dr. Pető Károly bejelentette, hogy a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Program Elismerő Oklevelet ad át a végzett hallgatók részére. Az Elismerő 
Okleveleket Dr. Nábrádi András dékán adta át:

Csider Ibolya•	
Dombi Mihály•	
Kiss Judit•	
Pocsai Krisztina•	

végzős hallgatók részére.
Dr. Pető Károly bejelentette, hogy a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodás-

tudományok Centruma és a Tormay Béla Szakkollégium Tanúsítvánnyal ismeri el 
a végzős szakkollégiumi hallgatók munkáját. A Tanúsítványokat Dr. Kárpáti László 
dékánhelyettes adta át a Tormay Béla Szakkollégium végzős hallgatói részére: 

Eszlári Ágnes• 
Ignácz Attila• 
Nagy Csilla• 
Torda Kitti• 
Páll Petra• 
Kiss István• 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Kátai János•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Komlósi István •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Dr. Tamás János •	 egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

2010. március 1-jétől a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) neve Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) elnevezésre változott.

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási karon 5 inté-
zet és 4 tanszék végzi oktatási, kutatási és szaktanácsadási feladatát. A karhoz to-
vábbi 19 kihelyezett tanszék tartozik. A kar teljes dolgozói létszáma: 156 fő, ebből 
minősített oktató: 86 fő. Ebből egyetemi tanár 16 fő, egyetemi docens 29 fő, az 
oktató-kutató kollegák közül 8 fő MTA doktora címmel rendelkezik.

A karon három doktori iskola működik:
Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola (vezetője: •	 Dr. Kovács András 
egyetemi tanár) – PhD hallgatók száma: 18 fő;
Hankóczi Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok •	
Doktori Iskola (vezetője: Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár) – PhD hallgatók 
száma: 31 fő;
Kerpely Kálmán Doktori Iskola (vezetője: •	 Dr. Nagy János egyetemi tanár) – 
PhD hallgatók száma: 29 fő.

Kinevezések, megbízások
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar oktatói, 

kutatói közül 2009. július 1-től 2010. június 30-ig 3 fő szerzett Ph.D fokozatot: 
Sándor Zsolt•	  tanársegéd (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
Miskei Márton•	  tanszéki mérnök (Kertészettudományi Intézet)

• Irinyi László tanszéki mérnök (Növényvédelmi Tanszék)

Habilitált 
•  Dr. Nagy Péter Tamás adjunktus (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)

2009. július 1-től az alábbi oktatói, kutatói előléptetések történtek: 
Egyetemi tanári kinevezést kapott

•  Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens (Növénytudományi Intézet) 
További jogviszonyú egyetemi tanári kinevezést kapott

•  Dr. Rédei Károly (Állattenyésztéstudományi Intézet)

Egyetemi docensi kinevezést kapott 
•  Takácsné dr. Hájos Mária (Kertészettudományi Intézet)

További jogviszonyú egyetemi docensi kinevezést kapott
•  Dr. Borbély János (Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék)

Adjunktusi kinevezést kapott
•  Dr. Bársony Péter egyetemi tanársegéd (Állattenyésztéstudományi Intézet)
•  Dr. Dávid István egyetemi tanársegéd (Növényvédelmi Tanszék)
•  Dr. Kovács Elza egyetemi tanársegéd (Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék)
•  Dr. Pregun Csaba egyetemi tanársegéd (Víz- és Környezetgazdálkodási
Tanszék)

Ismételt egyetemi adjunktusi kinevezést kapott
•  Dr. Novotniné dr. Dankó Gabirella egyetemi adjunktus (Állattenyésztéstudományi 

     Intézet)
•  Kincses Sándorné dr. egyetemi adjunktus (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
•  Dr. Nagy Péter Tamás egyetemi adjunktus (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)

Ismételt egyetemi tanársegédi kinevezést kapott
•  Kovács Szilvia egyetemi tanársegéd (Növénytudományi Intézet)

Tanársegédi kinevezést kapott 
•  Dr. Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
•  Dr. Bácskai Tímea (Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai 

    Intézet)
•  Kónya Éva tanszéki mérnök (Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mik- 

    robiológiai Intézet)
Tudományos munkatársi kinevezést kapott

•  Ványiné dr. Széles Adrienn tudományos segédmunkatárs (Földhasznosítási, Mű- 
    szaki és Területfejlesztési Intézet)

•  Dr. Tarcali Gábor tudományos segédmunkatárs (Növényvédelmi Tanszék)
Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott 

•  Tállai Magdolna Ph. D hallgató (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
•  Oláh János predoktor (Állattenyésztéstudományi Intézet)
•  Víg Róbert predoktor (Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet)
•  Mézes Lili (Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék)

Oktatás 
A kar képzési kínálata bővült, összesen 8 BSc alapszakot kínálunk az érettségi-

zőknek, valamint jelenleg 8 akkreditált mesterszakra jelentkezhetnek a diplomával 
rendelkezők. 

A mesterszakok közül az állattenyésztő mérnöki és az élelmiszerbiztonsági és –mi-

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

138 139

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Kátai János•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Komlósi István •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Dr. Tamás János •	 egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

2010. március 1-jétől a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) neve Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) elnevezésre változott.

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási karon 5 inté-
zet és 4 tanszék végzi oktatási, kutatási és szaktanácsadási feladatát. A karhoz to-
vábbi 19 kihelyezett tanszék tartozik. A kar teljes dolgozói létszáma: 156 fő, ebből 
minősített oktató: 86 fő. Ebből egyetemi tanár 16 fő, egyetemi docens 29 fő, az 
oktató-kutató kollegák közül 8 fő MTA doktora címmel rendelkezik.

A karon három doktori iskola működik:
Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola (vezetője: •	 Dr. Kovács András 
egyetemi tanár) – PhD hallgatók száma: 18 fő;
Hankóczi Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok •	
Doktori Iskola (vezetője: Dr. Győri Zoltán egyetemi tanár) – PhD hallgatók 
száma: 31 fő;
Kerpely Kálmán Doktori Iskola (vezetője: •	 Dr. Nagy János egyetemi tanár) – 
PhD hallgatók száma: 29 fő.

Kinevezések, megbízások
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar oktatói, 

kutatói közül 2009. július 1-től 2010. június 30-ig 3 fő szerzett Ph.D fokozatot: 
Sándor Zsolt•	  tanársegéd (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
Miskei Márton•	  tanszéki mérnök (Kertészettudományi Intézet)

• Irinyi László tanszéki mérnök (Növényvédelmi Tanszék)

Habilitált 
•  Dr. Nagy Péter Tamás adjunktus (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)

2009. július 1-től az alábbi oktatói, kutatói előléptetések történtek: 
Egyetemi tanári kinevezést kapott

•  Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens (Növénytudományi Intézet) 
További jogviszonyú egyetemi tanári kinevezést kapott

•  Dr. Rédei Károly (Állattenyésztéstudományi Intézet)

Egyetemi docensi kinevezést kapott 
•  Takácsné dr. Hájos Mária (Kertészettudományi Intézet)

További jogviszonyú egyetemi docensi kinevezést kapott
•  Dr. Borbély János (Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék)

Adjunktusi kinevezést kapott
•  Dr. Bársony Péter egyetemi tanársegéd (Állattenyésztéstudományi Intézet)
•  Dr. Dávid István egyetemi tanársegéd (Növényvédelmi Tanszék)
•  Dr. Kovács Elza egyetemi tanársegéd (Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék)
•  Dr. Pregun Csaba egyetemi tanársegéd (Víz- és Környezetgazdálkodási
Tanszék)

Ismételt egyetemi adjunktusi kinevezést kapott
•  Dr. Novotniné dr. Dankó Gabirella egyetemi adjunktus (Állattenyésztéstudományi 

     Intézet)
•  Kincses Sándorné dr. egyetemi adjunktus (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
•  Dr. Nagy Péter Tamás egyetemi adjunktus (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)

Ismételt egyetemi tanársegédi kinevezést kapott
•  Kovács Szilvia egyetemi tanársegéd (Növénytudományi Intézet)

Tanársegédi kinevezést kapott 
•  Dr. Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
•  Dr. Bácskai Tímea (Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai 

    Intézet)
•  Kónya Éva tanszéki mérnök (Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mik- 

    robiológiai Intézet)
Tudományos munkatársi kinevezést kapott

•  Ványiné dr. Széles Adrienn tudományos segédmunkatárs (Földhasznosítási, Mű- 
    szaki és Területfejlesztési Intézet)

•  Dr. Tarcali Gábor tudományos segédmunkatárs (Növényvédelmi Tanszék)
Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott 

•  Tállai Magdolna Ph. D hallgató (Agrokémiai és Talajtani Tanszék)
•  Oláh János predoktor (Állattenyésztéstudományi Intézet)
•  Víg Róbert predoktor (Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet)
•  Mézes Lili (Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék)

Oktatás 
A kar képzési kínálata bővült, összesen 8 BSc alapszakot kínálunk az érettségi-

zőknek, valamint jelenleg 8 akkreditált mesterszakra jelentkezhetnek a diplomával 
rendelkezők. 

A mesterszakok közül az állattenyésztő mérnöki és az élelmiszerbiztonsági és –mi-
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nőségi mérnöki szakokat angol nyelven is akkreditáltattuk, valamint folyamatban 
van az agrármérnöki MSc szak angol nyelvű akkreditációja. Engedélyt kaptunk a 
környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc szak 2009/2010-es tanévre történő meg-
hirdetésére. Akkreditálták a növénytermesztő mérnöki MSc szakunkat.

A kar célja, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre erősödő „piaci” ver-
senyben jelenlegi hallgatói létszámunkat megőrizzük, az általánosnak mondható 
demográfiai hullámvölgy következtében csökkenő középiskolás létszám ellenére. A 
kar jelenlegi hallgatói létszáma 1729 fő. Lényeges feladatunknak tekintjük képzé-
si palettánk sokszínűségének biztosítását, valamint karunk minél szélesebb körben 
történő megismertetését, különböző média hirdetések és személyes találkozók so-
rán. 

A 2008/2009-es tanévben elindítottuk a 7. féléves gyakorlati képzést is, amely 
során a hallgatók egy féléven keresztül, a gyakorlatban is kamatoztathatják elméleti 
ismereteiket. 

A kar a beiskolázási tevékenysége során nagy hangsúlyt fektetett és a következő 
tanévre történő beiskolázás során is kiemelten kezeli képzéseink minél szélesebb 
körű megismertetését a középiskolát végző diákokkal. Ennek érdekében Nyílt na-
pokat szervezünk, számos, a beiskolázási körzetünkbe tartozó középiskola végzős 
diákjainak bemutatjuk karunk kínálatát, valamint a média segítségével is megpró-
báljuk elérni a végzősöket. Ettől a beiskolázási évtől kiemelten kell kezelnünk a 
mesterszakok beiskolázását. A régió felsőoktatási intézményeiben BSc oklevelet 
szerzetteket célzottan keressük meg MSc szakjaink kínálatával. A karon három dok-
tori iskolában folytathatják tanulmányaikat a hallgatók. Jelenleg mintegy 80 hallga-
tó tanul doktori iskoláinkban. 

Szakjaink tanterveit minden tanévben áttekintjük. Célunk ezzel a gazdasági szféra 
és a társadalom által felénk támasztott elvárásoknak való megfelelés, valamint a Kar 
által kibocsátott oklevél mind szélesebb körben történő megismertetése és elismer-
tetése, hallgatóink könnyebb elhelyezkedését segítve. 

A karon a tehetséges hallgatókat beválogatjuk a kari és az egyetemi tehetséggon-
dozó programokba, valamint támogatjuk a hallgatók szakmai előrehaladását. A 
XXIX. Országos Tudományos Diákkör Agrártudományi Szekciójának lebonyolítá-
sára Gödöllőn, 2009 áprilisában került sor, ahol karunkat 32 hallgató képviselte. A 
legutóbbi Kari Tudományos Diákköri Konferenciát 2009. november 3-án rendez-
tük, ahol 18 hallgató ért el helyezést. Az induló hallgatók közül 25-en részesültek 
díjazásban, és egyúttal jogosultságot szereztek a 2011 áprilisában megrendezésre 
kerülő XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való rész-
vételre. A kar hallgatói sikeresen vettek részt az OTDK-n, 10 hallgató helyezést ért 
el, további 12 hallgató pedig különdíjban vagy tárgy jutalomban részesült. Ezeken 
túl a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának, valamint a Tormay Béla 

Szakkollégiumnak is sok MÉK hallgató tagja van. A Tormay Béla Szakkollégium 
tevékenységében a 2009-es évben 35 tehetséges hallgatónk vett részt. 

A karon elkészült a nyelvi képzés stratégiája. A tantervben meghatározott nyelv-
órákon kívül, még számos lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak a sikeres nyelv-
vizsgához. Azon hallgatók számára, akik rendelkeznek nyelvvizsgával, a nyelvi szin-
ten tartás érdekében szakmai nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezünk, 
illetve támogatjuk a külföldi részképzésben való részvételüket. 

Kiemelendő eredménynek tekintjük, hogy a Heti Világgazdaság c. lap által a ma-
gyar felsőoktatási intézmények oktatási teljesítményéről az elmúlt években készített 
felmérés alapján karunk mind az összegyetemi, mind pedig az agrár képzési intéz-
mények között előkelő helyen szerepelt. A lap által készített felmérésben a hallgatók 
és az oktatók kiválóságát mérték. A hallgatók kiválóságának mérése során a hozzánk 
felvettek középiskolai eredményeit vizsgálták, különösen az OKTV helyezést elért 
hallgatók számát. Természetesen vizsgálták a jelentkezők és a felvettek teljes létszá-
mát, a felvételi során szerzett pontjaik átlagát, valamint nyelvvizsgájuk számát. Az 
oktatói kiválóság megítéléséhez a minősített oktatók létszámán túl, az egy minősí-
tett oktatóra jutó hallgatók száma, a minősített oktatók összes oktatói létszámhoz 
viszonyított aránya, valamint a habilitáltak és az akadémiai doktorok aránya volt 
a mérvadó. Ezen minősítések alapján a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar az agrár képzési intézmények összesített rangsorában 
holtversenyben a második helyen végzett. A karok rangsorában 2006-ban a 99., 
2007-ben a 34., 2008-ban 27., míg 2009-ben a 26. helyre került. 

A 2009/2010-es tanévre felvételt nyert hallgatók létszáma
A karon a 2009/2010-es tanévre összesen 490 fő nyert felvételt. Alapképzésben 

ebből 334 fő (nappali tagozaton 245 fő, levelező tagozaton 89 fő), mesterképzésben 
45 hallgató (nappali  tagozaton19 fő, levelező tagozaton 26 fő) vesz részt. A felsőfo-
kú szakképzést összesen 111 fő kezdte el.

Tudományos kutatás, rendezvények 
A karon folyó klasszikus mezőgazdasági kutatási területeken kiemelt fontosságú-

ak a hagyományos növénytermesztési és a hozzá kapcsolódó tudományterületek. 
Ide tartoznak a kertészeti kutatásokban, a tájökológiai feltételeknek megfelelő gyü-
mölcs- és zöldségfajok komplex vizsgálata, az állattenyésztés terén a hagyományos 
kutatások (sertés, juh, hal, baromfi) témakörei mellett, az új interdiszciplináris te-
rületek is, többek között a szaporodásbiológia, az állatélettan, a biotechnológia, az 
ökológiai állattartás. A kiemelt témák között találjuk az agrárkutatások környezet-
védelmi összefüggéseit, a termék- és élelmiszerminőségre ható tényezőket és para-
métereket, a mezőgazdasági alap és kiegészítő tevékenységek ökonómiai vizsgálatát. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Új irányként jelentkeznek: az élelmiszertudományi, a molekuláris-genomikai, a 
környezetgazdálkodási és a természetvédelmi, terület- és vidékfejlesztési kutatások. 

Karunk oktatói sikeresen pályáztak kutatási, fejlesztési projektekre. 2009-ben a 
benyújtott pályázatok száma 78 db volt, 2 467 000 000 Ft támogatási igénnyel. A 
benyújtott pályázatokból 26 db nyertes pályázat volt 355 901 000 Ft értékben. 

Több nagy összegű oktatási pályázatot is nyert a kar. A TÁMOP-4.1.2 konst-
rukcióban „Az agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése”, valamint „A környe-
zetgazdálkodási és a természetvédelmi MSc szakok tananyag és tartalomfejlesztése 
különös tekintettel a természettudományi, műszaki és informatikai tartalomra” té-
makörökben.

A kar három doktori iskolájában tanuló PhD hallgatók számának szinten tartása 
volt a kitűzött teljesítménycélunk erre a naptári évre. A tudományos tevékenysé-
günket erősítendő ebben a naptári évben is számos konferenciát szerveztünk a ka-
ron, valamint kiemelkedő az elkészült tudományos kiadványok száma is. 

A 2009/2010. tanév során elkészült az Agrár- és Gazdálkodástudományok Cent-
ruma által koordinált portálprojekt keretében a szabadság nyilvántartó rendszer. 

Gazdálkodás 
Karunk alapvető feladata a saját bevételek növelése. Ennek érdekében áttekin-

tettük és átdolgoztuk költségtérítéses képzéseink képzési programjait. Jelenleg 2 
féléves képzéseket hirdetünk meg a diplomával rendelkezők számára. Növeltük a 
költségtérítéses képzésekből befolyt bevétel összegét. A Kar és a gazdasági szféra 
képviselői közötti kapcsolat erősítésének köszönhetően, meghatározó a szakképzési 
támogatások összege is.

A 2009/2010-es tanévben a következő oktatók, kutatók részesültek kitün-
tetésben

•  Dr. Béri Béla egyetemi docens – Újhelyi Imre-díj
•  Dr. Csizmazia Zoltán professor emeritus – Apáczai-Csere János-díj
•  Dr. Pepó Péter egyetemi tanár – Szent-Györgyi Albert-díj
•  Dr. Loch Jakab professor emeritus – Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Miniszter Elismerő Oklevele
•  Dr. Juhász Csaba egyetemi docens – Környezetünkért Emlékplakett

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tanév-
záró Diplomaosztó Nyilvános Ünnepi Tanácsülése – 2010. június 27.

Dr. Nagy János centrumelnök úr megnyitotta a tanévzáró, diplomaosztó nyilvános 
ünnepi tanácsülést. A Debreceni Egyetem, az Agrár- és Gazdálkodástudományok 
Centruma, valamint kari kitüntetések, címek átadása következett. A Debreceni 

Egyetem Tehetséggondozó Programjának okleveleit és a Tormay Béla Szakkollégi-
um tanúsítványait is átvették kiváló hallgatóink.

Kitüntetést kapott kari dolgozók:
Agrárkutatásért Emlékérem
•  Dr. Gonda István egyetemi tanár

Év Szerzője Junior kategóriában
•  Dr. Irinyi László tanszéki mérnök

Év Szerzője Senior kategóriában
•  Dr. Komlósi István egyetemi docens

Év Kutatója Senior kategóriában
•  Dr. Holb Imre egyetemi docens

Pro Educatione Agriculturae díj
•  Dr. Lévai László egyetemi docens

A MÉK Kiváló Dolgozója
•  Csákyné Faragó Erzsébet laboráns

Dékáni Elismerő Oklevél
•  Dr. Ungai Diána tanársegéd

Év Oktatója díj
•  Dr. Antal Zsuzsanna tanársegéd
•  Dr. Silye Magdolna egyetemi docens

Ezt követően Dr. Kátai János dékán úr megtartotta ünnepi tanévzáró beszédét. 
Dr. Nagy János centrumelnök úr felkérte Dr. Komlósi István dékánhelyettes urat, is-
mertesse a végzős hallgatók záróvizsga eredményeit. A beszámoló után a végzős hall-
gatók nevében Kovács Nóra környezetgazdálkodási agrármérnök hallgató búcsúzott. 
A diplomák átadása előtt a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Az eskütétel 
után Dr. Szilvássy Zoltán rektorhelyettes úr, Dr. Nagy János centrumelnök úr és Dr. 
Kátai János dékán úr átadták az okleveleket. Az oklevelek átadását követően Szabó 
Rita II. évfolyamos mezőgazdasági mérnök szakos hallgató szólt a végzettekhez. Vé-
gül Dr. Kátai János dékán úr búcsúzott a végzett mérnököktől.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Centrumvezetés
Centrumelnök

Dr. Paragh György•	  egyetemi tanár
Általános centrumelnök-helyettes

Dr. Csernoch László•	  egyetemi tanár
Klinikai centrumelnök-helyettes

Dr. Berta András •	 egyetemi tanár
Tudományos centrumelnök-helyettes

Dr. Gergely Pál•	  akadémikus, egyetemi tanár
Szak és továbbképzési centrumelnök-helyettes

Dr. Ádány Róza •	 egyetemi tanár
Stratégiai igazgató

Dr. Bíró Klára•	
Gazdasági igazgató

Kecskés Gábor•	

Betegellátás
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv legnagyobb egészségügyi beruházása, az Auguszta 

program infrastrukturális hátterének befejezése után az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében elnyert 10,6 milliárd forintból és 1,2 milliárd forint önrészből meg-
valósuló Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt megindításával szolgáljuk 
továbbra is a korszerű, betegbarát ellátást. Betegeink érdekében számos egyéb fej-
lesztést is végrehajtottunk. 

Fejlesztések
Megújult a DE OEC Reumatológiai Tanszéke, és új helyre, a korábbi I. sz. Sebé-

szeti Klinika épületébe költözött. A főleg saját forrásából létrehozott 700 négyzet-
méteres felújított osztály, szakrendelők, tornaterem, fizioterápiás egység a modern 
kor minden igényét kielégítik. Ehhez csatlakozik a 40 négyzetméteren kialakított 
Biosphera infúziós centrum, ahol a biológiai terápia folyik. A Tanszék és a PET-CT 
Kft. együttműködésének köszönhetően ezentúl izotópos ízületi terápia is segíti a 
sokízületi gyulladásban szenvedők kezelését, így  a keleti országrész rászoruló bete-
geit  lakóhelyük közelében láthatják el a szakembereink. Az I. sz. Sebészeti Klini-
ka épületében kapott helyet az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék 
is. A pandemiás influenza (H1N1) terjedésének megakadályozására és a lakossági 
fenyegetettség csökkentésére időszakos oltópontot hoztunk létre. Koponyán belü-
li neuroendoszkópos műtéti technikát vezettünk be az Idegsebészeti Klinikán. Az 

így végrehajtott műtétek esetében jelentősen lerövidül a műtéti idő, és a betegek 
is sokkal kisebb terhelésnek vannak kitéve. A Kardiológiai Intézetben is könnyen 
kezelhető, új technológiát alkalmazunk a pitvarfibrilláló kezelésére: a Medtronic 
új rádiófrekvenciás ablációs rendszere leegyszerűsíti az ablációs műtétet, lerövidí-
ti a műtét időtartamát. Ugyancsak a betegek életminőségének javítása érdekében 
alakítottuk ki a Sugárterápia Tanszéken a Radioterápiás Életvezetési Konzultációs 
szobát, ahol ingyenes tanácsadással segítik a szakemberek a kezelésben részesülő, 
illetve a már gyógyult betegeket. 

Pályázatok
Az Ortopédiai Klinika betegei ellátási körülményeinek javítására, biztonságérze-

tük fokozására, és az itt dolgozó egészségügyi szakemberek munkájának megkönnyí-
tésére szolgálnak a pályázati pénzből vásárolt, korszerű betegemelő berendezések. 

A DE OEC és a kivitelező cégcsoport vezetői 8.564.998.556 forint értékű vállal-
kozási szerződést írtak alá a TIOP 2.2.7 pályázat keretében megvalósuló Debrece-
ni Egészség Központ Fejlesztési Projekt (DEK-FP) projektelemei kivitelezésére. A 
Hunép Universal Zrt. és a Magyar Építő Zrt. által alkotott konzorcium nyílt köz-
beszerzési eljárás keretében nyerte el a feladatot, és megkezdte a munkát, többek kö-
zött elkezdődött a több mint 2 milliárd forintból megvalósuló In Vitro Diagnoszti-
kai Tömb építése is. A komplexumban egyszerre rendelkezésre áll majd valamennyi 
in vitro diagnosztikai vizsgálat, és megvalósulhat a személyre szabott medicina, így 
lehetővé válik az örökletes betegségek megállapítása és egyéni gyógykezelése. 

Az Európai Unió támogatásával megkezdődött az együttműködés  az Igazságügyi 
Orvostani Intézet, valamint a Nagyváradi Sürgősségi Kórház és Tisztiorvosi Hivatal 
között a tömeges közlekedési balesetek, tömegkatasztrófák kezelésére és ellátására a 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.

Kutatás-fejlesztés
A kutatás-fejlesztési tevékenységet a doktori iskolákhoz kötődő tudományos tevé-

kenység, a tematikus pályázatokhoz kapcsolódó kutatómunka, ill. az egyre növekvő 
számú ipari partnerrel konzorciális, ill. szerződéses formában folytatott fejlesztő ku-
tatások jellemzik.

Doktori iskolák
A DEOEC intézeteiben és klinikáin elméleti és klinikai orvostudományok, 

egészségtudományok valamint gyógyszerészeti tudományok területén folyik dok-
tori képzés, jelenleg kilenc, a MAB által akkreditált doktori iskolában: Molekuláris 
orvostudomány doktori iskola (3 doktori program), Klinikai orvostudományok 
doktori iskola (3 doktori program), Egészségtudományok doktori iskola (2 doktori 
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ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Centrumvezetés
Centrumelnök

Dr. Paragh György•	  egyetemi tanár
Általános centrumelnök-helyettes
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Klinikai centrumelnök-helyettes
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méteres felújított osztály, szakrendelők, tornaterem, fizioterápiás egység a modern 
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tésére szolgálnak a pályázati pénzből vásárolt, korszerű betegemelő berendezések. 

A DE OEC és a kivitelező cégcsoport vezetői 8.564.998.556 forint értékű vállal-
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Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.
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kenység, a tematikus pályázatokhoz kapcsolódó kutatómunka, ill. az egyre növekvő 
számú ipari partnerrel konzorciális, ill. szerződéses formában folytatott fejlesztő ku-
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egészségtudományok valamint gyógyszerészeti tudományok területén folyik dok-
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program), Gyógyszertudományok doktori iskola (2 doktori program), Laki Kálmán 
doktori iskola (3 doktori program), Molekuláris sejt- és immunbiológia doktori is-
kola, Idegtudományi doktori iskola, Klinikai immunológiai és allergológiai doktori 
iskola és Fogorvostudományi doktori iskola. Az iskolák munkájában a DEOEC, 
valamint más egyetemek, kutatóhelyek magasan kvalifikált munkatársai (300-nál 
több témavezető és oktató) vesznek részt. Ez a sokszínűség lehetővé teszi a széles 
körű tudományos kutatást és a hallgatók sokoldalú képzését. 2009-ben 114 álla-
milag támogatott, illetve 10 gyógyszergyári ösztöndíjas nappali tagozatos, valamint 
118 levelező hallgató vett részt a doktori képzésben, a teljes hallgatói létszám 242 
volt. A DEOEC doktori iskoláiban 2009-ben doktori fokozatot szerzett 34 hallgató 
doktori disszertációja magas színvonalú kutatómunkán alapul.

K+F pályázatok
A Debreceni Egyetem, valamint Debrecen város Önkormányzata több KKV-

val közösen létrehozták a Pharmapolis Debrecen Kft.-t, amely a Richter Gedeon 
Gyógyszergyárral, mint a klaszter legjelentősebb gyógyszeripari szereplőjével szoro-
san összehangolt K+F tevékenységet folytat – elsősorban klinikai - kutatások terén. 
A Pharmapolis pólus klaszter jelentősen hozzájárul a gazdasági teljesítmény foko-
zásához, továbbá bővíti a foglalkoztatottságot. A klaszter a pozitív külső hatásai 
révén a hazai gazdaság egészére is kedvező hatást gyakorol. A Pharmapolis program 
és a Klaszter menedzsmentjét ellátó Pharmapolis Klaszter Kft. célja a magyarorszá-
gi gyógyszeripari innovációs lánc megerősítése, a világszínvonalon is versenyképes 
technológiai platform(ok) kialakítása, működtetése és az iparági klaszter fejlesztése. 
A debreceni klaszter országos jelentőségű húzóágazati hálózatosodást hozott létre, 
aminek alapja a klaszterben megmutatkozó Debrecen-Szeged pharma-biotech in-
novációs tengely, amely egyesíti a tőkeerős közép- és nagyvállalkozások, innovatív 
egyetemi „spin-off’ és „start-up” vállalkozások, kamarák, önkormányzatok és egye-
temek iparfejlesztési törekvéseit. 

Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum kutatói a 2009/2010. tanévben is 
folytatták sikeres pályázati tevékenységüket, melynek köszönhetően jelentősen 
emelkedett a DEOEC bevétele. A korábbi években megkezdett K+F tevékenysé-
get is tovább folytatja a DEOEC, amelyben számos kutatócsoport közreműködését 
valósítja meg. A Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont (Csúcstech-
nológiák a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében: genomikai, nano- és biotechno-
lógiai alkalmazások) pályázati projekt 2009-ben sikeresen lezárult, az eredményei 
túlmutatnak az eredetileg kitűzött célokon. A GND RET keretében megalakult, 
azonban immáron a Debreceni Egyetem teljes vertikumát lefedő Tudás- és Techno-
lógia Transzfer Iroda részére a DE OEC biztosít helyet az Elméleti Tömb I. emele-
tén. A DE TTI támogatja a kutatócsoportok innovációs tevékenységét, menedzseli 

a kutatási eredmények hatékony jogi védelmét és hasznosítását, véleményezi a ku-
tatásfejlesztési szerződéseket és segíti az egyetem környezetében működő spin-off 
cégek működését. A DE OEC kutatási és innovációs tevékenysége az Európai Unió 
7. K+F keretprogramjával összhangban működik, és jól illeszkedik a keretprog-
ram élettudományi kutatás és technológiafejlesztés programjaihoz is. Hazai forrá-
sok megszerzése tekintetében több elnyert Jedlik Ányos és Nemzeti Technológiai 
Porgram pályázatunk is jelentősen támogatja az oktatási és kutatási infrastruktúra 
fejlesztéseinket.

2010-ben került benyújtásra a TAMOP-4.2.1.B jelű, a kutatóegyetemhez kötő-
dő pályázat. A 3 milliárd forint uniós forrást elnyert pályázatban összesen 56 DE 
OEC-kutatócsoport kap támogatást a következő kiemelt kutatási területekhez kap-
csolódóan: Molekuláris Medicina, Egészség- és környezettudomány, Molekulatu-
domány, Fizika- és anyagtudomány.

Spin off cégek
Létrejött 10, egyetemi tulajdoni részesedéssel rendelkező, az egyetemmel közös 

kutatási projektet megvalósító vagy egyéb innovációs kapcsolatban álló, illetve az 
egyetemen működő gazdasági társaság. Ezek egy része (BioDiagnostica Kft., Parens 
Kft. és a  Pharmatom Kft.) a GOP-2008-1.2.1 „Akkreditált innovációs klaszterek 
támogatása” pályázatra nyújtott be projektjavaslatot. A cégek másik része tipikus 
spin-off vállalkozás,  melyek egy része igénybe veszi a DE OEC területén működő 
Bioinkubátor-központ szolgáltatásait.

A debreceni Bioinkubátor-központ küldetésének tekinti a Debreceni Egyetem kör-
nyezetében fejlődő biotechnológiai K+F vállalkozások erősítését, és ezáltal az Észak-
alföldi régió innovációs potenciáljának növelését. A Bioinkubátor-központ projekt 
betelepülő vállalkozásai közé tartozik többek között a Biosystems International Kft., 
melynek fő tevékenysége a biomarker felfedezés és validálás, COPD-kutatások. A 
BSI Kft. és a Richter Gedeon Nyrt. nevéhez köthető a fent említett Biodiagnostica 
Kft. megalapítása, melyben 10% részesedéssel vesz részt a DEOEC. A BSI Kft. közös 
Nemzeti Technológiai Program pályázati projektet nyert el 2009-ben a DEOEC-cel 
potenciális diagnosztikumok tesztelésére. A Bioinkubátor-központba további bete-
lepült vállalkozás az Abiol Kft. A Központ több DEOEC érdekeltségű hasznosító 
vállalkozást virtuális inkubációs program keretében támogat.

A DE Tudás- és Technológia Transzfer Irodában (DEOEC Elméleti Tömb) mű-
ködik a Magyar Szabadalmi Hivatal támogatásával a Patent Library (PATLIB) há-
lózat Észak-alföldi Regionális Központja, melynek alapvető feladatai közé tartozik a 
szellemitulajdon-védelmi tanácsadás az érdeklődő kutatók, oktatók számára.
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kola, Idegtudományi doktori iskola, Klinikai immunológiai és allergológiai doktori 
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doktori disszertációja magas színvonalú kutatómunkán alapul.
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Gyógyszergyárral, mint a klaszter legjelentősebb gyógyszeripari szereplőjével szoro-
san összehangolt K+F tevékenységet folytat – elsősorban klinikai - kutatások terén. 
A Pharmapolis pólus klaszter jelentősen hozzájárul a gazdasági teljesítmény foko-
zásához, továbbá bővíti a foglalkoztatottságot. A klaszter a pozitív külső hatásai 
révén a hazai gazdaság egészére is kedvező hatást gyakorol. A Pharmapolis program 
és a Klaszter menedzsmentjét ellátó Pharmapolis Klaszter Kft. célja a magyarorszá-
gi gyógyszeripari innovációs lánc megerősítése, a világszínvonalon is versenyképes 
technológiai platform(ok) kialakítása, működtetése és az iparági klaszter fejlesztése. 
A debreceni klaszter országos jelentőségű húzóágazati hálózatosodást hozott létre, 
aminek alapja a klaszterben megmutatkozó Debrecen-Szeged pharma-biotech in-
novációs tengely, amely egyesíti a tőkeerős közép- és nagyvállalkozások, innovatív 
egyetemi „spin-off’ és „start-up” vállalkozások, kamarák, önkormányzatok és egye-
temek iparfejlesztési törekvéseit. 

Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum kutatói a 2009/2010. tanévben is 
folytatták sikeres pályázati tevékenységüket, melynek köszönhetően jelentősen 
emelkedett a DEOEC bevétele. A korábbi években megkezdett K+F tevékenysé-
get is tovább folytatja a DEOEC, amelyben számos kutatócsoport közreműködését 
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nológiák a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében: genomikai, nano- és biotechno-
lógiai alkalmazások) pályázati projekt 2009-ben sikeresen lezárult, az eredményei 
túlmutatnak az eredetileg kitűzött célokon. A GND RET keretében megalakult, 
azonban immáron a Debreceni Egyetem teljes vertikumát lefedő Tudás- és Techno-
lógia Transzfer Iroda részére a DE OEC biztosít helyet az Elméleti Tömb I. emele-
tén. A DE TTI támogatja a kutatócsoportok innovációs tevékenységét, menedzseli 
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Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma által alapított 

„Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” nemzetközi díjat 2009-ben a vi-
lághírű rákkutató, Prof. Axel Ullrich, a München melletti Max Planck Molekuláris 
Biológiai Intézet igazgatója, a melltumorok gyógyítására használt rákellenes gyógy-
szer felfedezője kapta.

Díszdoktoravatás
A Debreceni Egyetem díszdoktorává választotta az Infektológiai és 

Gyermekimmunológiai Tanszékkel együttműködő Jean-Laurent Casanova profesz-
szort, aki egyike a ma legismertebb immunológus-infektológus kutatóknak. Kuta-
tási témája a fertőző betegségek genetikai okai és molekuláris genetikai mechaniz-
musa. Kutatásait két nagy laboratóriumban végzi, munkacsoportjai Párizsban, a 
Descartes Egyetemen és New Yorkban, a Rockefeller Egyetemen dolgoznak.

Fiatal kutatóink támogatása
Ebben a tanévben újra elindult a fiatal kutatókat támogató Mecenatúra rendszer, 

amelyben a kezdő, de már tudományos fokozattal rendelkező munkatársak 3 éves 
periódusban kapnak támogatást tudományos munkájukhoz. A pályázati rendszer 
hatékonyan ösztönzi az elméleti és klinikai kutatások közötti kollaborációt, vala-
mint elősegíti a bekapcsolódást a hazai és nemzetközi pályázatok rendszerébe. A 
2008-2010-re meghirdetett Mecenatúra Grant-ot 17 fő nyerte el.  A nyertes pá-
lyázatokban a második év során elvégzett kutatómunka a korábbi évek tapasztalata 
alapján hatékonynak ítélhető.

A DE OEC tudományos teljesítménye számokban
alap- és klinikai kutatás együttes publikációinak száma: 648 (2008) •	
szabadalmak száma: 16•	
hazai K+F pályázatok száma: 133•	
hazai K+F pályázatok bevétele: 1020,226•	  millió Ft
külföldi K+F pályázatok száma: 36•	
külföldi K+F pályázatok bevétele: 1076,348 millió Ft•	
külső megrendelésre végzett K+F megbízások száma: 150•	
külső megrendelésre végzett K+F megbízások bevétele: 686,028 millió Ft•	

Oktatás
A DE OEC öt kara harmonikus együttműködésben, közös stratégia mentén, 

dinamikusan fejlődik, a hallgatói létszám mind a magyar, mind az angol nyelvű 
képzésben nőtt, folyik a kétciklusú képzés, új alap- és mesterszakok működnek. A 

színvonalas posztgraduális képzésekre is egyre többen jelentkeznek. Az egészségtu-
dományi képzés fejlesztése terén több kar együttműködésével kialakítottuk és meg-
valósítottuk azokat a fejlesztési koncepciókat, melyek a jelen kihívásaira megfelelő 
válaszokat adhatnak. Az új szakokat, képzéseket a karok beszámolói tartalmazzák. 
A DE OEC példaértékű tehetséggondozási programja új kezdeményezéseként ki-
emelkedően tehetséges középiskolás diákok számára szervezett tudományos tábort 
a Sántha Kálmán Szakkollégium. Az oktatást szervező adminisztráció méltó helyet 
kapott az 1923-ban épült I. sz. Kollégium felújított, korszerűsített épületében. A 
korszerű szemináriumi termekkel rendelkező, új Oktatási Központban működik az 
Oktatásszervezési Központ, az ÁOK Dékáni Hivatala, a Nemzetközi Oktatási Köz-
pont, az Idegennyelvi Lektorátus. Az épületben kapott helyet a Debreceni Egyetem 
Karrier Irodája, Minőségügyi Igazgatósága, valamint a Hallgatói Önkormányzat 
Irodái is.

Posztgraduális képzés
Szakirányú továbbképzés

A DE OEC Karai ebben az évben is számos szakirányú továbbképzési szakot in-
dítottak a már diplomával rendelkezők számára. Az Általános Orvostudományi Kar 
egészségügyi menedzsment specialista szakán, a két évfolyamon 28-an folytatták ta-
nulmányukat, és 15-en kaptak diplomát ebben az évben. Az ÁOK új, angol-magyar 
orvos- és egészségtudományi szakfordító szakán 10 hallgató kezdte meg képzését. 
A Gyógyszerésztudományi Kar is indított új szakot ettől az évtől kezdve keresztfél-
éves képzésben, a gyógyszerismertető szakot,  melynek jelenleg 17 hallgatója van. 
A Népegészségügyi Kar továbbra is széles képzési kínálattal várja az érdeklődőket. 
A népegészségügyi, epidemiológia, kórházhigiéne és infekció kontroll, valamint az 
egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakirányú továbbképzési sza-
kokon a 2009/2010-es tanévben 19-en folytatták tanulmányaikat. Az Egészségügyi 
Kar alkalmazott szociális gerontológia, egészségügyi rehabilitációs menedzser és if-
júsági védőnő szakán ebben a tanévben összesen 72-en szereztek diplomát.
Szakirányú szakképzés

A DE OEC fontos feladata a szakorvosok, szakgyógyszerészek, fogszakorvosok, 
családorvosok, népegészségügyi szakemberek és egészségügyi diplomások képzésé-
vel a régió és az ország szakemberekkel történő ellátása, valamint azok magas szintű 
továbbképzése. 51 alap- és 29 ráépített szakon folytathatják egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzésüket a végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és pszi-
chológusok.  2009-ben  a DE OEC karain végzettek közül 146 orvos, 25 fogorvos 
és 33 gyógyszerész kezdte meg szakképzését a centrumban. A 2009/2010-es tanév-
ben összesen 355 központi gyakornok és 463 szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógy-
szerész jelölt, valamint 118 szakpszichológus végezte szakképzését, és a 2009-es nap-
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tári évben összesen 228 orvos, 43 gyógyszerész, 15 fogorvos és 22 szakpszichológus 
szerzett szakképesítést.

Kötelező folyamatos továbbképzés
A Szak- és Továbbképzési Központban 5812 szakorvos,  812 szakfogorvos, 980 

szakgyógyszerész és 121 szakpszichológus regisztráltatta magát kötelező folyama-
tos továbbképzésre. Számukra és az ország más területeiről érdeklődők számára a 
DE OEC klinikái, intézetei számos továbbképzést hirdetnek meg minden évben.  
A 2009/2010-es tanévben a meghirdetett tanfolyamok közül összesen 71 kötelező 
szintentartó, 139 kötelezően választható és 421 szabadon választható továbbképzés 
került megtartásra, és ezeken összesen több mint 13 ezren vettek részt. 

Külső Kapcsolatok
Intézményünk intenzív külső kapcsolatokat ápol, a hagyományos, immár  5. Kap-

csolat Napját ebben a tanévben is nagy sikerrel rendeztük meg, ezúttal „Pályázatok 
hídján” - álomtól a megvalósulásig gondolat jegyében. Bemutattuk az álomtól a 
valóságig ívelő, már meglevő hidakat, a nyertes pályázatokat, és közösen kerestük 
a megvalósítás további lehetőségeit. Kiemelten foglalkoztunk az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében elnyert 10,6 milliárd forintos támogatásból és az 1,2 mil-
liárd forintos önrészből megvalósítani kívánt  Debreceni Egészség Központ Fejlesz-
tési Projekttel, mely alapját képezi a további évek fejlesztési koncepciójának is. 

Negyedévenként kiadjuk az Egészségcentrum magazint, a Látogatóközpontunk 
folyamatosan nyitva áll a nagyközönség előtt, a betegségek világnapján nagysikerű 
programokat szervezünk az érdeklődőknek. Megrendezésre került a Gyulladásos 
Bélbetegek Napja, a Pszoriazisbeteg-találkozó. Az érintett klinikák gazdag prog-
ramokkal várták az érdeklődőket a Psoriasis Világnapján, az Európai Antibioti-
kum Napon, a Melanóma Napon, az Immunológiai Világnapon is. Jótékonysá-
gi rendezvényeket tartottak a külföldi hallgatók és a Hallgatói Külügyi Bizottság, 
melyek bevételét  a fogyatékossággal élő gyermekeknek és a Gyermekklinikának 
adományozták. Alapításának 20 éves évfordulója alkalmából szervezett jubileumi 
ünnepséget a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. A betegek szavazatai alapján 
„Az év onkológusa” kitüntető címet nyerte el Dr. Garami Zoltán, a Sebészeti Intézet 
klinikai szakorvosa. A DE OEC betegellátó, oktató, kutató-fejlesztő és innovációs 
tevékenységéről a nyilvánosságot az elmúlt tanévben is folyamatosan tájékoztattuk, 
mely információ a nagyközönség rendelkezésére áll a www.deoec.hu honlapon is.

Konferenciák
Intézményünk számos hazai és nemzetközi kongresszusnak is otthont adott. 

Megrendezésre került a Magyar Neuroonkológiai Társaság X. Kongrssszusa, a XV. 

Debreceni Kardiológiai Napok, a VII. Debreceni Aneszteziológiai Napok, a III. 
Debreceni Bőrgyógyászati Napok, a Magyar Nőorvos Társaság XXIX. Nagygyűlése,  
a DE OEC Egészségügyi Szakdolgozók V. Konferenciája. „Forró” pontok a belgyó-
gyászati és határterületi klinikai immunológiában; A hypertonia személyre szabott 
kezelése; Sikerek a limfómák diagnosztikájában és gyógyításában; Genomika, kép-
alkotó eljárások, gógyszervizsgálatok című rendezvények keretében tanácskoztak a 
témák szakértői.

Tudományos ülést rendezett a Biofizikai Intézet fennállásának negyvenedik évfor-
dulója alkalmából. Tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosításáról tanácskoz-
tak az Igazságügyi Orvostani Intézet részvételével a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködés Program keretében rendezett nemzetközi kongresszuson.

Méltó Emlék a Múltnak 
Méltó helyet kapott az Orvostörténeti Gyűjtemény a felújított Kenézy Villá-

ban működő új Tudományos Konferencia Központban, ami egyben otthont ad az 
Egyetem Professzori Klubjának is. Dr. Jeney Endre egyetemi tanár, Dr. Petrányi 
Gyula akadémikus, egyetemi tanár szobrával gyarapodott a DE OEC szoborpark-
ja a tanévben. Tudományos ülés keretében emlékeztünk meg Dr. Szállási Árpád 
orvostörténész 80. születésnapjáról. Újabb értékes műalkotásokkal is gyarapodott 
intézményünk. V. Majzik Mária: In memoriam Anna Frank domborművét avattuk 
fel az Elméleti Tömb nagyelőadó termének előterében, a II. sz. Kollégium előtti 
téren elhelyeztük Várnai Gyula szobrászművész Tárgylemez című alkotását.

Kiemelkedő tevékenységük elismeréséül a következő munkatársak részesültek  
kitüntetésben

Állami kitüntetés
NÉV INTÉZET KITÜNTETÉS
Dr. Balla György ÁOK Gyermekgyógyászati 

Intézet
Szent-Györgyi Albert-díj

Dr. Barkai László OEC Gyermekegészségügyi 
Továbbképző Intézet 
(Borsod-Abaúj-Zemplén M. 
Gy.Eü.K)

Batthyány-Strattmann 
László-díj

Dr. Földes István ÁOK Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet

Semmelweis-díj
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Óvoda

Arany Katedra 
Emlékplakett

Dr. Tósaki Árpád GYTK Gyógyszerhatástani 
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Sebészeti Műtéttani Tanszék
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Dr. Péter Mózes ÁOK Radiológiai Klinika „Prima Díj”
Dr. Zs. Nagy Imre OEC Infinity Award
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Dr. Batár Péter
Dr. Reményi Gyula
Dr. Rejtő László
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Dr. Udvardy Miklós
Szarvas Marianna
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Dr. Váróczy László
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II. sz. Belgyógyászati 
Klinika

 

ÁOK Belgyógyászati Intézet
III. sz. Belgyógyászati 
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Az alább felsoroltak 
együttes cikk 
megjelenésért – közösen 
kapták a Markusovszky 
Lajos-díjat

Debreceni Egyetem rektori kitüntetés
NÉV INTÉZET KITÜNTETÉS
Dr. Furka István ÁOK Sebészeti Intézet
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Emlékérem

Dr. Kovács László ÁOK Élettani Intézet Debreceni Egyetemért 
Emlékérem

Dr. Papp Zoltán ÁOK Kardiológiai Intézet
Klinikai Fiziológiai Nem 
Önálló Tanszék

Pro Cura Ingenii díj
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Kalina Edit ÁOK Klinikai Biokémiai 
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Dr. Égerházi Anikó ÁOK Pszichiátriai Tanszék
Dr. Kollár Sándor ÁOK Sebészeti Intézet
Dr. Kovácsné Dr. 
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Dr. Takács Lili ÁOK Szemklinika az alább felsoroltak 
a  Debreceni Egyetem 
Rektorának Elismerő 
Oklevele kitüntetést 
kapták

Dr. Turzó Csaba ÁOK Igazságügyi Orvostani 
Intézet

Dr. Varga Zsuzsa ÁOK Belgyógyászati Intézet
I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Vereb György ÁOK Biofizikai és 
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Kercsó Jánosné ÁOK Belgyógyászati Intézet
II. sz. Belgyógyászati 
Klinika

Kouba Joseph ÁOK Sugárterápiai tanszék
Kovácsné Fiák 
Katalin

ÁOK Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika

Ludman István OEC Gazdasági Igazgatóság
Betegdokumantációs 
és Klinikafinanszírozási 
Főosztály

Nagy József OEC Gazdasági Igazgatóság 
Műszaki Főosztály

Debreceni Egyetem Orvos- és  Egészségtudományi Centrum kitüntetései
NÉV INTÉZET KITÜNTETÉS
Dr. Borsos Antal ÁOK Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika
„90 éves a debreceni 
orvosképzés” ezüst 
emlékplakett

Dr. Damjanovich 
Sándor

ÁOK Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet

„90 éves a debreceni 
orvosképzés” ezüst 
emlékplakett

Dr. Fésüs László ÁOK Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai 
Intézet

Auguszta Emlékérem és 
Jutalomdíj

Dr. Furka István ÁOK Sebészeti Intézet
Sebészeti Műtéttani Tanszék

„90 éves a debreceni 
orvosképzés” ezüst 
emlékplakett

Dr. Horkay Irén ÁOK Bőrgyógyászati 
Klinika

Tankó Béla-díj

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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emlékplakett
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Dr. Lukács Géza ÁOK Sebészeti Intézet Kettesy Aladár Emlékérem 
és Jutalomdíj
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Dr. Szállási Árpád OEC „90 éves a debreceni 
orvosképzés” ezüst 
emlékplakett

Dr. Tósaki Árpád OEC 
Gyógyszerésztudományi 
Kar

„90 éves a debreceni 
orvosképzés”
ezüst emlékplakett

Kecskés Gábor OEC Gazdasági Igazgatóság Auguszta Emlékérem és 
Jutalomdíj

Balogh István ÁOK Orvosi Vegytani 
Intézet

az alább felsoroltak 
a Debreceni 
Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi 
Centrum KIVÁLÓ 
DOLGOZÓJA kitüntetést 
kapták

Berna Attiláné ÁOK Gyermekgyógyászati 
Intézet
Neonatológiai Nem Önálló 
Tanszék

Dr. Berényi Péterné OEC Napközi Otthonos 
Óvoda

Forgó Ildikó ÁOK Urológiai Klinika
Jenei Erzsébet ÁOK Sebészeti Intézet
Kedvek Lászlóné OEC Centrum 

Gyógyszertár
Kovács Éva OEC Egészségügyi Kar

Kovács Zoltán OEC Gazdasági Igazgatóság
Kereskedelmi Főosztály

az alább felsoroltak 
a Debreceni 
Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi 
Centrum KIVÁLÓ 
DOLGOZÓJA kitüntetést 
kapták

Kozma Lászlóné OEC Gazdasági Igazgatóság
Pénzügyi Osztály

Marjainé Káplár 
Etelka

ÁOK Igazságügyi Orvostani 
Intézet

Opre János 
Róbertné

ÁOK Ortopédiai Klinika

Papp Judit ÁOK Sugárterápiai Tanszék
Suta András OEC Fogorvostudományi 

Kar
Szabó Irén ÁOK Tüdőgyógyászati 

Klinika
Tálas Lászlóné ÁOK Orvosi Rehabilitáció 

és Fizikális Medicina 
Tanszék

ZsákaI Béláné ÁOK Belgyógyászati Intézet
I. sz. Belgyógyászati Klinika

DE OEC Általános Orvostudományi Kar kitüntetései
NÉV INTÉZET KITÜNTETÉS
Dr. Ács Géza ÁOK Traumatológiai és 

Kézsebészeti Tanszék, 
Kenézy Gyula Kórház

ÁOK Kiváló Oktatója

Balogh Ágnes VI. éves orvostanhallgató Weszprémi István 
Emlékérem és Jutalomdíj

Dr. Bégány Ágnes ÁOK Bőrgyógyászati 
Klinika

ÁOK „Év Oktatója” 
V. évfolyam magyar 
hallgatók

Dr. Brúgós László ÁOK Tüdőgyógyászati 
Klinika

ÁOK „Év Oktatója” 
IV. évfolyam külföldi 
hallgatók

Dr. Csiba László ÁOK Neurológiai Klinika ÁOK „Év Oktatója” VI. 
évfolyam magyar hallgatók
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Dr. Fülesdi Béla ÁOK Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Tanszék

ÁOK „Év Oktatója” 
V. évfolyam külföldi 
hallgatók

Dr. Gáspár Rezső ÁOK Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet

Pro Facultate

Dr. Gergely Pál ÁOK Orvosi Vegytani 
Intézet

ÁOK Kiváló Oktatója

Dr. Horváth Ákos ÁOK Sugárterápiai Tanszék Pro Facultate
Dr. Kappelmayer 
János

ÁOK Klinikai Biokémiai 
és Molekuláris Biológiai 
Intézet

ÁOK „Év Oktatója” III. 
évfolyam magyar hallgatók

Dr. Matesz Klára ÁOK Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet

ÁOK „Év Oktatója” 
II. évfolyam külföldi 
hallgatók

Dr. Mátyus László ÁOK Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet

ÁOK „Év Oktatója” I. 
évfolyam magyar hallgatók

Dr. Méhes Gábor ÁOK Pathológiai Intézet ÁOK „Év Oktatója” 
III. évfolyam külföldi 
hallgatók

Dr. Nagy Endre ÁOK Belgyógyászati Intézet
I. sz. Belgyógyászati Klinika

ÁOK Kiváló Oktatója

Dr. Paragh György ÁOK Belgyógyászati Intézet
I. sz. Belgyógyászati Klinika

ÁOK „Év Oktatója” 
VI. évfolyam külföldi 
hallgatók

Dr. Pórszász Róbert ÁOK Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet

ÁOK „Év Oktatója” IV. 
évfolyam magyar hallgatók

Dr. Rusznák Zoltán ÁOK Élettani Intézet ÁOK „Év Oktatója” II. 
évfolyam magyar hallgatók

Dr. Szöllősi János ÁOK Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézet

ÁOK „Év Oktatója” 
I. évfolyam külföldi 
hallgatók

Meskó Bertalan VI. éves orvostanhallgató Weszprémi István 
Emlékérem és Jutalomdíj

Általános Orvostudományi Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Csernoch László•	  egyetemi tanár
Általános dékánhelyettes

Dr. Kappelmayer János•	  egyetemi tanár
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Kiss Csongor •	 egyetemi tanár
Tudományos dékánhelyettes

Dr. Tőzsér József •	 egyetemi tanár

Jelentősebb események a Karon
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2010. június végéig 158 

magyar és 81 külföldi orvostanhallgató és 35 OLKDA szakon végzett hallgató ve-
hetett át diplomát. A 2009-es évben az általános orvosi szakra a felvettek száma a 
magyar képzésen 215, az angol nyelvű képzésen 269, az OLKDA szakra felvett hall-
gatók száma 91 volt. A 2009-ben elindított Molekuláris biológia mesterszakon 47-
en, a Táplálkozástudományi mesterszakon 21-en kezdhették meg tanulmányaikat.

A 2009. szeptember 6-án megrendezett tanévnyitó ünnepségen egyetemünk ko-
rábban végzett orvostanhallgatói között 4 Vas-, 4 Gyémánt- és 50 Aranydiploma 
került kiosztásra az Alma Mater Egyetemtől. Antal Zsófia, Jakab András és Péter 
Sándor számára a kar Pro Facultate Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő köz-
életi tevékenységük elismeréseként. A Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanári 
címet adományozott Dr. Jermendy György, Dr. Somogyi Gábor és Dr. Winkler Gábor 
főorvosok számára. A 2009. november 28-i doktor- és díszdoktoravató egyetemi 
tanácsülésen 15-en PhD doktori címet szereztek. Négyen habilitációs oklevelet ve-
hettek át. Dr. Borsos Antal és Dr. Kovács László professzorok számára a Debreceni 
Egyetem Professor Emeritus kitüntető címet adományozott.  Dr. Yehuda Shoenfeld 
professzor úr Doktor Honoris Causa kitüntető címet vehetett át Rektor Úrtól. A 
Debreceni Egyetem Dr. Szatmári András számára címzetes egyetemi tanári címet 
adományozott. A 2010. június 5-i doktor- és díszdoktoravató egyetemi tanácsülé-
sen 14-en PhD doktori, oklevelet vehetett át. Dr. Káplár Miklós számára habilitációs 
oklevelet nyújtottak át. Dr. Gergely Lajos és Dr. Tóth Csaba Professor Emeritus ki-
tüntető címet vehetett át. A Debreceni Egyetem Szenátusa Doktor Honoris Causa 
kitüntető címet adományozott Dr. Jean-Laurent Casanova professzor úr számára. A 
2010. június 26-i orvosavató ünnepségen Dr. Kósa Lajos címzetes egyetemi docensi 
oklevelet vehetett át. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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2009. december 2-4. között került megrendezésre a Tudományos Diákköri Kon-
ferencia, amelyen összesen 183 hallgató vett részt. A benyújtott pályamunkák szek-
ciónként kerültek díjazásra.

Hallgatói létszám 2009/2010-es tanév

Általános orvos szak (osztatlan)
Évfolyam magyar nyelvű TOK

I. 216 321
II. 273 280
III. 225 191
IV. 202 127
V. 189 121
VI. 205 96

Összesen 1310 1136
 

Táplálkozástudományi MSc
Évfolyam magyar nyelvű

I. 16
II. 0
III. 0

Összesen 16

Molekuláris Biológia MSc
Évfolyam magyar nyelvű

I. 44
II. 0
III. 0

Összesen 44

OLKDA alapszak
Évfolyam magyar nyelvű

I. 80
II. 83
III. 73
IV. 69

Összesen 305

Kitüntetéssel végzett hallgatók
Antal Zsófia•	  általános orvos
Balogh Ágnes•	  általános orvos

Díjazott hallgatók
Ladányi Józsa-díj  •	 Petercsák Anita   
Kenézy Gyula-díj  •	 Iski Laura    
Rektori Elismerő Oklevél •	 Lánczi Levente
Rektori Elismerő Oklevél •	 Kővári Zoltán
DETEP oklevél •	  Lánczi Levente
DETEP oklevél •	  Szloboda Péter

Nemzetközi kapcsolatok
Az Általános Orvostudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar kezdeményezésé-

re a Debreceni Egyetem oktatási szerződést kötött a római Tor Vergata Egyetemmel.

  Tudományos tevékenység, rendezvények, publikációk
Az ÁOK dékáni vezetése kiemelten fontosnak tartja a tudományos együttmű-

ködések fejlesztését, a kutatói kollaborációs kapcsolatok lehetőségeinek szélesebb 
feltárását. Elsősorban a klinikai és elméleti intézetek együttműködésén alapuló 
kollaborációk elősegítését tekintettük feladatunknak. A kollaborációs kapcsolatok 
elősegítése érdekében kezdeményeztük egy ösztöndíj bevezetését klinikus kollégák 
részére, mely az elméleti intézetekben való kutatási munka támogatásával PhD fo-
kozat szerzését segítheti elő.

Célul tűztük ki az ÁOK honlap tudományos részének fejlesztését. Ezért jelentős 
mértékben megújítottuk az ÁOK honlapját. Magyar, illetve angol nyelvű összefog-
lalót készítettünk a kar jelentős kutatói csoportjairól, ahonnan az adott csoportok 
saját honlapjai is elérhetőek.

Az ÁOK az elmúlt periódusban is jelentős tudományos eredményeket ért el, amit 
a publikált és impakt faktorral rendelkező közlemények nagy száma is mutat. A 
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tudományos közlemények elkészítésének, illetve azok nyilvántartásának elősegíté-
sére jelentős számú EndNote szoftver került beszerzésre a Centrum költségvetés 
segítségével. Ezekből mindegyik oktatási-kutatási szervezeti egység kapott a munka 
elősegítésére. Kezdeményeztük a vendégkutatói program jogi kereteinek kialakítá-
sát, melynek eredményeként kialakult a végleges vendégkutatói szerződési forma, 
valamint megteremtődött a vendégkutatói alkalmazás biztosítási háttere. A ven-
dégkutatói megbízási szerződést, valamint az alkalmazás feltételeit az ÁOK honlap 
tudományos fejezeténél megjelenítettük. 

Egészségügyi Kar

A kar vezetői 
Dékán

Dr. Kalapos István•	  főiskolai tanár
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Sárváry Attila •	 főiskolai docens
Tudományos dékánhelyettes

Dr. Fábián Gergely •	 főiskolai tanár

Hallgatói létszám
Nappali tagozat I. II. III. IV. Összesen Külföldi

Ápolás és betegellátás 114 106 67 66 353 10
Diplomás ápoló - - - 6 6 1

Egészségügyi gondozás és 
prevenció

27 44 39 56 166 1

Egészségügyi szervező 39 41 37 52 169 -
Szociális munka 26 34 26 34 120 1

Általános szociális munkás - - - 2 2 -
Egészségügyi szociális munka 8 12 - - 20 1

Mentőtiszt - - - 12 12 1
Védőnő - - - 2 2 -

Egészségügyi ügyvitelszervező - - - 4 4 -
Levelező tagozat I. II. III. IV. Összesen Külföldi

Ápolás és betegellátás 61 52 51 92 256 5
Diplomás ápoló - - - 4 4 -

Egészségügyi szervező 43 24 34 65 166 2
Szociális munka 73 70 99 135 377 3

Általános szociális munkás - - - 25 25 -
Egészségügyi szociális munka 69 97 - - 166 1
Egészségügyi ügyvitelszervező - - - 9 9 -

Alkalmazott szociális 
gerontológia

34 - - - 34 -

Ifjúsági védőnő 18 - - - 18 -
Egészségügyi rehabilitációs 

menedzser
23 - - - 23 -
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Felvételi adatok 
A 2009/2010-es tanévre a nyári felvételi eljárás során 483, a pótfelvételi eljárás-

ban 40 első évfolyamos hallgatót vettünk fel.

Tanévnyitó
A kar vezetése és oktatói részt vettek a Debreceni Egyetem központi tanévnyitó 

ünnepségén, melyre 2007. szeptember 6-án került sor. 

A tanév főbb eseményei 
Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum karaival közösen kidolgozott egész-

ségtudományi képzések fejlesztési tervének megfelelően a gyógytornász képzés 2009 
szeptemberétől átkerült a Népegészségügyi Karhoz.

A legjelentősebb eredmény karunk számára a 2009/2010-es tanévben, hogy a 
Magyar Akkreditációs Bizottság 2009. október végi ülésén támogató javaslattal 
jóváhagyta két mesterképzésünk, az egészségtudományi területhez tartozó Ápolás 
mesterképzés indítási anyagát, valamint a társadalomtudományi képzési területhez 
tartozó Szociális munka és szociális gazdaság (SOWOSEC) MA mesterképzés sza-
kalapítási és indítási anyagát, továbbá az Egészségügyi szervező alapszakon belül 
az Egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelmét. Ezek közül kiemelen-
dő a Szociális munka és szociális gazdaság mesterképzés, melynek mintatantervét 
az Európai Unió pályázati támogatásával 8 külföldi intézménnyel (FH-Campus 
Wien - Ausztria, University of Ostrava - Csehország, University of Trnava - Szlo-
vákia, Babes-Bolyai University - Románia, Fachhochschule München - Németor-
szág, University of Poitiers - Franciaország, University of Silesia - Lengyelország, 
Fachhochschule Zenralschweiz - Svájc) közösen dolgozta ki az Egészségügyi Kar, a 
képzés végén a hallgatók közös diplomát (joint-degree) kapnak. Az új képzéseket 
2010 szeptemberében tervezzük indítani.

Az említett képzéseken kívül több új szakirányú továbbképzés is kidolgozásra 
került a karunkon, melyek közül 3 (Ifjúsági védőnő, Egészségügyi rehabilitációs 
menedzser, Alkalmazott szociális gerontológia) 2009. februártól keresztfélévesen 
elindult. 2010 februárjában ezeken a szakirányú továbbképzéseken összesen 60 
hallgató végzett. Az Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzésen 
a második induló évfolyam 2010 szeptemberében kezdte meg tanulmányait. Az 
Oktatási Hivatal 2009-ben az Interdiszciplináris közösségi munka szakirányú to-
vábbképzésünket vette nyilvántartásba.

A 2010-es jelentkezési adatok alapján megállapítható, hogy a karra az összes je-
lentkezések és az elsőhelyes jelentkezések száma is mintegy 20%-kal meghaladta az 
előző évit. Továbbra is népszerű a 2008-ban először indított Egészségügyi szociális 
munka mesterképzésünk. Az Ápolás mesterszakra 121 hallgató jelentkezett első he-

lyen. A kar tanévzáró és diplomaátadó ünnepi Szenátus és Kari Tanácsülése 2010. 
január 8-án, 2010. február 12-én az Egészségügyi Kar Zilahi termében és 2010. 
június 26-án a DE Díszudvarán került megrendezésre. 

Adatok a 2009/10-ben átvett oklevelekről
2010-ben a 7, illetve 8 féléves, valamint a szakirányú továbbképzésben résztvevők 

tanulmányainak befejezése után három alkalommal került sor oklevelek átadására.
Oklevelet szerzett hallgatóink száma összesen: 354 fő, akik közül nappali tagoza-

ton 134 fő, levelező tagozaton 220 fő zárta sikeresen tanulmányait.

Díjazott hallgatók
A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója:

Losonczki Bernadett •	 mentőtiszt szakos hallgató

Hadházy Csaba emlékérem: 
Dombrádi Viktor•	  egészségügyi szervező szakos hallgató
Leskó Diána•	  mentőtiszt szakos hallgató

Nagy sikert értek el karunk első éves mentőtiszt szakos hallgatói: a Magyar Vörös-
kereszt Országos Igazgatósága által 39. alkalommal megrendezett Országos Elsőse-
gélynyújtó Versenyen a felnőtt kategóriában második helyezést értek el.

Nemzetközi kapcsolatok 
Karunkon alakult meg májusban az STTI (Sigma Theta Tau International) nem-

zetközi ápoló szervezet magyarországi egyesülete. Az alapítást követően került sor 
júniusban a nemzetközi szervezet kétnapos európai fórumára, amelynek szintén in-
tézményünk adott otthont. 

A 2009/2010-es tanévben 11 oktató járt karunkon (török, bolgár, portugál) az 
Erasmus program keretében, azon kívül egy az USA-ból. Hallgatói gyakorlaton 9 fő 
vett részt (portugál és török hallgatók) szintén az Erasmus program keretében. 

Tudományos tevékenység, rendezvények
2009. november 27-28. között rendezte meg karunk és a Preventív Gerontológi-

ai és Geriátriai Társaság a II. Nyíregyházi Gerontológiai Napokat. A konferencián 
a hazai előadók mellett külföldi partnerintézményeink is képviseltették magukat, 
így előadók érkeztek az Egyesült Államokból, Németországból, Csehországból és 
Romániából. A SOWOSEC (Social Work and Social Economy) elnevezésű nem-
zetközi közös mesterképzés 7 osztrák hallgatója töltött kéthetes intenzív gyakorlatot 
karunkon november 1. és 14. között. Immár harmadik alkalommal rendeztük meg 
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2010 februárjában az Orvos- és Egészségtudományi Centrumhoz kapcsolódva a 
Kapcsolat Napját, amelyen a kar 20 éves jubileuma alkalmából intézményünk volt 
hallgatói tartottak előadásokat szakmai pályafutásukról és eredményeikről. A ren-
dezvény címe „Szakmáink mesterei” volt. „Utcakép 2010” címmel került sor arra az 
országos konferenciára, amely az utcai szociális munka aktuális kérdéseit tárgyalta. 
A kétnapos konferencia karunk és a 15 éves jubileumát ünneplő nyíregyházi Pe-
riféria Egyesület közös rendezvénye volt. Karunk adott otthont április 29. és 30. 
között a Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Konferenciájának. A 
kongresszus zárásaként a Szegedi Tudományegyetem Ápolási Tanszék vezetője vette 
át a konferencia vándorbotját, mivel a jubileumi, tizedik kongresszus házigazdája a 
szegedi intézmény lesz két év múlva. A Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társa-
ság, valamint karunk Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központjának szer-
vezésében valósult meg az I. Országos Gerontológia-Oktatási Szakmai Kerekasztal 
2010. május 10-én, amely hagyományteremtő céllal jött létre annak érdekében, 
hogy az érintett téma oktatói rendszeresen találkozzanak a képzési tartalmak ösz-
szehangolása érdekében. A szakmai napon a gerontológia oktatásával foglalkozó 
hazai intézmények képviselői vettek részt. „20 éves a Védőnő Szak, 95 éves a védőnői 
szakszolgálat” címmel rendezte meg karunk Egészségügyi Gondozás és Prevenció 
Alapszak védőnő szakiránya június 4-én azt a kettős jubileumot ünneplő rendezvé-
nyét, amelyen a hazai képzőintézmények reprezentáns képviselői is megjelentek. A 
rendezvényen számos szakmai elismerés átadására is sor került. Karunk, valamint a 
Kent School of Social Work, University of Louisville (USA) közös kiadásában jelent 
meg a „Szociális munka az egészségügyben” című tanulmánykötet, magyar és angol 
nyelven. A két intézmény 2007-ben rendezett közös tudományos konferenciát az 
Egyesült Államokban az egészségügyi szociális munka egyes területeinek aktuális 
kérdéseiről és problémáiról. A kötet a konferencián elhangzott előadásokat tartal-
mazza szerkesztett formában. Az elmúlt időszakban a kar oktatói közül négy fő 
szerzett PhD fokozatot, egy fő pedig habilitált doktori címet.

Fogorvostudományi Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Hegedűs Csaba•	  egyetemi tanár
Oktatási dékánhelyettes

Dr. Matesz Klára•	  egyetemi tanár  
Általános dékánhelyettes

Dr. Redl Pál•	  egyetemi docens

Hallgatói létszám

Évfolyam

FOK
FOK MAGYAR 

HALLGATÓ
FOK TOK 

HALLGATÓ

Ö Á K Ö Ö

I. 70 47 23 89
II. 74 67 7 83
III. 44 40 4 51
IV. 44 43 1 28
V. 23 21 2 31

Összesen 255 218 37 282 537

Ö‒összesen, Á‒államilag finanszírozott, K‒költségtérítéses

A tanévben 22 magyar és 25 külföldi hallgató szerzett diplomát. Yasamin 
Kasiri V. éves TOK hallgatónk Summa cum laude minősítéssel fejezte be tanul-
mányait. 3 TDK pályamunka készült el, szerzői: Hollós Enikő, Jenei Ágnes és Vetter 
Sabine.

Tudományos tevékenység
A hazai fogorvostudományi kutatás fejlesztése terén a MAB 2010. január 22-én 

kelt 2010/1/XI/2/358. számú határozata alapján megalakult a Debreceni Egyetem 
25. Doktori iskolája Fogorvostudományi Doktori Iskola néven, amely hazánkban 
az első fogorvostudományi doktori iskola. A Doktori Iskola vezetője Dr. Márton Il-
dikó egyetemi tanár, karalapító dékán, törzstagjai: Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár, 
Dr. Matesz Klára egyetemi tanár, Dr. Nánási Péter egyetemi tanár, Dr. Szondy Zsuzsa 
egyetemi tanár, Dr. Hegedűs Csaba egyetemi docens, Dr. Jenei Attila egyetemi do-
cens, Dr. Módis László professzor emeritus, témavezetők: Dr. Dezső Balázs egyetemi 
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docens, Dr. Juhász István egyetemi docens, Dr. Felszeghy Szabolcs egyetemi adjunk-
tus, oktatók: Dr. Redl Pál egyetemi docens, Dr. Tornai István egyetemi docens, Dr. 
Angyal János egyetemi adjunktus, Dr. Kelentey Barna egyetemi adjunktus. A tanév 
során a DE Fogorvostudományi Kar a nem önálló Fogpótlástani Tanszék működési 
feltételeinek biztosítása, a fogorvostan-hallgatók korszerű fogpótlástani oktatásának 
irányítása érdekében egy egyetemi tanári, a nem önálló Konzerváló Fogászati Tan-
szék további fejlesztéséhez pedig egy egyetemi docensi álláshelyet hirdetett meg. A 
sikeres pályázók a 2010/2011 tanévtől töltik be tisztségüket. A tanévben tovább 
nőtt a minősített oktatók száma, Dr. Bágyi Kinga sikeresen védte meg PhD tézi-
seit és kapta meg adjunktusi kinevezését. Minősített oktatóink száma 17 fő. A kar 
tanszékein jelenleg 11 oktató dolgozik szervezett keretek között PhD munkáján, 
közülük 3 fő nappali, 2 fő levelező tagozatos PhD hallgató, 3 fő doktorjelölt, 2 
fő doktorjelölt disszertációját írja és megtörtént 1 oktató sikeres házi védése. Az 
elkövetkező 1-2 évben további 4 oktató PhD minősítésének megszerzése várható. A 
tanév során 7 publikáció jelent meg munkatársainktól. 

Rendezvények
A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, a DAB Stomatológiai Munkabi-

zottsága és az MFE Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának közös Tudományos 
továbbképző ülése 2009. november 20-án került megrendezésre. 2010. február 20-
án ötödik alkalommal rendezték meg a Kapcsolat Napját a Debreceni Egyetem 
Orvos- és Egészségtudományi Centrumában. E napon a kapcsolatépítés, a kapcso-
lattartás jegyében találkoztak az orvos- és egészségtudományi szakma, a gazdasági 
szféra, a hazai politikai, a nemzetközi tudományos és kulturális élet, valamint a 
média képviselői. A Fogorvostudományi Kar a „A fogorvosképzés aktuális kérdé-
sei” címmel szervezett kerekasztal megbeszélést, ahol a kar tanszékvezetői mellett 
Dr. Szép János Hajdú-Bihar Megyei Szakfelügyelő Főorvos, Dr. Skapinyec Tibor, a 
MOK Fogorvosi Tagozatának BAZ Megyei választókerületének elnöke, Dr. Kovács 
Éva, a MOK Fogorvosi Tagozatának Jász-Nagykun-Szolnok Megyei választókerü-
letének elnöke, Dr. Papp Katalin, a MOK Fogorvosi Tagozatának Szabolcs-Szatmár 
Megyei választókerületének elnöke, Dr. Körtvélyesi Andor, a MOK Fogorvosi Ta-
gozatának HBM választókerületének elnöke, Dr. Szilágyi Mária főorvos asszony a 
HBM Egészségügyi Pénztár Gyógyszerügyi osztályának főorvosa, Dr. Papp Csaba 
Sándor, a DMJV Egészségügyi Bizottságának alelnöke, Professor J. Peresta, az Ung-
vári Egyetem Fogorvostudományi Karának dékánja és Professor Fábry Zoltán, az 
Ungvári Egyetem képviselője vett részt. A kerekasztal megbeszélést követően együtt-
működési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a DE Fogorvostudományi 
Kara és az Ungvári Egyetem Fogorvostudományi Kara között. 2010. március 26-
27. között kerültek megrendezésre a XI. Debreceni Fogászati Szaknapok. Rendezvé-

nyünket a Magyar fogorvosképző egyetemek legjobb, legismertebb oktatóinak elő-
adásával szerveztük, önálló szekciókat biztosítva nemcsak a fogorvosoknak, hanem 
az asszisztenseknek, dental higiénikusoknak és a fogtechnikusoknak is. A rangos 
hazai előadók mellett elismert nemzetközi szakértők így Prof. Dr. Denis Bourgeois (a 
Lyon-i Egyetem FOK dékánja), ill. Prof. Dr. Michel Perrier (szájsebész, igazságügyi 
fogorvos, Svájc) előadását hallhatták a szakemberek.

Nemzetközi kapcsolatok
Vendégoktatóként Prof. Dr. Denis Bourgeois, a Lyon-i Egyetem FOK dékánja és a 

svájci Prof. Dr. Michel Perrier szájsebész, igazságügyi fogorvos tartott előadásokat.
A tanév során 2 portugál és egy lengyel nemzetiségű hallgató érkezett az ERASMUS 

program keretén belül karunkra. A College of Oral Medicine Chung Shan Medical 
University Taichung, Taiwan egyetemmel kötött FOK csereprogram keretében 2 
magyar hallgató és 2 taiwani hallgató töltött el két hetet a partnerintézményeknél.

Egyéb tevékenység
Aktualizáltuk, javítottuk a FOK Képzési programot. Kialakítottuk az I. évfolyam 

hallgatói rangsorát és megtörtént a finanszírozási rendszerek közötti átsorolás. 
A kar betegellátó egységei regionális és országos szakrendelések keretein belül ma-

gas szintű betegellátást végeznek. A regionális és országos szakellátási feladatok mel-
lett alapellátási feladatokat is végzünk szájsebészeti, fogszabályozási és radiológiai 
ellátás terén.

A regionális szakorvosképzés keretében a FOK jelenleg 46, a régiónkban dolgozó 
rezidens képzésében vesz részt. Ebből a számból 11 fő gyakorlati képzése folyik a kar 
tanszékeinek rendelőiben, 35 fő képzése az egyetem által akkreditált szakorvosi ren-
delőkben történik. A második szakvizsga keretében 2 fő fogszabályozás, 1 fő gyer-
mekfogászat, 2 fő dentoalveoláris sebészet szakképzésre jelentkezett be. A régióban 
5 fő jelentkezett be a második szakvizsgára. 2 oktatónk szerzett Fogszabályozás szak-
ból szakvizsgát. A kar 809 fő fogszakorvos folyamatos szakorvosképzéséért felelős. 
Az elmúlt tanévben 17 tudományos és gyakorlati továbbképzést tartottunk részük-
re. A elmúlt tanév őszén 20 fő szakvizsgáztatását végeztük Konzerváló fogászat és 
fogpótlástan szakból. A folyamatos továbbképzés keretében a Fogorvostudományi 
Kar 20 akkreditált tanfolyamot szervezett. 

Ez évben indultak meg azok a beruházási kivitelezési munkálatok, melyek a Deb-
receni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának európai színvonalú, 
korszerű betegellátását a TIOP 2.2.7. pályázat keretében támogatják. A projekt ré-
szeként a FOK-on is jelentős beruházások valósulnak meg. 
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szeként a FOK-on is jelentős beruházások valósulnak meg. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Gyógyszerésztudományi Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Vecsernyés Miklós •	 egyetemi docens
Dékánhelyettes

Dr. Halmos Gábor•	  egyetemi tanár

A 2009-es évben 64 államilag finanszírozott és 3 költségtérítéses magyar hallgató, 
valamint 33 angol nyelvű gyógyszerészképzésben részt vevő külföldi hallgató nyert 
felvételt a karra. A 2009/2010-es tanévben 42 fő a magyar nyelvű képzésben, és 6 
fő az angol nyelvű képzésben szerzett gyógyszerész diplomát. 2010. június 18-án a 
diplomaátadások mellett a kar „Dr. Mezey Géza emlékérem és jutalomdíj” kitünte-
tését Dr. Fenyvesi Ferenc egyetemi adjunktus vehette át. 

Hallgatói létszám

Magyar Program Angol Program
Évfolyam Ö Á K Ö

I. 67 64 3 33
II. 69 64 5 21
III. 83 78 5 6
IV. 61 61 0 3
V. 50 50 0 6

Összesen 330 317 13 69
Ö: összesen, Á: államilag támogatott, K: költségtérítéses

Díjazott hallgatók
Skaliczki Tímea a “Debreceni Egyetem kiváló hallgatója” kitüntetésben részesült, 

Ötvös Réka pedig a kar “Dr. Mezey Géza emlékérem és jutalomdíj” kitüntetését 
vehette át.

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Elismerő Oklevelét Muhi Nikolett 
és Tóth Ibolya végzős gyógyszerész hallgatóknak adták át.

Nemzetközi kapcsolatok
A Gyógyszerésztudományi Kar 2010 februárjában sikeresen bekapcsolódott a DE 

OEC Kapcsolat Napja rendezvénysorozatba, amelyen a kapcsolatépítésre, kapcso-
lattartásra helyeztük a fő hangsúlyt. A kar rendezvényén résztvevő vendégprofesszo-

rok: D. Das,  (University of Connecticat Health Center) és Joel De Leiris, illetve 
Francois Boucher (Joseph Fouriers University Grenoble, Franciaország).

Az ipari gyógyszerészet oktatásának fejlesztése érdekében 2009 novemberében a 
Gyógyszertechnológia Tanszék munkatársai látogatást tettek az IMT (Tours, Fran-
ciaország) cégnél. Dr. Tósaki Árpád az USA-ban több egyetemet érintve előadói 
körutat tett 2009. év november-december hónapban. 2010 tavaszán pedig Buka-
restben a Román Tudományos Akadémia vendégeként tartott előadást. Romániá-
ban a Vasile Goldis Aradi Egyetem és a Marosvásárhelyi Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karával is hivatalos kapcsolatot vettünk fel.

 Tudományos tevékenység, rendezvények
A Gyógyszerésztudományi Karon egy fő szerzett PhD fokozatot, a karhoz köthető 

színvonalas tudományos kutatómunka eredményeként. 
A kar számos, már hagyományosnak mondható tudományos rendezvény szer-

vezésében is részt vett, melyek közül a fontosabbak: Experimentális és Klinikai 
Farmakológiai Konferencia (2009. december), a Debreceni Kardiológiai Napok 
Experimentális szekciója (2010. március) és a Kapcsolat Napja rendezvény (2010. 
február).

Fontos eseményként rögzíthetjük a magyarországi Gyógyszerészi képzőhelyek 
történetében az elsőként 2009 októberében, Siófokon megrendezésre kerülő Dé-
káni Konferenciát. A 4 képzőhely vezetője először ült le a gyógyszerésztudományi 
képzés hosszú távú stratégiai kérdéseinek megbeszélésére. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Népegészségügyi Kar

A kar vezetői 
Dékán

Dr. Ádány Róza•	  egyetemi tanár 
Dékánhelyettes

Dr. Balázs Margit•	  egyetemi tanár 

A 2009/2010-es tanév hallgatói létszáma szakonként – magyar és külföldi hall-
gatók száma 

A 2009/2010-es tanévben megduplázódott a kar aktív hallgatói létszáma, közel 
530 aktív hallgató vett részt a kar különböző szintű képzéseiben. A tanévben a kar 
alapképzési kínálata az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányával 
bővült. A gyógytornász képzésben  a 2009/2010-es tanévben 214 hallgató vett részt. 
2009 szeptemberében az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak népegészség-
ügyi ellenőr szakirányon 61 hallgató kezdte meg tanulmányait, a teljes hallgatói 
létszám 196 volt. A népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés szakirány 
két évfolyamán 23, az egészségpszichológia mesterképzési szak két évfolyamán 34 
hallgató folytatott tanulmányokat. Az alapképzési szakok mellett a mesterképzési 
szakok kínálata is tovább bővült, 2010-ben meghirdetésre kerültek az egészségpoli-
tika, tervezés és finanszírozás, valamint a komplex rehabilitáció mesterképzési sza-
kok is. A szakirányú továbbképzési szakokon a hallgatói létszám 19 volt, közülük 7 
hallgató kezdte meg tanulmányait a 2009 szeptemberében indított kórházhigiéne 
és infekciókontroll szakon. Az MSc in Public Health angol nyelvű mesterképzési 
szakon 7 hallgató folytatott tanulmányokat. 

A 2009/2010-es tanévben diplomát kapott – magyar és külföldi – hallgatók 
száma

A Népegészségügyi Kar 2010. június 25-én tartott tanévzáró diplomaátadó ün-
nepségén a kar 110 végzett hallgatója vette át diplomáját. A kar először adott ki 
diplomát az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi 
ellenőr szakirányán, ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirá-
nyán, illetve a népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés szakirányán 
végző hallgatóinak:  

népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés szakirányon 4 hallgató•	
egészségpszichológia mesterképzési szakon 2 hallgató•	
népegészségügyi felügyelő egyetemi alapképzési szakon 32 hallgató•	
népegészségügyi felügyelő kiegészítő alapképzési szakon 1 hallgató•	

egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr •	
szakirányon 32 hallgató
gyógytornász főiskolai alapképzési szakon 7 hallgató•	
ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányon 23 hallgató•	

Szakirányú továbbképzésben 
egészségfejlesztés szakon 1 hallgató•	
egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakon 4 hallgató•	
epidemiológia szakon 4 hallgató.•	

Kitüntetéssel végzett és egyéb díjjal jutalmazott hallgatók
Kocsis Ágnes•	  V. éves hallgató: „A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő 
Oklevele” 
Pál László •	 V. éves hallgató: „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” 
Balku Eszter•	  IV. éves hallgató: „A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 
Elismerő Oklevele” 
Kiss Brigitta  •	 V. éves hallgató: „A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 
Elismerő Oklevele” 
Nagy Andrea •	 V. éves hallgató: „A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 
Elismerő Oklevele” 

DE OEC 2009. évi TDK konferencia Debrecen
I. helyezés: •	 Földvári Anett (NK, V. éves hallgató), Szabó Edit (NK, V. éves 
hallgató)
II. helyezés:•	  Fórizs Noémi (ÁOK, V. éves hallgató), Bagi Ágnes (NK, III. éves 
hallgató)
III. helyezés:•	  Kocsis Ágnes (NK, V. éves hallgató), Csenteri Orsolya Karola (NK, 
IV. éves hallgató), Bürszem Balázs (NK, IV. éves hallgató)
Különdíj: •	 Kornyicki Ágota (NK, II. éves hallgató), Rényes Zsuzsanna (NK, IV. 
éves hallgató), Kimmel Zsófia (NK, IV. éves hallgató), Polyák Zsuzsa (NK, IV. 
éves hallgató), Mester Lívia (NK, III. éves hallgató), Siket Mariann (NK, IV. 
éves hallgató), Kaselyák András ÁOK, V. éves hallgató), Mózes Julianna (NK, 
II. éves hallgató), Pál László (NK, V. éves hallgató), Kovács Csilla Katalin (NK, 
III. éves hallgató)

Nemzetközi TDK konferencia
Medicalis 2010-11th International Congress for Medical Students and Young 

Doctors Category: Basic Science (Kolozsvár)
I. helyezés: •	 Koroknai Viktória (TTK, V. éves hallgató) (társszerző Kiss Tímea)
Különdíj: •	 Kiss Tímea (TTK, V. éves hallgató) (társszerző: Koroknai Viktória)

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Különdíj: •	 Kiss Tímea (TTK, V. éves hallgató) (társszerző: Koroknai Viktória)
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A Népegészségügyi Kar nemzetközi kapcsolatai 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK (•	 Martin 
McKee)
Department of Epidemiology and Public Health University College of •	
London, London UK (Mark McCarthy)
University of Turin, Department of Public Health and Microbiology, Torino, •	
Italy (Franco Cavallo)
Center for International Rural & Environmental Health, The University of •	
Iowa, Oakdale Research Campus, Iowa City, IA, USA (Thomas M. Cook)
Laboratory on Genetics of Thrombosis and Inflammation, Centre for High •	
Technology Research and Education in Biomedical Sciences, Catholic 
University, Campobasso, Italy (Maria Benedetta Donati)
Laboratory of Genetics and Enivironmental Epidemiology, Research •	
Laboratories, Centre for High Technology Research and Education in 
Biomedical Sciences, Catholic University, Campobasso, Italy (Licia Iacoviello)
Department of Immunopathology, Gifu University Graduate School of •	
Medicine, Gifu, Japan (Tsuyoshi Takami)
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Gifu University Graduate •	
School of Medicine, Japan (Makoto Toida)
School of Public Health and Health Services, Washington DC USA (•	 Daniel 
Hoffman)
City Government of Paderborn, Der Bürgemeister, Paderborn, Germany •	
(Dieter Bartha)
CDC, Division of Professional Development and Evaluation, Public Health •	
Training Network, Atlanta, GA, USA (Dennis McDowell, Joan Edmondson, 
Patricia Jones, Nancy Gathany, Catherine Shoemaker)
Österreichische Akademie für Arbeitsmedizin, Austria (•	 Andreas Markom, 
Stefan Koth)
EPOS Health Consultants, State Medical and Pharmaceutical University, •	
Chisinau, Moldova (Sabine Koch-Gensecke)
EPOS Health Consultants, State Medical and Pharmaceutical University, •	
Chisinau, Moldova (Sabine Koch-Gensecke)
Erasmus Medical Center, Department of Epidemiology and Biostatistics, •	
Rotterdam, The Netherlands (Albert Hofman)
Biomedicum Biochip Center, University of Helsinki, University of Helsinki, •	
Finland (Outi Monni)
University of California San Francisco, San Francisco USA (•	 Frederic 
Waldman)

Erasmus Medical Center, Department of Epidemiology and Biostatistics, •	
Rotterdam The Netherlands (Albert Hofman) 
Erasmus Summer Programme, Rotterdam The Netherlands (•	 Vokó Zoltán 2000 
óta meghívott előadó) 
Institute of Preventive Medicine, Slovak Republic (•	 Katarina Raslova)
International Agency for Research on Cancer (IARC) Lyon, France (•	 Zdenko 
Herceg)
SOCAR Research SA, Nyon, Switzerland (•	 Jacobus Lubsen)
European Centre for Disease Control, Stocholm Sweden (•	 dr. Marc Sprenger, 
Carmen Varela)
Max-Planck Gessellschaft Institute für Humanetologie, Andechs Germany •	
(Prof. Wulf Schiefenhövel)
Center for Interdisciplinary Research (ZiF), University of Bielefeld Germany •	
(Prof. Peter Weingert)
King Baudouin Foundation, Bruxells Belgium (•	 Tinne VandenSande)
University of Dundee, Dept. Psychology, UK (•	 Dr. Emese Nagy)
University of Southern Denmark, Esbjerg Denmark (•	 Gabriel Gulis) 
Oulu University of Applied Sciences, Finland (•	 Pirjo Orel, Marja Koukkari, 
Arja Veiloja)
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal (•	 Joao Luis Belo)
Universidad de Granada, España (•	 Dorothy Kelly)
University of Presov, Slovakia, (•	 Kamila Kociová)
University of Oradea, Romania (•	 Zoltan Pasztay)
Università degli Studi di Roma Tor Vergata (•	 Gianfranco Tarquini)

Tudományos tevékenység, rendezvények, publikációk 
A kutatási projektek működését számos hazai (OTKA, NKTH, ETT, TÉT, 

MTA) és EU-s (EUGATE, EUBIROD, RAPID, PHGENII) pályázat támogatása 
teszi lehetővé.

2009. szeptember 24-26-án Győrben harmadik alkalommal került sor a Nép-
egészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének konferenciájára. A 
konferencián a kar oktatói 11 előadást tartottak. 

A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék Debrecenben először szervez-
te meg a Foglalkozás-orvostan kötelező szinten tartó képzését 2009. október 8-10. 
között. A tanszék 12 ország együttműködésén alapuló FP7-es (APRES) programba 
kapcsolódott be, melynek célja a háziorvosi antibiotikum-felhasználás és reziszten-
cia felmérése. 

2009. november 18-án „A tudomány megszólítja az egészségpolitikát” mottóval 
a Magyar Tudományos Akadémia V. Orvostudományi Osztályának Megelőző Or-
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vostudományi Tudományos Bizottsága Szervezésében a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat keretében „Válság és egészség – demográfiai és népegészségügyi 
kihívások Magyarországon, 2009” címmel tudományos ülés került megrendezésre 
az MTA Székház Felolvasótermében.

2009. november 25-én a Népegészségügyi Kar nyílt napot tartott középiskolások 
számára. Az érdeklődő, nagyszámú hallgatóság nemcsak a kar képzéseiről szerezhe-
tett információkat, hanem részt vehetett az előadásokon és a szemináriumokon is. 

2010. február 21-én, a DE OEC Kapcsolat Napja rendezvénysorozat keretében 
került sor a Népegészségügyi Iskola Baráti Körének egyesületi közgyűlésére. A Bará-
ti Kör indítványozta a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesülethez tör-
ténő csatlakozást. A Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszéke a Kapcsolat Napja 
alkalmából oktatói fórumot rendezett „A gyakorlati oktatásfejlesztés lehetőségei” 
címmel. A fórum célja az oktatási intézmény és a gyakorlóhelyek kapcsolatának 
erősítése volt. 

A kar által működtetett Egészségtudományok Doktori Iskola 2010. május 4-én 
második alkalommal rendezte meg PhD hallgatóinak szimpóziumát. 

A szakmai ismeretek bővítése, a gyógytornász tevékenység szélesebb körű megis-
mertetése az egyetemi hallgatók körében és a hallgatói kapcsolatok szélesítése volt a 
célja a 2010. május 6-án megtartott Gyógytornász Szakmai Napnak.

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara, a „European Public Health Alliance 
(EPHA)” és az „Association of Schools of Public Health in the European Region 
(ASPHER)” közös szervezésében került megrendezésre 2010. május 18-19-én Deb-
recenben a „Public Health in Hungary and the EU’’ című konferencia. 

2010. május 20-21-én a DE OEC Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Isko-
la és a Debreceni Akadémiai Bizottság az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar 
Nemzeti Bizottságával és az ISO 9000 Fórum Egészségügyi és Szociális Ágazatával 
közösen rendezte meg a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN X.) 
keretében tudományos konferenciáját. A DEMIN X. célja olyan javaslatok megfo-
galmazása volt, melyek alapját jelenthetik az új kormányzati minőségügyi stratégiá-
nak az egészségügyi ellátás területén. 

2010. június 29-30-án a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék kreditpontos 
infekciókontroll továbbképzést tartott. 

A 2009/2010-es tanévben a kar munkatársai 115 közleményt jelentettek meg, eb-
ből 44 közlemény jelent meg nemzetközi folyóiratokban, melyek összesített impakt 
faktora: 127,374.

Egyéb fontos események 
A Népegészségügyi Kar, hasonlóan az előző évekhez a 2009/2010-es tanévben is 

dinamikusan fejlődött. 2009 szeptemberében a karhoz csatlakozott a Fizioterápiás 
Tanszék, valamint 2010. február 1-jén a Magatartástudományi Intézet keretein be-
lül létrejött két nem önálló tanszék: Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék és 
Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék.
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TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

A Szenátus döntése alapján Dr. Fábián István 2010. július 1-jétől 3 évig a Deb-
receni Egyetem rektori tisztségét tölti be. Az így megüresedő elnöki pozícióra Dr. 
Gaál István oktatási és tanárképzési elnökhelyettes, Dr. Hunyadi László tudományos 
és kutatási elnökhelyettes és Dr. Szabó Béla, az ÁJK korábbi dékánja személyében 
három pályázó volt. A TEK Tanácsa titkos szavazás keretében Dr. Gaál Istvánt vá-
lasztotta elnökké.

A Nemzetközi Kapcsolatok Központjába pályázat útján felvételt nyert Harsányi 
Andrea, aki külkapcsolati referensként segíti a TEK munkáját.

Oktatás és tanárképzés
Az országos szintű átalakulási folyamatok mellett három gyakorló iskolánk se-

gítségével sikeresen folyt a tanárképzés szervezése. A régi rendszerű (osztatlan) 
tanárképzésben a 2009/2010-es tanévben 629 hallgatót osztottunk be tanítási gya-
korlatra. Az új rendszerű tanári mesterképzésben résztvevők száma a 2009/2010-es 
tanévben 153 fő volt, mely kiegészült 45 nappali tagozatos hallgatóval is.

Kialakítottuk a nyelvoktatás új rendszerét, mely a feladatokat kari kompetenciá-
ba rendeli és a szaknyelv oktatására koncentrál. Az új szerkezet működését egy TEK 
koordinátor fogja össze, aki a Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont (HUTEK) 
keretében megszervezi az Origo nyelvvizsga működtetésével kapcsolatos feladatokat 
is. A 2010. július 1-jétől életbe lépő új munkaszervezettől költséghatékonyabb, a 
kari igényekre közvetlenül válaszolni tudó működést várunk.

Tudomány, innováció, pályázati tevékenység
Pályázati tevékenységünk talán legkiemelendőbb eredménye, hogy elindult az In-

formatikai Kar új épületének megvalósítása, mely a 2011/2012-es tanévre korsze-
rű elhelyezést és lehetőségeket fog biztosítani a kar további fejlődéséhez.

A Szilícium Mező Informatikai Klaszter tavasszal elnyerte az akkreditált klaszter 
címet, mellyel újabb, nagy összegű pályázati lehetőségek nyíltak meg.

Átadásra került a Kreatív Iparágak Inkubációs Központja a volt angoltanár-
képző épületben, mely a TEK és a cégvilág közötti kapcsolat építésében is mérföld-
követ jelent.

Innovációs pályázati tevékenységeink közül kiemelkednek az innovatív kutatói 
team-ek támogatásáról szóló (IKUT), egyenként több százmillió forintos pályáza-
tok. A TEK egységei öt nyertes IKUT pályázatban vesznek részt, melyek közül négy 
esetében a témavezető is a TEK-ről került ki. Immár kutató-elitegyetem részeként 
aktív szerepet vállalunk a címhez kapcsolódó pályázati források megszerzésében is. 
Hazai és nemzetközi oktatási-kutatási tevékenységünk néhány elemének megjelené-
sét segíti elő sikeres disszeminációs TÁMOP pályázatunk.

Sikeres volt a Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbá-
zis pályázatunk is, melynek megvalósítása megerősíti a Debreceni Egyetem súlyát a 
tanárképzés tekintetében úgy országos, mint regionális szinten.

A Botanikus Kert részleges felújítása, élőhelyek megőrzése és öntözőrendszer 
kialakítása történ meg a DEBOTKERT elnevezésű KEOP programban támoga-
tott projektünk keretében. A Kert funkciói a jövőben bővülni is fognak, hiszen 
Debrecen Város Önkormányzata a DE TEK szakmai támogatása mellett sikeresen 
pályázott egy Természettudományos Élménypark kialakítására. A nyertes projekt 
jelenleg a megvalósítás előkészítésénél tart.

Sikerrel zárult egy 500 milliós épületenergetikai KEOP pályázatunk is, mely-
nek keretében a Zeneművészeti Kar és a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
épületeinek energetikai fejlesztése várhatóan meg is történhet.

Elindítottuk a hallgatói szolgáltatásokhoz való korszerű hozzájutást segítő egye-
temi kártya projektet, amely 2010 végére külső támogatók bevonásával kísérleti 
projektként valósul meg.

Több magyar-román határon átnyúló ún. HU-RO pályázatot nyújtottunk be, 
melyek a fejlesztési elképzelések megvalósítása mellett a közös munkán keresztül 
remélhetőleg megerősítik kapcsolatainkat a romániai partnereinkkel.

A DE TEK pályázati eredményességének főbb mutatói
(2010. jún. 30-i állapot)

Pályázat típusa darabszám
rendelkezésre 

álló összeg
(ezer Ft-ban)

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 99 297 364
Kutatási és Technológiai Alapból támogatott 
pályázatok

64 320 405

Operatív Programok 21 851 546
OKM által támogatott pályázatok 28 36 899
Külföldi pályázatok 68 170 325
Egyéb belföldi pályázatok 27 13 731
Szakképzési hozzájárulás 121 106 905
Összesen 428 1 797 175

Külső kapcsolatok
Vállalati kapcsolataink megerősítésére rendeztük meg 2009-ben a Kapcsolatok 

Napját, mely alkalmat adott a TEK és céges partnerei közötti eszmecserére és az 
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TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK
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együttműködési területek kiszélesítésére is. A rendezvényen Hegedűs Lajos, a TEVA 
Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója megkapta a Tudományegyetemi Karokért Dí-
jat, melyet szintén 2009-ben alapítottunk.

2009-ben is megtartottuk a KLTE Baráti Köre és a TEK Közös Bálját, valamint 
a jubileumi díszoklevelek átadó ünnepségét, melynek – mint minden évben – most 
is igen nagy sikere volt.

Sikeresen folynak a mára több mint 200 külföldi hallgatót számláló angol nyelvű 
költségtérítéses képzéseink. Jelenleg 10 alapképzési, 5 mesterképzési és 7 doktori 
szakon kínálunk teljes diplomaprogramot külföldi hallgatóknak. Emellett 5 kü-
lönböző szakmai és angol nyelvi előkészítő képzést is működtetünk. A TEK karai-
val egyetértésben a kezdeti évek tapasztalatait leszűrve megtörtént a képzési kínálat 
konszolidációja is.

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma ál-
tal közösen támogatott két Atlantis programunk sikeresen folyik, melyek közül az 
egyik szervezését TEK-szinten fogjuk össze. A projekt során szerzett pozitív tapasz-
talatokra építve partnereink részéről komoly igény fogalmazódott meg a program 
továbbvitelére a finanszírozási források megszűnése után is. 2010 tavaszára két köz-
gazdász hallgatónk sikeresen elvégezte a programot és átvették az amerikai Grand 
Valley State University diplomáját is.

Toborzó, marketing jellegű tevékenységünk során előtérbe helyeztük a TEK karai 
számára beiskolázás szempontjából fontosabb középiskolák meglátogatását, hang-
súlyossá téve ezáltal a közvetlen megkeresések fontosságát az újsághirdetések do-
minanciájával szemben. Ismét kérdőíves felmérést készítettünk az újonnan bejövő 
hallgatók körében, melynek kiértékelésével közelebb kerültünk annak megértésé-
hez, hogy hallgatóink miért választották a Debreceni Egyetemet és ezzel tudatosab-
bá tehetjük toborzó tevékenységünket is.

A belső kapcsolattartás elősegítésére létrehoztuk a TEK hírlevelét, mely minden 
hónapban megjelenik és a fontosabb, elért eredményeinkről számol be.

Figyelemfelkeltő programokkal és szóróanyagokkal 2009-ben is jelen voltunk az 
EFOTT és a Campus Fesztiválokon. Nagy sikert aratott a Műszaki Kar hallga-
tóinak feltalálói díjas levegővel hajtott autója, melyet a fesztiválok résztvevői ki is 
próbálhattak.

A DE TEK elnöke és Tanácsa az alábbi kitüntetések adományozásáról döntött:
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karokért Díj

Hegedűs Lajos•	  (TEVA Gyógyszergyár Zrt.)

Tudományegyetemi Karokért Emlékérem
Dr. Mustó István •	 (KTK)
Dr. Barta János •	 (BTK)
Grasselliné dr. Nagy Adél •	 (AJGYÁI)
Bajusz Bernadett Ph.D hallgató •	 (BTK)
Szabó Gergely István hallgató •	 (IK)
Velegi Sándor KLK Kulturális Bizottsági titkár •	 (TTK)

Tudományegyetemi Karok Elnökének Elismerő Oklevele
Dr. Halász Gábor •	 (IK)
Gönczy Mónika •	 (BTK)
Halászné Szentesi Andrea •	 (TTK)
Hamza Sándor •	 (KLGYÁI)
Kovácsné Bota Klaudia •	 (TTK)
Szabó István •	 (ZK)
Szerepi Sándor •	 (GYFK)
Ulicsné Laczkó Gyöngyvér •	 (Kollégium)

Tudományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója
Tándor Ágnes •	 (IK)
Csécsi Andrea •	 (ZK)
Zsuponyó Nikolett •	 (GYFK)
Kádár Anett Julianna •	 (BTK)
Ittzés Dávid •	 (ÁJK)
Szabó Andrea •	 (KTK)
Kiss Dóra•	  (TTK)
Váczi Sándor•	  (MK)

Az Év Tudományos Publikációja Aranyérem
Dr. Kertész András •	 (BTK)
Dr. Terdik György •	 (IK)
Dr. Varju Márton•	  (AJK)

Az Év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem
Pásztor Éva •	 (BTK)
Purger Mihály •	 (TTK)
Dr. Barta Attila •	 (ÁJK)
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A Tanárképzési Kollégium az alábbi kitüntetések adományozásáról döntött:

Kiváló Vezetőtanár
Futóné Monori Edit•	  (KLGYG)
Tóth Györgyné Búzás Julianna•	  (KLGYÁI)
Sápiné Bényei Rita•	  (KLGYÁI)

Kiváló Mentortanár
Török Emese•	  (I. Rákóczi György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, 
Derecske)

Kiváló Helyi Gyakorlóhely
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Debrecen•	

Kiváló Vidéki Gyakorlóhely
Karacs Ferenc Gimnázium, Püspökladány•	

Általános jellegű eredmények
A TEK létrejötte óta évről évre részben módosított irányelvek szerint osztjuk fel 

költségvetésünk állami támogatási részét, mely felosztás alapelvei mára túlhaladottá 
váltak és egyre határozottabban fogalmazódott meg az igény a szemléletváltásra. 
Kezdeményezően fellépve nagy energiákat fektettünk az alapelvek újragondolásá-
ra, melyek sarokköveként az egyes karok objektív mérce szerint összehasonlítható 
– más szóval elismert – költségeiből indulunk ki. A rendkívül sokrétű, de ezáltal 
kellőképpen részletes számítások alapján kialakult anyagot a TEK Elnöksége és bi-
zottságai érdemben tárgyalták, a TEK Tanácsa pedig alkalmazásra javasolt.

A közművelődési tevékenység átszervezésével jelentősen javítani tudtuk a hallga-
tóinknak, oktatóinknak nyújtott kulturális szolgáltatások színvonalát. Elindult a 
Tálcán a világ előadássorozat, mely 2009. októberi indulása óta eddig 11 előadást 
élt meg.

Az informatikai szervezet integrációja kapcsán a TEK felügyelete és az infor-
matikai vezető irányítása mellett kialakult az Informatikai Szolgáltató Központ új 
felépítése. Több, egyetemi szintű informatikai kérdést sikerült megoldani, így kiala-
kult például az e-mail címek és az internetes domain nevek egységes szabályozása, a 
NEPTUN kiszolgálójának bővítése is.

Fontosnak tartjuk az Egyetem megjelenítését minél több virtuális térben, ezért a 
Zeneművészeti Kar épületének tetején elhelyeztünk egy kamerát, mely interneten 
keresztül élőben közvetíti az Egyetem tér képét.

Állam- és Jogtudományi Kar

A Kar vezetői
Dékán 

Dr. Szabadfalvi József •	 egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Horváth M. Tamás •	 egyetemi tanár, tudományos és fejlesztési dékánhelyettes
Dr. Bencze Mátyás •	 egyetemi docens, 
gazdasági, pályázati és külügyi dékánhelyettes
Dr. Szikora Veronika •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Felvételi adatok
Igazgatásszervező: ANA: 74, ANK: 116, összesen: 190 felvételt nyert hallgató•	
Igazgatásszervező: ALA: 15, ALK: 165, összesen: 180 felvételt nyert hallgató•	
Jogász: ONA: 75, ONK: 103, összesen: 178 felvételt nyert hallgató•	
Jogász: OLA: 16, OLK: 164, összesen: 180 felvételt nyert hallgató•	
Közigazgatási mesterképzés: MNA: 26, MNK: összesen: 26 felvételt nyert •	
hallgató
Közigazgatási mesterképzés: MLA: 31, MLK: 9, összesen: 40 felvételt nyert •	
hallgató

A 2009/2010-es tanévre a DE ÁJK - ra 794 jelentkező nyert felvételt.

Kitüntetések
Pulszky Ágost-emlékérem (2009) elismerésben részesült: Dr. Várnay Ernő tan-

székvezető egyetemi tanár
Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem (2009) ki-

tüntetésben részesült: Dr. Várnay Ernő tanszékvezető egyetemi tanár
Az Év Tudományos Publikációja Aranyérem (2009) elismerésben részesült: Dr. 

Varju Márton egyetemi adjunktus
Az Év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem elismerést kapott: Dr. 

Bartha Attila egyetemi tanársegéd
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi karának Díszérme kitüntetést 

kapott: Dr. Standeisky Éva egyetemi docens, Dr. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi 
tanár

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáért kitüntetést kapott: Dr. 
Babják Ildikó egyetemi docens, Dr. Csécsy Andrea egyetemi adjunktus, Dr. Bartha 
Ildikó egyetemi tanársegéd

Tudományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: Ittzés 
Dávid V. éves joghallgató
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Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: Zoványi Nikolett 
V. éves joghallgató

Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült Volosinovszki Éva 
Andrea ügyvivő szakértő

Gyémánt díszoklevelet kapott
Dr. Ács Imre•	
Dr. Bácsi Sándor•	
Dr. Dunka Sándor•	
Dr. Kovács Pál•	
Dr. Körvélyesi Géza•	
Dr. Kövendy Gyula•	
Dr. Nagy Gábor•	
Dr. Pataki Béla•	
Dr. Széll Sándor•	

Rubin díszoklevelet kapott
Dr. Nagy Sándor•	

Kiemelkedő eredmények
2009. december a Dél-Afrikában megrendezett, az ENSZ Emberi Jogi •	
Főbiztossága támogatásával szervezett 1st World Human Rights Moot Court 
Competition világdöntőjében 2. helyezést ért el a kar hallgatói csapata
2010-ben VI. Országos európai uniós jogi perbeszédversenyen VI. Miskolci EU •	
Vándorkupa elnyerése

Szervezeti változások
2010. július 1-jétől két tanszék fúziójaként létrejön az Európa Jogi és Nem-•	
zetközi Jogi Tanszék
Az idegen nyelv oktatásának koordináló egységeként létrehoztuk a Nemzetközi •	
Kommunikációs Szakcsoportot
Új állandó kari bizottságok létrehozása: Tudományos, Publikációs és Könyvtári •	
Bizottság, Külügyi, Pályázati és PR Bizottság, Promóciós Bizottság, Gazdasági 
Bizottság, DETEP Kari Bizottság, Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyeinek Kari 
Bizottsága

Doktori, tudományos cselekmények 
PhD-védések

2009. november 30.: •	 Dr. Fazekas Flóra (témavezető: Dr. Várnay Ernő): A 
magyar Alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tag-
állami alkotmánybírósági felfogások tükrében
2009. december 16.: •	 Dr. Szmodis Jenő (témavezető: Dr. Szabadfalvi József): A 
jog ontológiai megközelítésének egyes kérdései
2009. december 16.: •	 Dr. Lupkovics György (témavezető: Dr. Standeisky Éva): 
Az 1956-os forradalom utáni megtorlás. A Szilágyi László és társai-per jogtör-
téneti elemzése

Előléptetések
Tanársegédi kinevezést kaptak: •	 Dr. Fazekas Flóra (Alkotmányjogi Tanszék), Dr. 
Szilágyi Bernadett (Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Tanszék), Dr. Bartha 
Attila (Közigazgatási Jogi Tanszék), Dr. Ficsor Krisztina (Jogbölcseleti és Jogel-
méleti Tanszék)
Adjunktusi kinevezést kapott: •	 Dr. Rab Henriett (Agrárjogi, Környezetjogi és 
Munkajogi Tanszék), Dr. Tóth Gábor Attila (Alkotmányjogi Tanszék), Dr. Elek 
Balázs (Büntető Eljárásjogi Tanszék)

Oktatás 
A maximális öt évre (2014. december 31-ig) akkreditálták az Állam- és •	
Jogtudományi Doktori Iskolát.
A felújított régi Angol Tanárképző (jelenleg Inkubátorház) második emeletén •	
új előadó birtokbavétele (2010. február).
Közigazgatási menedzser mesterszak beindítása nappali és levelező tagozaton •	
2009 szeptemberében.
A kar három új szakirányú továbbképzési szak (közpolitikai elemző, helyi jog-•	
szabályszerkesztő jogi szakokleveles és helyi jogszabályszerkesztő szakjogász) si-
keres alapítási, illetve indítási előkészületei megtörténtek. Képzések tervezett 
kezdése: 2010. szeptember.
Studia Juvenum 2009. hallgatói tanulmánykötet megjelenése.•	
Két amerikai vendégoktató látogatása és kurzusai a Senior Lawyers Program •	
keretében (Prof. Ron Cordova U.S. Criminal Law kurzusa és Prof. Britain 
Bryant U.S. Litigation kurzusa).
Új Erasmus-kapcsolatok kialakítása: Universität Trier, Universität Bielefeld, •	
Masaryk University Brno, University of Bratislava, Univesidad de Santiago de 
Compostela.
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Hallgatói mobilitás: 21 hallgatónk 12 partneregyetemre utazott ki ösztöndí-
jasként összesen 130 hónapra, illetve 2 hallgató Granadából egy hallgató pedig a 
Vilniusból érkezett karunkra, mindhárman 10-10 hónapos ösztöndíjjal.
Oktatói mobilitás: karunkon két külföldi (német, holland) professzor tartott 
előadásokat, illetve három oktatónk tartott külföldön (Németország, Románia) 
kurzusokat. 

EU hallgatói tanulmányút (2010. április 19-29.): Belgium, Luxembourg.•	

Kari rendezvények 
A 2009/2010-es tanévben indult útjára a kari •	 Kutatói teadélután tudo-
mányos rendezvénysorozat.
A 2009/2010-es tanév 2. félévétől induló •	 Kari Café keretében karunk oktatói 
önfejlesztő képzési fórumon vitatják meg a karon folytatott képzések keretében 
felmerülő kérdéseket.
2009. szeptember 25. – Kutatók éjszakája (szimulált polgári és büntetőjogi •	
per, fotókiállítás)
2009. október 20. – Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny helyi fordulója.•	
2009. november 2-6. – Tudományos Hét: Országos Büntető Eljárásjogi Perbe-•	
szédverseny, II. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny és Activity, Jog-
esetmegoldó verseny nemzetközi jogból, Polgári Eljárásjogi Keresetlevél-szer-
kesztő Verseny; tanszéki TDK és DETEP konferenciák; A Magyar Tudomány 
Ünnepe című DAB programsorozat keretében doktoranduszaink előadása, 
kerekasztal beszélgetés Dr. Berényi Dénes akadémikussal.
2009. december 8., 2010. március 23. – Pályakezdők a munkaerőpiacon •	
címmel oktatóink részvételével kerekasztal-beszélgetés (Tálcán a világ! című 
rendezvénysorozat, DE TEK).
2010. március 5. – „A büntető ítélet igazságtartalma” tudományos konferencia •	
(Büntető Eljárásjogi Tanszék).
2010. március 31. – Indonéz-Magyar Konferencia, melynek keretében •	
Mangasi Sihombing indonéz nagykövet előadást tartott „Indonézia gazdasági, 
kulturális és oktatási helyzete” címmel.
2010. április 6-10. – Tudományos Hét: Büntetőjogi és nemzetközi jogi jog-•	
esetmegoldó verseny; tanszéki tudományos diákkörök; Polgári Eljárásjogi 
Activity és ELSA detektív játék.
2010. május 5. – Finn-Magyar Konferencia (Jogtörténeti Tanszék).•	
2010. május 21. – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori •	
Iskola VII. Doktorandusz Konferenciája. A konferencián három jogi kar 
doktoranduszai vettek részt. A nyitóelőadást Dr. Kovács Péter egyetemi tanár, 
alkotmánybíró tartotta.

2010. május 13. – VI. Országos európai uniós jogi perbeszédverseny. Hallga-•	
tóink nyerték meg az 1. helyezettnek járó VI. Miskolci EU Vándorkupát, il-
letve hallgatóinké lett a III. helyezés és „a leginvenciózusabb csapat” különdíja.

Gazdálkodás
A hallgatói létszámunk emelkedésére tekintettel csökkenő állami normatív •	
támogatási mérték mellett is növelni tudtuk az egyetemnek a kar után járó 
állami támogatást (hozzávetőleg 14 millió forinttal). Ez természetesen több 
oktatási feladattal is jár, ugyanakkor a TEK tanács által meghatározott kari 
költségvetésünk érdemben nem növekedett.
A kar a 2009. évben 27 millió, a 2010. évben pedig 56 millió forint ránk jutó •	
állami támogatás átengedésével járult hozzá a nehezebb helyzetben lévő karok 
működéséhez.
A saját bevételünk tervezett összege nagyjából megegyezik a tavalyi összeggel. •	
Sajnos, ez egy bizonytalan bevételi forrás, nincs semmi garanciánk arra, hogy a 
jövőben is tartani tudjuk ezt a saját bevétel arányt.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy ebben az évben – fegyelmezett gazdálko-•	
dásunknak és a TEK GI segítségének köszönhetően – a saját bevételünk egy 
részét úgy csoportosíthattuk át, hogy a jövő évtől több oktató bérét tudjuk 
állami támogatásra tervezni. 
A saját bevétel fentiek szerinti hasznosítása miatt, a tavalyi évhez képest sokkal •	
kisebb mértékben honoráltuk a többlet munkateljesítményt nyújtó oktató-
inkat.
Tavalyi megtakarításainkból és az idei felújítási keretünkön lévő pénzből •	
nyáron megkezdhetjük a kari főépületünk belső felújítását.  
A karnak sikerült megállapodnia a KTK-val az előző tanévekről maradt átok-•	
tatási tartozás méltányos rendezésében.
Átoktatási megállapodást kötöttünk az Természettudományi és Technológiai •	
Karral, az Informatikai Karral, az AGTC két karával, valamint a TEK-en 
keresztül a DRHE-mel.
Arra törekedtünk, hogy saját karunk oktatói állományába integráljuk a nyelvi •	
képzést, amelyet egyrészt a hatékonysági és minőségi, másrészt gazdaságossági 
szempontok indokoltak. Ha az INYK átalakítása megtörténik, akkor ez remél-
hetőleg nagyobb mozgásteret biztosít a karnak a nyelvtanárok alkalmazását il-
letően.
Régen esedékes feladatunkat teljesítettük azzal, hogy arányosítottuk a nappali •	
és a levelező költségtérítéses órákon tartott oktatás díjazását.
Sikerült elérni, hogy a könyvtári költségvetésünk terhére kurrens jogi szakadat-•	
bázisokat fizessünk elő.
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Ünnepe című DAB programsorozat keretében doktoranduszaink előadása, 
kerekasztal beszélgetés Dr. Berényi Dénes akadémikussal.
2009. december 8., 2010. március 23. – Pályakezdők a munkaerőpiacon •	
címmel oktatóink részvételével kerekasztal-beszélgetés (Tálcán a világ! című 
rendezvénysorozat, DE TEK).
2010. március 5. – „A büntető ítélet igazságtartalma” tudományos konferencia •	
(Büntető Eljárásjogi Tanszék).
2010. március 31. – Indonéz-Magyar Konferencia, melynek keretében •	
Mangasi Sihombing indonéz nagykövet előadást tartott „Indonézia gazdasági, 
kulturális és oktatási helyzete” címmel.
2010. április 6-10. – Tudományos Hét: Büntetőjogi és nemzetközi jogi jog-•	
esetmegoldó verseny; tanszéki tudományos diákkörök; Polgári Eljárásjogi 
Activity és ELSA detektív játék.
2010. május 5. – Finn-Magyar Konferencia (Jogtörténeti Tanszék).•	
2010. május 21. – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori •	
Iskola VII. Doktorandusz Konferenciája. A konferencián három jogi kar 
doktoranduszai vettek részt. A nyitóelőadást Dr. Kovács Péter egyetemi tanár, 
alkotmánybíró tartotta.

2010. május 13. – VI. Országos európai uniós jogi perbeszédverseny. Hallga-•	
tóink nyerték meg az 1. helyezettnek járó VI. Miskolci EU Vándorkupát, il-
letve hallgatóinké lett a III. helyezés és „a leginvenciózusabb csapat” különdíja.

Gazdálkodás
A hallgatói létszámunk emelkedésére tekintettel csökkenő állami normatív •	
támogatási mérték mellett is növelni tudtuk az egyetemnek a kar után járó 
állami támogatást (hozzávetőleg 14 millió forinttal). Ez természetesen több 
oktatási feladattal is jár, ugyanakkor a TEK tanács által meghatározott kari 
költségvetésünk érdemben nem növekedett.
A kar a 2009. évben 27 millió, a 2010. évben pedig 56 millió forint ránk jutó •	
állami támogatás átengedésével járult hozzá a nehezebb helyzetben lévő karok 
működéséhez.
A saját bevételünk tervezett összege nagyjából megegyezik a tavalyi összeggel. •	
Sajnos, ez egy bizonytalan bevételi forrás, nincs semmi garanciánk arra, hogy a 
jövőben is tartani tudjuk ezt a saját bevétel arányt.
Sikerként könyvelhetjük el, hogy ebben az évben – fegyelmezett gazdálko-•	
dásunknak és a TEK GI segítségének köszönhetően – a saját bevételünk egy 
részét úgy csoportosíthattuk át, hogy a jövő évtől több oktató bérét tudjuk 
állami támogatásra tervezni. 
A saját bevétel fentiek szerinti hasznosítása miatt, a tavalyi évhez képest sokkal •	
kisebb mértékben honoráltuk a többlet munkateljesítményt nyújtó oktató-
inkat.
Tavalyi megtakarításainkból és az idei felújítási keretünkön lévő pénzből •	
nyáron megkezdhetjük a kari főépületünk belső felújítását.  
A karnak sikerült megállapodnia a KTK-val az előző tanévekről maradt átok-•	
tatási tartozás méltányos rendezésében.
Átoktatási megállapodást kötöttünk az Természettudományi és Technológiai •	
Karral, az Informatikai Karral, az AGTC két karával, valamint a TEK-en 
keresztül a DRHE-mel.
Arra törekedtünk, hogy saját karunk oktatói állományába integráljuk a nyelvi •	
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A TEK GI révén hozzánk telepített SAP program segítségével követni tudjuk a •	
kar kiadásait és bevételeit.
A költségeink csökkentése érdekében normatív feltételekhez kötöttük az ok-•	
tatók belföldi és külföldi utazásainak térítést, valamint limitáltuk annak ösz-
szegét.
Bevezettük a karon a központi nyomtatást, amellyel csökkenteni tudtuk az •	
irodai jellegű kiadásainkat.
A TEK által részünkre biztosított forrásból sikerült megoldani az oktatatók •	
által használt számítógépek cseréjét és a géppark bővítését. A hallgatók által 
használt számítógépek közül 11-en monitor cserét tudtunk végrehajtani.
Tanszékeink egy része vissza tudott költözni a felújított és kibővített ún. Inku-•	
bátorház épületébe. Sajnos, ezzel együtt a TEK más célra hasznosításba vette 
az informatikai tantermünket, így ezeknek az óráknak a megtartása egyelőre 
nincs megoldva.
A TEK szervezésével és finanszírozásával megkezdődik az alagsor hibáinak ki-•	
javítása.

Bölcsészettudományi Kar

A Kar vezetői
Dékán

Dr. Laczkó Tibor•	
Dékánhelyettesek

Dr. Maticsák Sándor •	 oktatási dékánhelyettes
Dr. Pelyvás Péter •	 tudományos és külügyi dékánhelyettes
Dr. Münnich Ákos •	 dékáni gazdasági megbízott

Karunk rugalmasan és eredményesen állt át a bolognai rendszerre: jelenleg 19 
BA szakon oktatunk, 18 diszciplináris MA és 9 tanári MA szakunk van. Mester-
szakjaink első évfolyama 2009 szeptemberében indult. Az előző évekhez hasonlóan 
megőriztük országosan is kiváló minősítésünket: az összes kar HVG-s rangsorában 
a 3.-5. helyen, a bölcsészettudományi karok versenyében a 2. helyen vagyunk az 
ELTE-BTK mögött. Jelen körülmények között komoly kihívást jelent ennek a szín-
vonalnak a megőrzése. 

Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
Megalakult a DTT, (Dékáni Tanácsadó Testület) a dékán informális tanácsadó •	
testülete, a kari döntés-előkészítő és döntéshozatali folyamatok elősegítése ér-
dekében. 
A tavaly elkészült oktatói követelményrendszerrel összhangban, annak mintegy •	
kiegészítéseképpen, megindult az oktatói előlépések objektív kritériumrend-
szerének kidolgozása. A munka várhatóan 2010 szeptemberében-októberében 
befejeződik.
A doktori képzésben az iskolák sikeres akkreditációját követően elindult annak •	
a változásnak az előkészítése, hogy néhány éves távlatban (a 2014-ben esedékes 
következő akkreditáció idejére) a karon meg kell teremteni az önálló (doktori 
program szintű) szociológia doktori képzés személyi és szervezeti feltételeit, va-
lószínűleg a Humán Tudományok Doktori Iskola átszervezésével, illetve ketté-
osztásával.
A Bölcsészettudományi Kar Tanácsa elfogadta a Történelmi Intézet új •	
SZMSZ-ét, amely a tanszékek névváltozásán túl tartalmazza azt a szervezeti 
változást is, amelynek értelmében a Klasszika-filológia Tanszék betagozódik a 
Történelmi Intézetbe és annak egyik tanszékeként működik tovább. A Törté-
nelmi Intézet tanszékei:

Egyetemes Történeti Tanszék,   •	
Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék,       •	
Ókortörténeti Tanszék,      •	
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Modernkori Magyar Történeti Tanszék,       •	
Klasszika-filológia Tanszék.•	

A BTK Kari Tanácsa jóváhagyta a döntést a kari Idegen Nyelvi Központ (INYK) •	
megalakításáról. A karközvetlen önálló egység fő feladata a nyelv vizsgával nem 
rendelkező hallgatók felkészítése az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Az INYK 
a BTK idegen nyelvi intézeteinek és tanszékeinek együttműködése keretében 
jön létre és működik. Az érintett egységek és az INYK szakmai együttmű-
ködést folytatnak, tevékenységeik egymást kiegészítik. Tekintve, hogy karunk 
egyik fő erőssége a sokszínű nyelvoktatás − jelenleg 15 idegen nyelv tanítására 
képes a kar oktatói állománya −  célszerű a nyelvoktatás népszerűsítése, az 50 
kredites specializációkra/minor sza kok ra való felkészítés és a nyelvórák össze-
hangolása érdekében egy olyan központot lét re hozni, amely általában is felel a 
karon folyó – nem szakos – nyelvoktatásért. 
Megújult a kari honlap. Új funkciók kaptak helyet: jelszóval védett oldalakat •	
hoztunk létre a bizottságok, testületek számára; hírek, események, oktatók ön-
életrajza és publikációs jegyzéke, díszdoktorok, akadémikusok, üzenőfal. A Ta-
nulmányi Osztályon megújult az oktatási, hallgatói ügyek intézésének rendszere, 
kérvénysablonok, aktuális hírek és rangsorolási szempontrendszer érhető el.
A Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2010. május 6-án tartotta dékánvá-•	
lasztó ülését. Az ülés határozata alapján 2010. július 1-jétől 2013. június 30-ig 
Dr. Papp Klára professzor asszony lesz a kar új dékánja.

Humánpolitika
Karunk professzori gárdája örvendetes módon bővült, ami egyrészt doktori •	
iskoláink megerősödését szolgálja, másrészt jelentősen emeli a kar kiválósági 
mutatóit. Az idén Köztársasági Elnök Úr egyetemi tanárrá nevezte ki:

Selmeczi Kovács Attilá•	 t (Néprajzi Tanszék - új alkalmazás) és
Münnich Ákos•	 t (Pszichológiai Intézet - előléptetés).

A Debreceni Egyetem Szenátusa a Bölcsészettudományi Kar felterjesztésére •	
díszdoktorrá avatta Veikko Anttonent, a finnországi Turkui Egyetem profesz-
szorát, az összehasonlító vallástudomány és a vallásantropológia nemzetközi 
hírű kutatóját. Veikko Anttonen közel 3 évtizede közvetlen, napi szintű 
szakmai kapcsolatban áll a BTK Néprajzi Tanszékével az egyetemi képzés, a 
doktori program és a tudományos kutatás minden szintjén. A finnországi és 
a nemzetközi tudományos élet aktív és elismert képviselője, számos szakmai 
testület tagja és vezető tisztségviselője.
Karunk két professor emeritusi felterjesztést kezdeményezett: •	 Imre László 
(Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) és Barta János (Történelmi 
Intézet) személyében.

Új adjunktusi kinevezések a karon: •	
Horváth Andrea •	 (Germanisztikai Intézet),
Nagy Éva•	  (Néprajzi Tanszék), 
Kálai Sándor •	 (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

A Bölcsészettudományi Kar és az ELTE Konfuciusz Intézete együttműködési •	
szerződést kötött a 2009/2010-es tanévtől kezdődően, melynek eredmé-
nyeként az őszi félévben elindult karunkon a kínai nyelv oktatása. Karunk 
kínai lektort kap a Konfuciusz Intézetből, akinek a közreműködésével a hall-
gatók ingyenesen, szabadon választható tantárgyként tanulhatják a kínai 
nyelvet. A távlati tervekben szerepel a képzés kibővítése, a középhaladó színtű 
oktatás  anyanyelvű tanárok közreműködésével.

Az oktatói, kutatói és hallgatói munka elismerése 
Partnerintézményként a Debreceni Egyetem is •	 CEEPUS Miniszteri Díjban 
részesült a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram sikeres koordinálásáért. 
A hálózat koordinátora a Debreceni Egyetemen karunk oktatója, Dr. Pusztai 
Gábor, a Néderlandisztika Tanszék vezetője. A hálózat fő profilja a holland 
nyelv és kultúra szakos, valamint magyar (ill. hungarológia) szakos hallgatói 
és oktatói mobilitás, de a nem Magyarországon tanuló magyar-, és a nem szláv 
országban tanuló szlávnyelv-szakosok is pályázhatnak. Több nyári egyetem 
is megvalósult már a program keretében és a közös tanterv-, valamint tan-
anyag-fejlesztésnek is jó alapul szolgál az együttműködés. A CEEPUS (Central 
European Exchange Program for University Studies) eredményeinek mind 
szélesebb körű megismertetését és alkalmazását jutalmazó Miniszteri Díjat 
2001-ben alapította a Miniszteri Konferencia. Az elismerést valamennyi tag-
ország szakértőinek közös döntése alapján ítélik oda a legjobb hálózatnak.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem•	  kitüntetést kaptak nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából:

  Bársony István, • a Történelmi Intézet docense
  Tímár Lajos,•  a Történelmi Intézet docense
  Lieli Pál,•  az Angol-Amerikai Intézet adjunktusa 

A tanévnyitón adták át •	 Kozma Tamás professor emeritusnak a Debreceni 
Egyetemért Emlékérmet. Kádár Anett Julianna (V. évf. olasz) és Király 
Péter (végzett politológia) Pro Scientia Aranyérmet kapott, Szirák Péter 
Mestertanár Aranyérmet. A Pszichológiai Intézet Atlantis programja 
Excellence in Mobility kiválósági elismerésben részesült – további 4 évig 
folytatható minden további pályáztatás nélkül.
Az egyetem novemberi Doktoravató ünnepi tanácsülésén •	 Takács Péter, a 
Történelmi Intézet nyugalmazott egyetemi docense címzetes egyetemi tanári 
kinevezést vehetett át.
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is megvalósult már a program keretében és a közös tanterv-, valamint tan-
anyag-fejlesztésnek is jó alapul szolgál az együttműködés. A CEEPUS (Central 
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Egyetemért Emlékérmet. Kádár Anett Julianna (V. évf. olasz) és Király 
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Kertész András •	 professzor és kutatócsoportja Az Év Tudományos Publikációja 
Aranyérmet kapott. 
A•	  Debreceni Egyetem Publikációs Díja 2010. évi kitüntetetését a bölcsészet- 
és társadalomtudományok területén Szabó Ildikó egyetemi tanár kapta.
A Szenátus •	 professzor emeritusi címet adományozott Barta Jánosnak, a Tör-
ténelmi Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának és Imre Lászlónak, a Magyar 
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának.
A •	 Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíjat adományozott 
2010. január 22-én a Magyar Kultúra Napján Tóth Valériának, a Magyar 
Nyelvtudományi Intézet adjunktusának és Orbán Lászlónak, aki a DE és az 
MTA közös textológiai kutatócsoportjának kutatója.
A •	 Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai közé választotta Solymosi 
Lászlót, a Történelmi Intézet professzorát és Varga Pált, a Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet professzorát.
A •	 Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai lettek: Görömbei András, a 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professzora és Kertész András, 
a Germanisztikai Intézet professzora.
S. Varga Pál, • a BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet profesz-
szora Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat kapott a klasszikus magyar iro-
dalom területén végzett tevékenységéért.

Kari kitüntetések
A BTK Dékánjának Elismerő Oklevele

Dr. Molnár Anna•	  docens
Dr. Szabó Tibor•	  docens
Dr. Czibere Ibolya •	 tanársegéd
Dr. Csoba Judit•	  docens
Kiss Erika•	  ügyvivő-szakértő

A BTK Dékánjának Dicsérete
Feketéné Balogh Mariann •	 könyvtáros
Dr. Szekeres Csilla•	  adjunktus
Sebestyén Attila•	  oktatásszervező
Dr. Marádi Krisztina•	  adjunktus
Dr. Hidegkuti István•	  adjunktus

A Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Elismerő Oklevele
Majoros Krisztián•	  V. német-biológia hallgató
Vass Eszter•	  III. germanisztika hallgató

Bánki Ágnes•	  PhD hallgató
Liktor Eszter •	 V. francia-angol hallgató
Szabó Orsolya Zsuzsanna•	  V. angol- kommunikáció hallgató
Bujdosó Ágnes•	  V. francia-kommunikáció hallgató
Kiss Boglárka •	 V. angol-magyar hallgató
Áfra János •	 III. magyar (filozófia minor) hallgató
Máté Éva Gyöngy •	 V. angol-kommunikáció hallgató
Nyirő Nikolett Szabina•	  III. szabad bölcsész (komm. szakirány) hallgató
Szabó Barbara Éva •	 III. szabad bölcsész hallgató
Dorogi Zoltán•	  V. történelem-földrajz hallgató
Hegedűs Zoltán •	 III. szabad bölcsész hallgató
Virágos Fruzsina•	  III. angol-programtervező informatikus hallgató
Papp Judit •	 V. szociológia hallgató
Mihele Nóra•	  V. angol hallgató
Benda Gyöngyi•	  V. angol-kommunikáció hallgató
Váradi Beáta•	  V. angol-kommunikáció hallgató
Munkácsi Edit •	 V. pedagógia hallgató

Hallgatói kiválóság
A tanév során 30 fő részesült köztársasági ösztöndíjban, 32-en pedig kiemelt szak-

mai ösztöndíjat kaptak. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó programjában, a 
DETEP-ben 121 hallgatónk vesz részt. Dr. Pete László kari koordinátor szerkesz-
tésében megjelent a Juvenilia III., a Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája, 
amely tartalmazza 29 hallgatónk 27 tanulmányát, melyek a XXIX. OTDK helye-
zett és díjazott dolgozatai. A Diplomaosztó ünnepségen a DETEP keretében plusz 
tanulmányi kötelezettségeiket sikerrel teljesített hallgatók oklevélben részesültek: 

Áfra János •	 (magyar) 
Barna Péter•	  (magyar)
Szücs Erika Kiersten •	 (kommunikáció- és médiatudomány)
Bujdosó Ágnes•	  (francia-kommunikáció)
Kádár Anett Julianna•	  (olasz)
Kiss Boglárka •	 (angol-magyar)
Liktor Eszter (•	 angol-francia)
Máté Éva Gyöngy •	 (angol-kommunikáció)
Szabó Orsolya Zsuzsanna •	 (angol-kommunikáció)
Szabó Tibor•	  (angol-történelem)
Szabó-Zsoldos Gábor •	 (néprajz-történelem)
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Életének 87. évében 2010. március 26-án elhunyt •	 Niederhauser Emil 
Széchenyi-díjas történész, akadémikus, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem 
díszdoktora. Haláláig az MTA Történettudományi Intézetének tudományos 
tanácsadója volt, 1951-től kelet-európai és egyetemes történelmet tanított a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Személyében 
Kelet-Európa történetének világhírű szakértője, az összehasonlító Kelet-
Európa-kutatás hazai megalapozója távozott körünkből.

           
Oktatás

A karon 2006 óta 16 alapszakon folyik képzés, közülük három (germanisztika, 
roma nisz ti ka, szlavisztika) két-két szakiránnyal működik, így összességében 19 sza-
kon oktatunk. Az el múlt években nem indítottunk új alapszakokat, elsődleges fel-
adat a képzési struktúra meg sz i lár dítása és a mesterképzés bevezetése volt.

Alapképzés (BA)
A kétciklusú képzés bevezetése óta eltelt négy évben a kari szakstruktúra jelentős 

át ala ku lá son ment végbe. A felvettek több mint 13%-a angol szakra került be, ez 
a szak mára egy ér tel műen kari listavezetővé vált. A többi nagy szak: a történelem, 
a szabad bölcsészet, a magyar, a német. Évről évre nő a kommunikáció (a 2007-
es 30 fős in du lás óta 70 fős évfolyamok vannak), a pszichológia és az andragógia 
létszáma. A szociális munka és a szociológia összlétszáma stagnál, de a szo cio lógia 
korábbi népszerűségét a szociális munka vette át. Meg bíz ha tó an teljesít a pedagógia, 
növekszik a politológia, enyhén csökken a néprajz iránti ér dek lő dés. Négy év alatt 
kétszeresére nőtt az orosz létszáma (11 > 21), töretlenül fejlődik a né der landisztika 
(7 > 18), kis felfutás után stagnál az olasz ( 13 > 25 > 11).

Három szakunkon (francia, lengyel, ókori nyelvek és kultúrák) a jelentkezők száma 
jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest. 

Az alapképzés nappali tagozatára felvettek szakonkénti létszáma a múlt  évben:
2009

01. anglisztika 120
02. történelem 74
03. szabad bölcsészet 51
04. pszichológia 85
05. magyar 61
06. germanisztika/német 51
07. kommunikáció 71
08. andragógia 54

09. szociális munka 40
10. szociológia 23
11. pedagógia 30
12. néprajz 21
13. politológia 28
14. szlavisztika/orosz 21
15. romanisztika/olasz 12
16. romanisztika/francia 6
17. germ./néderlandisztika 18
18. szlavisztika/lengyel 0
19. ókori nyelvek és kult. 0

Összesen 766

Jelenleg a karon ötvenegy féle 50 kredites képzés (szakirány, minor szak, 
specializáció) fo lyik. Közülük 7 kifutó képzés, a 44 aktív képzés megoszlása: 
15 minor szak, 7 szakirány, 22 spe cializáció. Összesen 649 hallgató vesz részt a 
képzésben (ebből a nem kifutó képzésekben 606) 2009-ben még 713 diák vett fel 
50 kredites képzést. A ki lenc százalékos visszaesés annak tudható be, hogy az elmúlt 
időszakban egyre több hallgatót ve szünk fel osztatlan, 180 kredites képzésre, nekik 
tehát nincs lehetőségük specializációt stb. választani.

Levelező képzésben jelenleg 10 szakon folyik képzés (pszichológia, szociális 
munka, and ra gógia, kommunikáció, történelem, anglisztika, politológia, pedagógia, 
néprajz, szabad böl csé szet). 

Diszciplináris mesterképzés (DMA)
Jelenleg 16 szakunk van akkreditálva, közülük a jelentkezési adatok tükrében 2010 

szep tem berében 15 indulhat el. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. 
január 22-i ülésén támogatta a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének 
diszciplináris MA-kérelmét. Így kommunikáció- és médiatudományi diszciplináris 
mesterszak indulhat 2010 őszétől a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 
A MAB 2010. március 26-i határozata értelmében akkreditálták az andragógia és a 
digitális böl csé szet mesterszakokat is, valamint beadtuk a hungarológia MA kérelmét 
is. Terveink között szerepel a poli to lógia és a fordító MA akkreditálása.
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Oktatás
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2009-ben a 15 akkreditált szakunk közül 13 mesterszakon indult meg a képzés.
történelem 39 esztétika 13

pszichológia 26 német nyelv és 
irodalom 

12

anglisztika 18 szociálpolitika 11
magyar nyelv és 

irodalom 
17 neveléstudomány 9

amerikanisztika 16 finnugrisztika 7
szociológia 15 filozófia 5

néprajz 14 összesen: 202 

Szociálpolitika szakon – a hét féléves képzésből adódóan – keresztféléves képzést 
is hirdettünk: 2010 feb ruár jában 16-an kezdték meg tanulmányaikat e szakon.

Levelező tagozaton négy szakon 34 hallgató nyert felvételt (pszichológia, nép rajz, 
neveléstudomány, anglisztika).

 
Tanári mesterképzés (TMA)

A tanárképzés országos szinten is és egyetemi szinten is válságban van. A tanár-
képzés presztízsének visszaállítása alapvetően magasabb, kormányzati szin teken 
dől(het) el, de nekünk is komoly szerepünk van benne. Ennek érdekében célsze-
rű lenne fel állítani egy kari tanárképzési csoportot. 2011 februárjától tervezzük a 
három féléves tanárképzés be indítását. Ez a disz cip lináris MA utáni 90 kredites 
modult jelenti, melyre a hallgatóink körében – az egy sza kos ság ellenére is – komoly 
igény mutatkozik. 

Mindezek mellett természetesen folytatni kell a tanári mesterszakok akkreditálá-
sát. Alap vető célunk itt is ugyanaz, mint a diszciplináris MA-k esetében: minden 
tanárképes sza kon lehetővé kell tenni az alapképzés utáni továbbhaladást. A közel-
múltban beadtuk a nép- és honismerettanár sza kos kérelmet, s készül a filozófiatanár, 
a magyar mint idegen nyelv tanár és a mul tik ul tu rá lis nevelés tanára szak akkreditációs 
anyaga.

A tanárképzés ismert problémái a felvételi és jelentkezési lét szá mok ban is meg-
mu tat koz nak, hiszen 2009-ben mindössze 32 nappali tagozatos hallgatót tudtunk 
fel venni.

1. szak 2. szak 
angoltanár 7 5

magyartanár 6 7
némettanár 9 2

pedagógiatanár 1 4
történelemtanár 9 14

Összesen 32

Levelező tagozaton csak az angol- és némettanár szakokon indult el 2009-ben az 
egyéves kép zés (32 és 12 fővel). 

Szakirányú továbbképzés (SzTK)
A karon 2009 végéig kétféle szakirányú továbbképzés működött. Az egyik a 

pedagógus szak vizsgás képzés, mérés-értékelés, mentálhigiéné és tehetségfejlesztés 
specializációkkal, a másik SzTK-csoportban jelenleg csak az angol kul tu rális és euró-
pai uniós szakfordító képzés működik.

2010 tavaszán kilenc kérelmet adtunk be: hat idegen nyelvi fordító és referens anya-
got (olasz, francia, német, holland, lengyel, orosz), két jelnyelvi kérelmet (jelnyelv-
tanár és jel nyelv tolmács) és a magyar mint idegen nyelv SzTK-t. A jel nyelv kép zés ki-
emelt fontosságú, célkitűzésünk, hogy karunk a jelnyelvoktatás kelet-ma gyar országi 
központjává váljon. Ennek érdekében rövidesen be kellene adni egy újabb kérelmet, 
a jelnyelvi asszisztens SzTK-t, amellyel a tervek szerint teljessé tehetjük a képzési 
vertikumot. 

Júniusban kerül az egyetem Szenátusa elé a kulturális animáció, a művelődésszerve-
ző és a felnőttképzési szakirányú továbbképzések anyaga is.

Felsőfokú szakképzés (FSz)
2010 szeptemberétől újabb szakirányú továbbképzésekkel gazdagodik a 

Bölcsészettudományi Kar képzési struktúrája, az Idegennyelvi kommunikátor és 
a Sportkommunikátor szakirányú továbbképzések mellett a  Fordító és referens 
szakirányú továbbképzés is elindul hat nyelvből, melyre az olasz, francia, holland, 
lengyel, orosz, német alapszak után lehet jelentkezni. 
 A megszerezhető képzettség neve, a választott nyelvtől függően:

francia nyelvi referens és fordító•	
holland nyelvi referens és fordító•	
lengyel nyelvi referens és fordító•	
német nyelvi referens és fordító•	
olasz nyelvi referens és fordító•	
orosz nyelvi referens és fordító•	

Olyan szakembereket szeretnénk képezni az új levelező rendszerű, két féléves 
képzés keretében, akik a választott idegen nyelvet készség szinten tudják alkalmazni 
az intézményi ügyvitelben, külföldi partnerek fogadásakor, valamint nem 
kimondottan szaknyelvi fordítás és tolmácsolás során, ugyanakkor ismerik a jogi és 
európai uniós szakszókincs legfontosabb elemeit is. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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A DE BTK szakstruktúrája
(a tervezett szakok dőlt betűkkel szedve, zárójelben)

BA Diszciplináris MA Tanári MA
andragógia andragógia

anglisztika
anglisztika angoltanár

amerikanisztika
germanisztika / német német / (fordító?) némettanár

germanisztika / 
néderlandisztika

(fordító)

kommunikáció és 
médiatudomány

kommunikáció és 
médiatud.

magyar
magyar magyartanár

finnugor
(magyar mint idegen nyelv 

t.)
néprajz néprajz (nép- és honismeret tanár)

ókori nyelvek és kultúrák latin latintanár
pedagógia neveléstudomány pedagógiatanár
politológia (politológia)

pszichológia pszichológia
romanisztika / francia (fordító) franciatanár
romanisztika / olasz (fordító) (olasztanár?)

szabad bölcsészet
filozófia (filozófiatanár)
esztétika

szlavisztika / lengyel 
szlavisztika /(fordító?)

orosztanár
szlavisztika / orosz lengyeltanár
szociális munka szociálpolitika

szociológia szociológia
történelem történelem történelemtanár

digitális bölcsészet
(hungarológia)

Szakirányú továbbképzések
Pedagógus szakvizsgás képzés: 

mérés-értékelés specializáció, vezetőtanári specializáció, mentálhigiéné •	
specializáció, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás specializáció, vezetői kompe-
tenciák specializáció;

etika specializáció, 19–20. századi filozófia specializáció, francia specializáció, •	
hon- és népismeret spe cia li záció, latin specializáció, magyar nyelv és irodalom 
specializáció, német specializáció, történelem spe cia li záció, vallástudomány 
specializáció.

Egyéb, akkreditált szakirányú továbbképzések:
üzleti angol kommunikáció, német nyelvű kommunikációs- és információs •	
technológia, kulturális és európai uniós szakfordító;
idegen nyelvi fordító és referens (olasz, francia, német, holland, lengyel, •	
orosz); 
jel nyelv tolmács.•	

Beadva az Oktatási Hivatalhoz:
jelnyelvtanár;•	
magyar mint idegen nyelv;•	
kulturális animáció, felnőttnevelés, művelődősszervező.•	

Felsőfokú szakképzés
kommunikátor felsőfokú szakképzési szak: idegennyelvi kommunikátor és in-•	
tézményi kommunikátor;
sportkommunikátor.•	

Doktori iskolák
Humán Tudományok Doktori Iskola;•	
Irodalomtudományok Doktori Iskola;•	
Nyelvtudományok Doktori Is ko la•	
Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola.•	

Doktorképzés
A 2009 őszén lezárult akkreditációs folyamatban a MAB a Bölcsészettudományi 

Kar mind a 4 doktori iskoláját megfelelőnek találta és 2014-ig akkreditálta. Mind-
ezt komoly szervező és humánpolitikai munka előzte meg. A kar már 2010-ben 
elkezdte annak vizsgálatát, hogy a 2012-ben kilépő két aktív egyetemi tanár törzsta-
got (Molnár Péter – pszichológia és Szabó László Tamás – neveléstudományok) milyen 
módon és milyen ütemben pótolja.

Pályázati tevékenység
A kar aktívan részt vett mind a kutatóegyetemi pályázatok, mind a doktori képzés 

segítését szolgáló TÁMOP 4.2.2.B-10/1 pályázat elkészítésében. Ezek a pályázatok, 
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ha megvalósulhatnak, jelentős segítséget adhatnak a kar kutatómunkájának erősí-
tésében.

A BTK 2009-ben beadott TÁMOP 4.2.1 jelű elektronikustananyag-fejlesztési 
pályázata, bár sikeres volt, forráshiány miatt (és valószínűleg azért is, mert nem a 
preferált területekre irányult) tartaléklistára került és eddig semmilyen támogatásban 
nem részesült.

Rendezvények
A Bölcsészettudományi Kar hagyományosan nagy aktivitást mutat konferenciák, 

tudományos ülések rendezésében. Ebben az évben is számos rendezvényünk volt, 
közöttük – a teljesség igénye nélkül − az alábbiak:

„Lebenswelt und Technik” címmel filozófiai konferenciát rendezett •	 Prof. Dr. 
Rózsa Erzsébet, a Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskolá-
jának vezetője és Prof. Dr. Michael Quante, a Kölni Egyetem oktatója - neves 
magyar és külföldi oktatók részvételével Debrecenben 2009. szeptember 24. és 
26. között.
Október 20-án az ELTE egy konferenciát rendezett •	 Mit ér a bölcsészdiploma? 
címmel a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudo-
mányegyetem és a Miskolci Egyetem, továbbá öt vállalat részvételével, mely 
arra volt hivatott, hogy biztos képet adjon az első bolognai rendszerben végzett 
bölcsészek elhelyezkedéséről. A nagy sajtóvisszhangot kapott rendezvényen a 
munkaerőpiac résztvevői (munkáltatók, munkaközvetítők) kiemelték, hogy a 
bölcsészek értékesek általános műveltség, tanulni tudás, képezhetőség szem-
pontjából, jól alkalmazhatók különféle területeken, és felajánlották együttmű-
ködésüket: szívesen szorosabbra fűzik a kapcsolatot az egyetemekkel, tájékoz-
tatók, bemutatók, szakmai egyeztetések és képzési programok tekintetében.
Idén Debrecenben került megrendezésre a 9. •	 Nemzetközi Magyar Nyelvészeti 
Konferencia (9th International Conference on the Structure of Hungarian 
- ICSH9). A konferenciát a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézete és 
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke szervezte az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetével, a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munka-
bizottságával, valamint a Magyar Anglisztikai Társasággal karöltve.
Az MTA Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok In-•	
tézete, az MTA Debreceni Területi Szakbizottsága és a Magyar Pedagógiai Tár-
saság szeptember 18-19-én Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek 
címmel rendezték meg a VI. Kiss Árpád Emlékkonferenciát.
Az Erdély-történeti Alapítvány kétnapos •	 Székely konferenciát rendezett október 
2-án a Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Debrecemi Egyetem Történelmi Intézete, a Debreceni Egyetem 

Történelmi Doktori Programja, valamint a DE Hallgatói Önkormányzata tá-
mogatásával.
„Az európai műveltségről” • címmel DAB szakbizottsági rendezvény volt „A 
Magyar Tudomány Ünnepe – 2009” keretében november 26-27-én a Nem-
zetközi Neolatin Társaság IANLS) negyven – a magyar egyesület (Hungaria 
Latina) tíz éve tiszteletére. A vendéglátó a debreceni műhely (Klasszika-filo-
lógiai Tanszék és Sectio Debreceniensis) volt. 
2009. november 20-án, az Erdélyi Múzeum Egyesület fennállásának 150. év-•	
fordulóját ünneplő tudományos ülésen dr. Orosz István akadémikus, a Magyar 
Történelmi Társulat elnöke tartott előadást. Az ünnepségen a kapcsolatok ápo-
lásáért – amely dr. Orosz István, dr. Barta János és dr. Papp Klára intézetigaz-
gatóságának idejét jelenti – a DE Történelmi Intézete Mikó Imre emlékérmet 
kapott. 
A Tudomány Ünnepe alkalmából idén is sor került a kar újonnan kinevezett •	
professzorainak hagyományos bemutatkozó előadásaira. A rangos esemény 
előadói voltak: Hévizi Ottó, Bényei Tamás, Hoffmann István,  Gesztelyi Tamás, 
Papp Klára, Szabó Ildikó.
„Nagypolitika és hétköznapok Mátyás országában”•  címmel a BTK Történelmi 
Intézete a Déri Múzeummal közös szervezésben előadásokkal egybekötött „re-
neszánsz délutánt” tartott október 7-én.
Kazinczy Ferenc és kora jubileumi tudományos konferenciát • rendezett a Balassi 
Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, a DE–MTA Klasszikus Magyar Iro-
dalmi Textológiai Kutatócsoport, a MTA Irodalomtudományi Intézete és a 
Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Kazinczy 
Ferenc születésének 250. évfordulóján októberben.
Kerekasztal-beszélgetésre•  került sor a hazai szociológiai képzőhelyek vezetői és 
képviselői részvételével  a Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszéken novem-
berben.
A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája és közgyűlése • volt karunkon no-
vemberben.
A DExpo-n•  nyitott intézetek és tanszékek várták az érdeklődőket a BTK-n. Az 
érdeklődő diákok betérhettek a könyvtárakba, irodákba, s ott a kollégák, hall-
gatók, PhD-hallgatók, rendhagyó órákkal, hallgatói élménybeszámolókkal fo-
gadták őket.
A DE BTK HÖK szervezője volt az ország kommunikáció szakos egyetemi •	
hallgatóinak összefogásából született kétnapos konferenciának, a MEDIA 
2009-nek, mely egy asztalhoz ülteti a magyar médiavilág szakmai és közéleti 
szereplőit, hogy egymással különböző témákban konzultáljanak és vitatkoz-
zanak. 
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A BTK Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszéke és a •	
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ  
közös rendezvénye volt a Méliusz Nyelvi Nap, amelynek fókuszában a latin 
nyelv állt.
A japán kultúra és harcművészetek bemutatására került sor egy egész napos •	
rendezvény keretében. 
A DE BTK Történelem Doktori Program és a Debreceni Egyetem Történész •	
Hallgatók Egyesülete Japán-magyar kapcsolatok címmel tartott színvonalas ren-
dezvénysorozatot a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 140. és 
újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából.
A Szlavisztikai Intézet vendégeként a nemzetközi hírű •	 Jevgenyij Popov orosz író 
tartott előadást. 
2010. március 5-én egyetemünkre látogatott •	 Robert Milders, a Holland Ki-
rályság nagykövete és Jan Kennis kulturális attasé. A holland diplomácia 
képviselői először a Néderlandisztika Tanszéken tájékozódtak a szak helyze-
téről, és beszélgetést folytattak a tanszék vezetőjével, dr. Pusztai Gáborral, és 
az oktatókkal. Ezt követően találkoztak dr. Debreczeni Attila tudományos 
rektorhelyettessel, majd eszmecserét folytattak dr. Laczkó Tiborral, a BTK dé-
kánjával. A beszélgetések során a jelenlegi együttműködés és annak folytatása 
mellett elismerően szóltak a Néderlandisztika Tanszék eredményeiről.
A •	 Fiume konferencia 2010 márciusában a Déri Múzeum és a Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézetének közös rendezvénye volt.
2010. március 30-31-én került megrendezésre a •	 X. Epigraphicai Kerekasztal / 
Xe Table ronde de l’épigraphie grecque et latine, a DE BTK Ókortörténeti 
Tanszék szervezésében.
A•	  DE BTK Történelem Doktori Program és a DE BTK HÖK szervezte a IV. 
Információs Társadalom Kerekasztalt 2010. május 14-én.
Debrecen arcai: Médiareprezentációk és városmarketing-stratégiák•  címmel konfe-
renciát szervezett a BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéke a város 
és az egyetem támogatásával 2010. május 28-29-én. 
A Bölcsészettudományi Kar, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet és •	
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata konferenciát rendezett Tamás Attila 
emeritus professzor, Debrecen város díszpolgára 80. születésnapja tiszteletére. 

Felvételi
A 2009-es felvételi eljárás keretében alapképzésre összesen 1014 főt vettünk fel, 

ebből 766 főt nappali, 248 főt levelező tagozatra. A diszciplináris mesterképzést 
nappali tagozaton 202 fő, levelező tagozaton 34 fő kezdhette meg. A tanári mes-
terképzésre összesen 76 jelentkező nyert felvételt (nappali tagozatra 32 fő, levelező 
tagozatra 44 fő).

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

A kar vezetői
Dékán
•	Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár
Dékánhelyettesek 
•	Kissné dr. Korbuly Katalin főiskolai docens
•	Hovánszki Jánosné főiskolai docens 

A 2009/2010. tanév felvételi adatai
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A 2009/2010. tanév főbb eseményei
Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben

Az egyetemi karrá váláshoz új szimbólumok járultak: új névtábla, új logó és új •	
gerundium.
A karon oktató nyelvtanárok közül kari státuszban két fő alkalmazására került sor.•	
A hatékonyabb pályázások érdekében pályázati koordinátori feladatok ellátására •	
kapott megbízást az e területen felkészült kari oktató.
A kar fennállásának 40. évfordulója megünneplésének előkészítésére előkészítő •	
bizottság alakult. 
Az újjá szervezett Kulturális, Koordinációs Bizottság aktív munkáját megkezdte.•	
A sikeresebb hallgatói tehetséggondozás érdekében egyesült a Tudományos és •	
Tehetségfejlesztő Bizottság.
Megkezdte munkáját a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága.•	
Gesztorként együttműködési szerződést írtunk alá a Pannon Kincstár Tanodával •	
a Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó, tanulói jogviszony keretében történő 
FSZ képzésre 
A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében ERASMUS oktatói és hallgatói •	
mobilitási program segítésére és szélesítésére tett erőfeszítéseket a kar.
Nemzetközi projekteket és jelentős szerződéseket írunk alá a müncheni, grazi, •	
munkácsi, beregszászi, nagyváradi felsőoktatási intézményekkel. Szakmai kap-
csolat alapjait építjük a finn Jyväskyläi Maki Mati óvodai-bölcsődei intéz-
ménnyel.
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Tehetségfejlesztő Bizottság.
Megkezdte munkáját a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága.•	
Gesztorként együttműködési szerződést írtunk alá a Pannon Kincstár Tanodával •	
a Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó, tanulói jogviszony keretében történő 
FSZ képzésre 
A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében ERASMUS oktatói és hallgatói •	
mobilitási program segítésére és szélesítésére tett erőfeszítéseket a kar.
Nemzetközi projekteket és jelentős szerződéseket írunk alá a müncheni, grazi, •	
munkácsi, beregszászi, nagyváradi felsőoktatási intézményekkel. Szakmai kap-
csolat alapjait építjük a finn Jyväskyläi Maki Mati óvodai-bölcsődei intéz-
ménnyel.
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Elemzésre kerültek a kari minőségbiztosítási tevékenység erősségei és gyenge-•	
ségei, visszacsatolási formái, a következő év teendői, mely témát a Kari Tanács 
napirendként vitatott meg.

Humánpolitika, szabályzatalkotás
A DE GYFK tovább növelte minősített oktatóinak létszámát, egyrészt saját okta-

tónk szerezett tudományos fokozatot (melynek honosítása folyamatban van), más-
részt már fokozattal rendelkező új oktatók alkalmazására került sor. 

Egy oktatót 2010. május 26-án főiskolai tanárrá neveztek ki.•	
Egy oktatónk 2010. június 18-án sikeresen habilitált.•	
Egy határozott időre kinevezett oktató közalkalmazotti jogviszonyát megszüntet-

tük, mert az előírt követelményt (PhD fokozat) nem teljesítette. Egy másik oktató 
jogviszonyának megszüntetése folyamatban van.

A Gyakorló Óvodában tovább folyik a létszámkeret racionalizálása. A technikai 
állományban a nyugdíjazást követően nem kerül sor új dolgozó alkalmazására.

A kar szabályzatai a felsőoktatási törvényben foglaltaknak megfelelnek, a Debre-
ceni Egyetem szabályzataival harmonizálnak, a változásokat, módosításokat időben 
átvezetjük.

A 2009/10-es tanévben módosításra a Szenátus elé kerültek az alábbi kari szabály-
zatok, illetve kari mellékletek:

Kari Működési Rend•	
Térítési és juttatási szabályzat•	
Tanulmányi és vizsgaszabályzat•	
Kitüntetési szabályzat•	
Gyakorló Óvoda Alapító Okirata•	

Oktatás
Karunkon a következő képzések működnek:
Mesterképzés

Emberi erőforrás tanácsadó MA szak•	
Alapképzés

Andragógia BA szak•	
Óvodapedagógus BA szak•	
Szociálpedagógia BA szak•	
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak•	

Felsőfokú szakképzés
Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó FSZ szak•	

Karunk a meglévő szakok oktatási színvonalának megőrzése és fejlesztése mellett 
törekszik a profilbővítésre. A 2009-10. tanévben a következő eredményeket érte el 
a kar:

A MAB elfogadta a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak szakindítási ké-•	
relmét, az oktatás elindult karunkon.
A DE Neveléstudományi Intézetével történő szakmai együttműködés keretében •	
került kidolgozásra a Neveléstudományi MA szak „Kora gyermekkor pedagó-
giája szakiránya”, melyet a Szenátus elfogadott. Ez a kar óvodapedagógus hall-
gatói számára rendkívül fontos és előnyös, hiszen ez az a szak, illetve szakirány, 
amely leginkább megfelel az óvodapedagógus szakon végzetteknek.
Szakindítási kérelmet nyújtott be a kar a Gyógytestnevelés tanítására felkészítő •	
szakirányú továbbképzési szakra.
A Kari Tanács támogatása mellett megkezdtük az Ifjúságsegítő FSZ szak szakin-•	
dítási kérelmének elkészítését.
Az oktatás minőségének fejlesztése érdekében a következő intézkedések tör-•	
téntek:
A minél eredményesebb felvételi érdekében nagy gondot fordít a kar a beisko-•	
lázási tevékenységre. (Educatio kiállítás, egyetemi-kari nyílt nap, honlapon fo-
lyamatos felvételi információk, hallgatói PR-munkák középiskolákban)
Sor került a tantervek éves áttekintésére. Most lényeges módosításra nem került •	
sor, tekintettel az előző évi jelentősebb változtatásra.
Megtörtént a tantárgyleírások és tematikák belső auditja, melynek eredményéről •	
a szakfelelősök beszámoltak a Kari Tanácsülésen.
Sor került a jelzett időszakban a szakok gyakorlati képzésének vizsgálatára, elem-•	
zésére, módosítására, mely előterjesztést a Kari Tanács megvitatta és elfogadta.
A hallgatói visszajelzéseket értékeltük (bár a vélemények objektivitása - a hall-•	
gatók szerint is - még mindig kétséges), mely alapján a következő évben első-
sorban a hallgatói tanulási motiváció alakítása, a tanóra látogatás fegyelme, a 
tanórai munkáltatás kerül majd előtérbe.

Főiskolai karunkon a 2009/2010. tanévben mesterképzésben, alapképzésen, felső-
fokú szakképzésen és szakirányú továbbképzési szakokon 1644 hallgató tanult (lásd 
táblázat).
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48 134 182 6 34 40 388 710 1098 99 225 1644

Tudományos kutatás, rendezvények
A kar oktatói nagy aktivitással vettek részt az 2009-2010-es tanévben 18 hazai és 
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7 nemzetközi konferenciákon előadóként. A PhD fokozatszerzés folyamatában lévő 
kollegák változatos témákban kutatnak.

A megjelent publikációk egyrészt szélesebb szakmai körben teszik ismertté a kar 
oktatóit, másrészt az elért tudományos eredmények folyamatosan beépülnek az ok-
tatási anyagba.
Kari kutatási és szakmafejlesztő tevékenység a következőképpen realizálódott:

Az „Alkalmazott Narratológiai Műhely” (ANM), amely kutatja a Kárpát-me-•	
dence lokális társadalmainak hagyomány-készletében végbemenő változásokat. 
A Gyermeknevelési Tanszék kutatási projektje az 5-6 éves gyermek világkép-•	
változását méri fel. 
Elindult a kora gyermekkori nyelvtanulás képzési programjának kidolgozása és •	
a bevezetés feltételeinek megteremtése.

Rendezvények
„A gyermek a XXI. században” c. Óvodapedagógiai Nyári Egyetem (A MOE, •	
a DE BTK Neveléstudományok Intézete és a DEGYFK közös szervezése). A 
karról öt oktató előadást tartott, 2009. július 1-3.
Szerződés aláírása Hajdúböszörmény város Önkormányzatával. Az ünnepélyes •	
szerződés aláíráson Dr. Fésüs László rektor úr is jelen volt. 2009. augusztus 25.
Tanévnyitó ünnepi Tanácsülés, 2009. szeptember 6.•	
Tereptanár konferencia szociálpedagógia szakos hallgatók és tereptanárok részére, •	
2009. szeptember 7.
Öttagú hallgatói és oktatói delegáció utazott Finnországba. A delegáció utazá-•	
sának célja, kapcsolat-kiépítés a Jyväskyläi Egyetemmel az Erasmus Program 
keretében, és a finn egyetem pedagógusképzési struktúrájának tanulmányozása, 
2009. szeptember 18-29.
A népmese napja. Mesemondó, meseíró és mese illusztrációs pályázat, 2009. •	
szeptember 30.
A Tudomány Napja. Találkozás a város jelenlegi és elszármazott jeles polgáraival. •	
Közös rendezvény az évfordulóját ünneplő Hajdúböszörmény várossal, 2009. 
november 19.
50 éves az óvó- és tanítóképzés. Az MTA-n megrendezett konferencián vezető •	
oktatók képviselték a kart és a kar dékánja előadást tartott, 2009. október 16.
A Kar Napja. Új névtábla, új logó és új gerundium avatása. Kiváló terep, terep-•	
tanár, kiváló gyakorlóhely, kiváló mentor címek és kitüntetések első alkalommal 
történő átadása. Dr. Kovács György Szaktanterem avatása. A város által alapított 
ösztöndíjak átadása, 2009. október 15.
Dohánymentes Nap – előadás, tesztkitöltés és CO-szint mérés, 2009. november •	
18.

Lükő Gábor Nemzetközi Konferencia. A rendezést az IKKA Tanszék koordi-•	
nálta, 2009. november 28.
Kiskarácsony Hangverseny. A Művészeti-nevelési Tanszék rendezésében, 2009. •	
december 10.
Megemlékezés az 1848-49. forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, •	
2010. március 11.
Mentorkonferencia. A végzős óvodapedagógus szakos hallgatók 8 hetes szakmai •	
gyakorlatát irányító mentorok találkozója 60 fő részvételével, 2010. március 17.
A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda és a Debreceni Egyetem Orvos-és Egész-•	
ségtudományi Egyetem Óvoda képviseletében a TÁMOP 3.1.4 „A kompetencia 
alapú nevelés innovatív intézményekben” pályázat keretén belül egy Európai 
Uniós országban tanulmányozhattuk az óvoda nevelési rendszerét. A Finnországi 
Jyväskylä városába a Debreceni Egyetem és a Jyväskyläi Egyetem kapcsolata 
révén jutottunk el a Maki Mati Óvodába, 2010. április 23-30.
Oktatók és hallgatók közös színházlátogatása Budapesten a Madách Színházban, •	
2010. május 21.
Kari Pedagógusnapi ünnepséget rendeztünk, 2010. június 4.•	
Tanévzáró és diplomaosztó nyilvános ünnepi ülésen 336 diplomát adtunk át,  •	
2010. június 19.

Gazdálkodás
A felsőoktatási felvételi rendszer átalakítása továbbra is érezteteti kedvezőtlen ha-

tását a kar hallgatói létszámának alakulására. Tovább nehezíteti a helyzetet, hogy a 
közoktatásban a továbbképzésekre szánt keretek pályázati úton történő visszaosztása 
miatt a szakirányú képzésekre jelentkező hallgatók száma is csökkent. 

A működőképesség és a TEK-en belüli pozíció megtartására a kar a bevételei nö-
velése érdekében folyamatosan bővíti képzési kínálatát, MA-képzések bevezetésével, 
felsőfokú szakképzések indításával. A kar programot dolgozott ki az oktatók foko-
zatszerzésének felgyorsítására, a minősített oktatói létszám növelésére. A kiegészítő 
források bevonása érdekében próbáljuk növelni a pályázati aktivitást (új munkatárs 
alkalmazása pályázati feladatokra).

A kiadási tételek minden évben felülvizsgálata kerülnek, és azok értékelése után 
intézkedési terv készül.

Pályázati tevékenység
Folyamatban van egy - az üzemeltetési költségek jelentős mértékű csökkentését 

lehetővé tevő- KEOP 5.3.0./B pályázat (megújuló energiát hasznosító fűtés-korsze-
rűsítés; cca. 370 millió Ft-os összeggel) és az INTERREG pályázat.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Tanévzáró, diplomaosztó
2010. június 19-én tartottuk karunk tanévzáró és diplomaosztó nyilvános ünnepi 

tanácsülését a Debreceni Egyetem Díszudvarán. Szociálpedagógia szakon nappali 
tagozaton 3 fő, levelező tagozaton 3 fő teljesítette az előírt követelményeket és szer-
zett diplomát. Óvodapedagógus szakon nappali tagozaton 7 fő, levelező tagozaton 
11 fő teljesítette az előírt követelményeket és szerzett diplomát. Andragógia szakon 
nappali tagozaton 21 fő, levelező tagozaton 24 fő teljesítette az előírt követelménye-
ket és szerzett diplomát. Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakkép-
zésen 139 fő teljesítette az előírt követelményeket és szerzett bizonyítványt.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon 125 fő teljesí-
tette az előírt követelményeket és szerzett oklevelet.

Kitüntetések
A 2010. június 19-i diplomaosztó ünnepségen a következő kitüntetések átadására 
került sor:

Tudományegyetemi Karok Elnöke elismerő oklevélben•	  részesült: Szerepi 
Sándor adjunktus
T•	 udományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: 
Zsuponyó Nikolett nappali tagozatos andragógia szakos hallgató
Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója•	  kitüntetésben részesült: Szabó Péter 
nappali tagozatos andragógia szakos hallgató és Török Tímea nappali tagozatos 
óvodapedagógus szakos hallgató
A Kar Kiváló dolgozója•	  kitüntetésben részesült: Molnár Endréné PhD főiskolai 
docens, Szabó Ildikó ügyvivő szakértő, Szabó Ferencné gazdasági ügyintéző
Dékáni Elismerő Oklevélben•	  részesült: Dr. Bálint Péter főiskolai tanár, Dr. 
Móré Mariann adjunktus, Tallódi Tiborné titkárnő
A Kar Kiváló Óvodapedagógusa•	  kitüntetésben részesült: Bácsi Imréné óvoda-
pedagógus. 
Kiváló óvodapedagógus-jelölt•	  kitüntetésben részesült: Szőllősi Tamás nappali 
tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató.
Kiváló andragógus-jelölt •	 kitüntetésben részesült: Illyés Anikó nappali tagozatos, 
óvodapedagógus szakos hallgató.
Marjai Márton emlékére díjban•	  részesült: Kegyer Andrienn levelező tagozatos 
óvodapedagógus szakos hallgató.
Rózsa Borka Alapítvány Díjban•	  részesült Koroknai Éva nappali tagozatos óvo-
dapedagógus szakos hallgató. 

Informatikai Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Pethő Attila•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Terdik György •	 egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes
Dr. Bognár Katalin•	  tudományos főmunkatárs, 
gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes
Dr. Sztrik János•	  egyetemi tanár, tudományos és pályázati dékánhelyettes

Hallgatóink
A 2009/2010-es tanévben a hallgatói létszám az Informatikai Karon az októberi 

statisztika alapján a következő: 
Nappali Esti Levelező Összesen

I. éves hallgató 514 1 125 654
Összes hallgató: 1865 14 394 2273

A 2009/2010-es tanévben az oktatási és kulturális miniszter Köztársasági Ösz-
töndíjat adományozott kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékeny-
ségükért a következő hallgatóinknak: Harangi Balázs, Kovács Zoltán, Nagy Brigit-
ta, Terdik Sándor programtervező matematikus, Fésüs Miklós István, Kovács Balázs, 
Tanyi Attila, Tőzsér Tamás programtervező informatikus, Soós Anita, Szécsi Angéla 
informatikus könyvtáros, Kaplonyi Dávid, Vas Ádám, Vitéz László mérnök informa-
tikus szakos hallgató.

A 9th International Conference on Intelligent Virtual Agents (2009. szeptember 
14-16., Amszterdam, Hollandia) keretében megrendezett GALA’09 rendezvényen 
Kovács György PhD. hallgató egy, a Debreceni Képfeldolgozó Csoport által kifej-
lesztett multi-modális ember-gép kapcsolaton alapuló számítógépes játékról készült 
videója második helyezést ért el. 

2009. december 3-án megrendezett kari Informatikai Tudományos Diákköri 
Konferencián a következő eredmények születtek: I. helyezett - Csősz Ignác (prog-
ramtervező matematikus), Hornyik Dávid (gazdaságinformatikus), Szakács József 
(programtervező matematikus): a Bináris morfológia alapú módszerek a retina ér-
hálózatának vizsgálatában című dolgozatukkal (témavezető: Dr. Hajdu András). II. 
helyezett - Kovács László (programtervező matematikus), Nagy Brigitta (program-
tervező matematikus): Látógödör automatikus detektálása digitális retina képeken 
algoritmusok kombinálásával című dolgozatukkal (témavezető: Dr. Hajdu András).

Mesterképzési Szakmai Ösztöndíj pályázatot hirdettünk a mesterképzés első évfo-

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

208 209

Tanévzáró, diplomaosztó
2010. június 19-én tartottuk karunk tanévzáró és diplomaosztó nyilvános ünnepi 

tanácsülését a Debreceni Egyetem Díszudvarán. Szociálpedagógia szakon nappali 
tagozaton 3 fő, levelező tagozaton 3 fő teljesítette az előírt követelményeket és szer-
zett diplomát. Óvodapedagógus szakon nappali tagozaton 7 fő, levelező tagozaton 
11 fő teljesítette az előírt követelményeket és szerzett diplomát. Andragógia szakon 
nappali tagozaton 21 fő, levelező tagozaton 24 fő teljesítette az előírt követelménye-
ket és szerzett diplomát. Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakkép-
zésen 139 fő teljesítette az előírt követelményeket és szerzett bizonyítványt.

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon 125 fő teljesí-
tette az előírt követelményeket és szerzett oklevelet.

Kitüntetések
A 2010. június 19-i diplomaosztó ünnepségen a következő kitüntetések átadására 
került sor:

Tudományegyetemi Karok Elnöke elismerő oklevélben•	  részesült: Szerepi 
Sándor adjunktus
T•	 udományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: 
Zsuponyó Nikolett nappali tagozatos andragógia szakos hallgató
Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója•	  kitüntetésben részesült: Szabó Péter 
nappali tagozatos andragógia szakos hallgató és Török Tímea nappali tagozatos 
óvodapedagógus szakos hallgató
A Kar Kiváló dolgozója•	  kitüntetésben részesült: Molnár Endréné PhD főiskolai 
docens, Szabó Ildikó ügyvivő szakértő, Szabó Ferencné gazdasági ügyintéző
Dékáni Elismerő Oklevélben•	  részesült: Dr. Bálint Péter főiskolai tanár, Dr. 
Móré Mariann adjunktus, Tallódi Tiborné titkárnő
A Kar Kiváló Óvodapedagógusa•	  kitüntetésben részesült: Bácsi Imréné óvoda-
pedagógus. 
Kiváló óvodapedagógus-jelölt•	  kitüntetésben részesült: Szőllősi Tamás nappali 
tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató.
Kiváló andragógus-jelölt •	 kitüntetésben részesült: Illyés Anikó nappali tagozatos, 
óvodapedagógus szakos hallgató.
Marjai Márton emlékére díjban•	  részesült: Kegyer Andrienn levelező tagozatos 
óvodapedagógus szakos hallgató.
Rózsa Borka Alapítvány Díjban•	  részesült Koroknai Éva nappali tagozatos óvo-
dapedagógus szakos hallgató. 

Informatikai Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Pethő Attila•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Terdik György •	 egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes
Dr. Bognár Katalin•	  tudományos főmunkatárs, 
gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes
Dr. Sztrik János•	  egyetemi tanár, tudományos és pályázati dékánhelyettes

Hallgatóink
A 2009/2010-es tanévben a hallgatói létszám az Informatikai Karon az októberi 

statisztika alapján a következő: 
Nappali Esti Levelező Összesen

I. éves hallgató 514 1 125 654
Összes hallgató: 1865 14 394 2273

A 2009/2010-es tanévben az oktatási és kulturális miniszter Köztársasági Ösz-
töndíjat adományozott kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékeny-
ségükért a következő hallgatóinknak: Harangi Balázs, Kovács Zoltán, Nagy Brigit-
ta, Terdik Sándor programtervező matematikus, Fésüs Miklós István, Kovács Balázs, 
Tanyi Attila, Tőzsér Tamás programtervező informatikus, Soós Anita, Szécsi Angéla 
informatikus könyvtáros, Kaplonyi Dávid, Vas Ádám, Vitéz László mérnök informa-
tikus szakos hallgató.

A 9th International Conference on Intelligent Virtual Agents (2009. szeptember 
14-16., Amszterdam, Hollandia) keretében megrendezett GALA’09 rendezvényen 
Kovács György PhD. hallgató egy, a Debreceni Képfeldolgozó Csoport által kifej-
lesztett multi-modális ember-gép kapcsolaton alapuló számítógépes játékról készült 
videója második helyezést ért el. 

2009. december 3-án megrendezett kari Informatikai Tudományos Diákköri 
Konferencián a következő eredmények születtek: I. helyezett - Csősz Ignác (prog-
ramtervező matematikus), Hornyik Dávid (gazdaságinformatikus), Szakács József 
(programtervező matematikus): a Bináris morfológia alapú módszerek a retina ér-
hálózatának vizsgálatában című dolgozatukkal (témavezető: Dr. Hajdu András). II. 
helyezett - Kovács László (programtervező matematikus), Nagy Brigitta (program-
tervező matematikus): Látógödör automatikus detektálása digitális retina képeken 
algoritmusok kombinálásával című dolgozatukkal (témavezető: Dr. Hajdu András).

Mesterképzési Szakmai Ösztöndíj pályázatot hirdettünk a mesterképzés első évfo-

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

210 211

lyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag 
támogatott, nappali képzésben részt vevő hallgatók számára. 

Oktatás
2010 szeptemberétől karunkon a következő képzések indultak: 

felsőfokú szakképzés: műszaki informatikus mérnökasszisztens

alapképzés (BSc): 
programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, 

mérnök informatikus, informatikus könyvtáros

mesterképzés (MSc): 
programtervező informatikus, gazdaságinformati-
kus, informatikus könyvtáros, informatika tanár, 

könyvtárpedagógia tanár

doktori képzés (PhD)
Informatikai Tudományok Doktori Iskola

keretein belül

Kifutó jelleggel még a következő szakjainkon folytatunk oktatást: programozó 
matematikus, programtervező matematikus. 

Sor került a programtervező informatikus mesterképzés egy új specializációjának 
elfogadására, amelynek neve Hardverprogramozás. 

Módosult a gazdaságinformatikus alapszak szakfelelőse, az új szakfelelős Dr. Baran 
Sándor egyetemi docens. A gazdaságinformatikus mesterszak új szakfelelőse pedig 
Dr. Fazekas István egyetemi docens lett.

A Digitális filmtechnika szakirányú továbbképzési szakunk is akkreditálásra ke-
rült, felelőse Dr. Bácsó Sándor egyetemi docens.

Elkészült a programtervező informatikus, mérnök informatikus és a gazdaságin-
formatikus alapképzési szakjaink párhuzamos akkreditációja.

2009 szeptemberében ismét elindítottuk a négy féléves Operációs rendszerek (36 
kredit) és Hálózatok (35 kredit) specializációkat. A képzések célja, hogy az angol és 
német nyelvtudással rendelkező nem informatika szakos hallgatók (függetlenül erede-
ti szakjuktól) piacképes IT tudással rendelkezzenek tanulmányaik befejezése után.

Együttműködési keret-megállapodás került aláírásra az Észak-alföldi Regionális 
Államigazgatási Hivatal képviseletében Dr. Kerekes Edit hivatalvezetővel, amelynek 
keretében a Hivatal a gazdaságinformatikus hallgatóink számára képzési helyet biz-
tosít.

Események
Ismételten kiírásra került karunk új épületének megépítésére a közbeszerzési eljárás. 

A nyertes a Hunép Zrt. lett, mely várhatóan 2010. június 30-i határidőig felépíti 
a Kassai úti campuson karunk új, több mint 4400 négyzetméter alapterületű épü-
letét. Az alapkő letételére 2010. május 14-én került sor. Így reményeink szerint a 

2011/2012-es tanévet már a korszerűen kialakított, modern épületünkben kezdhet-
jük meg, ahol hallgatóink direkt erre a célra kialakított tantermekben tanulhatnak.

2009. augusztus 31-ével Dr. Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, tudomá-
nyos és pályázati dékánhelyettes közalkalmazotti munkaviszonya megszűnt egye-
temünkön. Ebből következően ugyancsak augusztus 31-ével lemondott mindkét 
tisztségéről, helyette a 2009. szeptember 1-jétől a pályázati eljárás lezárultáig Dr. 
Sztrik János tanszékvezető egyetemi tanár kapott megbízást a tudományos és pá-
lyázati dékánhelyettesi feladatok ellátására, majd annak lezárultával 2009. novem-
ber 1-jétől 2012. október 31-ig dékánhelyettesi kinevezést nyert. A dékánhelyettesi 
tisztségéről 2010. június 30-i hatállyal lemondott.

Dr. Bognár Katalin tudományos főmunkatárs, aki 2009. június 1-jétől látta el 
megbízottként a gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettesi feladatokat, a pályázati 
eljárás lezárultával kinevezést nyert 2009. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. 
közötti időszakra a gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettesi tisztség betöltésére, 
amelyről 2010. június 30-i hatállyal lemondott. 

Dr. Pap Gyula távoztával megüresedett az Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszék vezetői posztja, amelyet a pályázati eljárás lefolytatásáig 
Dr. Fazekas István egyetemi docens töltött be, majd a pályázat lezárulta után 2009. no-
vember 1. és 2012. október 30. közötti időszakra tanszékvezetői megbízást kapott.

Az Információ Technológia Tanszék vezetőjének, Dr. Terdik György egyetemi ta-
nárnak a tanszékvezetői megbízása 2010. június 30-ával lejár, a tanszék elmúlt négy 
éves eredményeiről készült beszámolója alapján 2010. július 1-jétől újabb négy évre 
megbízást kap a tanszék vezetésére.

A Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék vezetője, Dr. Bácsó Sándor egyete-
mi docens 2009. november 1. és 2010. január 31. között alkotói szabadságot vett 
igénybe, ezért ebben az időszakban a tanszékvezetői feladatokat Dr. Fazekas Attila 
egyetemi docens látta el.

2010. június 30-án lejár Dr. Pethő Attila tanszékvezető egyetemi tanár dékáni 
megbízatása. A dékáni tisztség betöltésére a 2010. július 1. és 2013. június 30. 
közötti időszakra a pályázat kiírásra került. Egyetlen jelölt adta be pályázatát Dr. 
Terdik György tanszékvezető egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes személyében.

Az Informatikai Kar Tanácsa 2010. május 18-án megtartotta dékánválasztó ta-
nácsülését, amelyen a Kari Tanács 17 szavazati jogú tagjai közül a jelenlevő 15 tag 
megválasztotta Dr. Terdik György tanszékvezető egyetemi tanárt az Informatikai Kar 
dékánjának 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett.

Kiírásra kerültek a dékánhelyettesi pályázatok. Az új dékánhelyettesek 2010. júli-
us 1-jétől kerülnek megbízásra.

2010-ben rektori engedély birtokában létrehozhatunk három új oktatói állást, 
valamint a TEK elnökének engedélyével egy nem oktatói állást. 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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A Kari Tanács a 2009. október 29-i ülésén létrehozta karunkon a Fogyatékkal 
Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottságát Dr. Nyakóné Dr. Juhász Katalin tudományos 
főmunkatárs vezetésével. Tagjai: Márton Ágnes, a Tanulmányi Csoport vezetője, 
Bérczes Tamás tanársegéd és Dudás Csaba hallgató. Ennek következtében a kari Mű-
ködési Rendünk módosítása is szükségessé vált, amely a Szenátus a 2009. november 
12-i ülésén megszavazásra került.

A Kari Tanács ugyancsak a 2009. október 29-i az ülésén elfogadta az Egyes mun-
kakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, pályáztatás rendjéről és egyéb fog-
lalkoztatási szabályokról szóló egyetemi szabályzat VI., az Informatikai Karra vo-
natkozó részének módosítását, amelyben felemelte az oktatók kontakt óraszámát, 
s amelyet a Szenátus a 2009. november 12-i ülésén fogadott el, s amely változások 
már a 2009/2010-es tanév tavaszi félévétől életbe léptek.

Ennek eredményeképpen karunkon a kontakt óraszámok a következők lettek: az 
egyetemi tanár és egyetemi docens – 8 óra/hét, tanársegéd, adjunktus – 12 óra/hét. 
dékán – 4 óra/hét.

A Kari Tanács a 2010. április 29-i ülésén módosította a Tanulmányi és Vizsga Sza-
bályzat kari mellékletét, amelyet a Szenátus a 2010. május 13-i ülésén jóváhagyott.

Karunk javaslatára Debrecen város közgyűlése utcát nevezett el Gyires Béla pro-
fesszorról, akinek elévülhetetlen érdemei voltak az informatikai oktatás megterem-
tésében Debrecenben.

Gyires Béla professzor gyermekei Gyires Klára és Gyires Tibor felajánlotta karunk 
könyvtárának édesapjuk szakmai könyveinek jelentős hányadát, amelyet karunk 
őszinte megtiszteltetés érzésével, természetesen örömmel elfogadott. A könyveket 
ideiglenesen a jelenlegi Matematikai Intézettel közös könyvtárban dedikált polco-
kon kívánjuk elhelyezni, majd 2011-ben az új épületben kialakítandó kari könyv-
tárban fogjuk elhelyezni ugyancsak dedikált polcokon

Határozatlan idejű kinevezés
2009. július 1-jétől 

Dr. Horváth Géza •	 adjunktus, Számítógéptudományi Tanszék
Előléptetések 
2009. július 1-jétől 

Tomán Henrietta •	 adjunktus, Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék
Ledeczky Gábor •	 adjunktus, Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék

2009. szeptember 1-jétől
Dr. Hajdu András •	 egyetemi docens, Komputergrafika és Képfeldolgozás 
Tanszék
Dr. Nagy Benedek •	 egyetemi docens, Számítógéptudományi Tanszék
Dr. Adamkó Attila •	 adjunktus, Információ Technológia Tanszék

Dr. Iglói Endre •	 adjunktus, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
Tanszék
Dr. Huszti Andra•	  adjunktus, Számítógéptudományi Tanszék
Dr. Kovács Béla •	 adjunktus, Könyvtárinformatika Tanszék

Új alkalmazások 
2009. szeptember 1-jétől

Dr. Csernoch Mária •	 egyetemi docens, Információ Technológia Tanszék
Dr. Gilányi Attila•	  egyetemi docens, Információ Technológia Tanszék
Orosz Péter •	 adjunktus, Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék
Dr. Varga Imre •	 adjunktus, Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék
Baják Szabolcs •	 tanársegéd, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
Tanszék
Biró Piroska•	  tanársegéd, Információ Technológia Tanszék
Mező István •	 tanársegéd, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
Tanszék
Stuhl Izabella •	 tanársegéd, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
Tanszék
Takács Margit •	 tanársegéd, Könyvtárinformatika Tanszék

2009 szeptemberében megszűnt a munkaviszonya Dr. Bajalinov Erik tudományos fő-
munkatársnak, Soha Ferenc rendszergazdának. 2010 januárjában Salgáné Dr. Medveczki 
Marianna adjunktusnak és 2010 áprilisában Kovács László rendszergazdának.

Dr. Fazekas István tanszékvezető egyetemi docens egyetemi tanári pályázatát a 
Szenátus a 2010. május 13-i ülésén támogatta, kinevezésére 2010 szeptemberétől 
kerül sor. 

Karunkon meghirdetésre került két docensi állás az Informatikai Rendszerek és 
Hálózatok, valamint az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék-
re. Az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszékre kiírt pályázat sikeres volt, 
betöltésére 2010 szeptemberében kerül sor. 

Kiírásra került még négy tanársegédi és három adjunktusi álláspályázat, betölté-
sükre szintén 2010 szeptemberében kerül sor. 

Megválasztásra kerültek karunk oktatói képviselői a következő szenátusi ciklusra 
Dr. Pethő Attila és Dr. Terdik György egyetemi tanárok személyében, valamint a 
TEK nem oktatói dolgozói karunk munkatársát Kálmán Mariann ügyvivő-szakér-
tőt választották szenátusi képviselőjüknek. 
Akadémikus, MTA doktora, PhD

Karunk dékánját, Dr. Pethő Attila tanszékvezető egyetemi tanárt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia a 180. közgyűlésén levelező tagjává választotta 2010 májusában.

MTA doktori címet szerzett Dr. Fazekas István egyetemi docens a Határérték-té-
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telek és egyenlőtlenségek a valószínűségszámításban és a statisztikában című érteke-
zésével 2010. május 20-án.

2010-ben PhD fokozatot szerzett oktatóink: Battyányi Gyula Péter, a Számí-
tógéptudományi Tanszék adjunktusa, Espák Miklós, az Információ Technológia 
Tanszék tanársegédje, Mező István és Stuhl Izabella, az Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszék tanársegédjei és Orosz Péter, az Informatikai Rendsze-
rek és Hálózatok Tanszék adjunktusa.

Diplomaosztók
2009. február 12-én került sor az Aulában az Informatikai Kar diplomaosztó ün-

nepi tanácsülésére, ahol 78 nappali tagozatos és 25 levelező tagozatos hallgatója 
vette át diplomáját.

Kitüntetettjeink a 2009/2010-es tanévben
Dr. Pethő Attila karalapító dékánunk dékáni tevékenységének lezárulta alkalmá-

ból az Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségén, 2010. június 27-én Dr. Fésüs 
László rektor úrtól a Debreceni Egyetemért Emlékérem kitüntetést vett át. 

Dr. Pethő Attila dékán úr Szabó Gergely TEK HÖK alelnöktől a legmagasabb 
hallgatói kitüntetést a Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis Díjat (a 
Debreceni Egyetem hallgatóiért) vette át dékáni tevékenységének elismeréseként a 
diplomaosztón.

A DE Rektorának Elismerő Oklevele kitüntetésben Kása Ernőné ügyintéző, a 
DE Kiváló Hallgatója kitüntetésben Nagy Brigitta programtervező matematikus 
hallgató részesült, a DE Kiváló Sportolója kitüntetést Hóbel Tímea és Ujhelyi Raj-
mund hallgatók kapták, a DE Tudományegyetemi Karok Emlékérem kitüntetést 
Szabó Gergely IK HÖK elnök, TEK HÖK alelnök, a TEK Elnökének Elismerő 
Oklevelét Dr. Halász Gábor egyetemi docens, a DE TEK Kiváló Hallgatója ki-
tüntetést Tándor Ágnes programtervező informatikus mesterszakos hallgató kapta 
meg.

Az Informatikai Kar Érme kitüntetésben Dr. Benczúr András az ELTE Informa-
tikai Karának egyetemi tanára, az Informatikai Kar Kiváló Dolgozója kitüntetés-
ben Németi Sándorné ügyintéző részesült.

Az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérmét kapták Ráthonyi Tamás, Tőzsér Ta-
más, Vitéz László hallgatók. Az IK Dékánjának Dicséretét Atyi Anita, Fodor István 
Balázs, Kovács László, Leidgeb Ákos, Madarasi Zoltán hallgatók kapták meg kiváló 
tanulmányi eredményük alapján.

A DETEP Elismerő Oklevelét Gulyás Enikő, Kreith Balázs, Kovács Zoltán, Lévay 
István, Nagy Brigitta, Oláh Zsolt, Podlovics Tibor, Pongor Attila és Szatmári András 
hallgatók kapták meg.

Első ízben került átadásra az Informatikai Tudományok Doktori Iskola által 
alapított kitüntetés, az Informatikai Tudományok Doktori Iskola Kiváló PhD 
Hallgatója, amelyet Kocsis Gergely PhD hallgató kapott meg.

Tudományos kutatás
Változás történt az Informatikai Tudományok Doktori Iskola programjaiban; 

megszűntek Az informatika alapjai és a Digitális kommunikáció programok, egyi-
dejűleg megalakultak az Elméleti számítástudomány, adatvédelem és kriptográfia 
Dr. Pethő Attila egyetemi tanár vezetésével, valamint Az informatika ipari és tudo-
mányos alkalmazásai programok Dr. Végh János egyetemi tanár vezetésével.

Az Informatikai Kar a következő tudományterületeken végzett kutatásokban vesz 
részt: 

Konstruktív számelmélet, kriptográfia és komputeralgebra •	 Pethő Attila egyetemi 
tanár irányításával;
Valószínűségszámítás, matematikai statisztika és sztochasztikus folyamatok el-•	
mélete Fazekas István egyetemi docens irányításával; 
Információtechnológia •	 Terdik György egyetemi tanár irányítása mellett; 
Informatikai rendszerek és hálózatok modellezése •	 Sztrik János egyetemi tanár és 
Végh János egyetemi tanár irányításával; 
Komputergrafika és ábrázoló geometria •	 Bácsó Sándor egyetemi docens vezetése 
mellett; 
Könyvtárinformatika •	 Boda István egyetemi docens vezetésével.
Képfeldolgozás•	  Hajdu András egyetemi docens irányításával.
A 2009. november 28-i ünnepi doktoravató tanácsülésen Dr. Terdik György tan-

székvezető egyetemi tanár „Az Év Tudományos Publikációja Aranyérem” elismerésben 
részesült a Gyires Tiborral közösen írt Lévy Flights and Fractal Modeling of Internet 
Traffic című publikációjáért.

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola nappali, levelező és egyéni felkészü-
lő hallgatóinak száma kb. 40 fő.

Ebben a ciklusban is kb. 22 millió Ft-ot költöttünk magyar és idegen nyelvű fo-
lyóiratok beszerzésére és könyvvásárlásra.

A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása 
című pályázati kiírásra benyújtott kari pályázatunkat az Oktatásért Közalapítvány 
kuratóriuma elfogadta. Az Informatikai Tehetséggondozó Műhely négy csoportból 
(TDK, Képfeldolgozó, Programozói versenyek, Mesterséges intelligencia) álló Te-
hetségműhelye munkáját 1.000.000,- Ft támogatás segíti.

TÁMOP 4.1.2-08/1/A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel 
a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre 
pályázaton az Informatikai Kar Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag Tárház 
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című pályázata (témavezető: Dr. Ispány Márton) 76 M Ft támogatást nyert. 
2009. október 13-án a Cisco Hálózati Akadémia országos konferenciáján Veszp-

rémben karunk elnyerte a Minősített Cisco Hálózati Akadémia (Academy of 
Excellence) címet, és Dr. Almási Béla egyetemi docens, a Minősített Cisco Hálózati 
Akadémiai Oktató címet.

Konferenciák
2009. szeptember 22-én 10 órától a főépület Aulájában került sor a A Szilícium 

Mező Regionális Informatikai Klaszter mint az informatikai ipar katalizátora az 
Észak-alföldi Régióban című konferenciára.

2009. október 20. és 22. között ismét nagy sikerrel kerültek megrendezésre az 
Informatikai Szakmai Napok, amelynek keretében előadások hangzottak el az in-
formatika gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos témakörökben.

2009. december 18-án került megrendezésre a 12. Gyires Béla Informatikus Nap, 
amelyen karunk oktatói mellett Dr. Mátyus László, a Tudás- és Technológia Transz-
fer Iroda vezetője tartott előadást.

2010. február 6-i Debreceni Egyetem Napjának egyik kiemelt témája az informa-
tika volt Green-IT címmel, ennek keretében került sor Cristopher Mattheisen a Ma-
gyar Telekom Nyrt. elnök-vezérigazgatója és a Debreceni Egyetem között együttmű-
ködési keretmegállapodás aláírására, valamint a DCIX (Debrecen Communication 
and Internet eXchange) Internet kicserélő és szerverfarm kialakítására irányuló Tá-
mogatói Szándéknyilatkozat aláírására.

A Labtech Kft., a DE TEK és az ELTE Informatikai Kara között kardiológiai 
termékekben használható kiértékelő algoritmusok kutatására és fejlesztésére szak-
mai együttműködés jött létre. Az együttműködés során elért eddigi eredményekről 
2009. december 11-én rendezett konferencián számoltak be az érintettek. 

A Kutatók Éjszakája rendezvény keretében „Gépi értelem és érzelem: mennyire 
emberi?” címmel a Debreceni Képfeldolgozó Csoport részvételével nemzetközi elő-
adássorozat került megrendezésre.

2010. március 30. és április 1. között kerültek megrendezésre a IV. Informatikai 
Szakmai Napok, amelyen többek között a Microsoft, National Instruments, IT 
Services, Cisco, SAS, KFKI szakemberei tartottak előadásokat hallgatóinknak, illet-
ve megismertették őket cégük kutatásaival.

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

Névváltozás
2009. július 1-től a Kar neve megváltozott.
Teljes név: Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Angol elnevezés: Faculty of Economics and Business Administration
               University of Debrecen
Rövidített név: KTK

A kar vezetői
Dékán

Dr. Kormos János •	 egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Ujhelyi Mária •	 egyetemi docens, külkapcsolati és pályázati dékánhelyettes
Dr. Erdey László •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Dr. Polónyi István•	  egyetemi tanár, dékáni megbízott

Oktatás

Az általános felvételi eljárás keretében összesen 477 főt vett fel a kar a gazdálkodá-
si és menedzsment, a közszolgálati, a pénzügyi szakügyintézői (FSZ), a számviteli 
szakügyintézői (FSZ), a vezetés és szervezés, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
szakokra. Ebből alapképzésben 317 fő, mesterképzésben 71 fő és felsőfokú szakkép-
zésben 89 fő vett részt. A pótfelvételi eljárás során 145 fő került felvételre. (Alapkép-
zés: 32 fő, mesterképzés: 113 fő)

A Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karon a hallgatói létszám a 2009/2010. 
tanévben meghaladta az 1700 főt. A nagy érdeklődésre való tekintettel mesterszak-
jainkat a keresztféléves felvételi eljárásban is meghirdettük és elindítottuk. 

További jelentős erőfeszítéseket tettünk beiskolázási létszámaink növelése érdeké-
ben. A kari HÖK és a TEK számottevő támogatásával megjelentünk az egyetemi 
nyílt napokon, két kari nyílt napot és több mesterképzési tájékoztatót is szervez-
tünk. A kar 2009. december 15-én tartotta első nyílt napját a középiskolásoknak a 
Lovardában, 2010. január 21-én a másodikat a kar T/112-es előadójában, melyen 
nagy számmal vettek részt az érdeklődők.

Diplomaosztók
2009 decemberében került sor első ízben a gazdálkodási és menedzsment alap-

képzési szakos hallgatók záróvizsgáira. 2009. december 19-én megtartott diploma-
osztó ünnepségen 91 nappali tagozaton, gazdálkodási és menedzsment alapképzési 
szakon végzett hallgató vehette át diplomáját.
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ködési keretmegállapodás aláírására, valamint a DCIX (Debrecen Communication 
and Internet eXchange) Internet kicserélő és szerverfarm kialakítására irányuló Tá-
mogatói Szándéknyilatkozat aláírására.
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Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

Névváltozás
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Teljes név: Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Angol elnevezés: Faculty of Economics and Business Administration
               University of Debrecen
Rövidített név: KTK
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Dékánhelyettesek

Dr. Ujhelyi Mária •	 egyetemi docens, külkapcsolati és pályázati dékánhelyettes
Dr. Erdey László •	 egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Dr. Polónyi István•	  egyetemi tanár, dékáni megbízott

Oktatás

Az általános felvételi eljárás keretében összesen 477 főt vett fel a kar a gazdálkodá-
si és menedzsment, a közszolgálati, a pénzügyi szakügyintézői (FSZ), a számviteli 
szakügyintézői (FSZ), a vezetés és szervezés, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
szakokra. Ebből alapképzésben 317 fő, mesterképzésben 71 fő és felsőfokú szakkép-
zésben 89 fő vett részt. A pótfelvételi eljárás során 145 fő került felvételre. (Alapkép-
zés: 32 fő, mesterképzés: 113 fő)

A Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karon a hallgatói létszám a 2009/2010. 
tanévben meghaladta az 1700 főt. A nagy érdeklődésre való tekintettel mesterszak-
jainkat a keresztféléves felvételi eljárásban is meghirdettük és elindítottuk. 

További jelentős erőfeszítéseket tettünk beiskolázási létszámaink növelése érdeké-
ben. A kari HÖK és a TEK számottevő támogatásával megjelentünk az egyetemi 
nyílt napokon, két kari nyílt napot és több mesterképzési tájékoztatót is szervez-
tünk. A kar 2009. december 15-én tartotta első nyílt napját a középiskolásoknak a 
Lovardában, 2010. január 21-én a másodikat a kar T/112-es előadójában, melyen 
nagy számmal vettek részt az érdeklődők.

Diplomaosztók
2009 decemberében került sor első ízben a gazdálkodási és menedzsment alap-

képzési szakos hallgatók záróvizsgáira. 2009. december 19-én megtartott diploma-
osztó ünnepségen 91 nappali tagozaton, gazdálkodási és menedzsment alapképzési 
szakon végzett hallgató vehette át diplomáját.
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2010. június 25-én került megrendezésre az egyetem díszudvarán a Közgazdaság- 
és Gazdaságtudományi Kar tanévzáró és diplomaosztó nyilvános szenátusi ülése.

2010 júniusában vehették át először okleveleiket mesterszakos hallgatóink a ve-
zetés és szervezés, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési 
szakon.
Diplomát kapott:

nappali tagozaton, egyetemi képzésben 96 fő•	
levelező tagozaton 14 fő•	
levelező tagozaton, Master of Business Administration (MBA) szakon 8 fő•	
nappali tagozaton, gazdálkodási és menedzsment alapképzésben 8 fő•	
nappali tagozaton közszolgálati alapképzésben 23 fő•	
nappali tagozaton, vezetés és szervezés mesterszakon 4 fő•	
levelező tagozaton, vezetés és szervezés mesterszakon 12 fő•	
levelező tagozaton, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon 5 fő•	
szakképzettséget tanúsító bizonyítványt kapott:•	
nappali tagozaton, pénzügyi szakügyintézői felsőfokú szakképzésben 14 fő•	
nappali tagozaton, számviteli szakügyintézői felsőfokú szakképzésben 5 fő•	

Humánpolitika
Új kinevezések a Karon:
Tudományos segédmunkatárs

Tóth Kornél•	
Tanársegéd

Kotsis Ágnes•	
Kiss Marietta•	

Adjunktus
Dr. Hernádi László•	

Kinevezések adminisztratív munkakörben
Hegyes Nikolett •	 ügyvivő-szakértő

Előléptetések
Egyetemi tanári előléptetések

Dr. Kapás Judit•	
Dr. Szanyi Miklós•	

Adjunktusi előléptetések
Dr. Kun András•	
Dr. Trón Zsuzsanna•	

Munkaviszony megszűnések
Dr. Győrffy Dóra•	
Mészárosné Dr. Percze Gabriella•	

2009-ben 3 docensi pályázatot írtunk ki, mindhárom pályázat sikeres volt. A kari 
tanács 2010. június 1-jei ülésén mindhárom pályázót támogatta, akik kinevezésére 
2010. szeptember 1-jével kerül sor.

Grzegorz W. Kolodko professzort, korábbi lengyel pénzügyminisztert, a Nemzet-
közi Valutaalap, a Világbank, az ENSZ és az OECD szakértőjét a kar javaslatára a 
Szenátus karunk Díszdoktorává választotta.

Doktori, tudományos cselekmények
A Karon folyó doktori képzés legfontosabb eredménye volt a 2009/2010-es tan-

évben, hogy a MAB a Doktori Iskolát 2009. október 02-án akkreditálta.

Ph.D védések
2009. 10. 28. •	 Trón Zsuzsanna
Az értekezés címe: Az Európai Unió regionális politikájának céljai és ered-
ménye
2009. 11. 13. •	 Sigér Fruzsina
Az értekezés címe: Divergent dynamics of transformation: The role of the 
European Union
2010. 02.19.•	  Vargáné Bosnyák Ildikó
Az értekezés címe: A közösségi támogatások szerepe az egyenlőtlenségek csök-
kentésében

Habilitációk
2010. 02. 19. •	 Dr. Benczes István
Habilitációs értekezés címe: A fiskális politika új politikai gazdaságtana.
Tantermi előadás címe: Szabályalapú gazdaságpolitika az Európai Unióban
Tudományos előadás címe: A költségvetési hiány új politikai gazdaságtani 
magyarázatai.
2010. 05. 14. •	 Dr. Greskovits Béla
Habilitációs értekezés címe: Evolving Patterns of Democratic Capitalism in 
Central-Eastern Europe.
Tantermi előadás címe: A Közép – Kelet Európai kapitalizmus sokszínűsége. 
(The Diversity of Central-East European Capitalism.)
Tudományos előadás címe: New Comparative Capitalism Theories. (Az új 
összehasonlító kapitalizmus elméletei.)

Tudományos munka, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok
Lassan tradícióvá válik a Kutatók Éjszakája országos rendezvényéhez kötődően •	
zajló Tisztánlátók éjszakája című konferencia, melyre 2009. szeptember 25-én 
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került sor az ÁJK és a KTK közös rendezésében. A céljához, a tudománynép-
szerűesítéshez igazodva ezúttal is érdekes, közérdeklődésre számot tartó elő-
adások hangzottak el. 
Grzegorz W. Kolodko•	  professzor, korábbi lengyel pénzügyminiszter, a Nem-
zetközi Valutaalap, a Világbank, az ENSZ és az OECD szakértője, karunk 
díszdoktor jelöltje 2009. október 19-én tartott előadást POLAND’S 
TRANSITION TO MARKET SYSTEM AND INTEGRATION INTO 
THE WORLD ECONOMY. PAST – PRESENT – FUTURE. címmel. 
Folytatva a korábbi évek nemes hagyományait 2009. november 6-án a HÖK •	
megrendezte a Közgazdász Hallgatók Bálját.
2009. október 20-án •	 dr. Szabó Katalin tartott karunkon előadást „Tanulás a 
munkáért, tanulás a munkahelyeken” címmel.
2009. november 2-án „Közgáz-Jogász 12 órás foci” került megrendezésre a •	
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban, mely aktív kikapcsolódásnak bizo-
nyult mind az oktatók, mind hallgatók számára.
A Magyar Tudomány Ünnepe Kiemelt Hete alkalmából a debreceni rendez-•	
vények között a DAB Székházban 2009. november 3-án megtartott prog-
ramon Csaba László, a kar professzora is tartott előadást „Kulturális diverzitás, 
gazdasági globalizáció az EU-ban„címmel.
A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara 2009. no-•	
vember 13-án rendezte meg a tudománynapi rendezvények keretében immár 
hagyományossá vált őszi konferenciáját „Rendszerváltások-tanulságok” 
címmel.
A DE Tudományegyetemi Karok „Tálcán a Világ” új kerekasztal-beszélgeté-•	
sekből és előadásokból álló előadássorozatán karunk több oktatója is részt vett.
A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara és a BTK •	
Politikatudományi Tanszéke, illetve a Debreceni Hallgatók Politikatudományi 
Egyesülete (DEPOLIT) rendezésében 2009. november 26-án tartott előadást 
Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a Debreceni Aka-
démiai Bizottság (DAB) Nagytermében. Előadásának címe: A kettős válság 
Magyarországon: a lokális és világgazdasági válság okai és hatásai, közgazdasági 
és politikatudományi megközelítésben. 
2009/2010-ben is tovább folytatódtak a karon hagyományossá váló tanszéki •	
esték. 

A Menedzsment és Marketing rendezvényei
Baross Gábor 2005 „Tudástranszfer előmozdítása az Észak-Alföldi Régió ver-•	
senyképességének fokozásáért innováció-orientált oktatási tudásház létreho-
zásával” című projekt keretében tanszéki estet rendeztünk 2009. szeptember 
22-én.

„A Menedzsment és marketing tanszék új publikációinak bemutatása és vitája” •	
és beszélgetés a Henkel Magyarország Kft. képviselőivel, időpont: 2010. április 
27.

A Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék rendezvényei
A Kozminski Egyetemről érkezett lengyel vendégoktatók részvételével megren-•	
dezésre került tanszéki est, időpont: 2009. október 12. Vitaindító eladásaik: 
Justyna Przychodzen: Ecological targets of enterprises in Poland. Wojciech 
Przychodzen: Economic growth potential in Poland. 
2009. november 26-án a Michigan állambeli GVSU egyetemről az Atlantis •	
projekt keretében érkező Todd Harcek, amerikai vendégoktató tartott elő-
adást. Eladásának címe: The most important facts on the last USA presidental 
elections.
A tanszéki estek keretében 2010. május 19-én a Grand Valley State University,•	  
Michigan, USA - Közgazdaságtan Tanszékének oktatója Gerald P. W. Simons, 
Ph.D., angol nyelvű előadást tartott „U.S. Trade Policy under the Bush and 
Obama Administration” címmel.

Egyéb rendezvények
A Közgáz Hallgatói Önkormányzat 2010. március 19-én ebben az évben is •	
megrendezte hagyományos Közgáz Felező Bálját.
A DE KTK Közgazdaságtan Tanszék, az MTA Debreceni Területi Bizottsá-•	
gának Jog- és Közgazdaságtudományi Szakbizottsága és a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara közösen 2010. április 16-án „20 év múlva” Vissza 
a jövőbe címmel gazdaságpolitikai konferenciát rendezett.
Gál Zoltán•	 , a Pécsi Egyetem oktatója és kutatója tartott előadást karunkon, 
2010. május 6-án. Előadásának címe: A pénzügyi globalizáció alkonya és 
a válság szabdalta pénzügyi tér. Előadásának alapja az ez évben az Akadémia 
Kiadó gondozásában megjelent monográfiája volt.
A kari TDK konferenciát 2010. május 13-án rendeztük, ahol a hallgatók két •	
szekcióra bontva prezentálhattak.
2010. június 18-19-én került megrendezésre PhD hallgatóink számára a Ku-•	
tatási Fórum, amelynek célja, hogy a jelöltek beszámoljanak kutatási témá-
jukban eddig elért eredményeiről. A Kutatási Fórum idején Dr. Kovács Árpád 
egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék volt elnöke „A pénzügypolitika di-
lemmái” címmel tartott előadást.
2010. június 25-én, a karon megrendezésre került „A hazai felsőoktatási in-•	
nováció sajátosságai és az elmozdulás lehetőségei” című NKTH kutatás záró 
konferenciája.

A kar tudományos kommunikációjának – a konferenciák mellett – fontos része a 
Competitio folyóirat, amely évente két számmal jelentkezik. Ebben jelentős szám-
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került sor az ÁJK és a KTK közös rendezésében. A céljához, a tudománynép-
szerűesítéshez igazodva ezúttal is érdekes, közérdeklődésre számot tartó elő-
adások hangzottak el. 
Grzegorz W. Kolodko•	  professzor, korábbi lengyel pénzügyminiszter, a Nem-
zetközi Valutaalap, a Világbank, az ENSZ és az OECD szakértője, karunk 
díszdoktor jelöltje 2009. október 19-én tartott előadást POLAND’S 
TRANSITION TO MARKET SYSTEM AND INTEGRATION INTO 
THE WORLD ECONOMY. PAST – PRESENT – FUTURE. címmel. 
Folytatva a korábbi évek nemes hagyományait 2009. november 6-án a HÖK •	
megrendezte a Közgazdász Hallgatók Bálját.
2009. október 20-án •	 dr. Szabó Katalin tartott karunkon előadást „Tanulás a 
munkáért, tanulás a munkahelyeken” címmel.
2009. november 2-án „Közgáz-Jogász 12 órás foci” került megrendezésre a •	
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban, mely aktív kikapcsolódásnak bizo-
nyult mind az oktatók, mind hallgatók számára.
A Magyar Tudomány Ünnepe Kiemelt Hete alkalmából a debreceni rendez-•	
vények között a DAB Székházban 2009. november 3-án megtartott prog-
ramon Csaba László, a kar professzora is tartott előadást „Kulturális diverzitás, 
gazdasági globalizáció az EU-ban„címmel.
A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara 2009. no-•	
vember 13-án rendezte meg a tudománynapi rendezvények keretében immár 
hagyományossá vált őszi konferenciáját „Rendszerváltások-tanulságok” 
címmel.
A DE Tudományegyetemi Karok „Tálcán a Világ” új kerekasztal-beszélgeté-•	
sekből és előadásokból álló előadássorozatán karunk több oktatója is részt vett.
A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara és a BTK •	
Politikatudományi Tanszéke, illetve a Debreceni Hallgatók Politikatudományi 
Egyesülete (DEPOLIT) rendezésében 2009. november 26-án tartott előadást 
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22-én.
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27.
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2009. november 26-án a Michigan állambeli GVSU egyetemről az Atlantis •	
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A tanszéki estek keretében 2010. május 19-én a Grand Valley State University,•	  
Michigan, USA - Közgazdaságtan Tanszékének oktatója Gerald P. W. Simons, 
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nováció sajátosságai és az elmozdulás lehetőségei” című NKTH kutatás záró 
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A kar tudományos kommunikációjának – a konferenciák mellett – fontos része a 
Competitio folyóirat, amely évente két számmal jelentkezik. Ebben jelentős szám-
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ban publikálnak más intézmények neves közgazdász oktatói, kutatói is. A folyóirat 
mellett a Competitio könyvsorozat is újabb darabbal gazdagodott, amely a kutatás 
és innováció témaköréből adott közre a karon folyó kutatásokból tanulmányokat.

Rendkívül figyelemre méltó a kar oktatóinak publikációs tevékenysége is. Össze-
sen magyar nyelven 37 könyv és könyvfejezet, továbbá 32 szakcikk, idegen nyelven 
9 könyv és könyvfejezet, 26 szakcikk jelent meg munkájuk eredményeként. Jelentős 
számban vettek részt oktatóink konferenciákon. Nem csak a hazai rendezvényeket 
kell itt említeni, hanem a tudományos élet legnagyobb nemzetközi konferenciáit 
is.

Látogatást tett egyetemünkön a HAMK egyetem (Finnország) delegációja. A 
megbeszélések során megállapodtunk, hogy új ERASMUS hallgató és oktató cse-
reszerződést kötünk velük, s megbeszéléseket folytatunk egy esetleges dual degree 
program kidolgozásáról.

Az ATLANTIS STAIR program keretében amerikai és lengyel diákokat fogad-
tunk részképzésre, s az oktató csere keretében Dr. Ujhelyi Mária két hetet töltött 
a Grand Valley State University-n, valamint Garry Simons látogatott egyetemünk-
re 2010. május 8-24 között. A projekt keretében Krakkóban vendégeskedő Hari 
Singh néhány napos látogatást tett Debrecenbe a Krakkói koordinátorral, Piotr 
Stanekkel.

A Krakkói Közgazdaságtudományi Egyetem ebben az évben ünnepelte fennállá-
sának 85. évfordulóját. Ebből az alkalomból eleget tettünk az évnyitóra, valamint 
a doktoravató ünnepségre, s ezzel egyidőben megtartott konferenciára szóló meg-
hívásoknak. Az évnyitón Erdey László és Ujhelyi Mária képviselte karunkat, a dok-
toravatón Dr. Kormos János Rektor úr képviseletében, Ujhelyi Mária pedig a STAIR 
projekt kari koordinátoraként vett részt a konferencián és az ünnepségen.

Kitüntetések
2010-ben dr. Kornai János Állami és Széchenyi-díjas közgazdász, az MTA ren-

des tagja, professor emeritus, a kar díszdoktora a Magyar Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztje kitüntetést kapta. Dr. Ujhelyi Mária egyetemi docens, külkapcsolati 
és pályázati dékán-helyettes Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme 
kitüntetésben részesült. 

A diplomaosztón a kar alábbi oktatói, hallgatói vettek át egyetemi, TEK szintű, 
kari, illetve HÖK kitüntetéseket.

Az Egyetem Rektora elismerő oklevéllel tüntette ki hét hallgatónkat, akik ki-
magasló tanulmányi eredményük és a szakterületükön bizonyított tudományos 
előrehaladásuk eredményeként méltónak bizonyultak arra, hogy részt vegyenek a 
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában és annak követelményeit si-
kerrel teljesítették. 

Bobák Anita•	
Mester Zsanett•	
Szabó Andrea•	

Az egyetem rektora azoknak a hallgatóknak, akik kimagasló tanulmányi ered-
ményt és az egyetem színeiben kiemelkedő sportteljesítményt értek el Rektori Ki-
tüntetést adományoz.

Rektori kitüntetést vett át Horváth Márta birkózás sportágban elért kimagasló 
teljesítményéért.

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült: Dr. Mustó István egyetemi magántanár

A Tudományegyetemi Karok Elnöksége javaslatára több éven át kifejtett kima-
gasló tevékenységéért a Tudományegyetemi Karok Kiváló Hallgatója kitüntetést 
adományozta Szabó Andrea hallgatónak. 

Közgazdaságtudományi Kar Díszérme kitüntetést kapott Dr. Losonczi László 
egyetemi tanár és Dr. Béres Csaba nyugalmazott tanszékvezető és intézetigazgató 
docens.

Közgazdaságtudományi Karért kitüntetésben részesültek: Dr. Gáll József ad-
junktus, Dr. Czeglédi Pál adjunktus, Daróczi Katalin egyetemi tanársegéd, George 
Seel anyanyelvi lektor, Sziki Ágnes igazgatási osztályvezető.

Közgazdaságtudományi Kar Kiváló Hallgatói Munkáért Oklevelet kapott: Ju-
hász Éva, Szabó Andrea,Vona Máté, Pete Csilla, Balkay Diana, Szabó Ibolya, Ferencz 
Dániel, Veres Rozina, Mester Zsanett.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata a Debreceni Egyetem Kiváló 
Hallgatója címet adományozta Vona Máténak.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének elismerő okle-
velét kapta Deák Péter és Pápai Nikoletta.

„KÖZGÁZ GLÓBUSZ” díjban részesült Ombódiné Erdey Zsuzsa tanulmányi 
csoportvezető, Dr. Gáll József egyetemi adjunktus, Ágotai Gabriella, Fülöp Attila, 
Ferencz Dániel, Pápai Nikoletta és Szabó Ibolya hallgatók.
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Műszaki Kar 
Kari vezetés

Dékán
• Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár
Dékánhelyettesek
• Dr. Kalmár Ferenc tudományos dékánhelyettes
• Dr. Husi Géza főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes 

Oktatás 
A Műszaki Kar hat alapképzést indított a 2009/2010-es tanévben:

Építészmérnöki BSc•	
Építőmérnöki BSc•	
Gépészmérnöki BSc•	
Környezetmérnöki BSc•	
Mechatronikai Mérnöki BSc•	
Műszaki Menedzser BSc•	
Az alapszakok mellet elindult a Létesítménymérnöki mesterképzés is.•	  

Tudományos munka
A Műszaki Kar oktatói létszáma a 2009/2010-es tanévben 75 fő volt, amelyből 37 
oktató, vagyis az oktatók közel fele tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelke-
zett. A kar stratégiai célkitűzése a tudományos fokozattal rendelkezők számának 
emelése. A fiatal kollégák közül 10 fő vesz részt doktori képzésben. 

Nemzetközi kapcsolatok
A Műszaki Karon a Gépészmérnöki Tanszék négy CEEPUS programban vesz részt,  
melyek fő koordinátorai a következő egyetemek: Kolozsvári Műszaki Egyetem, Zsol-
nai Műszaki Egyetem, Poznani Műszaki Egyetem és a Maribori Műszaki Egyetem. 
A CEEPUS program keretében oktatói és hallgatói mobilitás projektekre nyílik  
lehetőség. Az ERASMUS programban a 2009/2010-es tanévben 10 hallgató uta-
zott ki ösztöndíjjal féléves részképzésre Németországa, Ausztriába és Angliába. Je-
lentősen nőtt a külföldi hallgatóink száma, főleg Törökországból és Olaszországból 
fogadunk ERASMUS hallgatókat. A 2009/2010-es tanévben 15 hallgató érkezett 
építészmérnöki, építőmérnöki, műszaki menedzser és gépészmérnöki szakokra.
 
A 2009/2010-es tanévben kötött ERASMUS szerződések
University of Cagliari, Cranfield University 
 
 

Pályázati eredmények
Észak-Alföldi Operatív Program: Létesítményenergetikai Klaszter. A Deb-•	
receni Egyetem részvételével 2008. augusztus 14-én megalakult a Létesítmény-
energetikai Klaszter.  A Létesítményenergetika Klaszter létrehozásának célja az, 
hogy a klaszter tagjai által tervezett, megvalósított vagy üzemeltetett létesít-
mények minimális energiaigénnyel rendelkezzenek és maximális legyen a fel-
használt megújuló energiaforrások mennyisége. A projektben is vállaltuk és az 
akkreditációhoz szükséges egy független cég létrehozása, melynek fő feladata a 
klaszter-menedzsment, projektek bonyolítása, a klaszter képviselete, a klaszter 
akkreditációja, a pályázatok kezelése. A DE Szenátusa 2010. június 24-én támo-
gatta a LENERG Klaszter Kft. létrehozását. 
Kínai – Magyar TéT 2009-2010: Épületbe integrált napelemmodulok fejlesztése. •	
A projekt várható  eredménye a napelemek felhasználásának optimalizálása, a 
szoláris energiatermelés hatékonyságának növelése, az épületekbe beépített nap-
elemek ideális elhelyezése, lehetséges új technológiák kidolgozása a releváns kli-
matikus viszonyok között. A projekt keretében a 2009. évben megírásra került 
egy szakkönyv A Napelemről A-Z-ig címmel, illetve ez évben szakképzési támo-
gatásból létrehoztunk egy napelem teljesítményét mérő berendezést. A beren-
dezés napkövető rendszerrel és dőlésszög beállítással rendelkezik. 
Társadalmi Megújulás Operatív Program: Geotermikus rendszerek fenntartható-•	
ságának integrált modellezése (IKUT) A projekt a geotermikus energiaforrások 
és az ezeket felhasználó energetikai rendszerek fenntarthatóságának integrált 
modellezését tűzi ki célul. Az elvégzendő kutatások kizárólag alapkutatások és 
kiterjednek az energiaforrásokat (felszín alatti víztározók) befolyásoló tényezők 
hatásának beazonosítására és modellezésére, a kitermelő rendszerek kialakítása 
során fellépő környezeti és műszaki hatások vizsgálatára, illetve a geotermikus 
rendszerek optimális üzemeltetési paramétereinek az elemzésére.  
HURO 0801/006 A „Geotermikus energia hosszútávú felhasználása maximális •	
hatékonysággal Sacuieni-Létavértes területén” c. projekt a HURO program ke-
retében valósul meg a Nagyváradi Egyetem együttműködésével. A Debreceni 
Egyetem és a Nagyváradi Egyetem által közösen megvalósított projekt célja: a 
geotermikus energiaforrások reális felmérése Sacuieni-Létavértes környékén és 
a hosszútávú felhasználás lehetőségének vizsgálata; a geológiai és hidrogeológiai 
paraméterek pontos ismerete; olyan rendszer koncepciók kidolgozása, amelyek 
hatékonyan alkalmazzák a geotermikus energiaforrásokat (<100 oC), amelyek 
Magyarországra és Romániára is jellemzőek. A projektben egy megújuló energia 
alapú területfejlesztési stratégia kialakítására kerül sor. 
A Műszaki Kar részt vesz a Debreceni Egyetem által elnyert a TÁMOP •	
4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 kódszámú, a kutatóegyetemi programhoz 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről



A Debreceni Egyetem évkönyve

224 225

Műszaki Kar 
Kari vezetés

Dékán
• Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár
Dékánhelyettesek
• Dr. Kalmár Ferenc tudományos dékánhelyettes
• Dr. Husi Géza főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes 
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Mechatronikai Mérnöki BSc•	
Műszaki Menedzser BSc•	
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University of Cagliari, Cranfield University 
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Magyarországra és Romániára is jellemzőek. A projektben egy megújuló energia 
alapú területfejlesztési stratégia kialakítására kerül sor. 
A Műszaki Kar részt vesz a Debreceni Egyetem által elnyert a TÁMOP •	
4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 kódszámú, a kutatóegyetemi programhoz 
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kapcsolódó projektben. A DEnergia kutatócsoport célja, az első két évben 
olyan fizikai alapösszefüggések kidolgozása, melyek egy épületben kialakuló 
mikroklíma paraméterek időbeli dinamikus változása és a kialakuló objektív-
szubjektív hőérzeti viszonyok közötti függvényeket írják le. A kutatócsoport 
vezetője Dr. Kalmár Ferenc. A méréseket a Debreceni Egyetem Épületfizika 
Laboratóriumában végezzük el, ahol rendelkezésre áll egy adiabatikus kamra, 
melyben el van helyezve a teszthelyiség. A teszthelyiségben padló-, mennyezet-, 
fal- és radiátoros fűtési-hűtési rendszer áll rendelkezésre, így ezekkel és a levegő 
áramlási viszonyok beállításával bármilyen mikroklíma paraméter kombináció 
létrehozható, és szabályozható ezeknek időbeli lefutása. 

Hallgatói versenyek 
A Bosch Rexroth Pneumatika Kft. által kiírt 2010. évi III. Pneumobil nemzetkö-
zi versenyre 15 felsőoktatási intézmény, közel 150 tehetséges mérnökhallgató, 33 
sűrített levegővel működő léghajtány nevezett. A versenyben a Műszaki Kar két 
csapatot indított. A Rexroth Legjobb Pneumobilja címet az egyes versenykategóriák 
győztesei közül választja ki a zsűri és a Rexroth vállalatok vezetése, melyet 2010-ben 
a Debreceni Egyetem Műszaki Kar hallgatóiból verbuválódott Debreceni Széllova-
gok csapata nyert el.
A Föld Napja alkalmából idén második alkalommal mérték össze teljesítményüket 
azok az elektronikus hajtással rendelkező járművek, melyeket magyar felsőoktatási 
intézmények hallgatói csapatai terveztek és kiviteleztek a miskolci Robert Bosch 
Power Tool Kft. által hirdetett versenyre. A Debreceni Egyetem Műszaki Kar három 
csapata vett részt a megmérettetésen. A gyorsulási futam bajnokaként az egyetemi 
csapatok közül a Debreceni Egyetem EEFM TEAM elektromobilja szerepelt. A ver-
senyen a Leggyorsabb elektromobil, illetve a Legjobb körversenyidő kategóriában 
3. helyezést nyert a második csapatunk. 

Kitüntetések, elismerések 
„Debreceni Egyetem Műszaki Kar Emlékplakett”

• Dr. Horváth Róbert főiskolai tanár
• Dr. Gömöri Tibor főiskolai docens
• Dr. Kocsis István főiskolai docens 

„Tiszteletbeli Docens”
• Dr. Ábrahám László okleveles villamosmérnök
• Debreceni Antal okleveles automatizálási mérnök
• Tirpák Zsolt igazgató, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

„Dékáni Dicséret”
• Halász Györgyné Dr. főiskolai tanár, tanszékvezető
• Halczman Attila ügyvivő-szakértő
• Volszkyné Hadházi Éva ügyintéző
• Szakály Tamásné műszaki ügyintéző
• Dr. Zentay István főiskolai docens
• Dr. Zentay Istvánné főiskolai docens
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Természettudományi és Technológiai Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Sailer Kornél•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettesek

Dr. Farkas Etelka•	  egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes
Dr. Nagy Sándor Alex •	 egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes

Dékáni tanácsadók
Dr. Kozma Gábor •	 egyetemi docens (pályázati ügyek)
Dr. Bérczes Attila•	  egyetemi adjunktus (külső kapcsolatok, PR)

Eredmények, jelentős események, évfordulók
A TTK 2009-ben sikeresen megünnepelte fennállásának 60. évfordulóját.•	
Dr. Pálinkás József •	 akadémikust az MTA elnökévé választotta, az MTA rendes 
tagja lett Dr. Antus Sándor.
MTA doktora fokozatot szerzett a TTK oktatói közül 3 fő (•	 Dr. Kun Ferenc, 
Dr. Pintér Ákos, Dr. Pócsi István). Dr. Bazsa György egyetemi tanárt a MAB 
ismét elnökévé választotta.
A kar sikeresen szerepelt az EU-s és hazai pályázatokon és intenzívebbé vált •	
a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolata (pl. a szakképzési hozzájárulás 
összege a háromszorosára nőtt). 
Dr. Győry Kálmán•	  emeritus professzor megkapta a Debreceni Egyetem 
díszérme kitüntetést.
A TTK javaslatára a Debreceni Egyetem díszdoktora kitüntető címet kapta •	
Dr. Silvio Aime kémikus professzor, a Torinoi Egyetem oktatója.
Októberben a TEK közös ünnepségén a TTK egykori hallgatói jubileumi •	
díszoklevelet vehettek át. Arany díszoklevelet kapott 29 fő, gyémánt oklevelet 
2 fő. Ezen az ünnepségen nyújtotta át a dékán a kar oktatóinak a Katedra 
díjakat. Arany Katedra díjat kapott (40 éve kezdett a Karon oktatni) Dr. Dózsa 
László nyugalmazott egyetemi docens, Gyémánt Katedra díjat kaptak (50 éve 
kezdtek a karon oktatni) Dr. Szalay Tibor nyugalmazott egyetemi tanár és Dr. 
Litkei György nyugalmazott egyetemi docens, Vas Katedra díjat kapott (60 éve 
kezdett a Karon oktatni) Dr. Pólya László nyugalmazott egyetemi docens

Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
Új intézetigazgatói kinevezés 2010. március 1-től:

Dr. Csorba Péter egyetemi tanár - Földtudományi Intézet•	

Új tanszékvezetői kinevezések 2009. július 1-től:
Dr. Kozma László egyetemi docens (Geometriai Tanszék)•	
Dr. Pócsi István egyetemi docens (Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai •	
Tanszék)
Dr. Szegedi Sándor egyetemi docens (Meteorológiai Tanszék)•	

Humánpolitika, szabályzatalkotás
Új oktatói, kutatói kinevezések 2009. július 1. – 2010. június 30. között:

Tanársegéd:10 fő•	
Adjunktus: 8 fő•	
Egyetemi docens: 4 fő •	
Dr. Gáspár Attila (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék), Dr. Pungor András 
(Kísérleti Fizikai Tanszék), Dr. Szegedi Sándor (Meteorológiai Tanszék), Dr. 
Vasas Gábor (Növénytani Tanszék)
Egyetemi tanár: 2 fő•	
Dr. Barta Zoltán (Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék), Dr. Csorba 
Péter (Tájvédelemi és Környezetföldrajzi Tanszék)

Oktatás
A 2009/2010 oktatási évben a teljes hallgatói létszám 3.607 fő, a hagyományos 

ötéves képzésben 985 fő (nappali tagozaton 936 fő, levelezőn 49 fő) tanult a karon. 
A februári és júniusi záróvizsga időszakokban közülük tanulmányait befejezte 488 
fő (nappali tagozaton 442 fő, levelező tagozaton 46 fő, akik közül a diplomáját át-
vette 389 fő, nyelvvizsga hiánya miatt csak késve kaphatja azt meg 99 fő).

2005-ben volt először induló BSc-s évfolyam (vegyészmérnök) és 2006-tól csakis 
az új (Bologna-i) képzési rendszerben fogad a kar belépő hallgatókat. A természettu-
dományi képzési területen már ekkor az alapszakok teljes spektrumát indítani tudta 
a kar, míg a két mérnökszak (vegyészmérnök, villamosmérnök) 2007-ben egészült 
ki a biomérnök szakkal. Ezen 6-, illetve 7- féléves BSc alapszakokon a 2009/2010. 
tanévben (januárban és júniusban együttesen) 383 fő végzett, közülük diplomát ka-
pott 277 fő (nappali tagozaton 263 fő, levelező tagozaton 14 fő), míg a nyelvvizsga 
feltétel teljesítését követően veheti át a diplomáját 106 fő (nappali tagozaton 84 fő, 
levelezőn 22 fő). A TTK-n a referált évben diplomát szerzettek többsége (330 fő) 
a természettudományi képzési területen végezte tanulmányait. A műszaki képzési 
területen végzettek száma 95 fő, ebből diplomát kapott 53 fő (nappali tagozaton 
39 fő, levelező tagozaton 14 fő), nyelvvizsga feltétel teljesítését követően veheti át 
diplomáját 42 fő (nappali tagozaton 20 fő, levelezőn 22 fő).

A fentiek mellett szakirányú továbbképzésben 59 fő végzett és kapott oklevelet a 
karon.
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A 2009/10. tanév volt az első, amikor a diszciplináris MSc szakokon már elindult 
az oktatás. Sajnos, mivel a tantervek szerinti képzési idő alatt az első BSc-s évfolyam 
hallgatói csak kis arányban végeztek (a végzettekre vonatkozóan fent részletezett 
statisztikai adatok jól mutatják, hogy a TTK-n, de az ország más társintézménye-
iben is, 2009 júniusában döntően a hagyományos képzésben végeztek hallgatók), 
így kevesen nyújthatták be jelentkezésüket a képzés következő szintjére, az MSc-
re. 2009 szeptemberében mindösszesen 218, keresztfélévben pedig 41 fő új MSc-s 
hallgató iratkozhatott be a karra. Szerencsére a BSc szakjainkra (különösen a mér-
nök szakokra) 2009 tavaszán örvendetesen nagylétszámú jelentkezés történt (2009 
szeptemberében BSc képzésekre összesen 848 fő hallgató került felvételre), így a kar 
hallgatóinak összlétszáma lényegében változatlan maradt. 

A 2009/10. tanévben folytatódott a BSc szakok tanterveinek, szakirányainak 
elemzésére, racionalizálására irányuló munka. Ennek egyik fontos eleme a belépő 
hallgatók munkáját segítő formák kiépítése. Változatlanul igaz az a tény, hogy a mű-
szaki, természettudományi képzési területre felvételt nyert hallgatók jelentős aránya 
az induláskor nem rendelkezik olyan szintű szakmai tudással, mellyel azonnal képes 
lenne az egyetemi kurzusok munkájába sikerrel bekapcsolódni. 2009 szeptemberé-
ben megtörtént néhány természettudományi tárgyból az alapvető ismeretet felmérő 
dolgozatok országos szintű egyeztetésben történő iratása, melyhez a TTK is csatla-
kozott. A dolgozatok eredményeit megismerve a karon több szak esetében hirdet-
tek az oktatók un. bevezető kurzusokat. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem 
tekinthető a probléma megoldásának. Hosszabb távon csakis az hozhat javulást, ha 
a belépő hallgatók tudásszintje növekszik.            

A kar a 2009/2010. tanévben egy további mesterszakot (MSc) akkreditáltatott 
(a természettudományi képzési területen a biotechnológus mesterszakot), így a 
2010/11. tanévben már tizenegy mesterszak várja a leendő TTK-s hallgatókat, ahol 
a referált tanévben még csak tanári mesterszakon tanult és végzett 61 fő (Oklevelet 
kapott nappali tagozaton 2 fő, levelező tagozaton 37 fő. Nyelvvizsga hiánya miatt 
nem kapott diplomát levelezőn 22 fő). 

A már pályán lévők szakmai fejlődését segítendő számos szakirányú továbbképzés 
(alkalmazott geoinformatikus, geoinformatikai szakasszisztens, környezetvédelmi 
és fejlesztési szaktanácsadó, megújuló energetikai szakirányú továbbképzési szak, 
környezetvédelmi ökológus, műszeres analitika, számítógépes modellező, angol- és 
német-szakfordító) várja a karra jelentkezőket.  

A TTK szakjainak szakmai színvonala, oktatóinak felkészültsége lehetővé teszi 
több szakon is az angol nyelvű képzést. E területen még a kezdeti szakaszban van a 
karon a képzés, de az várható, hogy elsősorban a mérnök szakok iránt lesz nemzet-
közi érdeklődés is.

A fentiekben már említésre került, hogy felzárkóztató, szakmai kiegészítő kurzu-
sokat, továbbá a nyelvtanulást segítő programot kínált akar a 2009/2010. tanévben. 

Ugyanakkor a kar nagy figyelmet fordított a tehetséges hallgatókkal való foglalko-
zásra is, amelyet az alábbi tények igazolnak:

Nyári szakmai ösztöndíjat kapott 62 hallgató•	
Kiemelt ösztöndíjat elnyert 48 fő•	
Köztársasági ösztöndíjban részesült 25 fő•	
Egyetemi Tehetség Programban részt vett 96 fő•	

2010-ben került megrendezésre az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Di-
ákköri Konferencia, amelyre a karról benyújtott dolgozatok száma: 31 db,

a TTK-s helyezések száma összesen  9 db•	
az elnyert díjak száma összesen 19 db.•	

A kiemelkedő munkát felmutató végzős hallgatók között, a diplomaosztás alkal-
mával az egyetem, a TEK, a kar, az intézetek és a Hallgatói Önkormányzat előter-
jesztésére, az alábbi kitüntetéseket osztottuk ki: 

TTK Emlékérem   14 fő •	
TTK Dékáni Dicséret  15 fő•	
DE Rektori Elismerő oklevél  1 fő•	
DE Kiváló Hallgatója   1 fő•	
TEK Kiváló Hallgatója   1 fő•	
HÖK Elismerő Oklevele   1 fő•	
DE Kiváló Sportolója kitüntetés 3 fő•	
DETEP-es oklevél   26 fő•	
Összesen:     62 fő•	

Tudományos kutatás, rendezvények
A 2009/2010-es tanévben a Természettudományi és Technológiai Kar a tudomá-

nyos kutatás és rendezvények vonatkozásában több területen is szép sikereket ért el.
A tanév során a kar doktori iskoláiban összesen 41 fő szerzett PhD-fokozatot, 28 

fő summa cum laude, 13 fő cum laude minősítéssel, valamint honosításra 6 fő ese-
tében került sor. A kar oktatói közül 8 fő habilitált, míg 3 oktató (Dr. Kun Ferenc, 
Dr. Pintér Ákos, Dr. Pócsi István) szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora címet.

A Természettudományi és Technológiai Kar 2009. október 2-án ünnepelte meg-
alakulásának 60. évfordulóját, melynek kapcsán nagyszabású ünnepséget rendezett. 

A Természettudományi és Technológiai Kar kiemelkedő tudományos és kutatási 
potenciálját bizonyítja, hogy a Debreceni Egyetem által 2010-ben elnyert elit-ku-
tatóegyetem pályázatban nevesített öt alapkutatási témakör közül kettőt a kar aka-
démikusai vezetnek (Prof. Dr. Joó Ferenc – molekulatudomány; Prof. Dr. Trócsányi 
Zoltán – fizikai-, számítás- és anyagtudomány), és további kettőben (egészség- és 
környezettudomány; molekuláris medicina) is fontos szerepet töltenek be a kar ok-
tatói.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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A Természettudományi és Technológiai Kar az elmúlt időszakban igen élénk pá-
lyázati tevékenységet folytatott, amit jól tükröz az a tény, hogy 2009-ben a kar 
pályázatokból származó összbevétele meghaladta a 400 millió Ft-ot. 

A kar oktatói sikeresen kapcsolódtak be az Új Magyarország Fejlesztési Terv ed-
digi akciótervei keretében meghirdetett pályázatokba is. Ezt bizonyítja, hogy egy-
részt a TAMOP-2008/4.2.2. „Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkal-
mazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása” pályázati konstrukcióban két, 
a kar oktatói által kidolgozott pályázat megvalósítása is megkezdődött (Prof. dr. 
Bányai István: Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek 
halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására,  Prof. dr. Patonay Tamás: 
Az inzulin rezisztencia és cukorbetegség kezelésének farmakológiai lehetőségei – ez 
utóbbi az ÁOK-val közösen). Másrészt a Természettudományi és Technológiai Kar 
is részt vesz a Szegedi Tudományegyetem által koordinált TAMOP-4.1.2-08/1/A 
Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a termé-
szettudományi képzési terület alapszakjaihoz című pályázatban (további résztvevők: 
Pécsi Tudományegyetem, Nyíregyházi Főiskola), amelynek keretében interaktív di-
gitális tananyagok kifejlesztésére kerül sor. 

Harmadrészt a TIOP-1.3.1./07 „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának 
emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” pá-
lyázati konstrukció keretében 2010 tavaszán elindult a Kémiai Intézetben a vegyész- 
és biomérnök képzés infrastrukturális hátterét erősítő kísérleti vegyi üzem, valamint 
a Fizikai Intézetben a villamosmérnök képzés feltételeit javító laboratóriumok fel-
újítása. 

Negyedrészt a kar oktatói fontos szerepet játszottak a TIOP-1.3.3./08/1: Agóra 
PÓLUS: Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesz-
téseinek támogatása pályázati konstrukció keretében a Debrecen Megyei Jogú Város 
által beadott, „Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kert-
ben” című pályázat kidolgozásában, amelynek megvalósítása a tervek szerint 2010 
második felében kezdődik. 

A Természettudományi és Technológiai Kar egyes egységei a 2009/2010-es tan-
évben is törekedtek arra, hogy aktívan bekapcsolódjanak a hazai és a nemzetközi 
tudományos életbe. Ennek szellemében a tanszékek szervezésében több mint 10 
nemzetközi és hazai konferenciára került sor, amelyek közül kiemelkedik a 10th 
International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (Kémiai Intézet), az 
Országos Térinformatikai Konferencia (Földtudományi Intézet).

Gazdálkodás
A Természettudományi és Technológiai Kar – gazdasági potenciálját tekintve – a 

Debreceni Egyetem egyik legjelentősebb egységei közé tartozik. Költségvetésének 

szerkezetében az állami támogatás, a saját bevétel, és a pályázati bevételek aránya 
62% - 14% - 24%, míg az állami támogatáson belül 50% a képzési, 22% a fenntar-
tói és 28% a tudományos-kutatási támogatás. A jelenlegi finanszírozási rendszerben 
kiemelkedő jelentőségű normatív támogatás keretösszegének kialakulására általában 
meghatározó hatással van a természettudományi képzések iránti érdeklődés, ami ez 
évben – a jelentkezések szintjén – emelkedő tendenciát mutatott, de ennek a gaz-
dálkodásban közvetlenül kimutatható hatásai nyilvánvalóan hosszabb távon fognak 
érvényesülni. Jelentősnek ítéljük a tudományos-kutatási támogatásból, a saját és 
pályázatokból származó, valamint a szakképzési hozzájárulásból befolyt bevételeket, 
amelyek a kar oktatói-kutatói innovatív potenciáljának, ill. a gazdaság szereplőivel 
való szoros kapcsolatának a bizonyítéka. A beszámolási időszakban sikerült néhány 
olyan intézkedést tenni, ami javította a kar gazdasági helyzetét. Ezek közül említésre 
méltó a belső posta kézbesítési pontjainak racionalizálása és a területleadás az Élet-
tudományi Épületben. A 2010-es költségvetés tervezésénél az előző évekhez képest 
jelentős előrelépés volt, hogy a TTK vissza tudta fizetni minden korábbi tartozását 
a TEK, ill. más karok viszonylatában. Jelentős negatív hatásként éltük viszont meg, 
hogy olyan kormánydöntés született az év elején, hogy a felsőoktatásban mintegy 
10%-os normatíva csökkentés történt. Ez a döntés sajnálatos módon elsősorban 
azokat az egységeket érintette jelentősen, ahol nagy a hallgatói létszám és sok a 
minősített oktató. Karunk esetében ez azt jelentette, hogy a 2009-es évhez képest 
mintegy 120 millió forinttal kevesebből gazdálkodhattunk. Mindezen nehézségek 
ellenére elmondhatjuk, hogy gazdasági helyzetünk jelenleg stabil. Az elismert költ-
ség alapú (EKA) költségvetési rendszer alapelveinek kidolgozásában aktívan részt 
vettünk, s amennyiben a TEK áttér erre a rendszerre, készen állunk a bevezetésére.

Felvételi adatok 2009:
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2512 88 475 221 30 85 32 3363

felvett 795 53 133 93 30 46 30 1180

Különösen keresett szakok (zárójelben a túljelentkezés arányszáma): BSc: földtu-
domány (4,7), földrajz (4,55), biomérnök (4,18), villamosmérnök (2,45), biológia 
(2,5), vegyészmérnök (3,13), kémia (2,1), környezettan (3,4), matematika (3,0) MSc 
Diszciplináris: hidrobiológus (1,92), biológus (1,72), környezettudomány (1,66)
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digi akciótervei keretében meghirdetett pályázatokba is. Ezt bizonyítja, hogy egy-
részt a TAMOP-2008/4.2.2. „Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkal-
mazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása” pályázati konstrukcióban két, 
a kar oktatói által kidolgozott pályázat megvalósítása is megkezdődött (Prof. dr. 
Bányai István: Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek 
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MSc Tanárszak: tanár-földrajztanár (0,66), tanár-biológiatanár (0,65), tanár-mate-
matikatanár (0,53)

A TTK hallgatói létszámadatai a 2009/2010-es tanév kezdetén
5 éves képz. BSc MSc

egyéb
PhD össz.

nap-
pali

leve-
lező

nap-
pali

leve-
lező

nap-
pali

levele-
ző

nap-
pali

levele-
ző

936 49 2099 170 129 89 135 134 123 3864

2009. szeptemberben induló új szakok: 
MSc szakok: alkalmazott matematikus, anyagtudomány, fizikus, geográfus, hid-

robiológus, környezettudomány, matematikus, vegyész, tanár-biológiatanár, tanár-
földrajztanár, tanár-fizikatanár, tanár-környezettan tanár, tanár-kémiatanár

A TTK oktatói, kutatói létszámadatai a 2009/2010-as tanév kezdetén
tanársegéd, 
tud. segéd-
munkatárs

adjunktus, 
tud. mun-

katárs

docens, 
tud. fő-

munkatárs

egyetemi 
tanár, tud. 
tanácsadó

össze-
sen

összesen 59 67 55 36 217
ebből PhD, 
kandidátus

18 60 54 0 132

MTA dokt. - - 1 36 37

A 2010. június 27-i diplomaosztó ünnepség számadatai
BSc MSc Osztatlan 5 

éves képzés
összes

nap-
pali

levele-
ző

nap-
pali

levele-
ző

nap-
pali

levele-
ző

sikeres
záróvizsgát tett

259 36 1 51 279 33 659

nincs
nyelvvizsgája

70 22 0 22 69 0 183

diplomát kapott 189 14 1 29 210 33 476

Egyéb képzések keretében: szakirányú továbbképzésről szakképzési bizonyítványt 
kapott 15 fő. Távoktatásos képzésben környezetvédelmi és fejlesztési szakértő okle-
velet szerzett 1 fő.

Zeneművészeti Kar

A kar vezetői
Dékán

Dr. Duffek Mihály•	  egyetemi tanár
Dékánhelyettes

Király Márta•	  főiskolai docens

A kar hagyományos tanévnyitó ünnepsége 2009. szeptember 7-én 15 órakor volt 
a Liszt teremben.

2009 júliusában kilencedik alkalommal rendezte meg a kar az Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiáját. Ez a rendezvény egyben a Kodály Zoltán Ifjúsá-
gi Világzenekar első debreceni zenekari próbasorozatát és koncertjét is tartalmaz-
ta Vásáry Tamás zongoraművész, karmester, Debrecen Díszpolgára és a Debreceni 
Egyetem Díszdoktora irányításával, vezényletével. Ennek is köszönhetően látványo-
san megnőtt a résztvevők száma, 147 jelentkező részvételével és a világ számos or-
szágából érkező művészek, professzorok mesterkurzusainak lebonyolításával ez volt 
a rendezvény történetének eddigi legsikeresebb eseménye. A Világzenekar a Kölcsey 
Központban adott igen sikeres koncertje mellett Szatmárnémetiben, Balatonfü-
reden és Budapesten mutatta be magas színvonalú programját. Természetesen az 
Akadémia most is színes koncertkínálattal gazdagította a város és a régió kulturális 
programját.

A klasszikus gitár szakterület országos rendezvényére került sor 2009 augusztusá-
ban, az Országos Gitártalálkozó immár harmadszor fogadhatta résztvevőit. 

A debreceni zenei felsőoktatás sorsdöntő eseményeként értékelhető, hogy az összes 
képzési szakon, szakirányon elindulhatott a zenetanár- és zeneművész tanárképzés a 
MAB sikeres akkreditációs eljárását és az Oktatási Hivatal regisztrációját követően. 
Az OKM által meghirdetett pótfelvételi vizsga 34 tanári mesterszakos hallgató be-
iskolázását tette lehetővé, ami a Zeneművészeti Kar minden korábbinál jelentősen 
nagyobb hallgatói létszámát hozta létre, főként a mesterképzések létszámbővülé-
sével (247 fő). A MAB plénuma a 2009-es párhuzamos akkreditációs jelentést és 
az intézményi véleményeket 2009 őszén elfogadta, a BA képzések akkreditációját 
2017-ig jelölte meg, ezzel módosítva az LB eredeti javaslatát.

Az oktatói karban a generációváltás folytatódik, a tanév folyamán került sor to-
vábbi, igen meghatározó szerepet játszó tanár kollégáink felmentésére is: köszö-
netünket fejeztük ki Raicsné Szerdahelyi Éva énekművész, főiskolai docensnek és 
Kammerer András trombitaművész, főiskolai tanárnak több évtizedes, igen értékes 
munkájáért. 

A diplomaosztó ünnepségen is elhangzott a bejelentés: Matuz István a tanév fo-
lyamán Kossuth-díjban részesült. Artisjus díjat három oktató és három hallgató 

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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kapott: Matuz István, Dr. Ordasi Péter és Káip Róbert, valamint Sindel Zsuzsanna, 
Halász Illés és Major Bence. A TEK Elnökének Elismerő Oklevelét Szabó István 
főiskolai docens vette át. A Hallgatói Önkormányzat kitüntetését Orbán Ádám 
és Buka Szilárd kapta. A Józsa János-Díj kitüntetésben (in memoriam Gulyás 
György) László Attila részesült. 

A kar hallgatói közül a tanév folyamán 31 fiatal tehetség vehetett át 1-3. díjat, 
vagy nívódíjat, ill. kiemelt nívódíjat hazai és nemzetközi szakmai, zenei versenye-
ken.

2010 tavaszán a Bárdos Szimpozium bizonyult újból igen sikeres rendezvénynek. 
A rendezvény kiemelt továbbképzésként is ellátta feladatát az OKM kiemelt támo-
gatásával. A hetedik alkalommal sorra kerülő Dohnányi Ernő Országos Kamara-
zene Találkozó és Verseny magas részvételi aránnyal és magas színvonalon zajlott. 
A Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny sikerei újból bizonyító erejűek 
és fontosak voltak. Országos Klarinétverseny megrendezésére került sor, amelyen a 
debreceni hallgatók imponáló fölénnyel nyerték el a legjobb helyezéseket. Második 
alkalommal rendezte meg a kar az Országos Gitárzenekari Fesztivált, immár kül-
földi résztvevőkkel. Megkezdődött az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Aka-
démiájának 2010-es előkészítése is, amely a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
Debrecenbe költözése után immár másodszor vonzott nagy létszámú jelentkezőt. 
Ennek eredménye a 10. jubileumi Nyári Akadémia eddigi legnagyobb, a 160 főt is 
meghaladó létszáma. 

Hallgatóink eredményesen pályáztak a Debreceni Egyetem 2008-2009-ben meg-
hirdetett Művészeti Ösztöndíjára. Az Egyetem tehetséggondozási programjához a 
kar a Gulyás György Szakkollégium révén kapcsolódott.

A 2009-es és a 2010-es esztendő felvételi létszámadatai arra vallanak, hogy a deb-
receni képzés továbbra is népszerű, a felvehető kapacitás többszörösét meghaladó 
jelentkezési létszám mind 2009-ben, mind 2010-ben lehetőséget adott és ad a te-
hetségesek kiválasztására, így a színvonal megtartására, emelésére. Imponáló adat, 
hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem után hazánkban immár harmadik al-
kalommal is a debreceni Zeneművészeti Kar az, amely a legtöbb jelentkezőt, és 
közöttük a legtöbb első helyre jelentkezőt vonzotta. A kar vezetése még 2008-ban 
határozta meg a hallgatói marketing munkamódszereinek hatékonyabbá tételét. 
Ennek próbáját jelentették az egyes zenei szakképző intézményekben tett sorozatos 
látogatások, oktatóink nyilvános mesterkurzusai.

A 2010-es diplomaosztó ünnepség is kiemelkedik az elmúlt évek sorából: minden 
eddiginél több, 81 hallgató vehette át oklevelét. 

A tanév bővelkedett hangversenyekben: a Nagyerdei Ősz, a Konzervatóriumi Es-
ték Hangversenysorozat és a gyermekeknek szóló ifjúsági hangversenyek képezték a 
kar saját rendezvényeit. A nagyszámú zenei esemény mellett továbbra is rendszeresek 

voltak a Konzervatórium Galéria kiállításai és az azokhoz kötődő zenei programok. 
A patinás Universitas Debrecen Hangversenysorozat sikeres megrendezése az elmúlt 
tanévben már a Zeneművészeti Kar feladatai közé tartozott, valamint a kar szervezte 
meg az év legnagyobb képzőművészeti kiállítását is az Egyetem Díszudvarán.

A kar pályázati tevékenysége sokrétű volt, a körülményekhez képest sikert jelen-
tenek az elnyert pályázati támogatások. Ezek közül kiemelkedő a Nyári Akadémia 
nyertes minisztériumi pályázata. A költségvetési fegyelem ellenére is igen szűkös 
mozgástere volt a képzésnek, a hosszú ideje szükséges épületfelújítási munkák meg-
kezdése halasztódott, ugyanakkor a Tudományegyetemi Karok éppen az épület 
fűtéskorszerűsítése tárgyában pályázati nyereményt könyvelhetett el. Ez a pályá-
zat jelentős segítség az épület külső rendbetételéhez, az energiafelhasználás jelentős 
csökkentéséhez. A Zeneművészeti Kar az elmúlt tanévben is lényegében megtar-
totta költségvetési stabilitását. A végrehajtott képzési reform gazdasági hátterének 
stabilitása elengedhetetlen, ezért a kar gazdasági terveiben a bevételek emelésének 
van prioritása a további, takarékos gazdálkodás mellett.

Beszámoló a központi egységek, centrumok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülés, 2009. szeptember 6.

Tisztelt Szenátus! Elnök Urak! Polgármester Úr! Professzor társak, Kedves első éves 
hallgatóink, Jubilánsok, Tisztelt Vendégeink!

A Debreceni Egyetem tanévnyitójának ünnepélyes percei különleges alkalmat ad-
nak, hogy gondolataink nagy időhorizontot fogjanak át. Egyszerre van velünk az 
1538-ban kezdődött debreceni felsőoktatás folyamatossága, történelmi tekintélye, 
és a 21. század bonyolult világára felkészülni intézményünkbe akaró hallgatóink 
oktatásának, képzésének örömteli felelőssége. 

A néhány perccel ezelőtt megjelent, a karok szimbólumait bemutató, az ősi refor-
mátus kollégiumból eredeztetett gerundiumok jelentik a több évszádos tradíciót, 
Önök pedig kedves ifjú barátaim, akik a Debreceni Egyetemet választották tanul-
mányaikra, testesítik meg az előttünk kibontakozó jövőt.

Az állandóság biztonsága és nagy tettekre kész friss lelkesedés. 
1912-ben királyi dekrétum alapította a kollégium egyik jogfolytonosságú intéz-

ményeként a Debreceni Királyi Tudományi Egyetemet, amely egy ideig Tisza István 
Egyetemként, majd a háború után több felsőoktatási intézményre tagolódva, végül 
2000 után egységes Debreceni Egyetemként működik - 5 campuson, országosan 
híres gyakorló iskoláiban, tangazdaságaiban, nemzetközi tekintélyű klinikáin. In-
tenzíven készülünk a 2012-ben elérkező centenáriumra, feltárva és rögzítve gazdag 
múltunk történéseit.  Az arany, gyémánt és vasdiplomákat átvevő régi diákjaink 
évtizedes életútjára, példájára is e 100 év keretében tekinthetünk vissza - mai ün-
nepségünkön az idén 100. életévét megélő legidősebb volt diákunkat is köszöntjük. 
A jeles kitüntetettek szakmai sikerei mögött is sok-sok év tanszékeinken végzett 
kiemelkedő munka áll.

Az egyetemek történelmében vannak nagyobb távra kiható időszakok. Ilyennek 
tartom a Debreceni Egyetem előző akadémiai évét, a jelenlegi rektori vezetés idejé-
nek középső szakaszát, amelyre most visszatekintve megfogalmazhatók legfontosabb 
üzeneteink a jövő felé is; szakmai közösségünk munkájának eredményeként ennek 
jelentősége kiemelkedik az integrált Debreceni Egyetem dinamikus fejlődésében. 

Elmondhatjuk, hogy kibontakozott a teljes bolognai képzési szerkezet. Kialakult 
a Debreceni Egyetem csaknem végleges új képzési választéka, benne 63 alap-, 57 
mester - és 4 osztatlan szak. Bizonyára ez a széles választék is hozzájárult ahhoz, 
hogy folyamatosan nő a hozzánk jelentkezett és felvételt nyert hallgatók száma: 
több mint 9000-en kezdik meg tanulmányaikat az idén, köztük csaknem 500-an 
külföldiek az angol nyelvű képzéseinkben. A jelentősen megemelkedett felvételi 
pontszámok arra utalnak, hogy a Debrecenben tanulmányaikat kezdők a korábbi 

évekhez viszonyítva jobb felkészültségűek, többen rendelkeznek jó nyelvtudással, 
nyelvvizsgával. Külön öröm, hogy közös, országos erőfeszítéseink eredményekép-
pen, több éves visszaesés után újra nőtt a természettudományos és műszaki képzésre 
jelentkezők és felvettek száma.

Az elmúlt tanévben a hallgatói önkormányzat segítségével megnyitottuk az átjárás 
lehetőségét az állami támogatott és a térítéses képzés között: ezt minden évfolyam-
ban megtesszük a teljesítményeken alapuló évfolyamrangsorok alapján. Hallgató-
inknak versenyezniük kell azért, hogy a támogatott képzésekben maradjanak, illetve 
oda kerüljenek, hogy a legjobbak között kiemelt ösztöndíjat és lehetőségeket kap-
janak. Egyetemünk különösen nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra; orszá-
gosan egyedülálló programunk célja, hogy a kiemelkedő képességű és teljesítményt 
elérő hallgatóink egyike se kallódjon el, hogy bekerüljenek a tudományos diákkö-
rökbe, a mesterképzésekbe, a legkiválóbbak pedig nemzetközi hírű doktorképzési 
programjainkba.

Nagy horderejű változást hoz doktorképzésünk új rendszerének kialakítása: 2009. 
július 1-jétől a karoktól leválva, autonóm módon, még fokozottabb igényességgel, 
nemzetközi mércék és teljesítménykritériumok alapján végzi tudományos kutatása-
it az öt tudományterületi doktori tanács irányítása alatt 24 doktori iskolánkban a 
több, mint 800 Ph.D. hallgatónk felelős témavezetőik irányításával. Elektronikus 
Publikációs adattárunk is ebben az évben teljesedett ki, hozzáférhetővé téve honla-
punkon a külvilág számára minden itt született tudományos közleményt, amelyek 
száma közelíti az évi 2000-et – köztük számos a világ vezető tudományos folyóira-
taiban, a Nature-ben és a Science-ben jelenik meg.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv e kritikus pályázati évében meghatározó fon-
tosságú eredményeket ért el egyetemünk. Az Európai Uniós forrásokra benyújtott 
pályázatokkal közvetlenül, illetve gazdasági társaságokkal való együttműködésben 
az elnyert támogatások összege közelíti a 30 milliárd forintot. A Debreceni Egye-
temre hosszú évek óta folyamatosan jellemző, hogy anyagi, pénzügyi helyzete stabil, 
így jelentős forrásokat tud elkülöníteni a pályázatok önerejének biztosítására. Új 
informatikai épület és Inkubátor épül, agrár szaktanácsadási központ és Ipari parki 
fejlesztés zajlik, javítjuk a természettudományos és műszaki képzést, a könyvtári 
működés feltételeit, felújítjuk az elméleti orvosképzés épületeit, jelentősen megújul 
és új diagnosztikai épülettel bővül a belső klinikatelep. A régióra kiterjesztett tech-
nológia transzfer programunk még hatékonyabban tudja segíteni találmányaink és 
szolgáltatásaink piacra kerülését. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a hét nyertes, 2,4 
Mrd forint értékű, innovatív kutatói team pályázatunk eredményeként új, modern 
kutatási témák jelennek meg az egyetemen az őssejtkutatás, a kémia, a gyógyszer-
ipar, az informatika és a megújuló energiaforrások feltárása területén olyan módon, 
hogy nagy számú külföldi kutató jön Debrecenbe, illetve haza telepszik számos 
külföldön jelentős sikereket elért fiatal magyar kutató.
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Belső működésünkben, viszonyrendszereinkhez teljessé tettük az Etikai Kódex-et. 
Új szervezeti keretek közé kerülve biztonságosabbá váltak informatikai szolgáltatá-
saink.

Ez évben új hagyományokat is teremtettünk. A Debreceni Egyetem napja ez év-
től minden február első szombatján lesz; az első ilyen napon jelentős témaköröket 
érintve tudtunk befolyást gyakorolni regionális és országos folyamatokra, foglalkoz-
va a természettudományos képzés nehézségeivel, a határon túli magyar nyelvű felső-
oktatás szereplőinek bevonásával, stratégiai kérdésekkel, a Debreceni Pharmapolis 
kiemelkedő lehetőségeiből kiindulva, a gyógyszeripar helyi és távlatos fejlesztésével, 
továbbá az Egyesült Államokbeli kapcsolataink új lehetőségeivel. A 2010. évi Egye-
temi Nap keretében megvizsgáljuk a hazai és nemzetközi egyetemi rangsorok rend-
szerét és hatását, a németországi kapcsolatokat, az informatika debreceni és országos 
fejlesztési lehetőségeit, és aktualitása miatt továbbra is kiemelt téma lesz a határon 
túli magyar nyelvű felsőoktatás.

Új, intenzívebb szakaszba lépett együttműködésünk Debrecen városával. A város 
az egyetemmel közösen tudományos élményparkot hoz létre a Botanikus kertben. 
Átvettük és gyakorló iskolává vált a Balásházy szakközépiskola Pallagon. Közös erő-
feszítéseink eredményeképpen az idén nyáron a Debreceni Egyetemre került és ki-
emelkedőt nyújtott a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar Vásáry Tamás vezetésével. 
A Virágkarnevál egyetemi kocsija a „több mint diploma” üzenetével jelezte a külvi-
lág felé a Debreceni Egyetem diplomásainak jó hírén túl azt a különleges, pezsgő, 
nemzetközi hangulatú diákéletet, ami városunk egyik meghatározó arca. A Nagy-
erdőn átütő sikerrel zárult 2009-ben a Campus Fesztivál. A két éve a DVSC-vel 
kötött szerződés alapján az egyetemi csapatra épülve indult annak szintén sikeres, 
az egyetemi pályán játszó tartalék csapata a DVSC-DEAC, benne az idén 8 egye-
temistával; így a Bajnokok Ligájába jutott DVSC sikereire az átlagosnál is nagyobb 
erővel hallatszik, visszhangzik az egyetemi campuszokon is, hogy HAJRÁ LOKI! A 
kiemelt példák mellet úgy látjuk, hogy az egyetem széles szakmai hátterével, jelentős 
nemzetközi kapcsolatrendszerével az eddigieknél is több segítséget tudna nyújtani a 
városnak fontos stratégiai és fejlesztési kérdések megoldásában.

A vállalkozó egyetemmé válás ez évben vált egyértelművé az egyetem minden-
napjaiban. Nagy számú spin-off cégeink, gazdasági érdekeltségeink és  új vállalko-
zásaink ma már jelzik a külvilág felé egyetemünk nyitottságát és erőteljes jelenlétét 
a gazdasági életben. Piaci versenyben elért bevételünk éves szinten megközelíti a 
közel 70 Mrd-nyi költségvetésünk 1/7-ét. Az egyre erősödő klaszter programok 
motorjaiként segítjük elő az orvosbiológia-gyógyszeripar, az informatika, az ener-
gia szektor, az agrár- és élelmiszeripar területén projektcégek létrejöttét és erősödé-
sét; kiemelkedő állomása ennek a Pharmapolis Debrecen innovatív gyógyszeripari 
klaszter akkreditációja 26 vállalkozás részvételével, a hazai klasztertörténet legma-
gasabb pontszámával.

Tisztelt Ünnepi Szenátusi Ülés!

A sikerek és az eredmények nem fedhetik el, hogy mindig vannak és lesznek ne-
hézségek is előttünk. A világ szinte minden országában a felsőoktatás újabb és újabb 
kihívások, problémák előtt áll, nincs ez másképpen Magyarországon sem. Vannak 
súlyos kérdések a magyar felsőoktatási környezetben is – ezek megoldásában, ahogy 
eddig is, egyetemünk nagy tekintélyű szakemberei komoly szerepet fognak vállalni.  
Nem mindegy azonban, hogy egyetemünk miként szembesül az új képzési rendszer, 
a kutatási-fejlesztési verseny, az üzleti élet kihívásaival, a gazdasági válság begyűrűző 
hatásaival, gátló vagy új lehetőségeket felvető időszaknak tekinti-e ezeket. Nem ke-
rülhetők meg azok a kérdések sem, amelyek természetszerűleg vetődnek fel annak az 
akadémiai évnek a kezdetén, amelyben elérkezünk az integrált Debreceni Egyetem 
létrejöttének 10. évfordulójához. A 2000-ben kialakított, ma Magyarországon egye-
dülálló és jól működő modellünk-e a legalkalmasabb arra, hogy a következő évek, 
korszak kihívásaira megfelelő választ tudjunk adni? Joggal tartva magunkat kuta-
tóegyetemnek versenyre tudunk-e kelni nem csak a 3-4 szóba jövő hazai vetélytár-
sunkkal – amire az országos felsőoktatási tanévnyitón történt bejelentések alapján a 
meghirdetésre kerülő kiemelt támogatásért rövidesen módunk lesz - hanem a régió, 
Európa hasonló méretű egyetemeivel? Mindezt úgy, hogy közben megfeleljünk an-
nak a jogos elvárásnak, hogy az eddigiekhez hasonlóan nagy számban és magas szín-
vonalon képezzünk a munkaerőpiac csaknem minden szegmense számára értékes 
szakembereket, mérnököket, tanárokat, orvosokat, vegyészeket, informatikusokat, 
jogászokat, közgazdászokat, másokat. Választ kell adjunk arra is, hogyan alakul vi-
szonyunk a régió két másik felsőoktatási intézményével, akik felé többször jeleztük 
nyitottságunkat, készségünket a kölcsönös előnyökön alapuló, erősebb, jobban for-
malizált együttműködésre. Kötelességünknek tartom tehát, hogy a következő hó-
napokban szisztematikusan áttekintsük működésünket, erőforrásaink allokációját, 
szervezeti rendszerünk hatékonyságát, tartalékainkat. Megvitatjuk lehetőségeinket 
és lesz arra bátorságunk, hogy - amennyiben szükséges - új konszenzust kialakítva 
hatékonyabb szerkezeti-működési rendben haladjunk tovább. A Debreceni Egye-
tem büszke lehet hagyományaira, az integráció óta eltelt évek, köztük az elmúlt 
akadémiai év, kiemelkedő eredményeire. Ezekre építve, bizakodva tekinthetünk a 
jövőbe, de készen kell álljunk a szükséges, értelmes változások elindítására.

Kedves első Éves Hallgatóink!

Egyetemünkre kerülve óriási lehetőségek állnak Önök előtt, hirtelen szélesre tágul 
az elérhető ismeretek, tapasztalatok, élmények világa. Ezek azonban kihasználat-
lanok maradnak, ha nem lesznek aktív szereplői, sokszor formálói is egyetemünk 
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világának. Ne passzívan várják, hanem a modern technológiai lehetőségek sokféle 
eszközével is élve szerezzék meg mindazt a tudást, információt, készséget, amelyre 
szükségük van, túl azon is amiket szakjuk követelményei előírnak. Itt dől el élet-
pályájuk, jövőjük. Már az első hetektől keresniük kell azt a választott részterületet, 
ahol a legjobban meg tudják majd valósítani terveiket, ambícióikat, álmaikat. Ha 
szükséges változtassanak, az új kétciklusú Bolognai rendszer lehetővé teszi, hogy bi-
zonyos határok között más képzési területekre kerüljenek át. Közel 400 nemzetközi 
szerződéses kapcsolatunkat kihasználva éljenek az Erasmus ösztöndíj lehetőségek-
kel, járják Európát, a világot. Érezzék jól magukat a pezsgő debreceni diák- és kultu-
rális életben. A színes sportprogramokat, a DEAC szakosztályok adta lehetőségeket 
jól kihasználva alakítsák ki egyetemi életritmusukat. Az évente eddig odaítélt több 
mint 200 sportösztöndíj mellett művészeti ösztöndíjakkal is elismerjük a tanulmá-
nyi munka mellett elért eredményeiket. Töltsenek minél több időt a campusokon, 
használjanak ki minden lehetőséget a közös élményekre, az oktatókkal történő kö-
zös kutatásra, munkára, a kötetlen találkozásokra, egymás között baráti, tartalmas 
érzelmi kapcsolatok kialakítására. Pályakövetési rendszerünk felmérései azt mutat-
ják, hogy mindez sikerülni fog; a visszajelzések azt mutatják, hogy a nálunk diplo-
mát szerzettek 90%-a újra a Debreceni Egyetemet választaná tanulmányaihoz.

Hagyományaink szerint Önök ma válnak hallgatóinkká, egyetemi polgárokká. A 
leteendő fogadalmuk egyben szerződés, szövetség professzoraikkal, az oktatói karral. 
Ennek szellemében dolgozzunk együtt képzésük sikeréért és ezen keresztül a Debre-
ceni Egyetem jövőjéért, régiónk felemelkedéséért, országunk sikerességéért.

 Ezekkel a gondolatokkal a Debreceni Egyetem 2009/2010-es tanévét megnyi-
tottnak nyilvánítom. Köszönöm figyelmüket.

Dr. Fésüs László

Ünnepi beszéd a Debreceni Egyetem 2009. november 28-i 
doktor- és díszdoktoravató ünnepségére

Tisztelt Ünnepi Ülés!

A meghívó szerint ünnepi beszédet mond a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság elnöke. Nemes feladat, köszönöm a megtisztelő felkérést, még akkor is, 
ha nehezíti a helyzetemet, hogy a MAB szabályai szerint saját intézménye ügyeiről 
nem beszélhet, sőt azok tárgyalásán nem is vehet részt az érintett. Könnyíti viszont, 
hogy ünnepi beszédet kell mondanom, s nem konkrét ügyekről kell szólnom. A 
jelzőn van a hangsúly, mert hogy valóban ünnep van. A tudomány ünnepe. Ebben 
a hónapban, mint tudjuk, a magyar tudomány ünnepe. Ma itt a debreceni tudo-
mány ünnepe. És a meghívóban olvashatóan és mindjárt hallhatóan-láthatóan friss 
doktorok, új habilitáltak, elismert emeritusok, kiemelkedő díszdoktorok személyes 
tudomány-ünnepe. 

A tudomány évszázadok, lassan egy évezred óta az egyetemen találta és találja 
meg elsőd leges fejlődési és terjedési helyét. Az egyetem az az intézmény, ahol az új 
tudást létrehozzák, azt a korábbival együtt szintetizálják, egyúttal sokak számára 
átadják, hogy a sokak majd továbbadhassák és alkalmazhassák. Ugyanakkor az az 
intézmény, ahol a tudomány művelőinek, fejlesztőinek újabb és újabb generációit 
is nevelik. Vannak sok országban jobban ellátott kutatóintézetek, vannak kiváló 
oktatási intézmények, vannak nagyszerű fejlesztő és termelőhelyek, de azt a szim-
biózist és szinergiát, ami az egyetemen a tudástermelés, a szervezett továbbadás és 
a tudós-utánpótlás nevelése együtteséből létrejön, sehol másutt nem találni. Ezért 
állítom meggyőző déssel, s fogalmazom meg a tudomány ünnepe üzeneteként: az 
egyetem, mint társadalmi intézmény nélkülözhetetlen és mint ilyen semmivel sem 
helyettesíthető. Az értékes tradíció, az alkotó jelen és a biztató jövő pótolhatatlan 
együttese. A társadalom egyik legtartalmasabb ethosza.

Az egyetemek ma fontosabbak, mint valaha, hiszen a 21. században közismerten 
a tudás társadalmát építjük. Ehhez pedig kiváló egyetemekre, hazánkban is kiemel-
kedő kutatóegyetemekre van szükség. Vannak és lesznek ilyenek. Az egyetem képes 
volt évszázadok során alkalmazkodni a változó társadalmi körülményekhez és újabb 
igényekhez, anélkül, hogy lényegén változtatott volna, hogy misszióját feladta volna, 
és meggyőződésem, hogy ezt fogja tenni a jövőben is. Ma nagyobbak a kihívások, 
összetettebbek a külső hatások, gyorsabbak a változások, és nap mint nap érezzük, 
hogy egyre nagyobb és nehezebb feladatok jelentkeznek. De természetesen most 
is érvényes: navigare necesse est, hajózni muszáj. Egyetemet működtetni kell! Az 
egyetem nem csak hallgatói számára alma mater, az egyetem alma mater studiorum, 
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világának. Ne passzívan várják, hanem a modern technológiai lehetőségek sokféle 
eszközével is élve szerezzék meg mindazt a tudást, információt, készséget, amelyre 
szükségük van, túl azon is amiket szakjuk követelményei előírnak. Itt dől el élet-
pályájuk, jövőjük. Már az első hetektől keresniük kell azt a választott részterületet, 
ahol a legjobban meg tudják majd valósítani terveiket, ambícióikat, álmaikat. Ha 
szükséges változtassanak, az új kétciklusú Bolognai rendszer lehetővé teszi, hogy bi-
zonyos határok között más képzési területekre kerüljenek át. Közel 400 nemzetközi 
szerződéses kapcsolatunkat kihasználva éljenek az Erasmus ösztöndíj lehetőségek-
kel, járják Európát, a világot. Érezzék jól magukat a pezsgő debreceni diák- és kultu-
rális életben. A színes sportprogramokat, a DEAC szakosztályok adta lehetőségeket 
jól kihasználva alakítsák ki egyetemi életritmusukat. Az évente eddig odaítélt több 
mint 200 sportösztöndíj mellett művészeti ösztöndíjakkal is elismerjük a tanulmá-
nyi munka mellett elért eredményeiket. Töltsenek minél több időt a campusokon, 
használjanak ki minden lehetőséget a közös élményekre, az oktatókkal történő kö-
zös kutatásra, munkára, a kötetlen találkozásokra, egymás között baráti, tartalmas 
érzelmi kapcsolatok kialakítására. Pályakövetési rendszerünk felmérései azt mutat-
ják, hogy mindez sikerülni fog; a visszajelzések azt mutatják, hogy a nálunk diplo-
mát szerzettek 90%-a újra a Debreceni Egyetemet választaná tanulmányaihoz.

Hagyományaink szerint Önök ma válnak hallgatóinkká, egyetemi polgárokká. A 
leteendő fogadalmuk egyben szerződés, szövetség professzoraikkal, az oktatói karral. 
Ennek szellemében dolgozzunk együtt képzésük sikeréért és ezen keresztül a Debre-
ceni Egyetem jövőjéért, régiónk felemelkedéséért, országunk sikerességéért.

 Ezekkel a gondolatokkal a Debreceni Egyetem 2009/2010-es tanévét megnyi-
tottnak nyilvánítom. Köszönöm figyelmüket.

Dr. Fésüs László

Ünnepi beszéd a Debreceni Egyetem 2009. november 28-i 
doktor- és díszdoktoravató ünnepségére

Tisztelt Ünnepi Ülés!

A meghívó szerint ünnepi beszédet mond a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság elnöke. Nemes feladat, köszönöm a megtisztelő felkérést, még akkor is, 
ha nehezíti a helyzetemet, hogy a MAB szabályai szerint saját intézménye ügyeiről 
nem beszélhet, sőt azok tárgyalásán nem is vehet részt az érintett. Könnyíti viszont, 
hogy ünnepi beszédet kell mondanom, s nem konkrét ügyekről kell szólnom. A 
jelzőn van a hangsúly, mert hogy valóban ünnep van. A tudomány ünnepe. Ebben 
a hónapban, mint tudjuk, a magyar tudomány ünnepe. Ma itt a debreceni tudo-
mány ünnepe. És a meghívóban olvashatóan és mindjárt hallhatóan-láthatóan friss 
doktorok, új habilitáltak, elismert emeritusok, kiemelkedő díszdoktorok személyes 
tudomány-ünnepe. 

A tudomány évszázadok, lassan egy évezred óta az egyetemen találta és találja 
meg elsőd leges fejlődési és terjedési helyét. Az egyetem az az intézmény, ahol az új 
tudást létrehozzák, azt a korábbival együtt szintetizálják, egyúttal sokak számára 
átadják, hogy a sokak majd továbbadhassák és alkalmazhassák. Ugyanakkor az az 
intézmény, ahol a tudomány művelőinek, fejlesztőinek újabb és újabb generációit 
is nevelik. Vannak sok országban jobban ellátott kutatóintézetek, vannak kiváló 
oktatási intézmények, vannak nagyszerű fejlesztő és termelőhelyek, de azt a szim-
biózist és szinergiát, ami az egyetemen a tudástermelés, a szervezett továbbadás és 
a tudós-utánpótlás nevelése együtteséből létrejön, sehol másutt nem találni. Ezért 
állítom meggyőző déssel, s fogalmazom meg a tudomány ünnepe üzeneteként: az 
egyetem, mint társadalmi intézmény nélkülözhetetlen és mint ilyen semmivel sem 
helyettesíthető. Az értékes tradíció, az alkotó jelen és a biztató jövő pótolhatatlan 
együttese. A társadalom egyik legtartalmasabb ethosza.

Az egyetemek ma fontosabbak, mint valaha, hiszen a 21. században közismerten 
a tudás társadalmát építjük. Ehhez pedig kiváló egyetemekre, hazánkban is kiemel-
kedő kutatóegyetemekre van szükség. Vannak és lesznek ilyenek. Az egyetem képes 
volt évszázadok során alkalmazkodni a változó társadalmi körülményekhez és újabb 
igényekhez, anélkül, hogy lényegén változtatott volna, hogy misszióját feladta volna, 
és meggyőződésem, hogy ezt fogja tenni a jövőben is. Ma nagyobbak a kihívások, 
összetettebbek a külső hatások, gyorsabbak a változások, és nap mint nap érezzük, 
hogy egyre nagyobb és nehezebb feladatok jelentkeznek. De természetesen most 
is érvényes: navigare necesse est, hajózni muszáj. Egyetemet működtetni kell! Az 
egyetem nem csak hallgatói számára alma mater, az egyetem alma mater studiorum, 

Ünnepi beszédek



A Debreceni Egyetem évkönyve

244 245

tápláló anya a tudás, a tudomány számára is, ahogy azt az európai egyetemek elsője, 
a Bolognai Egyetem mottójául választotta.

S az egyetem, az universitas hajózik, azaz működik. Nem csak úgy általában mű-
ködik, hanem a mai ünnep azt igazolja, hogy itt és most jól működik: tételes ered-
ményeket, személyes sikereket, méltó elismeréseket ünnepelhetünk – a kutatói pálya 
elejéről annak derekán át a pálya csúcsáig. Ez a korspektrum is egyfajta universitas: a 
fiatal kutatójelölt, az alkotó gerinchad, a szintetizáló tapasztalat universitasa. Ahogy 
a meghívóban megjelenő szakmai spektrum is az: természet tudomá nyok, bölcsé-
szettudományok, orvostudományok, agrártudományok, társadalom tudományok, 
tegyük hozzá, műszaki tudományok universitasa. Így együtt a debreceni a legszéle-
sebb spektrumú magyar universitas. És természetesen a hallgatók és az oktatók, az 
oktatás és a kutatás, a két kultúra, és egyre határozottabb kor-követelte formákban 
a fejlesztés és az innováció universitasa. Itt és most, majd félévezredes tradícióra ala-
pozva, közel százéves egyetemi léttel a 21. század universitasa. Universitas az egyete-
mi városban, universitas Magyarországon és universitas Európában.

Tisztelt ünneplő közönség!
A mai ünnep az egyetemen belül elsősorban a doktorokról szól, hiszen legtöbben 

a meghívóban megnevezettek közül valamilyen doktorok lesznek: egyetemi doktori 
fokozatot szereztek, habilitált doktori címet értek el, az egyetem díszdoktori címét 
érdemelték ki. Nem kisebbítve ezzel a professor emeritusi és más kitüntetések je-
lentőségét, a MAB elnökének jó alkalom ez arra, hogy néhány gondolatot a doktori 
képzésről és a PhD fokozatról megfogal mazzon. A doktori cím vagy fokozat adomá-
nyozása tradicionálisan az egyetemek, s szinte kivétel nélkül kizárólag az egyetemek 
joga, de tegyük hozzá azonnal, felelőssége és köte lessége volt  – és maradt. Hívhatták 
ezt címnek vagy fokozatnak, philosophie doctor-nak vagy doctor universi tatis-nak, 
és nevezzük ma hazánkban egyetemi doktori PhD fokozatnak, mindig lényeges is-
mérve volt és maradt, hogy elnyeréséhez magas szakmai tudásról kellett számot adni, 
saját kutatásokra alapozott új tudományos eredményt kellett elérni, azt értekezés 
formájában bemutatni és nyilvános vitában megvédeni. De miért az egyetemek joga 
mind ezeknek keretet és feltételeket biztosítani? Azért, mert az egyetemeken van 
meg együtt az a szellemi közeg és mai szóval infrastrukturális háttér, amely a ma-
gas szakmai tudás átadását és számonkérését, a segített és jó értelemben irányított 
kutatási tevékenységet tudja biztosítani, az új tudományos eredmények összegzését 
és rendszerbe helyezését, majd mindezek értékelését elemzően és kritikusan el tudja 
végezni, végül ezek alapján felelősen azt tudja mondani, hogy summa cum laude 
(legmagasabb dicsérettel), cum laude (dicsérettel) vagy rite (szabály szerűen) megfe-
lelt. Felavatja, felhatalmazza, átadja, mint hallani fogják.

Az évszázadok során ennek az egyetemi háttérnek különböző formái alakultak ki 
és működtek, többnyire nem a formától, hanem a tartalomtól függő minőségben 

és eredménnyel. Amikor a rendszerváltás után a magyar egyetemek megkapták a 
tudományos fokozat adásának jogát, úgy döntöttek, hogy ennek magasabb szín-
vonalát, nemzetközileg is jegyzett minőségét szervezett doktori képzéssel érdemes 
és kell elősegíteni. És ennek doktori programok, ma már doktori iskolák formájá-
ban szervezeti keretet tartottak szükségesnek. Az ügy jelentőségét és a felsőoktatás 
akkori vezetői felelősségét jól mutatja, hogy érdemesnek látták a doktori képzés és 
fokozatadás jogát nem automatikusan lehetővé tenni az e téren kellő tapasztalattal 
még nem bíró egyetemeken, hanem az egyetemi autonómia eme részének közös 
gyakorlására létrehoztak egy országos testületet. A mai nevén Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság, a MAB bölcsőjét éppen a doktori képzés és fokozatszerzés 
fájából faragták, s ez a fa éppen ettől a közös felelősségtől maradt és lett olyan erős és 
életképes, mint amilyen ma. Nem gondolom, hogy a hazai talaj és pénzforrás viszo-
nyokon olyan óriási mamutfenyők nőhetnek, mint Kaliforniában a Sequoia Nem-
zeti Parkban, azaz átfordítva szféránkra, olyan óriások, mint Stanford, Pasadena, 
UCLA vagy Caltech. De hiszem, hogy miként a Jeli, a sárvári, a budai és más hazai 
arborétumokban évszázados mamutfenyők élnek, úgy Buda pesten, Szegeden vagy 
Debrecenben és más magyar egyetemeken is lehetnek - és vannak is erős, nemzet-
közileg is mérhető doktori iskolák. 

Az itt jelenlévők nagyobb hányada az utóbbi évben valamilyen formában talál-
kozott a magyar doktori iskolák átfogó akkreditációjával. Ezt a MAB az Országos 
Doktori Tanáccsal közösen létrehozott és működtetett országos, nyilvános és élő 
www.doktori.hu adatbázisban elektronikusan, az ilyenkor szokásos papírkötegek 
nélkül végezte el. Nem gondolom, hogy egy ilyen ünnepi alkalommal ennek techni-
kai vagy statisztikai részleteivel kellene foglalkozni, azt viszont igen, hogy elmond-
jam: a magyar egyetemek tudományos közössége, a 169 doktori iskola és annak 
kétezer-kétszáz törzstagja megértette, elfogadta és aktív közreműködésével, adatai 
feltöltésével hatékonnyá tette ezt, a felsőoktatásunkban elsőként teljes adatbázist és 
értékelési rendszert. 

A doktori iskolák mostani akkreditációja gyakorlatilag befejeződött. Döntő több-
ségük meg felelt a személyi, tartalmi, szervezeti, eredményességi feltételeknek, né-
hány esetben volt szükség türelmi idő biztosítására, ott, ahol reális lehetőséget fo-
galmaztak meg a feltételek közeli tel jesítésére. Az ünnep okán úgy is fogalmaz hatok: 
felemelő volt, hogy minden partner mindig megoldási lehetőségeket, és nem kibú-
vókat és nem kifogásokat keresve működött együtt – a közös felelősség jegyében. 
Az egyetemek, ha kellett, nehéz helyzetükben is vállaltak áldozatokat, a rektorok 
meggyőztek és támogattak, a doktori iskolák vezetői szerveztek és érveltek – annak 
érdekében, hogy a minőségi munka személyi és szervezeti feltételei létrejöjjenek, ott 
is, ahol ez nem volt egyszerű és néha nem volt olcsó. Nem csak adatbázist építet-
tünk – egy új kultúrát is terjesztettünk és az egyetemi ethoszt bővítettük.
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tápláló anya a tudás, a tudomány számára is, ahogy azt az európai egyetemek elsője, 
a Bolognai Egyetem mottójául választotta.

S az egyetem, az universitas hajózik, azaz működik. Nem csak úgy általában mű-
ködik, hanem a mai ünnep azt igazolja, hogy itt és most jól működik: tételes ered-
ményeket, személyes sikereket, méltó elismeréseket ünnepelhetünk – a kutatói pálya 
elejéről annak derekán át a pálya csúcsáig. Ez a korspektrum is egyfajta universitas: a 
fiatal kutatójelölt, az alkotó gerinchad, a szintetizáló tapasztalat universitasa. Ahogy 
a meghívóban megjelenő szakmai spektrum is az: természet tudomá nyok, bölcsé-
szettudományok, orvostudományok, agrártudományok, társadalom tudományok, 
tegyük hozzá, műszaki tudományok universitasa. Így együtt a debreceni a legszéle-
sebb spektrumú magyar universitas. És természetesen a hallgatók és az oktatók, az 
oktatás és a kutatás, a két kultúra, és egyre határozottabb kor-követelte formákban 
a fejlesztés és az innováció universitasa. Itt és most, majd félévezredes tradícióra ala-
pozva, közel százéves egyetemi léttel a 21. század universitasa. Universitas az egyete-
mi városban, universitas Magyarországon és universitas Európában.

Tisztelt ünneplő közönség!
A mai ünnep az egyetemen belül elsősorban a doktorokról szól, hiszen legtöbben 

a meghívóban megnevezettek közül valamilyen doktorok lesznek: egyetemi doktori 
fokozatot szereztek, habilitált doktori címet értek el, az egyetem díszdoktori címét 
érdemelték ki. Nem kisebbítve ezzel a professor emeritusi és más kitüntetések je-
lentőségét, a MAB elnökének jó alkalom ez arra, hogy néhány gondolatot a doktori 
képzésről és a PhD fokozatról megfogal mazzon. A doktori cím vagy fokozat adomá-
nyozása tradicionálisan az egyetemek, s szinte kivétel nélkül kizárólag az egyetemek 
joga, de tegyük hozzá azonnal, felelőssége és köte lessége volt  – és maradt. Hívhatták 
ezt címnek vagy fokozatnak, philosophie doctor-nak vagy doctor universi tatis-nak, 
és nevezzük ma hazánkban egyetemi doktori PhD fokozatnak, mindig lényeges is-
mérve volt és maradt, hogy elnyeréséhez magas szakmai tudásról kellett számot adni, 
saját kutatásokra alapozott új tudományos eredményt kellett elérni, azt értekezés 
formájában bemutatni és nyilvános vitában megvédeni. De miért az egyetemek joga 
mind ezeknek keretet és feltételeket biztosítani? Azért, mert az egyetemeken van 
meg együtt az a szellemi közeg és mai szóval infrastrukturális háttér, amely a ma-
gas szakmai tudás átadását és számonkérését, a segített és jó értelemben irányított 
kutatási tevékenységet tudja biztosítani, az új tudományos eredmények összegzését 
és rendszerbe helyezését, majd mindezek értékelését elemzően és kritikusan el tudja 
végezni, végül ezek alapján felelősen azt tudja mondani, hogy summa cum laude 
(legmagasabb dicsérettel), cum laude (dicsérettel) vagy rite (szabály szerűen) megfe-
lelt. Felavatja, felhatalmazza, átadja, mint hallani fogják.

Az évszázadok során ennek az egyetemi háttérnek különböző formái alakultak ki 
és működtek, többnyire nem a formától, hanem a tartalomtól függő minőségben 

és eredménnyel. Amikor a rendszerváltás után a magyar egyetemek megkapták a 
tudományos fokozat adásának jogát, úgy döntöttek, hogy ennek magasabb szín-
vonalát, nemzetközileg is jegyzett minőségét szervezett doktori képzéssel érdemes 
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Kedves doktorok!

A doktori fokozat szükséges és egészséges cél, de természetesen nem végcél. A leg-
többen most indulnak el, kívánom, hogy fel, a pályán. Amit itt most megszereztek, 
tudást, ismereteket, módszereket, készségeket, ma divatos szóval kompetenciákat, 
azok segítik egyéniségük, szakmai karrierjük kiteljesedését, szinte függet lenül attól, 
hogy mi most, vagy mi lesz a konkrét munkakörük. Abban a biztos tudatban, abban 
az egészséges öntudatban folytathatják tevékenységüket, hogy már eredményt értek 
el, hogy sikert könyvelhetnek el, hogy nem csak doktori fokozatuk, de már nevük is 
van. Nevük és olyan eredményük, melyeket mások megismernek, arra hivatkoznak, 
arra alapoznak – vagy éppen vitatják. De ez csak akkor erősödik meg, ha tovább ku-
tatnak, és eredményeiket színvonalas, jó folyóiratokban közlik. A tudományt nem 
szűk körben osztogatott kis füzetekben, hanem nagy ismertségű, sokak által olvasott 
és gyakran hivatkozott folyóiratokban, elismert szakkönyvekben lehet építeni. Min-
den mással csak önmagunkat vezetjük félre. Amit nem ismer meg a széles hazai és 
nemzetközi tudományos közösség, az közel annyi, mint ha nem is lenne. Szűkebb 
szakmám egyik legizgalmasabb jelensége, az Belouszov-Zsabotyinszkij-féle oszcillá-
ciós reakció csak akkor indult, mondhatom, világhódító útjára, amikor felfedezői 
már nem alig olvasott folyóiratokban, hanem nagy publicitású, jó folyóiratokban 
közölték. Jó közleményt jó helyen publikálni: ez szememben a mai ünnep másik 
fontos üzenete.

A meghívóban a felavatandók neve mellett a legtöbb esetben ott van a téma-
vezető neve. Korrekt kifejezés, nem tudnék jobb magyar szót, de nekem a német 
Doktorvater jobban tetszik. Kár, hogy nem lehet ugyanilyen jól hangzóan lefordíta-
ni. Azt fejezi ki, hogy a témavezető úgy áll a jelölt mellett a tudományos munkában, 
mint gyermeke mellett az apa, mint szülő, bővítem a fogalmat a témavezető nők 
iránti tisztelet jegyében. Ha jól működik ez a témavezető–doktorandusz kapcsolat, 
akkor közös az érdek, közös az új tudományos eredmény és közös a siker. Természe-
tesen kölcsönös a megbecsülés és a – meglehet szokatlanul hangzik – kölcsönös kell 
legyen a köszönet is. Szép példája ennek a kapcsolatnak az akkor már Nobel-díjas 
Harold Urey és fiatal doktorandusza, Stanley Miller, akik együtt végezték a ma már 
középiskolai tananyagként tanult, korszaknyitó prebiotikus szintéziseket. 

Ezeknek az ünnepeknek szép hagyománya és folyamatos gyakorlata, hogy az új 
doktorok maguk előtt látják a szakmai karrier kemény és igényes munkával elérhető 
állomásait: a habilitált doktorokat, akik megszerezték a venia legendit, az előadás 
jogát, olyan nyugdíjas oktatókat, akik most megkapják a professor emeritus kitün-
tető címet, és olyan nemzetközi hírű szakembereket, akik most átveszik az egyetem 
legnagyobb szakmai elismerését, a doctor honoris causa kitüntető címet. Figyeljék 
majd meg a méltatásokat: a kiemelkedő egyéni tudományos teljesítmény, a sikeres 

doktori témavezetés, az iskolateremtés mellett, a díszdoktoroknál tevékenységük 
határokon átnyúló, mindhármójuk esetén ide Debrecenbe is elérő kapcsolataik, 
gyümölcsöző együttműködésük adják a kitüntetés megérdemelt okát. Mert a tu-
domány nemzetközi, nem ismer határokat, az emberiség közös alkotása és közös 
tulajdona. Hangsúlyozom: a mi hozzájárulásunkat is azzá kell tenni!

A tudomány ünnepe éppen ezért közös ünnep: egyszerre az egyéné és ugyanakkor 
a széles közösségé. Kívánom, hogy minél többször legyünk részesei ilyen szép és 
felemelő ünnepi alkalmaknak. 

Bazsa György, a MAB elnöke
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Ünnepi beszéd a Debreceni Egyetem 2010. június 5-i
doktor- és díszdoktoravató ünnepségére

Magnifice Rector! 
Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Szenátus!
Kedves Doktorjelöltek!

Hölgyeim és Uraim!

Ma is elsősorban az avatandó doktorjelöltekhez szeretnék szólni. Higgyék el van 
elképzelésem arról, hogy mit érezhetnek most, mert még emlékszem, amikor 15 
évvel ezelőtt magam is  izgatottan vártam a doktori oklevelem átvételére az akkori 
orvosegyetem nagy tanácstermében. Olyan gondolatok forogtak a fejemben, hogy 
vajon mire is képesít engem ez a diploma, mennyivel tudok többet, mint amikor 
elkezdtem a fokozatért folytatott munkámat és mit jelent az, egyáltalán jelent-e 
valamit, hogy nekem most már papírom van arról, hogy kutató vagyok. 

Ha akkor nem is tudtam, nem is láttam olyan tudatosan és világosan mint most,  
de sejtettem, hogy kutatóvá válni és kutatóként dolgozni minden más szakmától 
különböző folyamat és tevékenység valójában egy habitus, egy életforma.

A kutató olyan ember, akinek munkája és életformája is az, hogy vizsgálja, megis-
meri, felfedezi a körülöttünk és bennünk lévő világot. Megfigyeléseit és az azokból 
levont következtetéseket dokumentálja szakmája szabályai szerint és megosztja ezt 
az információt a közösség tagjaival.  A kutató, talán csak a művészekhez hasonlóan,  
katartikus pillanatokat él át, amikor munkája során olyan ismerethez jut, össze-
függésre bukkan, amihez és amikre még előtte senki. Ez a kutatás lényege és ettől 
egyedi ez a folyamat. Valószínűleg ezen pillanatok átélésének lehetőségéért válasz-
tottuk sokan ezt a  szakmát, hivatást. Ezek után a kutató szakmája szabta kötelessége 
az, és ez is a kutatómunka szerves része, hogy ezeket az információkat, az új tudást 
megossza a közösséggel. Ezt nevezzük közlésnek vagy idegen szóval publikációnak.  
Modern korunkban az ilyen közlések, publikációk a kutatói munka sikerességének 
szinte egyetlen fokmérői.

A kutatóé tehát egy semmihez sem hasonlítható, nagyszerű, fontos, a közösség 
előrehaladását nagymértékben meghatározó és mint ilyen nagyon magasrendű em-
beri tevékenység. Önök az erre való képességüket bizonyították az elmúlt évek során 
és erről lesz most már hivatalos bizonyítványuk is, amit hamarosan átadunk Önök-
nek. Önök a Debreceni Egyetemen a tudomány nagyon szerteágazó területein ér-
tek el kiemelkedő eredményeket, alkottak új tudást  és megszerezték mindazokat 

a képességeket, amik új tudás megszerzését lehetővé teszik és ezzel kiérdemelték 
oklevelüket, ami által befogadást nyernek a kutatók közösségébe.

Önök között van történész, Kerepeszki Róbert János, aki a Horthy-rendszer intéz-
ménytörténetének kutatásában ért el kiemelkedő eredményeket, molekuláris bioló-
gus, Erdélyi Katalin, aki a poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 szerepét vizsgálta a sejthalál 
és a gyulladásos  folyamatok szabályozásában és vegyész, Csapó Edit, aki biológiai 
szempontból is jelentős hidroxámsav-fémkomplexek vizsgálatával foglalkozott. 

Az is nagy öröm számunkra, hogy Önök között vannak az első saját nevelésű 
jogász PhD doktorjelöltek is. 

Tehát ők és Önök mindannyian néhány perc múlva hivatalosan is a tudomány 
okleveles művelői lesznek. 

A nagy kérdés azonban az, hogy hogyan érdemes élni ezzel a lehetőséggel, a meg-
szerzett tudással, képességgel. És itt most saját kutatói pályafutásom elmúlt 15 évé-
nek két fontos mozzanatát szeretném megosztani Önökkel és tanácsként, útravaló-
ként átadni. Ez a két mozzanat pedig az önállóságra és a kiválóságra való törekvés. 

Tehát önállóság és kiválóság, az a két aspektusa a kutatói pályának, amit én fon-
tosnak tartok. Hogyan lehet és kell értelmezni ezeket a fogalmakat egy kutató 
életpályája során? Vagy egyszerűbben fogalmazva mi is az Önök teendője, ha meg 
akarják fogadni ezeket a tanácsokat? Az Önök teendője a megfontolt, jó választás. 
Következő munkahelyük, mentoruk, témájuk kiválasztása döntő jelentőségű lesz 
abban a tekintetben, hogy milyen lehetőségek nyílnak Önök előtt, milyen pályát 
futhatnak be, mint önálló kutatók. Akár itthon akár külföldön folytatják pályafutá-
sukat igyekezzenek olyan helyet választani, ahol továbbfejlődhetnek az eddiginél is 
magasabb színvonalon dolgozhatnak, egyre nagyobb kihívásoknak felelhetnek meg, 
és egyre nagyobb mértékben dolgozhatnak önállóan, járhatják saját útjukat és nem 
a másokét. Mindez párosuljon szakmájuk által elismert és lehetőség szerint nem-
zetközileg is rangos publikációk, könyvek, szabadalmak megjelentetésével. Csak az 
ilyen típusú tudatos építkezés teremthet lehetőséget arra, hogy kutatói pályájukat 
kiteljesítve önálló kutatómunkát végezve érjék el mindazt, amire ez az oklevél Önö-
ket feljogosítja. Mindeközben egyetlen és csak egyetlen mércét tartsanak számon, a 
tudományos kiválóság mércéjét. Ez a mérce azonban nem viszonylagos, ahogy egye-
sek szeretnék látni és hinni, esetleg másokkal elhitetni, hanem abszolút. Nincsen 
debreceni, budapesti vagy londoni, new york-i kiválóság csak kiválóság és közép-
szer van, legyen az Debrecenben, Budapesten, Londonban vagy akár New Yorkban. 
Egyik helyen több, másik helyen kevesebb. A kiválóság azonban a szakterületük 
mértékadó, nemzetközileg elismert képviselői által jegyzett és képviselt színvonalat 
jelenti, ami kiállja az idő próbáját. Bár a dolog jellegénél fogva nem mindenki érhet 
fel és maradhat szakmája, tudományterülete csúcsán folyamatosan, mégis erre kell 
törekedjenek, és ami még talán ennél is fontosabb mindig legyenek tisztában saját 
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teljesítményükkel, azzal, hogy éppen hol tartanak szakmájuk csúcsaihoz, a világ-
színvonalhoz képest. Sport, azaz túra hasonlattal élve közel sem azonos  annak a két 
túrázónak, kutatónak a teljesítménye akik közül az egyik ötször felsétált a Kékesre, 
míg a másik egyszer meghódította a Mont Blanc 4800 méteres csúcsát.  Kumulatív 
faktorokkal jellemzett, ami ugye összeadja a megmászott métereket, és ezek által 
túldimenzionált világunkban érdekes módon, nincsen különbség a két teljesítmény 
között. Pedig mégis mekkora a különbség! Ha nem hiszik, próbálják ki! Ha nem 
a hegymászásban, akkor a saját szakmájukban. Szóval törjenek a csúcsra, csúcsok-
ra! Ha ezt teszik, sokkal céltudatosabban haladhatnak pályájukon, világosabban és 
egyértelműbben ki tudják jelölni céljaikat, és sokkal kevesebb kudarc és frusztráció 
lesz osztályrészük. 

Ez az, amit Önök tehetnek céljaik elérése érdekében, de nézzük meg, mit tesz, 
tehet az egyetem, konkrétan a Debreceni Egyetem azért, hogy Önök és az Önök 
előtt és után jövő kutatók nemzedékei minél több és magasabb szakmai csúcsot 
hódíthassanak meg.  

A Debreceni Egyetem hamarosan leköszönő vezetése és az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Tanács célul tűzte ki három évvel ezelőtt, hogy áttekinti, értékeli és 
szükség szerint átalakítja a doktori képzés rendszerét azért, hogy minél nagyobb 
mértékben biztosítsa a kutató műhelyek, munkacsoportok, doktori iskolák önálló-
ságát és függetlenítse a doktori képzés rendszerét a kari és centrum struktúráktól.  
Ezt a munkát elvégeztük. Én köszönöm, hogy ennek részese lehettem. Ma a doktori 
képzés rendszere a Debreceni Egyetem alulról építkezik és független a kari és cent-
rum hierarchiától. Hét vezető oktató már alapíthat egy doktori iskolát, amely az öt 
tudományterületi doktori tanács valamelyikéhez tagozódva teljes szakmai és anyagi 
szabadságot élvezve végezheti munkáját. Ennek megfelelően jelenleg 25 doktori is-
kolában folyik képzés egyetemünkön. A számos szabályzat egységesesítése mellett 
talán legfontosabb eredményünknek érzem a felvételi, képzési és publikációs köve-
telmények egységes rendszerbe foglalását és egységes elvek szerint való megfogalma-
zását és értékelését. Hozzá kell tennem, hogy ehhez jelentősen hozzájárult a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tevékenysége is. Úgy gondolom, hogy ebben a rendszerben 
könnyebben és egyértelműbben átláthatók a teljesítmények mind a témavezetői, 
mind a PhD hallgatói oldalon. Így az önállóság vagy függetlenség megteremtése 
a rendszer szintjén is jól szolgálja a kiválóság elérését. Ezt a munkát és a doktor-
képzésben meglévő lehetőségek kibontakoztatását nagymértékben segíti a felsőok-
tatásban örvendetes módon idén megjelenő, a kutatási kiválóság elismerését célzó 
Kutatóegyetemi cím és az ahhoz kapcsolódó anyagi forrásokat biztosító pályázat. 
A Debreceni Egyetem mindkettőben sikeres volt az elmúlt hónapokban. Így nem 
csak azt mondhatjuk el nagy büszkeséggel, hogy a Debreceni Egyetem hazánk öt 
kutató-elit egyetemének egyike, hanem azt is, hogy jelentős források nyíltak meg 

a valóban kiváló teljesítményt nyújtó kutatóműhelyek, munkacsoportok támoga-
tására. Ez gyökeresen új perspektívát nyújt és nyújthat a jövőben is a jelenleg itt 
dolgozóknak, de azoknak is, akik hosszabb rövidebb  külföldi tartózkodás után a 
hazatérést fontolgatják. A jelenlegi programban öt tématerületen több mint száz 
munkacsoportnak, köztük két tucat fiatal vagy induló munkacsoportnak biztosít 
lehetőséget a Kutatóegyetemi pályázat rendszere önállóságuk megteremtésére és ki-
válóságuk bizonyítására. 

Azt tanácsolom tehát, hogy az önállóság és kiválóság igénye vezesse gondolataikat 
és munkájukat a következő hónapokban, években.  Tekintsenek példaképekként az 
Önök előtt járókra. Például a ma avatandó habilitált doktorokra, díszdoktorokra és 
kitüntetettekre.  Legyenek biztosak abban, hogy a Debreceni Egyetem a jövőben is 
megtesz mindent azért, hogy megtalálja és támogassa azokat, akik munkája által az 
egyetem kiválósága biztosítható, mert csak ezért van értelme egyetemet működtetni 
itt a Hortobágy szélén.

A Debreceni Egyetem büszke Önökre, legyenek Önök is büszkék egyetemünkre!
Végezetül kívánom, járjanak szerencsével és érjenek el sikereket munkájukban és 

magánéletükben is! 
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Nagy László

Ünnepi beszédek



A Debreceni Egyetem évkönyve

250 251

teljesítményükkel, azzal, hogy éppen hol tartanak szakmájuk csúcsaihoz, a világ-
színvonalhoz képest. Sport, azaz túra hasonlattal élve közel sem azonos  annak a két 
túrázónak, kutatónak a teljesítménye akik közül az egyik ötször felsétált a Kékesre, 
míg a másik egyszer meghódította a Mont Blanc 4800 méteres csúcsát.  Kumulatív 
faktorokkal jellemzett, ami ugye összeadja a megmászott métereket, és ezek által 
túldimenzionált világunkban érdekes módon, nincsen különbség a két teljesítmény 
között. Pedig mégis mekkora a különbség! Ha nem hiszik, próbálják ki! Ha nem 
a hegymászásban, akkor a saját szakmájukban. Szóval törjenek a csúcsra, csúcsok-
ra! Ha ezt teszik, sokkal céltudatosabban haladhatnak pályájukon, világosabban és 
egyértelműbben ki tudják jelölni céljaikat, és sokkal kevesebb kudarc és frusztráció 
lesz osztályrészük. 

Ez az, amit Önök tehetnek céljaik elérése érdekében, de nézzük meg, mit tesz, 
tehet az egyetem, konkrétan a Debreceni Egyetem azért, hogy Önök és az Önök 
előtt és után jövő kutatók nemzedékei minél több és magasabb szakmai csúcsot 
hódíthassanak meg.  

A Debreceni Egyetem hamarosan leköszönő vezetése és az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Tanács célul tűzte ki három évvel ezelőtt, hogy áttekinti, értékeli és 
szükség szerint átalakítja a doktori képzés rendszerét azért, hogy minél nagyobb 
mértékben biztosítsa a kutató műhelyek, munkacsoportok, doktori iskolák önálló-
ságát és függetlenítse a doktori képzés rendszerét a kari és centrum struktúráktól.  
Ezt a munkát elvégeztük. Én köszönöm, hogy ennek részese lehettem. Ma a doktori 
képzés rendszere a Debreceni Egyetem alulról építkezik és független a kari és cent-
rum hierarchiától. Hét vezető oktató már alapíthat egy doktori iskolát, amely az öt 
tudományterületi doktori tanács valamelyikéhez tagozódva teljes szakmai és anyagi 
szabadságot élvezve végezheti munkáját. Ennek megfelelően jelenleg 25 doktori is-
kolában folyik képzés egyetemünkön. A számos szabályzat egységesesítése mellett 
talán legfontosabb eredményünknek érzem a felvételi, képzési és publikációs köve-
telmények egységes rendszerbe foglalását és egységes elvek szerint való megfogalma-
zását és értékelését. Hozzá kell tennem, hogy ehhez jelentősen hozzájárult a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tevékenysége is. Úgy gondolom, hogy ebben a rendszerben 
könnyebben és egyértelműbben átláthatók a teljesítmények mind a témavezetői, 
mind a PhD hallgatói oldalon. Így az önállóság vagy függetlenség megteremtése 
a rendszer szintjén is jól szolgálja a kiválóság elérését. Ezt a munkát és a doktor-
képzésben meglévő lehetőségek kibontakoztatását nagymértékben segíti a felsőok-
tatásban örvendetes módon idén megjelenő, a kutatási kiválóság elismerését célzó 
Kutatóegyetemi cím és az ahhoz kapcsolódó anyagi forrásokat biztosító pályázat. 
A Debreceni Egyetem mindkettőben sikeres volt az elmúlt hónapokban. Így nem 
csak azt mondhatjuk el nagy büszkeséggel, hogy a Debreceni Egyetem hazánk öt 
kutató-elit egyetemének egyike, hanem azt is, hogy jelentős források nyíltak meg 

a valóban kiváló teljesítményt nyújtó kutatóműhelyek, munkacsoportok támoga-
tására. Ez gyökeresen új perspektívát nyújt és nyújthat a jövőben is a jelenleg itt 
dolgozóknak, de azoknak is, akik hosszabb rövidebb  külföldi tartózkodás után a 
hazatérést fontolgatják. A jelenlegi programban öt tématerületen több mint száz 
munkacsoportnak, köztük két tucat fiatal vagy induló munkacsoportnak biztosít 
lehetőséget a Kutatóegyetemi pályázat rendszere önállóságuk megteremtésére és ki-
válóságuk bizonyítására. 

Azt tanácsolom tehát, hogy az önállóság és kiválóság igénye vezesse gondolataikat 
és munkájukat a következő hónapokban, években.  Tekintsenek példaképekként az 
Önök előtt járókra. Például a ma avatandó habilitált doktorokra, díszdoktorokra és 
kitüntetettekre.  Legyenek biztosak abban, hogy a Debreceni Egyetem a jövőben is 
megtesz mindent azért, hogy megtalálja és támogassa azokat, akik munkája által az 
egyetem kiválósága biztosítható, mert csak ezért van értelme egyetemet működtetni 
itt a Hortobágy szélén.

A Debreceni Egyetem büszke Önökre, legyenek Önök is büszkék egyetemünkre!
Végezetül kívánom, járjanak szerencsével és érjenek el sikereket munkájukban és 

magánéletükben is! 
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Nagy László

Ünnepi beszédek



A Debreceni Egyetem évkönyve

252 253

A 2010. évi nyári tanévzáró, diplomaosztó
ünnepségek időpontjai és helyszínei

Kar Időpont Helyszín

GYTK június 18. (péntek) 15 óra Aula

ÁOK június 19. (szombat) 10 óra Aula

GYFK június 19. (szombat) 13 óra Díszudvar

ZK június 20. (vasárnap) 14 óra Liszt-terem

KTK június 25. (péntek) 14 óra Díszudvar

GVK június 25. (péntek) 16 óra AGTC Aula

NK június 25. (péntek) 17 óra Aula

EK június 26. (szombat) 10 óra Díszudvar

FOK június 26. (szombat) 13 óra Aula

ÁOK június 26. (szombat) 15 óra Díszudvar

IK június 27. (vasárnap) 9 óra Díszudvar

MÉK június 27. (vasárnap) 10 óra AGTC Aula

TTK június 27. (vasárnap)
13 óra

16 óra

Díszudvar

Díszudvar

ÁJK július 2. (péntek) 14 óra Díszudvar

BTK július 3. (szombat)

10 óra

14 óra

16 óra

Díszudvar

Díszudvar

Díszudvar

MK július 4. (vasárnap) 10 óra Díszudvar

ÁOK szeptember 18. (szombat) 11 óra Díszudvar

Szemán-Nagy Anita •	
(sz. Szemán Anita)
Harry Edward Bailey•	
Tamás Gáborné Póczos Rita •	
(sz. Póczos Rita)
Dohánné Hovánszki Mária •	
(sz. Hovánszki Mária)
Csukonyi Csilla•	
Matta Csaba•	
Kun András István•	
Havasi Virág•	
Balogh Zoltán•	
Csomós György•	
Horváth Henrietta•	
Szilágyi Ferenc•	
Bajúsz Ildikó•	
Szilágyi Barnabás•	
Simon Szilvia•	
Siklósi Ágnes•	
Nagy Lajos•	
Béresné Mártha Bernadett •	
(sz. Mártha Bernadett)
Pálfy Tamás•	
Nagy Attila•	
Pálfalviné Fekete Andrea •	
(sz. Fekete Andrea)
Dr. Pákozdi Angéla•	
Sóczó Ágnes Georgina•	
Dr. Végvári Anikó•	
Dr. Hossein Zahir Mirdamadi•	
Dr. Szamosi Szilvia Katalin•	
Dr. Szücs Gabriella•	
Dr. Marincsák Rita•	
Czeglédi Noémi•	
Király Sándor•	

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk

Doktori (PhD) oklevelet vettek át 2009. november 26-án

Szendrei Ákos•	
Szabó Zsuzsanna•	
Máténé Pusztai Annamária •	
(sz. Pusztai Annamária)
Győrffy Erzsébet Magdolna•	
Kissné Kovács Krisztina •	
(sz. Kovács Krisztina)
Csató Péter•	
Nemes László•	
Miskei Márton•	
Szepesi János•	
Nagy Lajos•	
Fekete István Csaba•	
Kotroczó Zsolt•	
Dankóné Kovács Réka Mária •	
(sz. Kovács Réka Mária)
Daróczi Gabriella•	
Füreder Balázs Gábor•	
Kinda István Csaba•	
Dr. Fodor Mariann•	
Dr. Horváth Balázs•	
Dr. Kiss Borbála Katalin•	
Dr. Szabó Gergely•	
Tóth-Cohen Beáta •	
(sz. Tóth Beáta)
Trón Zsuzsanna•	
Borosné Győri Anikó •	
(sz. Győri Anikó Ágnes)
Gombosné Nagy Ildikó •	
(sz. Nagy Ildikó)
Irinyi László Miklós•	
Kovács Kálmán•	
Molnár Zsuzsa•	
Németh Tamás•	
Pázmányi Sándor•	

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk
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BTK július 3. (szombat)

10 óra

14 óra

16 óra

Díszudvar

Díszudvar

Díszudvar

MK július 4. (vasárnap) 10 óra Díszudvar

ÁOK szeptember 18. (szombat) 11 óra Díszudvar

Szemán-Nagy Anita •	
(sz. Szemán Anita)
Harry Edward Bailey•	
Tamás Gáborné Póczos Rita •	
(sz. Póczos Rita)
Dohánné Hovánszki Mária •	
(sz. Hovánszki Mária)
Csukonyi Csilla•	
Matta Csaba•	
Kun András István•	
Havasi Virág•	
Balogh Zoltán•	
Csomós György•	
Horváth Henrietta•	
Szilágyi Ferenc•	
Bajúsz Ildikó•	
Szilágyi Barnabás•	
Simon Szilvia•	
Siklósi Ágnes•	
Nagy Lajos•	
Béresné Mártha Bernadett •	
(sz. Mártha Bernadett)
Pálfy Tamás•	
Nagy Attila•	
Pálfalviné Fekete Andrea •	
(sz. Fekete Andrea)
Dr. Pákozdi Angéla•	
Sóczó Ágnes Georgina•	
Dr. Végvári Anikó•	
Dr. Hossein Zahir Mirdamadi•	
Dr. Szamosi Szilvia Katalin•	
Dr. Szücs Gabriella•	
Dr. Marincsák Rita•	
Czeglédi Noémi•	
Király Sándor•	

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk

Doktori (PhD) oklevelet vettek át 2009. november 26-án

Szendrei Ákos•	
Szabó Zsuzsanna•	
Máténé Pusztai Annamária •	
(sz. Pusztai Annamária)
Győrffy Erzsébet Magdolna•	
Kissné Kovács Krisztina •	
(sz. Kovács Krisztina)
Csató Péter•	
Nemes László•	
Miskei Márton•	
Szepesi János•	
Nagy Lajos•	
Fekete István Csaba•	
Kotroczó Zsolt•	
Dankóné Kovács Réka Mária •	
(sz. Kovács Réka Mária)
Daróczi Gabriella•	
Füreder Balázs Gábor•	
Kinda István Csaba•	
Dr. Fodor Mariann•	
Dr. Horváth Balázs•	
Dr. Kiss Borbála Katalin•	
Dr. Szabó Gergely•	
Tóth-Cohen Beáta •	
(sz. Tóth Beáta)
Trón Zsuzsanna•	
Borosné Győri Anikó •	
(sz. Győri Anikó Ágnes)
Gombosné Nagy Ildikó •	
(sz. Nagy Ildikó)
Irinyi László Miklós•	
Kovács Kálmán•	
Molnár Zsuzsa•	
Németh Tamás•	
Pázmányi Sándor•	

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk
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Pongráczné Barancsi Ágnes •	
(sz. Barancsi Ágnes)
Bácsné Bába Éva •	
(sz. Bába Éva)
Herczeg Adrienn•	
Kotormán Annamária•	

Boldogh Sándor András•	
Májer Gábor•	
Papp Gábor Csaba•	
Pék Johanna•	
Sebestyén Etelka•	
Kunimochi Yoshiyuki•	

Honosítás
Gönye Zsuzsanna•	
Grasselli Nóra Ilona•	
Németh István•	

Kanyó Tamás Béla•	
Bruncsák István•	
Miskey Csaba•	

Szentesiné Sigér Fruzsina Márta •	
(sz. Sigér Fruzsina Márta)
Dr. Óvári László•	
Lisóczkiné Halász Judit •	
(sz. Halász Judit)
Vilisics Ferenc•	
Solymosi Norbert•	
Kőrösi Ádám•	
Espák Miklós•	
Apor Péter•	
Benedek Andrea Krisztina•	
Bogár Edit•	
Deák Ferenc Lóránd•	
Györke Ágnes•	
Kerepeszki Róbert János•	
Pauwlik Zsuzsa Orsika•	
Szabó Péter•	
Papp Ferenc•	
Dr. Király Csaba•	
Erdélyi Katalin•	
Dr. Gergelyné dr. Váncsa Andrea •	
(sz. Váncsa Andrea)
Tóth István Balázs•	
Dr. Soós Lilla•	
Dr. Udvardy Miklós László•	
Dr. Bágyi Kinga Ágnes•	

Doktori (PhD) oklevelet vettek át 2010. június 5-én

Miskeiné Kapitány Anikó •	
(sz. Kapitány Anikó)
Dr. Lupkovics György Tibor•	
Kisné dr. Fazekas Flóra Valéria •	
(sz. Fazekas Flóra Valéria)
Dr. Szmodis Jenő Lóránt•	
Csige Lóránt•	
Geda Gábor•	
Holló Gábor•	
Lukács Balázs András•	
Czap Tamásné (sz. Makó Zita)•	
Bankovicsné Mile Orsolya •	
(sz. Mile Orsolya)
Stóka György•	
Szalontai Krisztina•	
Várbíró Gábor•	
Orosz Róbert•	
Petrás Ede•	
Pokoraczkiné dr. Andrási Melinda •	
(sz. Andrási Melinda)
Karisztl-Gácsi Mariann •	
(sz. Gácsi Mariann)
Felföldi Nóra•	
Négyesi Gábor•	
Antal Tamás•	
Hegedűs László Zsigmond•	

Sándor Zsolt•	
Vad Attila Miklós•	
Ádám Péter•	
Bagdi Róbert •	
Oberlander Bernard•	
Simándi Szilvia Ildikó•	
Szabó Erika•	
Dr. Takács-Miklósi Márta •	
(sz. Miklósi Márta)
Töll László•	
Dr. Molnár Andrea•	
Dr. Nagy Béla•	
Sztretye Mónika Tünde •	
(sz. Fehér Mónika Tünde)

Trencsényi György•	
Füzesi István Barna•	
Vargáné Bosnyák Ildikó •	
(sz. Bosnyák Ildikó)
Csapó Edit•	
Fodor Gyula•	
György Ottilia•	

 (sz. Orbán Ottilia)
Hörcsik Tibor Zsolt•	
Iszály György Barna•	
Koncz Gábor•	
Mező István•	

Dr. Szilágyiné Szinger Ibolya •	
(sz. Szinger Ibolya) 

Honosítás

Gecse Frigyes•	
Vassányi Miklós Koppány•	
Vincze Krisztián•	

Battyányi Gyula Péter•	
Novák Tamás•	
Halasi Zoltán•	
Dr. Karikó Sándor•	
Dr. Tóth Attila•	
Dr. Kisvárday Zoltán•	
Dr. Frecska Ede•	
Dr. Kőszegi Zsolt•	

Habilitált doktori (PhD) oklevelet vettek át 2009. november 26-án

Dr. Bárány Attila Pál•	
Dr. Milbacher Róbert•	
Molnárné dr. Kovács Judit•	
Dr. Bai Attila•	
Dr. Kovács Teréz•	
Dr. Müller Anetta Éva•	
Dr. Nagy Péter Tamás•	

Dr. Ombódi Attila•	
Dr. Bérczes Attila Jenő•	
Dr. Csige István•	
Dr. Vincze Csaba•	
Dr. Fekete Erzsébet•	
Dr. Matus Gábor•	
Dr. Báldi András•	
Dr. Gucsik Arnold•	

Habilitált doktori (PhD) oklevelet vettek át 2010. június 5-én

Dr. Ján Gun•	 ĉaga
Dr. Lövei Gábor Lajos•	
Dr. Bögre Zsuzsanna•	
Dr. Veliky János•	
Dr. Benczes István Zsolt•	
Dr. Káplár Miklós•	
Dr. Farkas Zoltán•	
Dr. Molnár Judit•	

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk
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Dr. Óvári László•	
Lisóczkiné Halász Judit •	
(sz. Halász Judit)
Vilisics Ferenc•	
Solymosi Norbert•	
Kőrösi Ádám•	
Espák Miklós•	
Apor Péter•	
Benedek Andrea Krisztina•	
Bogár Edit•	
Deák Ferenc Lóránd•	
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Sztretye Mónika Tünde •	
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Füzesi István Barna•	
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(sz. Szinger Ibolya) 

Honosítás
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Vincze Krisztián•	
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Habilitált doktori (PhD) oklevelet vettek át 2009. november 26-án
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Molnárné dr. Kovács Judit•	
Dr. Bai Attila•	
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Dr. Ján Gun•	 ĉaga
Dr. Lövei Gábor Lajos•	
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Tudományos fokozatszerzések, habilitációk
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Dr. Fényes Zsuzsánna Hajnalka•	
Dr. Szíjártó Imre•	
Dr. Dávid Imre•	
Dr. Miru György Tibor•	
Dr. Fábián Gergely•	

Dr. Kozár László•	
Dr. Szabó Szilárd•	
Dr. Szabó György Emőd•	
Dr. Kurtán Tibor•	
Dr. Rusznák Zoltán•	
Dr. Klekner Álmos Péter•	
Dr. Greskovits Béla•	
Dr. Ugrai János•	

Akadémikusok a Debreceni Egyetemen

Általános Orvostudományi Kar
      Akadémiai Osztály

Dr. Balla György lt •	 (2010. májustól)  orvosi tudományok
Dr. Damjanovich Sándor rt (prof. emeritus) •	  biológiai tudományok
Dr. Fésüs László rt    •	 biológiai tudományok
Dr. Gergely Pál lt •	 (2010. májustól rt)  biológiai tudományok
Dr. Kovács László rt (prof. emeritus) •	  orvosi tudományok
Dr. Muszbek László rt   •	  orvosi tudományok
Dr. Nagy László lt    •	 biológiai tudományok
Dr. Szegedi Gyula rt (prof. emeritus)   •	 orvosi tudományok
Dr. Székely György rt (prof. emeritus) •	  biológiai tudományok

Bölcsészettudományi Kar
       Akadémiai Osztály

Dr. Bitskey István lt    •	 nyelv- és irodalomtudományok
Dr. Görömbei András lt •	 (2010. májustól rt) nyelv- és irodalomtudományok
Dr. Imre László lt     •	 nyelv- és irodalomtudományok
Dr. Kertész András lt •	 (2010. májustól rt) nyelv- és irodalomtudományok
Dr. Orosz István lt (prof. emeritus)  •	 filozófiai és történettudományok
Dr. Solymosi László lt •	 (2010. májustól)  filozófiai és történettudományok
Dr. S. Varga Pál lt •	 (2010. májustól)  nyelv- és irodalomtudományok
Dr. Vajda Mihály rt (prof. emeritus)   •	 filozófiai és történettudományok

Informatikai Kar 
      Akadémiai Osztály

Dr. Major Péter lt (további jogviszony)  •	 matematikai tudományok
Dr. Pethő Attila lt •	 (2010. májustól)   matematikai tudományok

Közgazdaság – és Gazdaságtudományi Kar
      Akadémiai Osztály

Dr. Csaba László lt (további jogviszony)  •	 gazdaság- és jogtudományok

Természettudományi és Technológiai Kar
      Akadémiai Osztály

Dr. Antus Sándor lt •	 (2010. májustól rt) kémiai tudományok
Dr. Beck Mihály rt (prof. emeritus)  •	  kémiai tudományok
Dr. Csikai Gyula rt (prof. emeritus)  •	 fizikai tudományok

Akadémikusok a Debreceni Egyetemen
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Dr. Fésüs László rt    •	 biológiai tudományok
Dr. Gergely Pál lt •	 (2010. májustól rt)  biológiai tudományok
Dr. Kovács László rt (prof. emeritus) •	  orvosi tudományok
Dr. Muszbek László rt   •	  orvosi tudományok
Dr. Nagy László lt    •	 biológiai tudományok
Dr. Szegedi Gyula rt (prof. emeritus)   •	 orvosi tudományok
Dr. Székely György rt (prof. emeritus) •	  biológiai tudományok

Bölcsészettudományi Kar
       Akadémiai Osztály
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Dr. Görömbei András lt •	 (2010. májustól rt) nyelv- és irodalomtudományok
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Dr. Vajda Mihály rt (prof. emeritus)   •	 filozófiai és történettudományok

Informatikai Kar 
      Akadémiai Osztály

Dr. Major Péter lt (további jogviszony)  •	 matematikai tudományok
Dr. Pethő Attila lt •	 (2010. májustól)   matematikai tudományok
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      Akadémiai Osztály

Dr. Csaba László lt (további jogviszony)  •	 gazdaság- és jogtudományok
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Akadémikusok a Debreceni Egyetemen
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Dr. Daróczy Zoltán rt (prof. emeritus)  •	 matematikai tudományok
Dr. Győry Kálmán rt •	
(2010. februártól prof. emeritus)  matematikai tudományok
Dr. Joó Ferenc rt     •	 kémiai tudományok
Dr. Lipták András rt (prof. emeritus)   •	 kémiai tudományok
Dr. Lovas István rt (prof. emeritus)  •	 fizikai tudományok
Dr. Pálinkás József rt    •	 fizikai tudományok
Dr. Trócsányi Zoltán lt   •	 fizikai tudományok

 
(lt: levelező tag; rt: rendes tag)

Akadémikusaink száma az egyes akadémiai osztályokon 

I.       nyelv- és irodalomtudományok      5

II.  filozófiai és történettudományok       3

III.  matematikai tudományok        4

IV.  agrártudományok         -

V.  orvosi tudományok         4

VI.  műszaki tudományok         -

VII.  kémiai tudományok        4

VIII.  biológiai tudományok         5

IX.  gazdaság- és jogtudományok       1

X.  földtudományok         -

XI.  fizikai tudományok        4

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók a 2009/2010. tanévben

Állam- és Jogtudományi Kar 
Bancsi Zsolt Jószef    •	 jogász 
Ittzés Dávid     •	 jogász 
Köles Márk Richárd    •	 jogász 
Magyar Viktória    •	 jogász 
Tóth Andrea Noémi    •	 jogász 
Zaccaria Márton Leó    •	 jogász 
Zoványi Nikolett    •	 jogász 

Általános Orvostudományi Kar 
Birkás Orsolya    •	 általános orvos 
Gajdos András    •	 általános orvos 
Hajas Ágota     •	 általános orvos 
Hegyi Bence     •	 általános orvos 
Joós Gergely     •	 általános orvos 
Kiss Csaba     •	 általános orvos 
Kovács Tamás    •	 általános orvos 
Kristóf Endre Károly    •	 általános orvos 
Nemes Réka     •	 általános orvos 
Pethő Zoltán Dénes    •	 általános orvos 
Posta Edit     •	 általános orvos 
Vincze János     •	 általános orvos 

Bölcsészettudományi Kar 
Áfra János    •	  magyar–filozófia 
Balajthy Ágnes   •	  magyar 
Balázs Tibor     •	 történelem 
Benych Ivett    •	  politológia–angol 
Béres Júlia    •	  magyar–kommunikáció 
Bujdosó Ágnes    •	 francia–kommunikáció 
Dezső Kinga     •	 magyar–filozófia 
Endresz Brigitta    •	 magyar 
Erdős Zsuzsa    •	  történelem 
Fekete Rajmund    •	 történelem 
Györe Katalin    •	 történelem 
Győri Dávid    •	  angol 
Halmai Réka     •	 szociológia 
Hegedűs Nóra    •	 lengyel–angol 
Kiss Boglárka    •	  angol–magyar 
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Dr. Daróczy Zoltán rt (prof. emeritus)  •	 matematikai tudományok
Dr. Győry Kálmán rt •	
(2010. februártól prof. emeritus)  matematikai tudományok
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VI.  műszaki tudományok         -

VII.  kémiai tudományok        4

VIII.  biológiai tudományok         5

IX.  gazdaság- és jogtudományok       1

X.  földtudományok         -

XI.  fizikai tudományok        4
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Állam- és Jogtudományi Kar 
Bancsi Zsolt Jószef    •	 jogász 
Ittzés Dávid     •	 jogász 
Köles Márk Richárd    •	 jogász 
Magyar Viktória    •	 jogász 
Tóth Andrea Noémi    •	 jogász 
Zaccaria Márton Leó    •	 jogász 
Zoványi Nikolett    •	 jogász 

Általános Orvostudományi Kar 
Birkás Orsolya    •	 általános orvos 
Gajdos András    •	 általános orvos 
Hajas Ágota     •	 általános orvos 
Hegyi Bence     •	 általános orvos 
Joós Gergely     •	 általános orvos 
Kiss Csaba     •	 általános orvos 
Kovács Tamás    •	 általános orvos 
Kristóf Endre Károly    •	 általános orvos 
Nemes Réka     •	 általános orvos 
Pethő Zoltán Dénes    •	 általános orvos 
Posta Edit     •	 általános orvos 
Vincze János     •	 általános orvos 

Bölcsészettudományi Kar 
Áfra János    •	  magyar–filozófia 
Balajthy Ágnes   •	  magyar 
Balázs Tibor     •	 történelem 
Benych Ivett    •	  politológia–angol 
Béres Júlia    •	  magyar–kommunikáció 
Bujdosó Ágnes    •	 francia–kommunikáció 
Dezső Kinga     •	 magyar–filozófia 
Endresz Brigitta    •	 magyar 
Erdős Zsuzsa    •	  történelem 
Fekete Rajmund    •	 történelem 
Györe Katalin    •	 történelem 
Győri Dávid    •	  angol 
Halmai Réka     •	 szociológia 
Hegedűs Nóra    •	 lengyel–angol 
Kiss Boglárka    •	  angol–magyar 
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Kohút Sára     •	 történelem–néprajz 
Lerch Bella     •	 német 
Máté Éva Gyöngy  •	   angol–kommunikáció 
Molnár Ágnes   •	  anglisztika 
Nagy Gábor    •	  szociálpolitika 
Nyitrai Anikó    •	 politológia–történelem 
Papp Dénes     •	 politológia–pszichológia 
Papp Réka Borbála    •	 pszichológia 
Sáfrányos Tamara   •	  német 
Sőrés Anett     •	 szociológia 
Szabó Gábor     •	 történelem–néprajz 
Szabó Orsolya Zsuzsa    •	 angol–kommunikáció 
Szabó Tibor    •	  történelem–angol 
Tóth Mónika Ditta   •	  pszichológia 
Tóth Zsófia    •	  pszichológia 

Egészségügyi Kar 
Bartha Lilla Judit   •	  ápolás és betegellátás 
Fedor Mónika    •	 ápolás és betegellátás 
Gerevich Adrienn    •	 ápolás és betegellátás 
Karacs Dóra Mária    •	 szociális munka 
Kériová Anikó    •	 ápolás és betegellátás 
Leskó Diána    •	  ápolás és betegellátás 
Rózsa Beatrix    •	 eüi. szociális munka 
Sáfár Kata     •	 ápolás és betegellátás 
Siket Mariann    •	 ápolás és betegellátás 

Fogorvostudományi Kar 
Jenei Ágnes    •	  fogorvos 
Kelemen Máté   •	  fogorvos 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
Csíder Ibolya     •	 vidékfejlesztési agrármérnök
Dombi Mihály    •	 vidékfejlesztési agrármérnök
Eszlári Ágnes     •	 gazdasági agrármérnök
Gabnai Zoltán    •	 gazdasági és vidékfejlesztési 
      agrármérnök 
Könnyű Eta Róza    •	 gazdasági és vidékfejlesztési 
      agrármérnök 
Könnyű Szilvia Mária   •	 gazdasági és vidékfejlesztési 
      agrármérnök  

Kupai Boglárka    •	 informatikus és szakigazgatási 
      agrármérnöki 
Pocsai Krisztina    •	 gazdasági agrármérnök 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
Gál Zsuzsa     •	 andragógia 
Kovács Krisztina    •	  andragógia 
Szabó Péter     •	 andragógia 
Szőllősi Tamás    •	 óvodapedagógus 
Veres Ágnes     •	 szociálpedagógia 

Gyógyszerésztudományi Kar 
Ötvös Réka     •	 gyógyszerész 
Skaliczki Tímea    •	 gyógyszerész 
Tajti Gábor     •	 gyógyszerész 

Informatikai Kar 
Harangi Balázs    •	 programtervező matematikus
Fésüs Miklós István    •	 programtervező informatikus
Kaplonyi Dávid    •	 mérnök informatikus
Kovács Balázs    •	 programtervező informatikus
Kovács Zoltán    •	 programtervező matematikus
Nagy Brigitta    •	 programtervező matematikus
Sós Anita     •	 informatikus könyvtáros
Szécsi Angéla     •	 informatikus könyvtáros
Tanyi Attila    •	  programtervező informatikus
Terdik Sándor    •	 programtervező matematikus
Tőzsér Tamás    •	  programtervező informatikus
Vas Ádám     •	 mérnök informatikus
Vitéz László    •	  mérnök informatikus

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
Andorkó Mariann    •	 gazdálkodási és menedzsment
Balkay Diána    •	 közgazdász-gazdálkodási
Berecz Veronika    •	 közgazdász-gazdálkodási
Bobák Anita    •	  közgazdász-gazdálkodási
Csoma Anikó     •	 közgazdász-gazdálkodási
Gyenge Orsolya    •	 gazdálkodási és menedzsment
Kovács Enikő Ágnes   •	  gazdálkodási és menedzsment
Szabó Andrea    •	 közgazdász-gazdálkodási
Szabó István     •	 gazdálkodási és menedzsment
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Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Bódi Éva    •	  élelmiszermérnök 
Bugyi Alíz     •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök
Ferencsik Sándor    •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök
Jóvér János     •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök
Juhász Péter     •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök
Kövér László      •	 természetvédelmi mérnök
Riczu Péter     •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök
Szalóki Annamária     •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök
Tallár Miklós     •	 agrármérnök 
Vári Enikő     •	 környezetgazdálkodási 
      agrármérnök

Műszaki Kar 
Andorkó Attila    •	 gépészmérnöki  
Bene Zsuzsanna    •	 építőmérnöki  
Fülöp Zoltán     •	 környezetmérnöki  
Hajdu Fanni Renáta    •	 építőmérnöki  
Hernádi Tamás Csaba   •	  gépészmérnöki  
Hüse Erika     •	 műszaki menedzser  
Karácsony Antal    •	 létesítménymérnöki  
Kerekes Attila    •	 létesítménymérnöki  
Kosztya Erika    •	 környezetmérnöki  
Kozma Tamás    •	 építészmérnöki 
Ling Brigitta     •	 építészmérnöki  
Soóky Ágnes    •	  környezetmérnöki  
Szilágyi Eszter   •	  környezetmérnöki  
Váczi Sándor     •	 építészmérnöki  

Népegészségügyi Kar 
Jenei Laura Eszter    •	 népegészségügyi felügyelő
Varga Éva     •	 népegészségügyi ellenőr 

Természettudományi és Technológiai Kar 
Aradi Bernadett    •	 alkalmazott matematikus 
Bajusz Dávid   •	  kémia 

Béke Tamás    •	  villamosmérnök 
Bellér Gábor     •	 vegyész - 
      angol-magyar szakfordító 
Bertók Csanád    •	 biológia 
Bódi Erika     •	 földtudományi 
Dávid Ágnes     •	 kémia 
Dóka Éva     •	 kémia 
Huszár Dóra Borbála    •	 biológia 
Kajdi Róbert     •	 molekuláris biológus 
Kiss Dóra     •	 vegyész 
Majoros Krisztián   •	  biológia tanár - 
      német nyelv és irodalom 
Majtényi Eszter   •	  vegyészmérnök 
Mudri Dénes     •	 vegyészmérnök 
Pfliegler Valter Péter   •	  molekuláris biológus 
Rácz Árpád     •	 villamosmérnök 
Rauf Bettina    •	  matematika 
Sikolya Kinga    •	 alkalmazott matematikus 
Szanyi Szabolcs    •	 biológia 
Szokol Patrícia Ágnes   •	  alkalmazott matematikus 
Timári István    •	 kémia 
Tóth Eszter    •	  biológia 
Tóth Mihály     •	 biológus 
Trencsényi Réka    •	 fizikus 
Turi Ildikó Margit    •	 vegyész 

Zeneművészeti Kar 
Dobos Csenge   •	  oboaművész, -tanár 
Lovas Márta     •	 előadóművészet 
Szilágyi Valéria    •	 zongoraművész, -tanár 
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Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak

Kossuth-Díj
Matuz István •	 egyetemi tanár, ZK

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
Dr. Nemessályi Zsolt •	 egyetemi tanár, GVK 

Szent-Györgyi Albert-Díj
Dr. Balla György •	 egyetemi tanár, igazgató, ÁOK
Dr. Pepó Péter •	 egyetemi tanár, intézetvezető, centrumelnök-helyettes, MÉK 

Apáczai Csere János-Díj
Dr. Csizmazia Zoltán •	 professor emeritus, MÉK 

Brunszvik Teréz-Díj
Kovácsné Hajzer Ibolya •	 óvodapedagógus, óvodavezető, OEC 

Arany Katedra Emlékplakett
Szakadáti Klára •	 óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes, OEC 

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
Dr. Bondár Zsuzsanna•	  főiskolai docens, GYFK
Kondorosi Ferencné dr. •	 egyetemi docens, GVK
Dr. Mikó Irén •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOK
Dr. Póta György•	  egyetemi docens, TTK 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Dr. Bársony István•	  egyetemi docens, BTK
Dudics Pál •	 vezetőtanár, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
Fehérvári Margit•	  vezetőtanár, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
Dr. Lieli Pál •	 egyetemi adjunktus, BTK
Dr. Tímár Lajos •	 egyetemi docens, BTK 

Oktatási és Kulturális Miniszter Elismerő Oklevele
Dr. Tiba Zsolt •	 főiskolai tanár, tanszékvezető, MK 

Batthyány-Strattmann László-díj
Dr. Barkai László•	  egyetemi docens, ÁOK

Dr. Fekete Károly•	  egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOK 
Prof. Dr. Zeher Margit•	  egyetemi tanár, ÁOK 

Egészségügyi Miniszteri Dicséret
Füleki Krisztina•  titkárnő, NK 

Egészségügyi Miniszter Díszoklevele
Dr. Kapusz Nándor•	  főtanácsos, OEC
Dr. Soltész István•	  nyugalmazott adjunktus, ÁOK 

Semmelweis-díj
Dr. Földes István•	  professor emeritus, ÁOK
Dr. Muszbek László •	 akadémikus, egyetemi tanár, igazgató, ÁOK 

Pro Sanitate-díj
Dr. Bíró Klára•	  stratégiai igazgató, OEC
Dr. Rurik Imre•	  egyetemi docens, NK
Dr. Varga Attila•	  egyetemi docens, ÁOK 

Környezetünkért Díj
Dr. Jolánkai Géza•  egyetemi tanár, MK 

Környezetünkért Emlékplakett
Dr. Juhász Csaba•	  egyetemi docens, MÉK 

Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért
Dr. Nagy János•  egyetemi tanár, centrumelnök, AGTC

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Elismerő Oklevele
Dr. Bács Zoltán•	  egyetemi docens, GVK
Dr. Loch Jakab•	  professor emeritus, MÉK  

Újhelyi Imre-díj
Dr. Béri Béla •	 egyetemi docens, MK
Dr. Nábrádi András•	  egyetemi tanár, dékán, GVK 

MTA Pungor Ernő-díja
Dr. Gáspár Attila•  egyetemi docens, TTK 
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Dr. Mikó Irén •	 egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOK
Dr. Póta György•	  egyetemi docens, TTK 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Dr. Bársony István•	  egyetemi docens, BTK
Dudics Pál •	 vezetőtanár, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
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Dr. Lieli Pál •	 egyetemi adjunktus, BTK
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Oktatási és Kulturális Miniszter Elismerő Oklevele
Dr. Tiba Zsolt •	 főiskolai tanár, tanszékvezető, MK 

Batthyány-Strattmann László-díj
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Dr. Kapusz Nándor•	  főtanácsos, OEC
Dr. Soltész István•	  nyugalmazott adjunktus, ÁOK 

Semmelweis-díj
Dr. Földes István•	  professor emeritus, ÁOK
Dr. Muszbek László •	 akadémikus, egyetemi tanár, igazgató, ÁOK 

Pro Sanitate-díj
Dr. Bíró Klára•	  stratégiai igazgató, OEC
Dr. Rurik Imre•	  egyetemi docens, NK
Dr. Varga Attila•	  egyetemi docens, ÁOK 

Környezetünkért Díj
Dr. Jolánkai Géza•  egyetemi tanár, MK 

Környezetünkért Emlékplakett
Dr. Juhász Csaba•	  egyetemi docens, MÉK 

Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért
Dr. Nagy János•  egyetemi tanár, centrumelnök, AGTC

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Elismerő Oklevele
Dr. Bács Zoltán•	  egyetemi docens, GVK
Dr. Loch Jakab•	  professor emeritus, MÉK  

Újhelyi Imre-díj
Dr. Béri Béla •	 egyetemi docens, MK
Dr. Nábrádi András•	  egyetemi tanár, dékán, GVK 

MTA Pungor Ernő-díja
Dr. Gáspár Attila•  egyetemi docens, TTK 
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MTA Pro Scientia Érme
Dr. Nánási Pál•	  professor emeritus, TTK 

Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj
Dr. Ádány Róza•	  egyetemi tanár, dékán, NK,
Dr. Joó Ferenc •	 akadémikus, egyetemi tanár, TTK 

Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj 
Dr. Varga Pál•	  egyetemi tanár, BTK 

DAB Plakett
Dr. Balla György•	  igazgató, egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Damjanovich Sándor•	  professor emeritus, ÁOK, 

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Kuratóriumának
Pázmány Péter felsőoktatási díja

Dr. Nagy János•	  egyetemi tanár, centrumelnök, AGTC 

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja
Dr. Oláh Éva •	 egyetemi tanár, ÁOK 

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme
Dr. Ujhelyi Mária•	  egyetemi docens, KTK 

Debrecen Város Közoktatásáért
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma •	

Debrecen Város Hatvani István-díja
Dr. Nánási Pál•	  professor emeritus, TTK
Dr. Szász Gábor•	  professor emeritus, MTK 

Debrecen Város Csokonai-díja
Dr. Bálint Péter•	  főiskolai tanár, GYFK 

Debrecen Megyei Jogú Város Díszpolgára
Dr. Lovas Rezső •	 akadémikus, címzetes egyetemi tanár 

Debrecen Megyei Jogú Város Pro Urbe-díja
Dr. Szepesi Kálmán•	  professor emeritus, OEC 

Debreceni Egyetem Díszérme
Dr. Győry Kálmán•	  akadémikus, egyetemi tanár, TTK 

Debreceni Egyetemért Emlékérem
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata•	
Dr. Debreczeni Attila•	  egyetemi tanár, rektorhelyettes, BTK
Dr. Furka István•	  egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Kozma Tamás•	  professor emeritus, BTK
Dr. Nemessályi Zsolt•	  egyetemi tanár, GVK
Dr. Pethő Attila•	  egyetemi tanár, dékán, IK
Dr. Virágos Márta•	  főigazgató, DEENK 

Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója
Bálintné Mezei Ilona•	  tanszéki mérnök, GVK
Buczi Judit •	 ügyintéző, EK Gazdasági Egység 
Dr. Pályi Erika•	  ügyvivő-szakértő, központvezető, OEC Stratégiai Igazgatóság,
Fülöp Andrea•	  ügyintéző, Rektori Hivatal 
Gábor Györgyné•	  asszisztens, ÁOK
Gálné Veresegyházi Anikó•	  könyvtáros tanár, Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnázium
Jakabné Pesti Andrea•	  osztályvezető ápoló, ÁOK
Jónásné Juhász Irén•	  egészségügyi adminisztrátor, ÁOK
Juhász Judit•	  tanárképzési csoportvezető, TEK Elnöki Hivatal
Kalina Edit•	  részlegvezető analitikus, ÁOK
Kiss Ferencné•	  munkaügyi és bérügyi főosztályvezető, Gazdasági Főigazgatóság
Kun Éva•	  tanulmányi munkatárs, NK
Menyhártné Somogyi Mária •	 gondnok, OEC GI
Nagyné Szőke Erzsébet•	  klinikai vezető ápoló, ÁOK
Sajóvölgyi Béláné•	  főmunkatárs, BTK
Szakácsi János•	  technikus, ÁOK
Szombathyné Nagy Erika•	  fogászati asszisztens, FOK
Sztáray Zsoltné •	 betegápoló szakápoló, ÁOK
Takácsné Aczél Ágnes •	 ügyintéző, TTK
Tiba Gyuláné•	  csecsemő és gyermekgondozó, OEC Bölcsőde
Tippai Alajos•	  műszaki szolgáltató, AGTC KIT 

Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Mocsáriné Fricz Julianna•	  dékáni hivatalvezető, MÉK
Tamásné Kovács Marianna•	  ügyvivő-szakértő, AGTC Centrumelnöki Hivatal
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Koncz Tibor•	  termelési igazgatója, AGTC KIT
Dr. Varga Zsuzsa•	  tudományos főmunkatárs, laborvezető, ÁOK
Kercsó Jánosné•	  intenzív szakápoló, ÁOK
Dr. Égerházi Anikó•	  docens, ÁOK
Dr. Kollár Sándor•	  klinikai főorvos, ÁOK
Kouba Joseph•	  röntgen-asszisztens, ÁOK
Kovácsné Fiák Katalin•	  osztályvezető szülésznő, ÁOK
Dr. Takács Lili•	  adjunktus, ÁOK
Dr. Vereb György•	  egyetemi docens, ÁOK
Dr. Turzó Csaba•	  tanársegéd, ÁOK
Ludman István•	  osztályvezető-helyettes, OEC GI
Nagy József•	  műszaki ellenőr, OEC GI
Dr. Angyal János•	  adjunktus, FOK
Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó•	  adjunktus, GYTK
Dr. Szűcs Sándor•	  egyetemi docens, NK
Kovácsné Malatinszky Márta•	  vezetőtanár, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
Dr. Orosz László•	  adjunktus, BTK
Nagyné Dombi Gizella•	  ügyintéző, TTK
Kása Ernőné•	  ügyintéző, IK
Volosinovszki Éva Andrea•	  ügyvivő-szakértő, ÁJK
Kókóné Lukács Éva•	  ügyintéző, Sportigazgatóság

Hallgatók
Zsuppányi Noémi•	  HÖK elnök, EHÖK alelnök, MÉK 
Piros Zoltán•	  korábbi HÖK alelnök, BTK 
Pierog Anita•	  HÖK elnök, GVK 
Panyi Norbert•	  DE Kossuth Lajos Kollégiumok Kulturális Bizottságának 
titkárhelyettese, TTK
Kőmíves Péter Miklós•	  HÖK elnök, ÁJK 
Kocsis Ágnes•	  HÖK elnök, NK
Fazekas Zoltán•	  HÖK alelnök, MK
Lánczi Levente István•	  HÖK alelnök, ÁOK
Molnár József•	   HÖK elnök, MK

Az egyetem által adományozott további kitüntetések 

Pro Universitate Debreceniensis
Búvár Géza•	  vezérigazgató, KITE ZRt.
Dr. Ioan Horga•	  egyetemi tanár, Nagyváradi Egyetem korábbi rektorhelyettese 

Debreceni Egyetemért Emlékérem
Buzánszky Jenő•	
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata•	
Dr. Debreczeni Attila•	  egyetemi tanár, rektorhelyettes, BTK
Dr. Furka István•	  egyetemi tanár, ÁOK
Dr. Kamuti Jenő•	

Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak
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Állam- és Jogtudományi Kar
Jogász szak

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

•  Ábrók Annamária
•  Agócs Erzsébet
•  Agócsné Kovács Margit
•  Arnóczki Marianna
•  Balázs Pál László
•  Bálint Erika Katalin
•  Bancsi Zsolt József
•  Barcsai Katalin
•  Bardi Anett
•  Bardi Béla
•  Béky Linda
•  Bene Lilla
•  Bereczkiné
 Kolozsi Magdolna
•  Berencsi Dorottya
•  Bezzegh Emese
•  Böjtös Zsuzsanna
•  Csaba Nikoletta
•  Csécsy Timót
•  Csirmaz Péter
•  Csiszár Éva
•  Csősz Péter
•  Dávid Enikő
•  Deák Eszter
•  Debrecenyi Hella
•  Demeter Melinda
•  Dencs András 
•  Dévai Edit
•  Droppa Ibolya
•  Egri Péter
•  Elek Anikó
•  Erdei Anita
•  Fazekas Ilona Anikó
•  Fekete Adrienn
•  Fényes Mónika

•  Fenyős Szilvia
•  Fintor István
•  Frommer Mirtill
•  Gaál Anita
•  Galambos Péter
•  Gali Sándor
•  Gergely-Tóth Tamás 
•  Hajdu József Ákos
•  Harangi Adél
•  Harasztosi Réka Csilla
•  Henter Dorottya
•  Hódos Dániel
•  Horgosi András
•  Ittzés-Tamási
 Dávid István
•  Izsáki Judit
•  Janka Zsuzsa Orsolya
•  Járomi Annamária
•  Jóna Julianna Erzsébet
•  Kaducsok Vivien
•  Kalydy Vanda Andrea
•  Kapás Zsanett
•  Karasi Zsolt
•  Károlyi Éva
•  Kató László
•  Kavaleczné Komolai Edina
•  Kertész Máté András
•  Kiss Nóra
•  Kiss Nóra
•  Kiss Richárd László
•  Kogyilla Tímea
•  Kollár János Levente
•  Kolozsi Gábor
•  Kósa Bernadett Ildikó
•  Kovács Anikó

•  Kovács Aretina Lilla
•  Kovács Eszter
•  Kovács Viktória
•  Kovács Zsuzsanna Judit
•  Kőmíves Péter Miklós
•  Kőrösi Alexandra
•  Krajcsovics Renáta
•  Kusnyér Viktória
•  Kutlán Edina Boglárka
•  Lakatos Judit
•  Lejtényi Viktória
•  Levák Judit Anna
•  Lipcsei Gergely István
•  Lovas Andor
•  Lukács Nikolett
•  Mágocs Anett
•  Magyar Viktória
•  Máté Gergely Tibor
•  Medve Bernadett 
•  Mészáros Sándor Máté
•  Mezei Róbert Ádám
•  Mezei Tibor
•  Mikó Noémi
•  Molnár-Dankó
 Emese Nóra
•  Nagy Florentina
•  Nagy Gábor
•  Nagy István
•  Németh Péter
•  Nyíri Szabina
•  Oláh Csaba
•  Onder Diána Ágnes
•  Ördög Nóra
•  Ősz Tünde
•  Pálfy Anita Magdolna
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•  Mezei Róbert Ádám
•  Mezei Tibor
•  Mikó Noémi
•  Molnár-Dankó
 Emese Nóra
•  Nagy Florentina
•  Nagy Gábor
•  Nagy István
•  Németh Péter
•  Nyíri Szabina
•  Oláh Csaba
•  Onder Diána Ágnes
•  Ördög Nóra
•  Ősz Tünde
•  Pálfy Anita Magdolna
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Igazgatásszervező alapszakos dipomát vehett át

Ingatlanforgalmi szakjogász oklevelet szerzett
•  Dr. Hargita Melinda •  Dr. Kiss László Zoltán •  Dr. Novák Péter József
•  Dr. Hegedűs Ildikó •  Dr. Kiss Szilvia •  Dr. Szabó Adrienn
•  Dr. Kenyeres  •  Móricz Tamásné
   Csaba Imre     dr. Király Kinga
Jogi szakokleveles közgazdász, gazdasági szakember oklevelet szerzett
•  Debreczeni Anett Nóra •  Kovács Orsolya Éva •  Nyisztor Nóra
•  Gagna Ildikó  •  Kozma Ferencné •  Oláh Zsolt
•  Gavallér Erzsébet Edit •  Mikulka Andrea •  Sebestyén Gabriella
•  Gergely Valéria  •  Nagy Krisztina  •  Szőllősiné Gara Tímea
•  Hronyán Zsuzsanna •  Nagy Melinda  •  Újvárosiné Kanál Ildikó
•  Jacsmenikné Bokor •  Nagy Péter Zoltán
   Andrea Beatrix  •  Németi Szabolcs
•  Kissné Szabó Noémi •  Nyakas Tibor
Jogi szakokleveles egészségügyi szakember oklevelet szerzett
•  Dr. Antal Judit •  Dr. Filep Katalin •  Dr. Maros-Szabó Zsuzsanna
•  Dr. Asztalos István •  Dr. Fodor Zoltán •  Ócsai Gabriella
•  Dr. Balogh Éva •  Fülöpné dr. Kovács •  Dr. Pethő Katalin
•  Dr. Csáthyné     Petronella  •  Dr. Szilágyi Anna
   dr. Dézsi Ágnes Márta •  Horváthné  •  Dr. Tóth Brigitta
•  Dudásné Kiss     Bartha Katalin  •  Dr. Várkonyi István Zsolt
   Katalin Krisztina •  Dr. Kálmánné Tóth Mária •  Dr. Zelenák Péter
Környezetvédelmi jogi szakirányú oklevelet szerzett
•  Bakos Dolli  •  Kovács-Fekete Júlia •  Dr. Sári Éva Orsolya
•  Cserés-Molnár Viktória •  Dr. Pocsai Zsuzsanna •  Szűcs István Róbert
•  Dr. Fejes Rita  •  Rácz Andrea  •  Vida Enikő Edit

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

•  Rácskai Szilvia
•  Roma Csilla
•  Ruszin Olga Zsófia
•  Sárosi Veronika
•  Schöffer Andrea
•  Seress Péter
•  Simon Zsófia
•  Sipos Petra
•  Sólyom Ágnes
•  Szabó Tamás Dénes
•  Szabolcsi Nóra

•  Szabóné Pál Ildikó
•  Szakadáth Péter
•  Szászfai Gyula
•  Szegő Arnold Tibor
•  Szendrey Sándor Gábor
•  Szigethy Annamária
•  Szuna Gabriella
•  Takács István
•  Tatár Borisz
•  Tiba Tímea
•  Tibay Balázs Marcell

•  Tokaji Fruzsina
•  Tóth Beatrix
•  Tóth Viktória
•  Trefán Szabolcs
•  Üski Krisztina
•  Vank István
•  Varga Judit
•  Veress Oszkár Tibor
•  Zaccaria Márton Leó
•  Zoványi Nikolett

•  Ács Kitti
•  Bene Anita
•  Farkas Anikó
•  Járvás Judit Piroska
•  Medve Eszter
•  Mihók Tünde
•  Pongrácz Györgyi
•  Szabó Nóra
•  Tompa Enikő
•  Vanka Judit
•  Adorján Anita
•  Almási Zsuzsa
•  Ambrus Kinga
•  Asbóth Vivien
•  Baczó Judit Julianna
•  Bacskai Viktória
•  Balog Zsuzsanna
•  Balog Dániel
•  Biró Márta
•  Bodnár Mária
•  Borics Boglárka
•  Csaja Adrienn
•  Cserjési Anett
•  Csipkés János
•  Csontos Edina
•  Csorba Enikő
•  Csuri Éva

•  Domokos Ferencné
•  Erdős Judit
•  Fábián Csabáné
 Varga Éva Katalin
•  Fábián Edit 
•  Ferencz Balázs Tamás
•  Fodor Tamara
•  Gönczi Ágnes
•  Gulyás Éva Judit
•  Győri Ágnes
•  Hegyesi Orsolya
•  Herdon Erika 
•  Himer Roland
•  Jeles Orsolya
•  Jene Péter
•  Katona Enikő
•  Kertész Zsuzsa
•  Kovács Erika
•  Kovács Eszter
•  Kovácsné Gulácsi 

Ilona
•  Kurdits Ágnes
•  Kurta Sándor Tamás
•  Kurucz Anett
•  Lajtos Eszter
•  Lakatos Tibor 
•  Marosvári Szilvia

•  Miklósi Edina
•  Nagy Evelin
•  Nagy Zsolt
•  Nagyné Gerda Tünde
•  Orosz János
•  Osváth Zsuzsanna
•  Ozsváth Péter
•  Pallagi Krisztina
•  Paróczai Kitti
•  Rácz Emese 
•  Sári Alexandra
•  Seres Rozália
•  Soós Ágnes
•  Szabó Annamária
•  Szabó Réka Eszter
•  Szabóné Karsai Mária
•  Sztretye Mónika
•  Szűcs Henriett Katalin
•  Takács Ágnes
•  Takács Judit (1986)
•  Takács Judit (1984) 
•  Tamás Dorottya
•  Tamás Éva
•  Tóth Tibor
•  Valla Gábor
•  Vargáné Hamar Mónika
•  Vásári Anikó
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Általános Orvostudományi Kar
Általános orvos (osztatlan képzés)
•  Afzal Qasim
•  Ahmed Aisha
•  Alzehairi Faisal
 Mohammed A
•  Anjum Hina Sarwar
•  Antal Zsófia
•  Aradi Borbála
•  Arbid Khamis
•  Avitan Avi
•  Azulay Ofira
•  Bachar Maor
•  Bajkó Nándor
•  Bakó Károly
•  Balázs Gergely
•  Balla Heidi
•  Balog Andrea
•  Balogh Ágnes
•  Balogh Emese
•  Bar Orr Yizhak
•  Bárándi László Viktor
•  Bati Fedir
•  Ben-Betzalel Guy
•  Berényi Péter
•  Béres Ildikó Beáta
•  Berman Dror
•  Bihari Judit
•  Binyaminov Michael
•  Biró Edina
•  Bjarnadóttir
 Gudrún Dóra
•  Bjorkvoll Carina
 Benedikte
•  Björnsson Helgi David
•  Bodai Emese
•  Bodnár Ferenc
•  Boros Anikó
•  Boros Petra

•  Böszörményi
 Vántus Judit
•  Bravics Ákos
•  Brik Dafna
•  Brojnás Anita
•  Bronschtein Eitan
•  Bukta Evelin Erzsébet
•  Bűdi Tímea Magdolna
•  Caspi Liron
•  Cogoi Barbara
•  Czere Krisztina
•  Császár Ágnes Zsuzsanna
•  Cseke Renáta
•  Csiszkó Adrienn
•  Csonka Tamás
•  Csontos Krisztina
•  Dahl Carl Asbjörn
•  Darnyi Erzsébet
•  Dashti Asl Naghmeh
•  Dávida László
•  Davidson Eyal
•  Debreceni Natália
•  Dóka Zsuzsanna
•  Edenberg Lars Mattias
•  Erdődi Balázs
•  Farkas Gyula
•  Farkas Zita
•  Fazekas Balázs Sándor
•  Feraru Liat
•  Fésüs Márton Árpád
•  Gaál Péter
•  Gábor Zsolt
•  Gamlieli Ehud
•  Georgiou George
•  Gharehdaghi Khajeh
 Ghiasi Sara
•  Goldfarb Yigal

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

•  Goreczky Krisztina
•  Gődény Péter Sándor
•  Greenfield Amir
•  Griger Mihály István
•  Gulyás Katalin
•  Güven Sorgül
•  Háda Adrienn
•  Hammud Afeef
•  Handó Vivien
•  Haness János
•  Hansra Sundeep Kaur
•  Hart Börge
•  Heiman Eyal Eliezer
•  Hen Yaniv
•  Hendler Eyal
•  Hernádi Balázs
•  Horváth Ágnes
•  Hossain Himel
•  Iranmanesh Amir
•  Issaq Johnny
•  Jacobsen Sigbjorn
•  Jáger Tibor
•  Jakab András
•  Jakab Zsuzsa
•  Jancsó Zsanett
•  Jeyaratnam Jeyarooban
•  Juhász Márta Judit
•  Kádár Zsuzsanna
•  Karp Zvika
•  Kathi Boglárka
•  Katona Kristóf
•  Kelemen Dóra
•  Kelemen Éva
•  Khan Sadaf
•  Kiss Barbara
•  Kiss Edina
•  Kiss János

•  Kissík Imre
•  Koch Jonathan
•  Kokovay Tamás
•  Komonyi Éva
•  Koncz Tamás László
•  Konkoly Krisztina
•  Kósa Péter
•  Kovács Anna Ildikó
•  Kovács Gábor
•  Kovács Gábor
•  Kovács György
•  Kovács István
•  Kozenkai Péter István
•  Körei Csaba László
•  Kőszegi Dóra Anna
•  Kulcsár Miklós
•  Kun Edina
•  Labancz Anita
•  Laczkó András
•  Laczkó Gergely
•  Lait Dekel
•  Lakatos Gábor Dávid
•  Lakatos Ilona Erzsébet
•  Lánczi Levente István
•  Lantos Lajos
•  Lazar Lior
•  Lin Hui-Chi
•  Lipóczki Krisztina
•  Magyari Ferenc
•  Mák Edina Mercédesz
•  Makra Jenő Szilveszter
•  Malinkó Balázs
•  Manueljan Csilla
•  Markovics Enikő
•  Márton Adrienn
•  Matti Basil
•  Meiroff Chen
•  Melamed Inbal Yehudith
•  Meskó Bertalan

•  Miah Mohammed Miran
•  Miklós Viktória
•  Miskolczi Tamás
•  Molmen Anders
•  Molnár Andrea
•  Molnár Csaba Arthur
•  Molnár László
•  Nagarajah Kalayani
•  Nagy Attila István
•  Nagy Beáta
•  Nagy Gergő
•  Nagy Krisztina
•  Natan Sigal
•  Nattu Joanita
•  Ndukwe
 Ndubunma Oluchi
•  Nyitrai Annamária
•  Odebode Olusegun Paul
•  Oduola Oladayo
 Oyinade
•  Ogunbode Morenike
•  Orenstein Meital
•  Orosz Adél
•  Orosz Adrienn Szandra
•  Orosz M. Sándor
•  Ötvös Csaba
•  Papp Enikő
•  Perge Viktória
•  Péter Eszter
•  Péter Sándor
•  Rácz Gábor
•  Radnay Zita Brigitta
•  Rahmani Shlomo
•  Raviv Omer Daviv Arie
•  Rencsi Márta
•  Reynisdóttir Jóney Rún
•  Rodrigues Deepti Anne
•  Rozgonyi Viktor
•  Ruszkai Csilla

•  Ruzsnavszky Ferenc
•  Samaila Ibrahim Ishaya
•  Sándor Eszter
•  Sári Balázs Gusztáv
•  Sárvári Károly Péter
•  Schuszter Gábor
•  Sebe Attila András
•  Sereg Hajnalka
•  Shabana Ghena
 Jahia Hatam
•  Shafiq Simrah
•  Shah Sweni Rajen
•  Shapira Jacob
•  Sigurbjőrnsdóttir Sólveig
•  Siklósi Katalin
•  Simkó Éva
•  Simon Lilla
•  Singh Gagandeep
•  Slutsky Tzachi
•  Spisák Nóra
•  Stari-Schmidt Krisztina
•  Svoób Eszter
•  Szabó Katalin Judit
•  Szabolcsi Viktória
•  Szalai Eszter
•  Szatmári Zoltán
•  Szeghő Balázs
•  Székely András
•  Szekrényes-Varga
 Ágnes Irén
•  Szepesy Gábor
•  Szikszai Miklós
•  Szloboda Eszter
•  Szloboda Péter Zsolt
•  Szövetes-Nagy
 Annamária Margit
•  Szuhács Marianna
•  Tamás János
•  Thomas Espen Wayne
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•  Simon Lilla
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 Ágnes Irén
•  Szepesy Gábor
•  Szikszai Miklós
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•  Szövetes-Nagy
 Annamária Margit
•  Szuhács Marianna
•  Tamás János
•  Thomas Espen Wayne
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•  Thorarinsdóttir
 Sigurveig
•  Thorvaldsen
 Thomas Alexander
•  Torressen Kristin
•  Tóth Anita
•  Tóth-Várdai Juliánna
•  Trotzky Daniel

•  Tüysüz Zeynep
•  Ujvárosy Dóra
•  Umansky Daniel
•  Valcsák Attila
•  Varga Petra
•  Varga Zsófia
•  Varga Zsófia Borbála
•  Varga Zsuzsanna

•  Várvölgyi Tünde
•  Wang Ching-Chih
•  Wirtz Eszter
•  Yaniv Shirley
•  Ziegelman Yael
•  Zsirai Adrienn
•  Zsoldos Tamás

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak 
(BSc), orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szak 
• Bereczki Andrea Ágnes
•  Bézi Andrea 
•  Bíró Beatrix Zsuzsanna
•  Buda Emőke
•  Császár Judit 
•  Galuska Rita 
•  Gera Ilona 
•  Gindele Réka 
•  Gombos Réka
•  Hollósi Erika 
•  Kadlót Gáborné
•  Károlyi Anikó
•  Kerekes Brigitta

•  Kiss Anita Irén 
•  Lovas Csilla
•  Madai Orsolya 
•  Madar László 
•  Mezei Noémi 
•  Molnár Éva
•  Montlika Gáborné
•  Mozga Katalin 
•  Nagy Marianna
•  Oláh Brigitta 
•  Ozgyin Olga
•  Péter Margit 
•  Rácz Anita 

•  Rácz Enikő
•  Sepsi Anett 
•  Sessler Tamás 
•  Simon Ildikó
•  Szakács Levente Péter
•  Szanics Renáta 
•  Szűcs Éva 
•  Takács Vivien
•  Taskó Beáta
•  Tóthné Rábai Irén Mária 
•  Varga Nóra
•  Verbenszki Kitti

Bölcsészettudományi Kar
Nappali tagozat
Angol nyelv és irodalom
•  Baji-Gálné Oláh Ibolya •  Házi Dániel  •  Pántya Viktória
•  Balogh Orsolya  •  Kádas Erzsébet  •  Papp Lívia
•  Barta János  •  Kiss Erika  •  Pongor Jevgenyij
•  Biró Barbara  •  Kuk Enikő  •  Soroczki-Pintér Viktória
•  Enyedi Réka  •  Lakatos Edina  •  Szabó Emőke
•  Fejes Linda  •  Lendvai Katalin •  Szabó Ildikó
•  Fekete Adrienn  •  Leskó Katalin  •  Talabos Edina
•  Földi Magdolna •  Maczkó Gréta  •  Tóth Ágnes
•  Girus Enikő  •  Magyar Barbara •  Tóth Emese
•  Gritta Diána  •  Makó Blanka  •  Varga Zsuzsa
•  Gulácsi Nóra  •  Medve Nikolett •  Vass Anikó
•  Gutyán Janka  •  Nemes Katalin  •  Vincze Zsuzsanna
•  Győri Dávid  •  Németh Brigitta
•  Hammel Tímea •  Panczák Éva
Lengyel nyelv és irodalom
• Tóth János
Magyar nyelv és irodalom
•  Darók Angéla  •  Mócsán Eszter  •  Turcsik Magdolna
•  Gombos Noémi •  Nagy Tünde  •  Varga Erika
•  Horváth Kitti  •  Szabó Krisztina •  Vígh Mónika
•  Kovácsová Silvia •  Tóth Georgina
•  Krizsán Zita  •  Tölgyesi Katalin
Német nyelv és irodalom
•  Balogh Gábor  •  Körmendi Dóra •  Simon Hajnalka
•  Bihari Tímea  •  Nagy Lajos  •  Zsiga Szabina
•  Bodnár Beáta  •  Petró Anita
•  Csuka Beáta  •  Róka Melinda
Olasz nyelv és irodalom
• Bojtor Edit  •  Lakó Zsigmond
• Kádár Anett  •  Szűcs Rita
Orosz nyelv és irodalom
•  Csajkovics Viktor •  Tóth Mária
•  Király Enikő  •  Tryniv Ivetta
Politológia
•  Dr. Barta András •  Kepics Renáta  •  Valentiny Pál
•  Huszár Nóra  •  Nagy Éva
•  Kassai Anett  •  Rácz Angéla
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Pszichológia
•  Balogh Attila  •  Kiss Erika  •  Palicz Bence
•  Boros Renáta  •  Kósaová Andrea •  Polyák Zoltán
•  Csikós Tímea  •  Kozma Kitti  •  Porkoláb Márta
•  Gerbár Lívia  •  Márkus Ágnes  •  Szabóová Lilla
•  Illés Nóra  •  Mihóková Viktória
•  Juhász Anett  •  Orosz Viktória
Pszichológia - pszichológia szakfordító
•  Bagdi Petra  •  Kövér Lili  •  Tislér Violetta
•  Bata Szilvia  •  Merza Katalin  •  Tóth Mónika
•  Biró Zsolt  •  Nagy Adrienn  •  Várkonyi Hajnalka
•  Hanufer Edit  •  Szabó Gergely  •  Vermes Petra
•  Katona Zsuzsanna •  Szűcs Nárcisz  •  Wild Anikó
Szociálpolitika
•  Balázs Albert  •  Letona-Horváth •  Papp Péter
•  Berényi András     Krisztina  •  Piros Viktor
•  Brezina Anett  •  Lévai Éva  •  Surányi Andrea
•  Dévényi Dóra  •  Lukács Renáta  •  Tőgyi Ildikó
•  Farkas Krisztián •  Nagy Gábor  •  Törő Tibor
•  Kertészné Tóth Marietta •  Nagy Gabriella •  Vásárhelyi Judit
Szociológia
•  Dusinszki Judit •  Kovach Klara  •  Tarcsa Anita
•  Erdélyi János  •  László Levente  •  Tátrai Eszter
•  Gregus Judit  •  Maczali Veronika •  Tercza Gabriella
•  Gulyás Nóra  •  Majoros Krisztina •  Varga Szabolcs
•  Halmai Réka  •  Papp Judit
•  Katona Vanda  •  Szabó Fanni
Történelem
•  Bárány Brigitta •  Jánvári Anita  •  Tompa Balázs
•  Bodnárné Kiss Ildikó •  Kondor Tibor  •  Tóth Péter
•  Bognár István  •  Krén László  •  Zolcsák Tamás
•  Buda Marianna •  Szabados Zsuzsa
•  Jáger Melinda  •  Szalay Ágnes
Angol-francia
•  Láng Balázs  •  Manole Mária  •  Szendrei Krisztina
•  Liktor Eszter  •  Rácz Petra  •  Tóth Andrea
Angol-finnugor
• Oláh Judit
Angol-lengyel
• Hegedűs Nóra

Angol-kommunikáció
• Izbéki Éva  •  Máté Éva  •  Szabó Orsolya
Angol-művelődésszervező
•  Jaross Judit  •  Ungi Emese
Angol-néderlandisztika
• Gilicze Annamária
Angol-német
•  Bihari Judit  •  Papp Gergely  •  Tóth Máté
•  Bollmann Gábriel •  Szabó Gabriella •  Trippó Sándor
•  D. Tóth Eszter  •  Szeifert Ágnes  •  Vincze Marina
•  Kappelmayer Zita •  Thomas Erika
•  Majtényi Melinda •  Tiba Ivett
Angol-néprajz
• Arany Eszter
Angol-olasz
• Demeter Zsanett •  Incze Csilla
Angol-orosz
• Pummer Gabriella
Angol-pedagógia
• Tapa Eszter
Angol-politológia
• Benych Ivett
Francia-kommunikáció
• Bujdosó Ágnes
Francia-olasz
• Bartók Rozália
Latin-politológia
• Ravasz Andrea
Lengyel-néprajz
• Szelekovszky Márta
Magyar-angol
• Buti Boglárka  •  Jurkó Edina  •  Nagy Ágnes
• Estók Anna  •  Kiss Boglárka  •  Őry Katinka
Magyar-elméleti nyelvészet
• Vinczéné Biró Éva
Magyar-francia
• Bojer Boglárka  •  Krainyk Ildikó
Magyar-filozófia
• Kovács Gábor
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Magyar-finn
• Tóth Petra
Magyar-kommunikáció
• Béres Júlia
Magyar-latin
• Kiss Mária  •  Móré Tünde
Magyar-művelődésszervező
• Bokros Beáta  •  Gazsi Adrienn  •  Pálóczi Enikő
Magyar-néderlandisztika
• Vágner Georgina
Magyar-néprajz
• Czók Anna  •  Tóth Éva
• Lizák Dorina  •  Zaharán-Lapikás Réka
Magyar-német
• Erdélyi Csilla  •  Orosz Éva  •  Tóth Nikolett
• Gadóczi Ibolya  •  Szepesi Gabriella
• Nagy Marianna •  Táborfi Nóra
Magyar-olasz
• Lőrincz Zsuzsanna •  Nyiri Vivien
Magyar-pedagógia
• Bacsó Zsuzsanna •  Lakner Dóra  •  Szabó Erzsébet
• Baranyai Anett  •  Mihály Anett  •  Szentpéteri Zsuzsanna
• Bazsó Diána  •  Mozga Evelin
Magyar-politológia
• Seres Andrea
Magyar-történelem
• Buglyó Roland  •  Lázár Mónika  •  Varga Ildikó
• Grunda Marianna •  Magyar Anikó  •  Varga Judit
• Jobbágy Eszter  •  Nagy Zoltán
• Karafa Sándor  •  Tiba Kitti
Német-lengyel
• Boós Péter  •  Fazekas Márta
Német-francia
• Lukács Éva
Német-kommunikáció
• Kléri Ildikó  •  Polonkai Anett
Német-művelődésszervező
• Ábrahám Sára  •  Bujdosó Edit  •  Soós Orsolya

Német-néderlandisztika
• Dusnoki Anna  •  Pázmándi Judit •  Petrika Nóra
Német-pedagógia
• Andrássy Mariann •  Bella Bernadett •  Juhász Éva
Német-politológia
• Tóth Ákos
Néprajz-művelődésszervező
• Budaházi Réka
Néprajz-politológia
• Földi Ádám  •  Szabó Emese
Olasz-kommunikáció
• Hornyák Rita  •  Tornai Erika  •  Vathy Gergely
Pedagógia-filozófia
• Szabó Anita
Pedagógia-politológia
• Pénzes Dávid
Történelem-elméleti nyelvészet
• Borbély Anikó  •  Staudt Alexandra
Történelem-angol
• Besenyei Kinga  •  Fokas Yanosh  •  Mika Péter
• Dubóczi Katalin •  Hajdufi Orsolya •  Varró Petra
Történelem-földrajz
• Dorogi Zoltán  •  Orosz Dániel
• Jancsovszki Máté •  Szentesi Zoltán
Történelem-lengyel
• Terjék Dávid
Történelem-kommunikáció
• Molnár Anett
Történelem-néderlandisztika
• Ádám Gyöngyi
Történelem-német
• Joó Petra  •  Leányváriné Papp Krisztina •  Veres Gábor
• Kuczián Katalin •  Miczán Anita
Történelem-művelődésszervező
• Batta Ágnes  •  Dalicsek Borisz
Történelem-néprajz
• Csarkó Imre  •  Kavecsánszki Máté •  Szabó-Zsoldos Gábor
• Fekete Alíz  •  Kohút Sára  •  Szászfalvi Márta
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• Besenyei Kinga  •  Fokas Yanosh  •  Mika Péter
• Dubóczi Katalin •  Hajdufi Orsolya •  Varró Petra
Történelem-földrajz
• Dorogi Zoltán  •  Orosz Dániel
• Jancsovszki Máté •  Szentesi Zoltán
Történelem-lengyel
• Terjék Dávid
Történelem-kommunikáció
• Molnár Anett
Történelem-néderlandisztika
• Ádám Gyöngyi
Történelem-német
• Joó Petra  •  Leányváriné Papp Krisztina •  Veres Gábor
• Kuczián Katalin •  Miczán Anita
Történelem-művelődésszervező
• Batta Ágnes  •  Dalicsek Borisz
Történelem-néprajz
• Csarkó Imre  •  Kavecsánszki Máté •  Szabó-Zsoldos Gábor
• Fekete Alíz  •  Kohút Sára  •  Szászfalvi Márta
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Történelem-pedagógia
• Ferkó Enikő  •  Mózesné Kapocska •  Seres Edina
•  Munkácsi Edit     Ildikó   •  Sóvágó Szilvia
Történelem-politológia
• Biri Anita  •  Nyitrai Anikó  •  Vig Szilárd
• Dékány Zsanett •  Pető Melinda

Levelező tagozat
Angol kiegészítő képzés
•  Baradács Péterné •  Nyári Rudolf  •  Szopkó Márta
•  Endrődi Mónika •  Orensteinné Emődi •  Szőcs Edit
•  Gacsályiné Szentmihályi    Izabella  •  Takács Orsolya
 Gabriella  •  Pásztor Krisztián •  Ürmös Terézia
•  Kathiné Kovács Ilona •  Pinczés Ákos  •  Vargáné Tuska Anita
•  Kövér László  •  Szmerenka Viktória
Angol távoktatás
•  Andó Mónika  •  Héja Valéria  •  Szabóné Mátyás Mónika
•  Balanyi Réka  •  Huszár Marianna •  Szentgyörgyvölgyi
•  Bársonyné Agócs •  Jeneiné Fekete     Fruzsina
 Marianna     Marianna  •  Tamás Tünde
•  Biróné Patkós Anikó •  Kis-Hajdúné Ruics Zita •  Tumpek András
•  Flóderer Enikő  •  Kiss Edit  •  Veresné Frank Zita
•  Gillyné Vékony Ágnes •  Mezei Judit  •  Víghné Magyar Gabriella
•  Gyurcsik-Szilágyi Ágnes •  Sugár Károly
Néprajz
• Piszker Ágnes
Filozófia
• Domokos Péter
Művelődésszervező
• Bancsi Vivien
Német nyelv és irodalom
• Murányi Ágnes
Pedagógia
• Brachna Judit  •  Kostenszkyné Lévai •  Mányoki Zsuzsánna
• Csiszár Imre    Erzsébet  •  Polyák Endréné
• Kavalecz Mária •  Körösparti Péter
Szociológia
• Béres Eszter  •  Petróczi Gabriella

Pedagógus szakvizsga -mérés értékelés
•  Ákos Zsoltné  •  Di Giovanni Szilárdné •  Oláhné Tóth Zsuzsanna
•  Dr. Bodnárné Szűrös •  Kovács Marianna •  Örmény Katalin
 Zsuzsanna  •  Leitner Lászlóné •  Vargáné Balog Tünde
Pszichológia
• Agárdi-Fülöp Enikő
Pedagógus szakvizsga - Mentálhigiéné
•  Baloghné Gyüre Judit •  Dudás Enikő  •  Nagy Gabriella
•  Csomorné Albert Tímea •  Hlács Erika  •  Seres Nagy Ágnes
•  Dr.Csorbáné  •  Kispál Tímea  •  Szakolczai Zsolt
 Téglai Erika  •  Kovács Zoltánné •  Tóthné Dékány Anikó
•  Dávidné Csík Andrea •  Kronberg Klára
•  Dr. Varga Zoltánné •  Kuborczik Anna
Pedagógus szakvizsga- Tehetségfejlesztő
•  Aranyné Bíró Erika •  Hangya Jurcza Éva •  Kósáné Papp Julianna
•  Bali Orsolya  •  Jenkeiné Molnár •  Nyírcsákné Hajósi
•  Bodogánné Szulyák    Erzsébet     Erika
 Mónika  •  Kaluha Sándor  •  Szabóné Kiss Edit
•  Csepregi Lászlóné •  Katona Istvánné •  Tibáné Újkéri Anita
•  Csorbáné Major Enikő •  Kiss László  •  Tóthné Nagy Margit
•  Feketéné Molnár •  Kiss Papp Csilla •  Turján Tünde
 Katalin  •  Kléri Anita  •  Valuchné Váradi Zsófia
•  Feketéné Tolmácsi •  Kokas Marianna
 Andrea  •  Komáromi Julianna
Szociálpolitikai -levelező
•  Balázsné Pánya Edit •  Gutlébet Ivette  •  Pappné Petner Edit
•  Birinyi Márk  •  Hajdu Eszter  •  Pitz Judit
•  Bodnárné Fehérvári •  Lipták Lászlóné •  Soós Enikő
 Zsuzsanna  •  Molnárné Gorzsás •  Tószeginé Vass Mónika
•  Bordásné Popovics Judit    Szilvia  •  Tóth Imréné
•  Brinkusz Mónika •  Nagygyőryné Kerti •  Vincze Márta
•  Farkas Jurás zsuzsanna     Ibolya
•  Fülöpné Mezei Anikó •  Nagyné Mudra Mónika
Európa-tanulmányok
• Devosa Gábor  •  Pálffy István
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Alapképzés (BA)
Pedagógia
•  Baloghné Farkas •  Nagy Szilvia  •  Tamasi Kinga
 Rosemarie Odette •  Nagy Tímea
•  Harasztosiné Kéri Edit •  Simai Szilvia
Pszichológia
•  Balló Erika  •  Csókás Kitti  •  Mátyás Márta
•  Balogh Anita  •  Gergelyné Sárközi •  Mayer Máté
•  Baráth Bernadett    Zsuzsanna Katalin •  Schieber Andrea Zita
•  Barilla Zsuzsanna •  Heim Judit  •  Sirghel Izabella Mária
•  Bodrogi Ferenc Máté •  Horvát Titanilla •  Sütő Szilvia
•  Czibula Enikő  •  Kovács Józsefné  •  Versényi Anna
Történelem
•  Homok Zsolt  •  Majoros Zoltánné •  Tisza Tünde
•  Kálmánchelyi-Papp •  Szabó Szilvia  •  Veres Szabina
 Hajnalka Erzsébet •  Takácsné Erdős
•  Kiss Zsolt     Annamária

Mesterképzés (MA)
Angoltanár
•  Aziz Suhair  •  Kajatin Béla  •  Puskás Judit
•  Chrobák Krisztina •  Kövérné Jakab Krisztina •  Révész Rita
 Zsuzsanna  •  Lajos Lilla  •  Sinayné Tar Judit
•  Csatlós Judit  •  Lieli Zsófia Borbála •  Suppan-Papp Andrea
•  Dr. Molnár Lajos •  Lisznyainé Vad Viktória •  Szabó Katalin Zita
 Gáborné  •  Novákné Váradi Judit •  Tiszlaviczné Csernyák
•  Hatvani Ildikó  •  Pethőné Nagy Zsuzsanna    Márta
•  Javenszki Józsefné •  Popovics Natália •  Tömösváry Judit Dalma
Némettanár
•  Laboncz-Babicz •  Petróczi Edina  •  Törös Ágnes
 Eszter Mária  •  Pókné Csige Dóra •  Veres Ildikó
•  Lemberné Mezey Rita •  Szabó Fruzsina •  Zima-Trenyisán
•  Nagyhaju-Fleisz Júlia •  Tóth Edit     Zsuzsanna
•  Péterné Antal Csilla •  Tóth Éva Mária

Szakvizsga
•  Aranyné Bíró Erika •  Csomorné Albert Tímea •  Feketéné Tolmácsi Andrea
•  Ákos Zsoltné  •  Dr. Csorbáné  •  Hangya Jurcza Éva
•  Bali Orsolya     Téglai Erika  •  Hlács Erika
•  Baloghné Gyüre Judit •  Dávidné Csík Andrea •  Jenkeiné Molnár Erzsébet
•  Bodogánné Szulyák •  Devosa Gábor  •  Kaluha Sándor
 Mónika  •  Di Giovanni Szilárdné •  Katona Istvánné
•  Dr. Bodnárné Szűrös •  Dudás Enikő  •  Kispál Tímea
 Zsuzsanna  •  Feketéné Molnár Katalin •  Kiss László
•  Kiss Papp Csilla •  Kuborczik Anna •  Tibáné Újkéri Anita
•  Kléri Anita  •  Leitner Lászlóné •  Tóthné Dékány Anikó
•  Kokas Marianna •  Nagy Gabriella •  Tóthné Nagy Margit
•  Komáromi Julianna •  Nyírcsákné Hajósi Erika •  Turján Tünde
•  Kovács Marianna •  Pálffy István  •  Valuchné Váradi Zsófia
•  Kovács Zoltánné •  Seres-Nagy Ágnes •  Vargáné Balog Tünde
•  Kósáné Papp Julianna •  Szabóné Kiss Edit •  Dr. Varga Zoltánné
•  Kronberg Klára •  Szakolczai Zsolt

Levelező KLK
•  Agárdi-Fülöp Enikő •  Gyurcsik-Szilágyi Ágnes •  Petróczi Gabriella
•  Andó Mónika  •  Hajdu Eszter  •  Pinczés Ákos
•  Balanyi Réka  •  Héja Valéria  •  Piszker Ágnes
•  Balázsné Pánya Edit •  Huszár Marianna •  Pitz Judit
•  Bancsi Vivien  •  Jeneiné Fekete Marianna •  Polyák Endréné
•  Baradács Péterné •  Kathiné Kovács Ilona •  Soós Enikő
•  Bársonyné Agócs •  Kavalecz Mária •  Sugár Károly
 Marianna  •  Kis-Hajdúné Ruics Zita •  Szabóné Mátyás Mónika
•  Béres Eszter  •  Kiss Edit  •  Szentgyörgyvölgyi
•  Birinyi Márk  •  Kostenszkyné Lévai    Fruzsina
•  Biróné Patkós Anikó    Erzsébet  •  Szmerenka Viktória
•  Bodnárné Fehérvári •  Körösparti Péter •  Szopkó Márta
 Zsuzsanna  •  Kövér László  •  Szőcs Edit
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•  Brinkusz Mónika •  Mezei Judit  •  Tószeginé Vass Mónika
•  Csiszár Imre  •  Molnárné Gorzsás •  Tóth Imréné
•  Domokos Péter     Szilvia  •  Túri József
•  Endrődi Mónika •  Murányi Ágnes  •  Tumpek András
•  Farkas Jurás Zsuzsanna •  Nagygyőryné Kerti Ibolya •  Ürmös Terézia
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•  Flóderer Enikő  •  Nagyné Mudra Mónika •  Vargáné Tuska Anita
•  Fülöpné Mezei Anikó •  Nyári Rudolf  •  Veresné Frank Zita
•  Gacsályiné Szentmihályi •  Orensteinné Emődi •  Víghné Magyar
 Gabriella     Izabella     Gabriella
•  Gillyné Vékony Ágnes •  Pappné Petner Edit •  Vincze Márta
•  Gutlébet Ivette  •  Pásztor Krisztián

Egészségügyi Kar
Nappali tagozat
Általános szociális munkás
• Lubiczki Anita  •  Kiss Marianna
Ápoló szak
• Keszthelyi Adrienn •  Kohári Gabriella
Ápolás és betegellátás alapszak – ápoló szakirány
• Henzsely Melinda •  Rozgonyi Andrea •  Tóth Eszter 
• Petricz Andrea Nikoletta •  Szim Tünde  •  Varga Eszter 
Ápolás és betegellátás alapszak – mentőtiszt szakirány
• Czeglédi Hanna •  Kántor Márta  •  Leskó Diána
• Horváth Attila  •  Kiss Kálmán  •  Turi Veronika
Ápolás és betegellátás alapszak – szülésznő szakirány
• Aradványi Barbara •  Budaházi Tünde •  Jávor Ágnes
• Berki Antónia  •  Gerevich Adrienn •  Plósz Boglárka
• Brezina Ágnes Eszter •  Halász Mónika
Diplomás ápoló szak
• Tóth Rita Karolina 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak – védőnő szakirány
• Czakó Csilla  •  Kujbusné Szulyák Tünde •  Szabó Boglárka
• Csoma Beáta  •  Matyasovszki Judit •  Szigetközi Zsuzsanna
• Erdősi Adrienn  •  Mészáros Zsuzsa •  Telek Dóra
• Fáklya Renáta  •  Molnár Mónika •  Varga Noémi Krisztina
• Jámbor Eszter  •  Pinczés Lászlóné
• Kondor Tünde  •  Sós Erika
Egészségügyi szervező alapszak
• Ardai Nóra  •  Moldván Alexa  •  Viczek Regina
• Biró Zsolt  •  Mozga Árpád 
• Hurja Bettina  •  Szabó Ildikó 
Egészségügyi szociális munka MSc
• Nagy Edit Tünde •  Rivnyák Orsolya
Gyógytornász
• Csorvási Krisztina •  Majoros Csilla  •  Vida Katalin
• Kovács Judit  •  Nagy Edit
• Kovács Mónika Gizella •  Soós Adrienn Mária
Mentőtiszt szak
• Bajusz Nikoletta •  Gitta Glória Mária •  Haller Éva
Szociális munka
• Paulinyi Helga
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•  Flóderer Enikő  •  Nagyné Mudra Mónika •  Vargáné Tuska Anita
•  Fülöpné Mezei Anikó •  Nyári Rudolf  •  Veresné Frank Zita
•  Gacsályiné Szentmihályi •  Orensteinné Emődi •  Víghné Magyar
 Gabriella     Izabella     Gabriella
•  Gillyné Vékony Ágnes •  Pappné Petner Edit •  Vincze Márta
•  Gutlébet Ivette  •  Pásztor Krisztián

Egészségügyi Kar
Nappali tagozat
Általános szociális munkás
• Lubiczki Anita  •  Kiss Marianna
Ápoló szak
• Keszthelyi Adrienn •  Kohári Gabriella
Ápolás és betegellátás alapszak – ápoló szakirány
• Henzsely Melinda •  Rozgonyi Andrea •  Tóth Eszter 
• Petricz Andrea Nikoletta •  Szim Tünde  •  Varga Eszter 
Ápolás és betegellátás alapszak – mentőtiszt szakirány
• Czeglédi Hanna •  Kántor Márta  •  Leskó Diána
• Horváth Attila  •  Kiss Kálmán  •  Turi Veronika
Ápolás és betegellátás alapszak – szülésznő szakirány
• Aradványi Barbara •  Budaházi Tünde •  Jávor Ágnes
• Berki Antónia  •  Gerevich Adrienn •  Plósz Boglárka
• Brezina Ágnes Eszter •  Halász Mónika
Diplomás ápoló szak
• Tóth Rita Karolina 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak – védőnő szakirány
• Czakó Csilla  •  Kujbusné Szulyák Tünde •  Szabó Boglárka
• Csoma Beáta  •  Matyasovszki Judit •  Szigetközi Zsuzsanna
• Erdősi Adrienn  •  Mészáros Zsuzsa •  Telek Dóra
• Fáklya Renáta  •  Molnár Mónika •  Varga Noémi Krisztina
• Jámbor Eszter  •  Pinczés Lászlóné
• Kondor Tünde  •  Sós Erika
Egészségügyi szervező alapszak
• Ardai Nóra  •  Moldván Alexa  •  Viczek Regina
• Biró Zsolt  •  Mozga Árpád 
• Hurja Bettina  •  Szabó Ildikó 
Egészségügyi szociális munka MSc
• Nagy Edit Tünde •  Rivnyák Orsolya
Gyógytornász
• Csorvási Krisztina •  Majoros Csilla  •  Vida Katalin
• Kovács Judit  •  Nagy Edit
• Kovács Mónika Gizella •  Soós Adrienn Mária
Mentőtiszt szak
• Bajusz Nikoletta •  Gitta Glória Mária •  Haller Éva
Szociális munka
• Paulinyi Helga
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Védőnő szak
• Farkas Angéla

Levelező tagozat
Alkalmazott szociális gerontológia
•  Baboss Edit Csilla •  Kovácsné Kovács Erika •  Réthegyi Beáta
•  Czene Krisztina •  Kurucz Márta Klára •  Ruska Tamásné
•  Földváriné Kertész •  Lippainé Szabó Katalin •  Sarkadi László Lajos
 Andrea Mária  •  Mikéné Raffai Diána •  Szécsi Bálint
•  Fucskóné Kepics Katalin •  Nagy Jánosné  •  Széles Attila Zoltánné
•  Kaziné Kötél Ilona •  Páll Tibor Jánosné •  Szűcs Tiborné
•  Kovács Csaba  •  Ráthy Zsuzsanna
Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzés
•  Bakos Gabriella •  Kelemen Katalin •  Mező Tímea 
•  Bíróné Kátai Judit •  Kéningerné Ignácz •  Nagy Zoltán Jánosné 
•  Heckler Anna     Ibolya   •  Ungi Donátné 
•  Ignécziné Fodor Mónika •  Kós Tímea
•  Katonáné Demeter •  Lucskainé Gyömbér
 Ildikó dr.     Bernadett
Ápoló
• Balogh Sándorné •  Hutóckiné Simon Enikő •  Szilágyi Klára 
• Baloghné Tóth Tünde •  Molnárné Veres •  Váradi Andrea
• Gáspár Hubáné dr.    Gabriella 
• Göncz Lászlóné  •  Nagy Gyuláné
Általános szociális munkás szak
•  Biró Erik Krisztián •  Máté Róbert  •  Szabó Katalin Gabriella
•  Dr. Kalmárné  •  Mosolygó László •  Szabóné Erdei Tímea
 Révész Helga  •  Pásztorné Jászai Erika •  Szép Szilvia 
•  Juhász Renáta  •  Rutkainé Kovács Anita •  Üski Annamária
•  Kalmár Ágoston Ákos •  Serbánné Nyisztor •  Vágási Zsuzsanna
•  Kató Mária     Mónika

Ápolás és betegellátás alapszak – ápoló szakirány
•  Bába Mónika  •  Homokiné Laczkó •  Magyar Marianna
•  Bacsó István Sándorné    Bernadett  •  Nagyné Tóth Ildikó Éva 
•  Balogh István Zsoltné •  Iváncsik Ferencné •  Nováki
•  Bétéri Csabáné  •  Kalinkáné     Patrícia Magdolna
•  Csatlós Csabáné    Ruby Mónika  •  Péter Lászlóné 
•  Dolgos Judit  •  Kápolnai  •  Rácz Imréné
•  Gulán Istvánné    Gyula Sándorné •  Ruska Zoltánné
•  Gyöngyösi Katalin •  Kaszanyiné Tóth Éva •  Sebe Zsoltné
•  Győr Károlyné  •  Kis Imréné  •  Szajkó Jenőné 
•  Hadháziné  •  Kocsisné Kurucz Mária •  Takács Carmen Gabriella
 Kertész Katalin  •  Koszorus Lászlóné •  Ungváriné Tóth Sarolta
•  Hódosné Szűcs  •  Lakatos Éva  •  Vaskóné Gönczi Mariann
 Edit Katalin  •  Lucza Sándorné •  Vezendi Andrea
Diplomás ápoló szak
• Faragó Róza  •  Kiss Sándorné  •  Vékony Szabolcsné
• Horváthné  •  Mezeiné Bojtor Csilla
 Gyergyádes Ildikó •  Tóth Sándor Győzőné
Egészségügyi rehabilitációs menedzser
•  Alföldi Marianna •  Kracz Erika  •  Sas Ágnes Katalin
•  Balogh Adrienn •  Majoros Beáta  •  Schwaitzer Jánosné
•  Gyuris Réka  •  Molnár Róbertné •  Tóth Judit
•  Gyurisné Kanyári •  Oláh Zsófia Fruzsina •  Vámosi Istvánné
 Szilvia Zita  •  Papp Judit Mária •  Varga Gyöngyi Mónika
•  Hadobásné Kiss Hedvig •  Papp Sándor  •  Varga Györgyné
•  Kantár Istvánné •  Pósa Emese  •  Visztenvelt Éva Réka
•  Kiss Tamás  •  Roma Nóra  •  Zsugáné Czerlau Renáta
Egészségügyi szervező alapszak
• Zám Tünde  •  Nyalka Erzsébet •  Szahajda Jánosné
• Görögh Sándor Tibor •  Sólyom Aranka
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Védőnő szak
• Farkas Angéla

Levelező tagozat
Alkalmazott szociális gerontológia
•  Baboss Edit Csilla •  Kovácsné Kovács Erika •  Réthegyi Beáta
•  Czene Krisztina •  Kurucz Márta Klára •  Ruska Tamásné
•  Földváriné Kertész •  Lippainé Szabó Katalin •  Sarkadi László Lajos
 Andrea Mária  •  Mikéné Raffai Diána •  Szécsi Bálint
•  Fucskóné Kepics Katalin •  Nagy Jánosné  •  Széles Attila Zoltánné
•  Kaziné Kötél Ilona •  Páll Tibor Jánosné •  Szűcs Tiborné
•  Kovács Csaba  •  Ráthy Zsuzsanna
Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzés
•  Bakos Gabriella •  Kelemen Katalin •  Mező Tímea 
•  Bíróné Kátai Judit •  Kéningerné Ignácz •  Nagy Zoltán Jánosné 
•  Heckler Anna     Ibolya   •  Ungi Donátné 
•  Ignécziné Fodor Mónika •  Kós Tímea
•  Katonáné Demeter •  Lucskainé Gyömbér
 Ildikó dr.     Bernadett
Ápoló
• Balogh Sándorné •  Hutóckiné Simon Enikő •  Szilágyi Klára 
• Baloghné Tóth Tünde •  Molnárné Veres •  Váradi Andrea
• Gáspár Hubáné dr.    Gabriella 
• Göncz Lászlóné  •  Nagy Gyuláné
Általános szociális munkás szak
•  Biró Erik Krisztián •  Máté Róbert  •  Szabó Katalin Gabriella
•  Dr. Kalmárné  •  Mosolygó László •  Szabóné Erdei Tímea
 Révész Helga  •  Pásztorné Jászai Erika •  Szép Szilvia 
•  Juhász Renáta  •  Rutkainé Kovács Anita •  Üski Annamária
•  Kalmár Ágoston Ákos •  Serbánné Nyisztor •  Vágási Zsuzsanna
•  Kató Mária     Mónika

Ápolás és betegellátás alapszak – ápoló szakirány
•  Bába Mónika  •  Homokiné Laczkó •  Magyar Marianna
•  Bacsó István Sándorné    Bernadett  •  Nagyné Tóth Ildikó Éva 
•  Balogh István Zsoltné •  Iváncsik Ferencné •  Nováki
•  Bétéri Csabáné  •  Kalinkáné     Patrícia Magdolna
•  Csatlós Csabáné    Ruby Mónika  •  Péter Lászlóné 
•  Dolgos Judit  •  Kápolnai  •  Rácz Imréné
•  Gulán Istvánné    Gyula Sándorné •  Ruska Zoltánné
•  Gyöngyösi Katalin •  Kaszanyiné Tóth Éva •  Sebe Zsoltné
•  Győr Károlyné  •  Kis Imréné  •  Szajkó Jenőné 
•  Hadháziné  •  Kocsisné Kurucz Mária •  Takács Carmen Gabriella
 Kertész Katalin  •  Koszorus Lászlóné •  Ungváriné Tóth Sarolta
•  Hódosné Szűcs  •  Lakatos Éva  •  Vaskóné Gönczi Mariann
 Edit Katalin  •  Lucza Sándorné •  Vezendi Andrea
Diplomás ápoló szak
• Faragó Róza  •  Kiss Sándorné  •  Vékony Szabolcsné
• Horváthné  •  Mezeiné Bojtor Csilla
 Gyergyádes Ildikó •  Tóth Sándor Győzőné
Egészségügyi rehabilitációs menedzser
•  Alföldi Marianna •  Kracz Erika  •  Sas Ágnes Katalin
•  Balogh Adrienn •  Majoros Beáta  •  Schwaitzer Jánosné
•  Gyuris Réka  •  Molnár Róbertné •  Tóth Judit
•  Gyurisné Kanyári •  Oláh Zsófia Fruzsina •  Vámosi Istvánné
 Szilvia Zita  •  Papp Judit Mária •  Varga Gyöngyi Mónika
•  Hadobásné Kiss Hedvig •  Papp Sándor  •  Varga Györgyné
•  Kantár Istvánné •  Pósa Emese  •  Visztenvelt Éva Réka
•  Kiss Tamás  •  Roma Nóra  •  Zsugáné Czerlau Renáta
Egészségügyi szervező alapszak
• Zám Tünde  •  Nyalka Erzsébet •  Szahajda Jánosné
• Görögh Sándor Tibor •  Sólyom Aranka
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Egészségügyi szociális munka MSc
•  Angyal Jánosné  •  Keserűné Juhász Mária •  Sebe Istvánné 
•  Balogh Annamária •  Kinigopulos Márta •  Sum Ferenc
•  Bodnárné  •  Kissné Bunya Katalin •  Szabó Judit
 Fodor Zsuzsanna •  Kissné Szathmári •  Szabó Mónika 
•  Chebliné Kocsis Erzsébet    Piroska Anna  •  Szabó Zsuzsanna
•  Cziotkáné  •  Kolos Judit Andrea •  Szászné Belme Zsuzsanna
 Donka Erzsébet •  Koncz Annamária •  Szoboszlai Zsolt
•  Csernáthné  •  Kovács Katalin  •  Tamáskó Sándor
 Kárándi Erzsébet •  Kovács Miklósné •  Tóthné Nefiru Anikó
•  Csubákné Natkó Andrea •  Kuknyóné  •  Turcsik László
•  Erdős Ilona     Vajóczki Nikoletta •  Ványolos Erzsébet
•  Erdős Kornél  •  Matyiné Sándor Beáta •  Veres Bertalanné
•  Eszes Zoltánné  •  Mészáros Gáborné •  Viszányikné Szabó Adrienn
•  Farkasné Soltész Erzsébet •  Nyírcsákné  •  Vitai Lászlóné 
•  Fülesdiné Juhász Tímea    Szolnoki Julianna •  Vitéz Carmen Rita
•  Gál Józsefné  •  Ráb Jánosné  •  Zajder Katalin 
•  Gyulai Edit  •  Sáfrány Tiborné
•  Gyuricza Anna  •  Sarka Béláné
•  Hajnalné Pénzes Edit •  Schmeráné Mórocz Veronika
Egészségügyi ügyvitelszervező
• Déri Tamásné  •  Preg Tünde Ilona
• Potornai Edina  •  Szászi Júlia
Ifjúsági védőnő
•  Dévényi Judit  •  Horváth Ernőné •  Kulcsár Andrea Ilona
•  Drotárné Koczka Erika •  Jánosiné Kádár Erzsébet •  Mártonné Hajcsák Ildikó
•  Gilányiné Visi Éva •  Kajati Krisztina •  Pankucsiné Révész Enikő
•  Gyömbérné  •  Kerezsi Györgyné •  Perjési Zsuzsanna
 Balogh Krisztina •  Kiss Violetta  •  Tolnainé Szikszay Valéria
•  Hegymeginé  •  Kitka Bernadett •  Vassné Gere Klára Anita
 Sulyok Lívia  •  Kovács Boglárka
Szociális munka alapszak 
•  Bánszki Erzsébet •  Páll Tibor Ferenc •  Vargáné Nagy Lívia Nikoletta
•  Hajdú Tamás  •  Restás Márta 
•  Kissné Czipták Judit •  Simon Istvánné
•  Luzsinszki  •  Szilasi Mónika 
 Levente Lajos  •  Tirk Sándorné 

Fogorvostudományi Kar
•  Árvai Szabolcs  •  Kocsárdi Adrienn •  Remenyik Kálmán
•  Faragó Tamás Péter •  Kocsis Xavér Imre •  dr. Simay Attila
•  Gerhes Georgina •  Konyári István  •  Székely Tamás
•  Győri Ildikó  •  Laczkó Marina •  Timkó Zsuzsanna Mirtill
•  Halasi Péter  •  Németh Simon  •  Vetter Sabine
•  Hollós Enikő  •  Pénzes Anikó  •  Vincze Gergely
•  Jenei Ágnes  •  Polgár Anita
•  Kemény Kinga  •  Powell Osiris Miriam
Angol Program 
•  Aisha Akhtar  •  Yasamin Kasiri  •  Victoria Nalivo
•  Sabina Almemar •  Mandana Khosravi •  Alireza Naser-Ajbisheh
•  Natalia Anagnostou •  Qiaojun Li  •  Laraba Susan Ogbeha
•  Behrouz Assadi  •  Sepideh Maleki •  Anita Patel
•  Shadi Atamna  •  Gal Michaeli  •  Shona Vinu Patel
•  Asaf Bogen  •  Seyedeh Tina  •  Shirin Rahmani
•  Elnaz Boostani     Mirkazemi  •  Khurram Ali Rana
•  Masoud Dehbashi •  Hibatul Hai  •  Mahwish Rashid
•  Mona Eide      Bint Muslim  •  Lior Yaniv
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Egészségügyi szociális munka MSc
•  Angyal Jánosné  •  Keserűné Juhász Mária •  Sebe Istvánné 
•  Balogh Annamária •  Kinigopulos Márta •  Sum Ferenc
•  Bodnárné  •  Kissné Bunya Katalin •  Szabó Judit
 Fodor Zsuzsanna •  Kissné Szathmári •  Szabó Mónika 
•  Chebliné Kocsis Erzsébet    Piroska Anna  •  Szabó Zsuzsanna
•  Cziotkáné  •  Kolos Judit Andrea •  Szászné Belme Zsuzsanna
 Donka Erzsébet •  Koncz Annamária •  Szoboszlai Zsolt
•  Csernáthné  •  Kovács Katalin  •  Tamáskó Sándor
 Kárándi Erzsébet •  Kovács Miklósné •  Tóthné Nefiru Anikó
•  Csubákné Natkó Andrea •  Kuknyóné  •  Turcsik László
•  Erdős Ilona     Vajóczki Nikoletta •  Ványolos Erzsébet
•  Erdős Kornél  •  Matyiné Sándor Beáta •  Veres Bertalanné
•  Eszes Zoltánné  •  Mészáros Gáborné •  Viszányikné Szabó Adrienn
•  Farkasné Soltész Erzsébet •  Nyírcsákné  •  Vitai Lászlóné 
•  Fülesdiné Juhász Tímea    Szolnoki Julianna •  Vitéz Carmen Rita
•  Gál Józsefné  •  Ráb Jánosné  •  Zajder Katalin 
•  Gyulai Edit  •  Sáfrány Tiborné
•  Gyuricza Anna  •  Sarka Béláné
•  Hajnalné Pénzes Edit •  Schmeráné Mórocz Veronika
Egészségügyi ügyvitelszervező
• Déri Tamásné  •  Preg Tünde Ilona
• Potornai Edina  •  Szászi Júlia
Ifjúsági védőnő
•  Dévényi Judit  •  Horváth Ernőné •  Kulcsár Andrea Ilona
•  Drotárné Koczka Erika •  Jánosiné Kádár Erzsébet •  Mártonné Hajcsák Ildikó
•  Gilányiné Visi Éva •  Kajati Krisztina •  Pankucsiné Révész Enikő
•  Gyömbérné  •  Kerezsi Györgyné •  Perjési Zsuzsanna
 Balogh Krisztina •  Kiss Violetta  •  Tolnainé Szikszay Valéria
•  Hegymeginé  •  Kitka Bernadett •  Vassné Gere Klára Anita
 Sulyok Lívia  •  Kovács Boglárka
Szociális munka alapszak 
•  Bánszki Erzsébet •  Páll Tibor Ferenc •  Vargáné Nagy Lívia Nikoletta
•  Hajdú Tamás  •  Restás Márta 
•  Kissné Czipták Judit •  Simon Istvánné
•  Luzsinszki  •  Szilasi Mónika 
 Levente Lajos  •  Tirk Sándorné 

Fogorvostudományi Kar
•  Árvai Szabolcs  •  Kocsárdi Adrienn •  Remenyik Kálmán
•  Faragó Tamás Péter •  Kocsis Xavér Imre •  dr. Simay Attila
•  Gerhes Georgina •  Konyári István  •  Székely Tamás
•  Győri Ildikó  •  Laczkó Marina •  Timkó Zsuzsanna Mirtill
•  Halasi Péter  •  Németh Simon  •  Vetter Sabine
•  Hollós Enikő  •  Pénzes Anikó  •  Vincze Gergely
•  Jenei Ágnes  •  Polgár Anita
•  Kemény Kinga  •  Powell Osiris Miriam
Angol Program 
•  Aisha Akhtar  •  Yasamin Kasiri  •  Victoria Nalivo
•  Sabina Almemar •  Mandana Khosravi •  Alireza Naser-Ajbisheh
•  Natalia Anagnostou •  Qiaojun Li  •  Laraba Susan Ogbeha
•  Behrouz Assadi  •  Sepideh Maleki •  Anita Patel
•  Shadi Atamna  •  Gal Michaeli  •  Shona Vinu Patel
•  Asaf Bogen  •  Seyedeh Tina  •  Shirin Rahmani
•  Elnaz Boostani     Mirkazemi  •  Khurram Ali Rana
•  Masoud Dehbashi •  Hibatul Hai  •  Mahwish Rashid
•  Mona Eide      Bint Muslim  •  Lior Yaniv
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Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak, nappali tagozat
•  Fodor Judit  •  Magyar László  •  Papp Ildikó
•  Kovács Gábor  •  Máté Gábor  •  Pataki Ágnes
Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki szak, nappali tagozat
•  Béres Renáta Judit •  Zsákai István  •  Gál Márton
Pénzügy és számvitel szak, nappali tagozat
•  Bálint Andrea  •  Szabó Emese  •  Vajna Tímea
•  Fogarasi Imre  •  Szikora Zsolt
Gazdasasági agrármérnöki szak, nappali tagozat
•  Badics Zsuzsa  •  Kovács Andrea  •  Páll Petra
•  Bakos Csenge Mária •  Kovács Andrea  •  Pierog Anita
•  Balogh Annamária •  Kovács Mariann •  Pocsai Krisztina
•  Bandoh Dániel •  Krajnyák Judit  •  Radóczné Kovács Enikő Éva
•  Bartha Péter  •  Kunkli Anikó  •  Redela Rita
•  Blaskó Beáta  •  Kurucz Gabriella •  Salamon Sándor
•  Boros Tímea  •  Kvaszinger László •  Schuszter Erzsébet
•  Domán Beáta  •  Lancsa Péter Pál •  Simon László
•  Eszlári Ágnes  •  Lőrincz Csilla  •  Szigeti Szabolcs
•  Fercsák Eszter  •  Lukács Tímea  •  Szikszai Katalin
•  Gocsik Éva  •  Majoros László  •  Szincsák Gyula
•  Gombos Anett  •  Molnár Tamás Antal •  Szláma Bence
•  Hegedűs Zsanett •  Nagy Judit  •  Szucsányi Béla
•  Juhász Erika   •  Nagy Renáta  •  Torda Kitti
•  Kácsor Attila  •  Németh Klára  •  Tóth Péter Imre
•  Kiss István  •  Németi Kitti  •  Vona János Ádám
•  Kiss Márta  •  Nyíri Enikő
•  Kósa Zsolt  •  Oláh Adrienn Tünde
Informatikus agrármérnöki szak, nappali tagozat
•  Bakó Károly István •  Hajnal Zoltán  •  Marján Ákos Péter
•  Fazekas Bernadett •  Kelemen Zoltán Béla
Vidékfejlesztési agrármérnöki szak, nappali tagozat
•  Csíder Ibolya  •  Juhász Ilona Lilla •  Mócsány Georgina
•  Dombi Mihály  •  Kiss Judit  •  Nagy Csilla
•  Ignácz Attila  •  Mester Judit  •  Pintér Tamás László
•  Pogonyi Attila Lajos •  Széchi Fruzsina
•  Szabó Róbert  •  Széles Tamás Kálmán

Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szak, nappali tagozat
•  Bereczki Ágnes  •  Hornyik Máté
Logisztikai és szállítmányozási menedzser szakirányú továbbképzés, 
levelező tagozat
•  Briczky Mónika •  Harmatiné Juhász Ildikó •  Nyilas Erzsébet
•  Csipkés Margit  •  Juhász Péter  •  Orbán Attila Jenő
•  Gaál Orsolya Réka •  Korhut János Ádám •  Sebők Katalin
•  Gál Tímea  •  Máté Gyula  •  Varga Norbert
Regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, 
levelező tagozat
•  Ambrusné Tamás •  Gál Éva  •  Majoros János
 Adrienn  •  Gömöri József  •  Molnár István
•  Bistey Judit  •  Gömöriné Jakó Ilona •  Siku Lóránt
•  Borbás Judit  •  Hován Istvánné •  Szegedi Imre János
•  Buda Sándorné •  Jávorka János  •  Szőkéné Tőkés Blanka
•  Czabányi Attila •  Kovács Veronika •  Urbánné Pásztor Edina
•  Dóka János  •  Lengyelné Bencze
•  Gál Beáta     Viktória
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Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Nappali tagozat
Andragógia alapképzési szak
•  Bánfalvi Áron  •  Karancsi Enikő  •  Novák Noémi Éva
•  Burai István Attila •  Kis Orsolya Brigitta •  Offra Mónika
•  Csabai Veronika •  Komonyi Anett  •  Papdeák Péter
•  Gál Zsuzsa  •  Kondra Ágoston •  Simon Alíz
•  Horváth Petra  •  Kovács Krisztina •  Tóth Anita
•  Hutóczki Renáta Ildikó •  Matkó Éva  •  Varga Tünde
•  Ilyés Anikó Bernadett •  Molnár Anett  •  Zsuponyó Nikolett
Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés
•  Árva Adrienn  •  Horváth Renáta •  Pósafalvi Flóra
•  Bakó Enikő  •  Hutóczki Enikő •  Sajgó Renáta
•  Bihari Renáta  •  Józsa Edina  •  Szedlacsek Barbara Borbála
•  Bíró Tímea  •  Kiss Csilla Krisztina •  Szűcs Szandra
•  Bogdán Anita  •  Kovács Krisztina •  Torma Erika
•  Ferencz Mariann •  Kozma Judit  •  Tóth Lilla Julianna
•  György Orsolya  •  Kulcsár Gyöngyi •  Tőkés Anita
•  Halászi Katalin •  Nagy Nóra  •  Vasas Ivett
•  Hasulyó Adrienn •  Pásztor Barbara •  Végvári Edina
Szociálpedagógus szak
•  Bucsi Annamária •  Kovács Lejla  •  Takács Renáta
•  Czakó Tibor  •  Kunditz Beáta  •  Tatár Kinga
•  Czinege Anita  •  Lupis Fruzsina  •  Tóth Tímea
•  Dargai Andrea  •  Nagy Bernadett •  Türk Éva
•  Faragó Anita  •  Orosz Melinda  •  Zabos Renáta
•  Fige Szilvia  •  Pálinkás Petra
•  Gazsó László  •  Paragi Katalin
•  Kakszi Noémi  •  Suta Julianna
•  Király Eszter  •  Szabó Mariann
•  Kiss Nóra  •  Takács Mariann
Óvodapedagógus szak
•  Demeter Zsanett •  Milány Nóra  •  Szőllősi Tamás
•  Koroknai Éva  •  Oláh Csilla  
•  Lakatos Beáta  •  Ónodi Réka
Művelődésszervező- Szociálpedagógus alapképzési szak
•  Fucskó Anita

Levelező
Szociálpedagógus szak (BA)
•  Ács Andrásné  •  Hatalyák Judit  •  Mádliné Sütő Margit
• Agócs Zsoltné  •  Hornyák Bálintné •  Madzig István
• Baranyai Ágnes  •  Horváthné  •  Molnár Csilla
• Boda Ilona Tünde    Ádám Szilvia  •  Orosz Józsefné
• Böszörményiné  •  Ivancsó László  •  Róla Beatrix
 Haller Judit  •  Katona Andrea  •  Samu Józsefné
• Csákné Mészáros Anita •  Kiss Mária  •  Sári Józsefné
• Csapóné Szabó Ilona •  Kovács Beatrix  •  Surmanné Berente Melinda
• Darabosné Bíró Virág •  Kovács Gabriella •  Szabó Józsefné
• Debreceni Ágnes Beáta •  Kovács Zoltánné •  Szabóné Bagdács Márta
• Domonkos Bernadett •  Kovács Mária  •  Szekeresné Diószegi Lívia
• Farkasné Poszt Ilona •  Kovácsné Kiss Mónika •  Szekrényes Lívia
• Fige Jánosné  •  Kovácsné  •  Takács Vincéné
• Fockt Sándor Józsefné    Vilmányi Katalin •  Tasnády Szabolcsné
• Gácsi Dénesné  •  Kriston Ilona Dóra •  Dr. Tolnainé Bakos Barbara
• Galiczáné Dudás Judit •  Dr. Lange Lászlóné •  Trencsényi Tímea
• Gécziné  •  Laxné Kovács  •  Thomázyné Tóbis Rita
 Savaniu Gizella    Ilona Anita  •  Varga Kálmán
• Germus Imréné  •  Lendér Zsuzsanna •  Vincze Gabriella
• Halmágyi Nóra •  Lerch Katalin
• Harangi Gyuláné •  Lőrincz Krisztina
Óvodapedagógus szak
•  Barzó Edina  •  Gulyás Mihályné •  Sebestyénné Gellén Judit
•  Batki Boldizsár •  Gulybán Gabriella •  Siteri Mariann
•  Béke Lajos  •  Havanyecz Anita •  Szabó Edina
•  Bencze Boglárka •  Hüse Katalin  •  Szabó Henriett
•  Bodnárné Győrfi Csilla •  Imriné Tóth Zita •  Tamásné Varga Ilona
•  Borosné Máté Mónika •  Kegyer Adrienn •  Tatár Ágota
•  Bűdi Anett  •  Kereki Györgyné •  Telek Éva
•  Csáki Klára Anikó •  Koroknai János  •  Terecskei Viktória
•  Csetneki Erika  •  Kovács Titán Szilárd •  Tóthné Rente Ildikó Margit
•  Csoknyay Lilla  •  Kulcsárné  •  Vargáné Vadai Judit
•  Fehér Györgyi     Kecskés Éva Anikó •  Zsiros István
•  Kuti Péter  •  Nagy Orsolya
•  Ganyu Anita  •  Papp Zsolt
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Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
•  Dr. Kriskó Miklósné •  Molnár Jánosné •  Tarné Pusztai Jolán
•  Éliásné Bíró Lilla •  Nagy Erzsébet  •  Török Ildikó
•  Koszorúsné  •  Pereszlényi Richárd Alex
   Tóth Katalin  •  Rákosiné Molnár Enikő
Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés
•  Alacsné Gazdag Anita •  Köszörüsné  •  Szigligeti Éva
•  Alföldi  Kitti     Gergely Andrea  •  Tóth Annamária
•  Bereczki Rita  •  Lamos Gizella  •  Tóth-Móricz Éva
•  Borosné Máté Mónika •  Oláh Erzsébet  •  Tóthné Bereczki Csilla
•  Csonka Károlyné •  Oláh Nóra  •  Tóthné Bordás Ágnes
•  Emődi  Orsolya •  Pap-Tóth Attiláné •  Uzonyi Gyöngyi
•  Erdős Gáborné  •  Pappné Fiák Krisztina •  Varga Emőke
•  Erdős Sándorné •  Pöstényiné Tóth Erika •  Varga Erika
•  Horváth Kaludia •  Rádi Lászlóné  •  Vargáné Sebők
•  Fintáné Oláh Edit •  Szabó Edina     Andrea Margit
•  Fülöp Dóra Zsuzsanna •  Szabóné  •  Vargáné Szabó Judit
•  Kissné Madar Szilvia    Gazdag Veronika •  Vezendi Tímea
•  Kovács Annamária •  Szarvas Erika  •  Vizniczki Beáta
Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés
keresztféléves képzés
•  Asztalos Noémi  •  Fodor Adrienn  •  Kocsis Attiláné
•  Bakóné  •  Frecot Beáta  •  Kövér Ágnes
   Fazekas Gabriella •  Fülöpné Szabó  •  Kun Lászlóné
•  Baloghné Bodó Erzsébet    Enikő Éva  •  Lipcseiné
•  Bárdos Nikoletta •  Gazdag Szabina    Bartók Marianna
•  Barna Zsuzsanna Tünde •  Gergelyné  •  Lippai Csilla
•  Berencsi Lászlóné    Somogyi Andrea •  Marjai Anikó
•  Biróné Sarkadi Katalin •  Girus Tamásné  •  Marjai Gabriella
•  Borsó Gabriella •  Gulyás Csabáné •  Márton Tünde
•  Boruzs Gyöngyi •  Györfi Andrea  •  Mártonné
•  Czövek-Kapusi Anita •  Győri Edit     Szalóki Julianna
•  Csendesné  •  Hadháziné  •  Molnár Anita
   Palczert Csilla     Kovács Ildikó  •  Nagy Gabriella
•  Dan Anikó  •  Hevesiné Szabó Ildikó •  Nagy Tiborné
•  Dan Béláné  •  Juhász Zoltánné •  Nagyné Gazsó Andrea
•  Dudás Csaba Jánosné •  Katonáné Tóth Tímea •  Nováki Nikolett
•  Fehérné Zupkó  •  Kissné   •  Pálfi Sándorné
   Júlia Éva     Szilágyi Erzsébet •  Pálócziné Fejér Zsuzsa

•  Papp Tiborné  •  Ráczné Nagy Ildikó •  Tóth Sándor Jánosné
•  Pappné Hágen Szilvia •  Reményik Judit •  Tóthné Nagy Irén
•  Pásztor Erika  •  Sajó Enikő  •  Tóthné Szabó Judit
•  Pecsériné  •  Sántháné  •  Tukarcsné
   Nagy Zsuzsanna    Németi Zsuzsanna    Széman Mónika
•  Pelsőczi Gabriella •  Szabó Julianna Katalin •  Uri Judit
•  Piriczki Enikő  •  Szabóné Kozma •  Varga Henrietta
•  Pocsai Péterné     Ildikó Borbála  •  Varróné Keserű Ildikó
•  Porosné Kovács Ildikó •  Szilágyi Erzsébet •  Vas Éva
•  Postáné Bodolai Andrea •  Szűcs Bálintné  •  Vas Éva
•  Pozsgainé  •  Tatár Ildikó  •  Zagyva Nikolett
   Komáromi Etelka •  Tóth Istvánné
•  Ráczné Gorzsás Margit •  Tóth Mihályné
Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem peda-
gógiai-pszichológiai, módszertani ismeretei
Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányterület
•  Balázsné Kovács Ildikó •  Kathi Imréné  •  Risiné Derzsényi Beáta
•  Barát Szabina  •  Király Ákosné  •  Simkó Sarolta
•  Barják Judit  •  Kóczián Gyuláné •  Szabó Judit
•  Bibliák Éva  •  Mikó Ágnes  •  Szabóné Sánta Katalin
•  Blanerné Császár Diána •  Nagyné Bán Andrea •  Szénás Erzsébet
•  Bontosné  •  Nagy Viktória  •  Szilágyi Judit
   Medgyesi Annamária •  Nagyné Fórizs Lenke •  Szimáné
•  Csiréné Hajzer Judit •  Némediné Szántó Edit    Dutkievicz Henriett
•  Csuporné Tóth Ágnes •  Nyíriné  •  Szőllősi Alexandra
•  Dr. Bónisné     Szaniszló Emőke •  Szurmai Lászlóné
   Szenti Judit  •  Oroszné Tordai Andrea •  Tikász Edit
•  Dr. Papp Zoltánné •  Pásztor Erzsébet •  Tóth Márta
•  Dr.Tiba Zsoltné •  Petneházi Tamásné •  Vargáné Szemes Vera
•  Erdei Ágnes  •  Petrákné Daróczi Enikő •  Verdes Judit
•  Gajdosné Iványi Erika •  Pócsi Józsefné  •  Vinczéné Farkas Edit
•  Himer Gyuláné •  Pongó Ottóné
Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak
•  Csoma Tünde  •  Hajdú Ágnes  •  Simon Noémi
•  Demeter András •  Kicsákné  •  Tóbiás
•  Ésikné Fónagy Katalin    László Magdolna    Krisztina Marianna
•  Fehér András  •  Molnárné  •  Varga Katalin
•  Dr. Fónainé     Kiss Bernadett  •  Vitányi Imréné
   Pásztor Enikő  •  Seprenyiné Fodor Anikó
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Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
•  Dr. Kriskó Miklósné •  Molnár Jánosné •  Tarné Pusztai Jolán
•  Éliásné Bíró Lilla •  Nagy Erzsébet  •  Török Ildikó
•  Koszorúsné  •  Pereszlényi Richárd Alex
   Tóth Katalin  •  Rákosiné Molnár Enikő
Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés
•  Alacsné Gazdag Anita •  Köszörüsné  •  Szigligeti Éva
•  Alföldi  Kitti     Gergely Andrea  •  Tóth Annamária
•  Bereczki Rita  •  Lamos Gizella  •  Tóth-Móricz Éva
•  Borosné Máté Mónika •  Oláh Erzsébet  •  Tóthné Bereczki Csilla
•  Csonka Károlyné •  Oláh Nóra  •  Tóthné Bordás Ágnes
•  Emődi  Orsolya •  Pap-Tóth Attiláné •  Uzonyi Gyöngyi
•  Erdős Gáborné  •  Pappné Fiák Krisztina •  Varga Emőke
•  Erdős Sándorné •  Pöstényiné Tóth Erika •  Varga Erika
•  Horváth Kaludia •  Rádi Lászlóné  •  Vargáné Sebők
•  Fintáné Oláh Edit •  Szabó Edina     Andrea Margit
•  Fülöp Dóra Zsuzsanna •  Szabóné  •  Vargáné Szabó Judit
•  Kissné Madar Szilvia    Gazdag Veronika •  Vezendi Tímea
•  Kovács Annamária •  Szarvas Erika  •  Vizniczki Beáta
Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés
keresztféléves képzés
•  Asztalos Noémi  •  Fodor Adrienn  •  Kocsis Attiláné
•  Bakóné  •  Frecot Beáta  •  Kövér Ágnes
   Fazekas Gabriella •  Fülöpné Szabó  •  Kun Lászlóné
•  Baloghné Bodó Erzsébet    Enikő Éva  •  Lipcseiné
•  Bárdos Nikoletta •  Gazdag Szabina    Bartók Marianna
•  Barna Zsuzsanna Tünde •  Gergelyné  •  Lippai Csilla
•  Berencsi Lászlóné    Somogyi Andrea •  Marjai Anikó
•  Biróné Sarkadi Katalin •  Girus Tamásné  •  Marjai Gabriella
•  Borsó Gabriella •  Gulyás Csabáné •  Márton Tünde
•  Boruzs Gyöngyi •  Györfi Andrea  •  Mártonné
•  Czövek-Kapusi Anita •  Győri Edit     Szalóki Julianna
•  Csendesné  •  Hadháziné  •  Molnár Anita
   Palczert Csilla     Kovács Ildikó  •  Nagy Gabriella
•  Dan Anikó  •  Hevesiné Szabó Ildikó •  Nagy Tiborné
•  Dan Béláné  •  Juhász Zoltánné •  Nagyné Gazsó Andrea
•  Dudás Csaba Jánosné •  Katonáné Tóth Tímea •  Nováki Nikolett
•  Fehérné Zupkó  •  Kissné   •  Pálfi Sándorné
   Júlia Éva     Szilágyi Erzsébet •  Pálócziné Fejér Zsuzsa

•  Papp Tiborné  •  Ráczné Nagy Ildikó •  Tóth Sándor Jánosné
•  Pappné Hágen Szilvia •  Reményik Judit •  Tóthné Nagy Irén
•  Pásztor Erika  •  Sajó Enikő  •  Tóthné Szabó Judit
•  Pecsériné  •  Sántháné  •  Tukarcsné
   Nagy Zsuzsanna    Németi Zsuzsanna    Széman Mónika
•  Pelsőczi Gabriella •  Szabó Julianna Katalin •  Uri Judit
•  Piriczki Enikő  •  Szabóné Kozma •  Varga Henrietta
•  Pocsai Péterné     Ildikó Borbála  •  Varróné Keserű Ildikó
•  Porosné Kovács Ildikó •  Szilágyi Erzsébet •  Vas Éva
•  Postáné Bodolai Andrea •  Szűcs Bálintné  •  Vas Éva
•  Pozsgainé  •  Tatár Ildikó  •  Zagyva Nikolett
   Komáromi Etelka •  Tóth Istvánné
•  Ráczné Gorzsás Margit •  Tóth Mihályné
Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem peda-
gógiai-pszichológiai, módszertani ismeretei
Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányterület
•  Balázsné Kovács Ildikó •  Kathi Imréné  •  Risiné Derzsényi Beáta
•  Barát Szabina  •  Király Ákosné  •  Simkó Sarolta
•  Barják Judit  •  Kóczián Gyuláné •  Szabó Judit
•  Bibliák Éva  •  Mikó Ágnes  •  Szabóné Sánta Katalin
•  Blanerné Császár Diána •  Nagyné Bán Andrea •  Szénás Erzsébet
•  Bontosné  •  Nagy Viktória  •  Szilágyi Judit
   Medgyesi Annamária •  Nagyné Fórizs Lenke •  Szimáné
•  Csiréné Hajzer Judit •  Némediné Szántó Edit    Dutkievicz Henriett
•  Csuporné Tóth Ágnes •  Nyíriné  •  Szőllősi Alexandra
•  Dr. Bónisné     Szaniszló Emőke •  Szurmai Lászlóné
   Szenti Judit  •  Oroszné Tordai Andrea •  Tikász Edit
•  Dr. Papp Zoltánné •  Pásztor Erzsébet •  Tóth Márta
•  Dr.Tiba Zsoltné •  Petneházi Tamásné •  Vargáné Szemes Vera
•  Erdei Ágnes  •  Petrákné Daróczi Enikő •  Verdes Judit
•  Gajdosné Iványi Erika •  Pócsi Józsefné  •  Vinczéné Farkas Edit
•  Himer Gyuláné •  Pongó Ottóné
Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak
•  Csoma Tünde  •  Hajdú Ágnes  •  Simon Noémi
•  Demeter András •  Kicsákné  •  Tóbiás
•  Ésikné Fónagy Katalin    László Magdolna    Krisztina Marianna
•  Fehér András  •  Molnárné  •  Varga Katalin
•  Dr. Fónainé     Kiss Bernadett  •  Vitányi Imréné
   Pásztor Enikő  •  Seprenyiné Fodor Anikó
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Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak
•  Birtháné Polyák Anita •  Lilik Istvánné
•  Erki Tiborné  •  Mátyusné Szabó Beáta •  Szántó Józsefné
•  Fehér Jánosné  •  Pappné Maxim Piroska •  Szőgyényi Bertalanné
•  Fodorné  •  Patyi Zoltánné  •  Tasi Mária
   Körtvélyesi Ilona •  Percze Renáta  •  Taskó Szilvia
•  Iklódiné Orosz Mónika •  Rózsa Zoltánné •  Tátorjánné Török Tünde
•  Kerekesné Szügyi Éva •  Salánki Mariann •  Vad Attiláné
•  Kiss Attiláné  •  Sepsiné Gönde Alíz    Hódos Erika
•  Kóczonné Börcsök Erika •  Szabóné  •  Varga Mária
•  Kovács Ildikó     Pető Marianna  •  Vecseriné Nagy Piroska
•  Kovácsné Szabó Csilla •  Szabóné Tóth Ildikó •  Virág Anikó
Vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak
•  Bíró Andrea  •  Földi Enikő  •  Piriczki Enikő
•  Czipczerné  •  Kerezsi Mihályné •  Sóváriné Kiss Erika
   Bartók Erika  •  Kocsis Andrea  •  Tóthné Tímár Katalin
•  Faragó Lászlóné •  Nagy Zsuzsanna •  Vavrik Beáta
•  Feketéné  •  Németh Norbert
   Kavisánszki Györgyi •  Novák Nikoletta Erzsébet
Gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiája kiemelt tanulmányterület
•  Fehérné Balogh Ágnes •  Molnár László  •  Takács Tímea
•  Ganyuné  •  Péter Hajnalka  •  Tamás Anikó
   Kiss Zsuzsanna  •  Szabó Imréné  •  Töviskes Antalné
•  Márton Róbertné •  Szicsekné Bukovenszki Renáta
Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógia
•  Antal Istvánné  •  Lukács Katalin  •  Varga Andrásné
•  Csopják Erika  •  Oláh Zoltánné     Kántor Gabriella
•  Hrubóczkiné  •  Rutkovszkiné
   Krich Orsolya     Fedor Ildikó

Gyógyszerésztudományi Kar
Nappali tagozat
•  Antal Zsuzsanna •  Katona Jozefina •  Pap Ádám
•  Balázsi Mariann •  Keresztúry Linda •  Papp Péter
•  Bárd Dávid  •  Kiss Lili  •  Pintye Georgina Éva
•  Bombicz Mariann •  Kovács Zsuzsanna •  Répánszki Anita Csilla
•  Csépányi Evelin •  Kozma Beáta  •  Rózsa Nóra
•  Csizmadia Orsolya Rita •  Kozma Máté  •  Skaliczki Tímea
•  Donka János Trajánusz •  Krikovics Milán •  Szabó Gyula
•  Ésik Zsuzsanna •  Magyari Annamária •  Szabó Hedvig Beáta
•  Ferenczi Adrienn •  Makai Anikó  •  Szondi Róbert
•  Filep Levente  •  Morvai András  •  Tengely Ágnes
•  Gönczy Blanka  •  Muhi Nikolett  •  Tóth Ibolya
•  Hamid Tamás  •  Nagy Viktória  •  Tótin László
•  Horváth Zsolt  •  Németh Zsófia  •  Üsztök Noémi
•  Kántor Erika  •  Ötvös Réka Ágnes •  Zajácz Gergely Tamás
Angol program
•  Bokhobza Esther Hadasa •  Farbod Karazma •  Osaikhuwuomwan
•  Amir Gharehdaghi •  Nguyen Ngoc     Jenny Orobosa
 Khajeh Ghiasi     Phuong Anh
•  Hoda Haghighy
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Informatikai Kar
Nappali tagozat
Gazdaságinformatikus BSc
•  Atyi Anita  •  Jávor Anna  •  Sárkány Zsolt
•  Bauch Réka  •  Juhász Andrea  •  Szilágyi Gergő
•  Bogdán-Rajcs Sándor •  Kerecsen Gergő Ferenc •  Szilágyi Márk
•  Borotea Bella Boglárka •  Kiss Ildikó  •  Sztakhó Nikolett
•  Borza Tamás Imre •  Lipusz Tibor  •  Tarjányi Beáta
•  Bökönyi Sándor •  Miskolczi Anett •  Tóth Róbert
•  Ducsi Szilárd  •  Nagy Zoltán  •  Tündik Ferenc
•  Gém Ádám  •  Oláh Ferenc  •  Varga Csaba
•  Horváth Gergő Tamás •  Orosz Csaba  •  Vidra Katalin
•  Jánvári Eszter  •  Sáfár Noémi  •  Vilmányi Diána
Informatika – angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, angol-magyar 
szakfordító
•  Szőke Armand  •  Vukovich László
Informatika – francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
• Molnár Péter  
Informatikus könyvtáros BA
•  Berta Bernadett •  Kovács Krisztián •  Ströbik László
•  Csirke József  •  Kovács Krisztián Attila •  Szabó Ádám
•  Deli Gábor  •  Nagy Tünde  •  Szondi György
•  Gulyás Enikő  •  Némethi Gábor •  Tabányi Réka
•  Király Magdolna •  Pintér Levente  •  Tóth Bettina
•  Király Valéri  •  Simó Klára  •  Uzonyi Ágnes
Informatikus könyváros – történelem szakos bölcsész
• Kiss Ferenc
Informatikus könyvtáros –történelem szakos bölcsész és tanár
•  Horváth Judit  •  Németh Kinga Ágnes •  Oláh Ferenc
Informatikus könyvtáros – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
• Veress Edit  
Mérnök informatikus BSc
•  Barnák Albert László •  Gáncsos Attila  •  Király László
•  Berna Tibor  •  Józsa László  •  Koós Dániel
•  Bonta Mihály Zsolt •  Kathi Ferenc  •  Kovács György
•  Buglyó Zsolt  •  Katona Gergő  •  Kreith Balázs Edvárd
•  Dávid Péter Szabolcs •  Kántor András  •  Krucsó Gergő
•  Dulai József  •  Kéri Balázs Mátyás •  Labancz Anita
•  Földi Ferenc Norbert •  Kigyósi Tibor  •  Lőrincz Levente

•  Lőrinczi Balázs •  Ruszcsák Péter  •  Tóthfalusi Tamás
•  Nagy Dávid  •  Simon Béla  •  Tóth Péter
•  Orosz Attila  •  Szabó Róbert  •  Vas Dávid
•  Perge Zoltán  •  Szilvási László  •  Veres Ádám
•  Pipó Krisztián  •  Takács Márton  •  Vitéz László
•  Rózsa Gábor  •  Tarr Nándor
Programozó matematikus
•  Czagány Ádám •  Liszkai Zsófia  •  Tóth Ákos
•  Dancsi József  •  Miskolczi Zsolt  •  Vandlik Ádám Zoltán
•  Koszczelnik Tamás •  Tanczenberger Attila
Programtervező informatikus BSc
•  Baráth Balázs Állmos •  Kiss Tamás  •  Petróczki Imre
•  Barth Balázs  •  Kontra Zsolt  •  Pólyi Gergő
•  Borics Ákos  •  Kovács Lilla  •  Szatmári László
•  Briz Ádám  •  Kovács Péter  •  Szabó Attila
•  Bujdosó Tamás  •  Lévay István  •  Szabó Ferenc
•  Buka Balázs  •  Madarasi Zoltán •  Szabó Péter
•  Bundik Sándor •  Majoros Gergely •  Szikszai László
•  Csete Gábor  •  Makleit Nándor László •  Tándor Ágnes Brigitta
•  Dusza Anikó  •  Morsiani Renato •  Tóth Gábor
•  Egri Zsolt Szabolcs •  Münnich Ákos  •  Tóth Sándor
•  Fekete Ábel Zsombor •  Nagy Géza  •  Tóth Tamás
•  Győri József  •  Pálfi Attila  •  Tóth Zoltán
•  Horváth Attila  •  Papp Nóra  •  Tőzsér Tamás
•  Hodosi Szabolcs Sándor •  Péntek István  •  Zalavári Márk
•  Király Anett Hajnalka •  Perjéssy Lóránt
Programtervező informatikus MSc
•  Baracsi Pál  •  Kovács Tibor Krisztián •  Ráthonyi Tamás
•  Fodor István Balázs •  Laczkó Sándor János
•  Kovács Balázs  •  Lengyel Dávid
Programtervező matematikus
•  Balogh László  •  Deák Zoltán  •  Kovács Zoltán
•  Bende Mihály  •  Diószeghy Szilárd •  Kozma Zoltán
•  Bertók Kornél  •  Driszkó Károly  •  Nagy Brigitta
•  Bollmann Krisztián •  Faragó Tamás  •  Nagy István
•  Bónizs Attila József •  Halász Csaba  •  Nagy László
•  Buzdor Attila  •  Kása Szabolcs  •  Oláh Zsolt
•  Csiki Gábor  •  Kósa Anita  •  Ormos Béla
•  Czok Tibor Ádám •  Kovács Judit  •  Perge Frigyes
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•  Bonta Mihály Zsolt •  Kathi Ferenc  •  Kovács György
•  Buglyó Zsolt  •  Katona Gergő  •  Kreith Balázs Edvárd
•  Dávid Péter Szabolcs •  Kántor András  •  Krucsó Gergő
•  Dulai József  •  Kéri Balázs Mátyás •  Labancz Anita
•  Földi Ferenc Norbert •  Kigyósi Tibor  •  Lőrincz Levente

•  Lőrinczi Balázs •  Ruszcsák Péter  •  Tóthfalusi Tamás
•  Nagy Dávid  •  Simon Béla  •  Tóth Péter
•  Orosz Attila  •  Szabó Róbert  •  Vas Dávid
•  Perge Zoltán  •  Szilvási László  •  Veres Ádám
•  Pipó Krisztián  •  Takács Márton  •  Vitéz László
•  Rózsa Gábor  •  Tarr Nándor
Programozó matematikus
•  Czagány Ádám •  Liszkai Zsófia  •  Tóth Ákos
•  Dancsi József  •  Miskolczi Zsolt  •  Vandlik Ádám Zoltán
•  Koszczelnik Tamás •  Tanczenberger Attila
Programtervező informatikus BSc
•  Baráth Balázs Állmos •  Kiss Tamás  •  Petróczki Imre
•  Barth Balázs  •  Kontra Zsolt  •  Pólyi Gergő
•  Borics Ákos  •  Kovács Lilla  •  Szatmári László
•  Briz Ádám  •  Kovács Péter  •  Szabó Attila
•  Bujdosó Tamás  •  Lévay István  •  Szabó Ferenc
•  Buka Balázs  •  Madarasi Zoltán •  Szabó Péter
•  Bundik Sándor •  Majoros Gergely •  Szikszai László
•  Csete Gábor  •  Makleit Nándor László •  Tándor Ágnes Brigitta
•  Dusza Anikó  •  Morsiani Renato •  Tóth Gábor
•  Egri Zsolt Szabolcs •  Münnich Ákos  •  Tóth Sándor
•  Fekete Ábel Zsombor •  Nagy Géza  •  Tóth Tamás
•  Győri József  •  Pálfi Attila  •  Tóth Zoltán
•  Horváth Attila  •  Papp Nóra  •  Tőzsér Tamás
•  Hodosi Szabolcs Sándor •  Péntek István  •  Zalavári Márk
•  Király Anett Hajnalka •  Perjéssy Lóránt
Programtervező informatikus MSc
•  Baracsi Pál  •  Kovács Tibor Krisztián •  Ráthonyi Tamás
•  Fodor István Balázs •  Laczkó Sándor János
•  Kovács Balázs  •  Lengyel Dávid
Programtervező matematikus
•  Balogh László  •  Deák Zoltán  •  Kovács Zoltán
•  Bende Mihály  •  Diószeghy Szilárd •  Kozma Zoltán
•  Bertók Kornél  •  Driszkó Károly  •  Nagy Brigitta
•  Bollmann Krisztián •  Faragó Tamás  •  Nagy István
•  Bónizs Attila József •  Halász Csaba  •  Nagy László
•  Buzdor Attila  •  Kása Szabolcs  •  Oláh Zsolt
•  Csiki Gábor  •  Kósa Anita  •  Ormos Béla
•  Czok Tibor Ádám •  Kovács Judit  •  Perge Frigyes
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•  Podlovics Tibor  •  Muzsnai Adrienn •  Terdik Sándor
•  Pongor Attila  •  Pálóczi Árpád Csaba •  Tóth Imre
•  Harangi Balázs •  Sajtos István  •  Tóth János
•  Hidi Viktória  •  Salamon Edit Anita •  Tóth Miklós
•  Hoffmann Antal •  Soltész Dániel  •  Veres Gergő Márton
•  Kárándi Róbert •  Svantner Viktor •  Veres Péter
•  Kiss József  •  Szatmári András •  Vernika Tamás
•  Kocsis Dániel László •  Széles Szabolcs
•  Kovács László  •  Szenes Péter
Programtervező matematikus és angol-magyar szakfordító
• Kruppa Ádám András  

Levelező tagozat
Gazdaságinformatikus BSc
• Lőrincz Tímea  
Informatika tanár
•  Andó Pál  •  Hankó András  •  Szabó László
•  Azari Henriette •  Ignácz József  •  Szabóné Bérces Erzsébet
•  Bangó László  •  Juhász Gergely József •  Szabóné Kocsis
•  Csabai Ágnes  •  Kiss Hajnalka Tünde    Ibolya Krisztina
•  Csató Endre  •  Konrádné Sonn Lídia •  Szuetta Judit
•  Faragó Tamás  •  Mártonné Kiss Ágnes •  Török Attila
•  Fekésháziné Pallai Erika •  Mátyás Ildikó  •  Ujj Tamás
•  Fenyvesi Tibor  •  Oláh István  •  Zay László
•  Göncziné Kapros Katalin •  Rakonczai János
Informatika tanár MSc 
•  Erdei Ferenc  •  Kozákné  •  Szőcs Melinda
•  Éles Zoltán Attila    Németi Zsuzsanna •  Takácsné Bubnó Katalin
•  Holis Kinga  •  Magi Béla Tibor •  Varjúné Kovács Edit
•  Kocsis Gáborné  •  Mezei Zsolt  •  Veres József
•  Kocsis Orsolya  •  Morauszki László
•  Kocsis Tibor Sándor •  Nyul Imre
Informatika tanári szakvizsga
•  Ágoston Tamás  •  Krisztián-Molnár Anikó
Informatikus könyvtáros
•  Adománné Zolnai •  Nagy Adrienn  •  Szökőcsné
 Dóra Erika  •  Nagy Györgyi Piroska    Beregszászy Ágnes
•  Bajnok Lászlóné •  Pamukné  •  Szűcs Emese Ágnes
•  Birta Andrea     Mandula Mónika •  Túri József Attila
•  Dr. Kovács Béla Lóránt •  Sominé Fenyvesi Olga
•  Klinger Ágnes Berta •  Szász Péter

Könyvtárpedagógia tanár MSc
•  Homoródi Antalné •  Szabó Ágnes
•  Soltészné  •  Téglásiné Buda Anita Krisztina
 Harcsa Gabriella 
Mérnök informatikus BSc
•  Bródi Szabolcs  •  Gacsal Patrik  •  Nagy Zoltán
•  Fekete Sándor  •  Gyökér Róbert  •  Titkó Szabolcs
Programtervező informatikus BSc
•  Nyulas Tamás  •  Szűcs Béla
Programtervező informatikus MSc
•  Jenei Tibor  •  Pogány Tamás 

Esti tagozat
Programozó matematikus
•  Balázs Tamás Zsolt •  Buszlai Krisztián •  Jánvári Zoltán
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Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Nappali tagozat
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
•  Andorkó Mariann  •  Kis Mónika  •  Pöstényi Andrea
•  Balog Emőke  •  Kláben Tamás György •  Pólyik Viola
•  Barta Renáta  •  Kostyánszki Judit •  Puskás Zoltán
•  Barta Tamás  •  Kocsis Zsolt  •  Rácz Tímea
•  Bálint Márta  •  Kóka Andrea  •  Radócz István
•  Bánk Zsuzsa  •  Kovács Enikő Ágnes •  Ragó Ágnes
•  Bereczki Zsuzsa •  Kovács Katinka •  Sallai Marianna
•  Béres Balázs Péter •  Kovács Miklós  •  Schmidt Andrea
•  Bodnár Gabriella Anna •  Kovács Zsolt  •  Sinali Sándor Alex
•  Borgulya Rita  •  Lakatos Balázs  •  Stébel Vivien Éva
•  Bódán Erika  •  Lakatos Erzsébet •  Sukta Edina
•  Buzdogány Anita Anna •  Lakatos Péter  •  Szabó István
•  Csorvási Antónia •  Lődár Andrea  •  Szabó Gergely
•  Deák Marianna •  Lutter Hilda  •  Szoboszlai Gábor
•  Dendörfer Katalin •  Madar Boglárka •  Szombati Ágnes
•  Diószegi Beáta  •  Makula Péter  •  Szombati Ágnes
•  Dózsa Mariann •  Mezei Bettina  •  Szőllősi Zsuzsanna
•  Drahos Beáta  •  Molnár Ábel  •  Szűcs Ágnes
•  Erdei Rudolf  •  Nádházi Nóra  •  Tordai György
•  Farkas Péter Lajos •  Nagy Ágnes  •  Tóth Anikó
•  Farkas Tamás  •  Nagy Bernadett •  Török Antal
•  Filep Zsolt  •  Nagy Gergő  •  Vajda István
•  Föedl Noémi  •  Nagy Mariann  •  Vámos Ivett
•  Gráb Diána  •  Nagy Mihály  •  Veres Anikó
•  Gyenge Orsolya •  Nagy Ágnes  •  Veréb Viktória
•  Gyurina Mária •  Nagy Orsolya  •  Vincze-Német Edit
•  Hofgárt Edina  •  Nagy Péter  •  Novák István
•  Hyross Árpád  •  Nagy Péter László •  Weinémer Nóra
•  Jakab József  •  Németh Diána  
•  Juhász Orsolya  •  Ötvös Barbara  
•  Kandala Dániel Tamás •  Papp Nóra  
•  Kapitány Anna •  Pápay Balázs  
•  Karácsony Szilvia •  Pásti Éva  
•  Káplár Barbara •  Németh Diána  
•  Kiss Andrea  •  Pokol Tamara   

Közszolgálati alapképzési szak
•  Badar Bence  •  Hetei Judit  •  Sipeki Tamás
•  Bakti Barbara  •  Horváth Tímea •  Soltész Anita
•  Burai Péter  •  Kathi Gábor Dániel •  Szabó Brigitta
•  Czakó Szabina  •  Kiss Beáta  •  Szilágyi Dávid
•  Csombók Dóra  •  Makai Ilona  •  Tamás Éva
•  Deák Péter  •  Mártha Nikoletta •  Timár Csaba
•  Dienes Sándor  •  Mihály Evódia  •  Tóth Tibor
•  Fodor Péter  •  Nagy Fanni  •  Török Tamás
•  Gábor Anikó  •  Nagy Tímea  •  Váradi Beáta
•  Gyenge Krisztina •  Péter Zsuzsanna
•  Halász Orsolya  •  Schneider Roland
Közgazdász-gazdálkodási szak
•  Ágotai Gabriella •  Gombos Virág Erzsébet •  Majoros Anikó
•  Asztalos János  •  Góz Zsuzsa Eszter •  Malmos Judit
•  Balkay Diána  •  Gőcze Balázs  •  Marincsák Andrea
•  Balogh István  •  Gubányi Ildikó •  Máthé Brigitta
•  Bárczi Anna  •  Gyüre Erika  •  Megyesi Zsuzsa
•  Barna Bettina  •  Harangi Ildikó  •  Menyhárt Attila
•  Berecz Veronika •  Hegedűs Hajnalka •  Mester Zsanett
•  Bernáth Anita  •  Herczeg Zsuzsa Éva •  Molnár Márta
•  Bobák Anita  •  Horváth Borbála •  Nagy Andrea
•  Bod Gergely  •  Hüse Bernadett •  Nagy Zsuzsa
•  Boros Péter  •  Ihnát Olena  •  Németh Enikő
•  Boruzs Sándor  •  Illés Júlia  •  Neuzer Renáta
•  Czapár Melinda Alíz •  Iván Nóra  •  Oláh Gyula
•  Csatlós Rozália  •  Jenei Mónika  •  Ökrös Fruzsina
•  Csoma Anikó  •  Juhász Éva  •  Paczári Dávid
•  Dajka Eszter  •  Kákóczki Éva  •  Pápai Nikoletta
•  Dobi Ágnes  •  Katona Norbert •  Pásztor Veronika
•  Duró Viktor Antal •  Kerekes Barbara •  Pénzes Lilla
•  Elek Nóra Ilona •  Kertész Annamária •  Perger Nóra
•  Farkas Ádám  •  Kocsis Gábor  •  Pete Csilla
•  Farkas Zita Eszter •  Kossuth Tamás  •  Pisák Zsuzsanna
•  Ferencz Dániel  •  Kovács Dániel  •  Pistár Szilvia
•  Fülöp Ákos  •  Kovács Krisztián •  Póta Zsuzsanna
•  Fülöp Attila   •  Lajti Zsuzsa  •  Puskás András
•  Glant Petra Zsuzsanna •  Losonczi Ádám József •  Rab Máté
•  Gombás Rita  •  Lovas Máté  •  Rácz Ádám
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•  Rák Renáta  •  Szabó Andrea  •  Terjék András
•  Rigán István Krisztián •  Szabó Csilla  •  Tófalvi József
•  Rosta Regina  •  Szabó Gergő  •  Tóth Adrienn Csilla
•  Sallai Enikő  •  Szabó Ibolya  •  Tóth Bernadett
•  Schubert Ilona  •  Szakács Gabriella •  Tóth Tímea
•  Sinkó János  •  Szántai Tibor  •  Varga Árpád István
•  Somogyi Anett  •  Szathmári Gergő •  Veres Rozina
•  Srankó Nóra  •  Szűcs Lívia  •  Veres Tímea
•  Szabó Ágnes  •  Szűrös Anna Zsófia •  Vinnai János
•  Szabó Andrea   •  Tamásné Pocsai •  Vona Máté
       Boglárka Márta 
Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés
•  Bagdány Bella  •  Erdős Gergő  •  Konyhás Dávid
•  Balogh Beatrix  •  Gál Nóra  •  Máté Ádám
•  Barna Mária  •  Hegedűs Ágnes  •  Mizser Ádám
•  Bene Csilla  •  Juhászné  •  Nagy Ágnes
•  Csorba Nikoletta Judit    Verboczky Anikó •  Szilágyi Judit
Számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzés
•  Ésik Renáta  •  Orgován Orsolya
•  Kelemen Annamária •  Ungodi Orsolya
Vezetés és szervezés mesterszak
•  Kopcsák Jolán  •  Váll Andrea
•  Koskocsák Éva  •  Zsurka Zsanett Mária

Levelező tagozat
Közgazdász-gazdálkodási szak (kiegészítő egyetemi képzés)
•  Badak Gabriella •  Kovács Ágnes  •  Sápi Tamásné
•  Barnáné Kovács Ágnes •  Kremniczki Ferencné    Kiss Zsuzsanna
•  Berecz Adrienn  •  Molnár Zoltán  •  Szabó László
•  Bíró Krisztina  •  Nagy Annamária •  Széchy Annamária
•  Fodorné Bánházi Viola •  Sámi István  •  Varga Sándor
•  Katona Ilona
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
•  Buglyóné Tóth Éva •  Nagy Marianna
•  Buzdor Gabriella •  Tóth Zoltán
Vezetés és szervezés mesterszak
•  Fülöp Renáta  •  Nagy Márta  •  Szilágyiné Sebestyén Éva
•  Garai Edina Julianna •  Petrás Nikolett  •  Takács Henrietta
•  Kardos Tamás  •  Szabó Ágnes  •  Tóth Judit
•  Megyesi Edina  •  Szigeti Ágota  •  Vecsey Viktória

Master of business administration szakirányú továbbképzés
•  Fink József  •  Németh István  •  Szűcs László
•  Dr. Fülöp Zsolt •  Németi Zoltán  •  Zentay Katalin
•  Kerülő Zsolt  •  Dr. Papp Zoltán
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•  Rák Renáta  •  Szabó Andrea  •  Terjék András
•  Rigán István Krisztián •  Szabó Csilla  •  Tófalvi József
•  Rosta Regina  •  Szabó Gergő  •  Tóth Adrienn Csilla
•  Sallai Enikő  •  Szabó Ibolya  •  Tóth Bernadett
•  Schubert Ilona  •  Szakács Gabriella •  Tóth Tímea
•  Sinkó János  •  Szántai Tibor  •  Varga Árpád István
•  Somogyi Anett  •  Szathmári Gergő •  Veres Rozina
•  Srankó Nóra  •  Szűcs Lívia  •  Veres Tímea
•  Szabó Ágnes  •  Szűrös Anna Zsófia •  Vinnai János
•  Szabó Andrea   •  Tamásné Pocsai •  Vona Máté
       Boglárka Márta 
Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés
•  Bagdány Bella  •  Erdős Gergő  •  Konyhás Dávid
•  Balogh Beatrix  •  Gál Nóra  •  Máté Ádám
•  Barna Mária  •  Hegedűs Ágnes  •  Mizser Ádám
•  Bene Csilla  •  Juhászné  •  Nagy Ágnes
•  Csorba Nikoletta Judit    Verboczky Anikó •  Szilágyi Judit
Számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzés
•  Ésik Renáta  •  Orgován Orsolya
•  Kelemen Annamária •  Ungodi Orsolya
Vezetés és szervezés mesterszak
•  Kopcsák Jolán  •  Váll Andrea
•  Koskocsák Éva  •  Zsurka Zsanett Mária

Levelező tagozat
Közgazdász-gazdálkodási szak (kiegészítő egyetemi képzés)
•  Badak Gabriella •  Kovács Ágnes  •  Sápi Tamásné
•  Barnáné Kovács Ágnes •  Kremniczki Ferencné    Kiss Zsuzsanna
•  Berecz Adrienn  •  Molnár Zoltán  •  Szabó László
•  Bíró Krisztina  •  Nagy Annamária •  Széchy Annamária
•  Fodorné Bánházi Viola •  Sámi István  •  Varga Sándor
•  Katona Ilona
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
•  Buglyóné Tóth Éva •  Nagy Marianna
•  Buzdor Gabriella •  Tóth Zoltán
Vezetés és szervezés mesterszak
•  Fülöp Renáta  •  Nagy Márta  •  Szilágyiné Sebestyén Éva
•  Garai Edina Julianna •  Petrás Nikolett  •  Takács Henrietta
•  Kardos Tamás  •  Szabó Ágnes  •  Tóth Judit
•  Megyesi Edina  •  Szigeti Ágota  •  Vecsey Viktória

Master of business administration szakirányú továbbképzés
•  Fink József  •  Németh István  •  Szűcs László
•  Dr. Fülöp Zsolt •  Németi Zoltán  •  Zentay Katalin
•  Kerülő Zsolt  •  Dr. Papp Zoltán
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Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Nappali tagozat
Agrármérnöki
•  Antal Borbála  •  Feczák Gábor  •  Popovics Anetta Médea
•  Árgyelán Erika  •  Feczák Tamás László •  Siteri Sándor
•  Árgyelán Tamás •  Fekete Tibor  •  Szabó Gabriella
•  Balogh Kálmán •  Gombás Nikoletta •  Szekeres Sándor
•  Becze Zsófia Judit •  Görcsös Gábor  •  Szökőcs Melinda
•  Boczák Kornél  •  Hunyadi-Buzás Balázs •  Takács Kinga
•  Bodó Szabina Csilla •  Kovács Katalin Éva •  Tallár Miklós
•  Budai Csilla  •  Légrádi Angéla  •  Tihanics Anikó
•  Burján Zita Kata •  Leibinger Rita  •  Tóth Andrea
•  Czakó Tibor  •  Móré Mariann  •  Ujj Balázs Dávid
•  Csenkey Gábor  •  Nagy András  •  Vámos Alex
•  Csernyi Anita  •  Németi Viktor  •  Vámosi László Antal
•  Debreceni Anita •  Patalenszki Zsuzsanna •  Varga Enikő
Agrármérnöki (2 éves kiegészítő)
• Janó István
Agrármérnöki (3 éves kiegészítő)
• Barócsi Balázs
Élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki
•  Dobos Richárd  •  Krivián Ágnes  •  Szabó Tímea
•  Fekete István  •  Mézinger Mónika •  Szilágyi Melinda
•  Kapitány Péter János •  Nagy Mária  •  Tordai Gábor
•  Kócsi Imre  •  Pólyik Enikő  •  Tóth Károly
•  Kocsis Babett  •  Selmeci Andrea •  Ungvári Enikő
•  Kovács Nóra  •  Seres László  •  Várközi Attila
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•  Aranyos Tibor József •  Juhász Péter  •  Ozsváth István
•  Bagdi Nóra  •  Katona István  •  Riczu Péter
•  Battyányi Bernadett •  Kormos Milán  •  Sápi Réka
•  Berkes István  •  Kovács Nóra  •  Tikász István
•  Boros Bernadett •  Lekka Adrienn  •  Vári Enikő
•  Iványi László  •  Lelesz Balázs  •  Varró Annamária
•  Jakab Anetta  •  Leskovics Miklós •  Zsila József
•  Jakab Anita  •  Lőkös Kitti
•  Jancsó Máté  •  Molnár Mihály
Mérnöktanári
•  Bánszki Erika  •  Rembeczki Beáta •  Tölli Imre
•  Nánási Fruzsina •  Tikász Gabriella

Állattenyésztő mérnöki
Ugrai Annamária•	

Élelmiszermérnöki
•  Czomba Barnabás •  Czeglédi Emese
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•  Turcsik László Balázs •  Ari László
Mezőgazdasági mérnöki
•  Szepesvölgyi József •  Sántha Tamás  •  Lakatos Zoltán
Növénytermesztő mérnöki
•  Tóth Melinda Éva •  Ónadi Mihály  •  Kenyeres László
•  Gonda Zsuzsanna •  Dankó Ivett
Természetvédelmi mérnöki
•  Szöllősi Györgyi •  Sihelnik József
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó felsőfokú szakképzés
•  Kiss Andrea  •  Papp Dorottya Zsófia •  Zsiga Márta
•  Maklári Dóra  •  Sipos Csaba
•  Orbán Andrea Tünde •  Spak Mónika Emese
Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés
•  Boldogh Csaba  •  Jóni Réka  •  Pálfi Zsolt
•  Dajka Péter  •  Juhász Imre  •  Sónyák Szabolcs
•  Eigner Balázs  •  Kiss Enikő Erzsébet •  Varga Márton
•  Forró Erika Evelin •  Major László  •  Varga Tamás
•  Gondlik Zoltán •  Majoros Anita  •  Vékony Sándor
•  Hunyadi Gábor József •  Nagy Ernő
•  Jónás András  •  Nagy Tamás
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés
•  Bucskó Gabriella •  Kozma Bernadett •  Szabó Zoltán Tamás
•  Dávid István  •  Lelesz Amanda  •  Terdik Renáta
•  Debreceni Dénes •  Molnár Gergő Imre
•  Kiss Károly Barnabás •  Szabó Tamás
Ménesgazda felsőfokú szakképzés
•  Kelemen Gerda  •  Lövei Attila  •  Szűcs Rita
•  Kiss Soma  •  Molnár Mandy Janett
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző felsőfokú szakképzés
•  Chugyik Bálint •  Kerek Gergő  •  Pósa Zoltán
•  Czirbusz László •  Mezei Gergő  •  Szabó Éva
•  Dorka Nikolett  •  Petrus Tamás  •  Szilágyi László Zsolt
•  Fecskán Zsolt  •  Pintye Áron  •  Trippon Csaba Ádám
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Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Nappali tagozat
Agrármérnöki
•  Antal Borbála  •  Feczák Gábor  •  Popovics Anetta Médea
•  Árgyelán Erika  •  Feczák Tamás László •  Siteri Sándor
•  Árgyelán Tamás •  Fekete Tibor  •  Szabó Gabriella
•  Balogh Kálmán •  Gombás Nikoletta •  Szekeres Sándor
•  Becze Zsófia Judit •  Görcsös Gábor  •  Szökőcs Melinda
•  Boczák Kornél  •  Hunyadi-Buzás Balázs •  Takács Kinga
•  Bodó Szabina Csilla •  Kovács Katalin Éva •  Tallár Miklós
•  Budai Csilla  •  Légrádi Angéla  •  Tihanics Anikó
•  Burján Zita Kata •  Leibinger Rita  •  Tóth Andrea
•  Czakó Tibor  •  Móré Mariann  •  Ujj Balázs Dávid
•  Csenkey Gábor  •  Nagy András  •  Vámos Alex
•  Csernyi Anita  •  Németi Viktor  •  Vámosi László Antal
•  Debreceni Anita •  Patalenszki Zsuzsanna •  Varga Enikő
Agrármérnöki (2 éves kiegészítő)
• Janó István
Agrármérnöki (3 éves kiegészítő)
• Barócsi Balázs
Élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki
•  Dobos Richárd  •  Krivián Ágnes  •  Szabó Tímea
•  Fekete István  •  Mézinger Mónika •  Szilágyi Melinda
•  Kapitány Péter János •  Nagy Mária  •  Tordai Gábor
•  Kócsi Imre  •  Pólyik Enikő  •  Tóth Károly
•  Kocsis Babett  •  Selmeci Andrea •  Ungvári Enikő
•  Kovács Nóra  •  Seres László  •  Várközi Attila
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•  Aranyos Tibor József •  Juhász Péter  •  Ozsváth István
•  Bagdi Nóra  •  Katona István  •  Riczu Péter
•  Battyányi Bernadett •  Kormos Milán  •  Sápi Réka
•  Berkes István  •  Kovács Nóra  •  Tikász István
•  Boros Bernadett •  Lekka Adrienn  •  Vári Enikő
•  Iványi László  •  Lelesz Balázs  •  Varró Annamária
•  Jakab Anetta  •  Leskovics Miklós •  Zsila József
•  Jakab Anita  •  Lőkös Kitti
•  Jancsó Máté  •  Molnár Mihály
Mérnöktanári
•  Bánszki Erika  •  Rembeczki Beáta •  Tölli Imre
•  Nánási Fruzsina •  Tikász Gabriella

Állattenyésztő mérnöki
Ugrai Annamária•	

Élelmiszermérnöki
•  Czomba Barnabás •  Czeglédi Emese
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•  Turcsik László Balázs •  Ari László
Mezőgazdasági mérnöki
•  Szepesvölgyi József •  Sántha Tamás  •  Lakatos Zoltán
Növénytermesztő mérnöki
•  Tóth Melinda Éva •  Ónadi Mihály  •  Kenyeres László
•  Gonda Zsuzsanna •  Dankó Ivett
Természetvédelmi mérnöki
•  Szöllősi Györgyi •  Sihelnik József
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó felsőfokú szakképzés
•  Kiss Andrea  •  Papp Dorottya Zsófia •  Zsiga Márta
•  Maklári Dóra  •  Sipos Csaba
•  Orbán Andrea Tünde •  Spak Mónika Emese
Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés
•  Boldogh Csaba  •  Jóni Réka  •  Pálfi Zsolt
•  Dajka Péter  •  Juhász Imre  •  Sónyák Szabolcs
•  Eigner Balázs  •  Kiss Enikő Erzsébet •  Varga Márton
•  Forró Erika Evelin •  Major László  •  Varga Tamás
•  Gondlik Zoltán •  Majoros Anita  •  Vékony Sándor
•  Hunyadi Gábor József •  Nagy Ernő
•  Jónás András  •  Nagy Tamás
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés
•  Bucskó Gabriella •  Kozma Bernadett •  Szabó Zoltán Tamás
•  Dávid István  •  Lelesz Amanda  •  Terdik Renáta
•  Debreceni Dénes •  Molnár Gergő Imre
•  Kiss Károly Barnabás •  Szabó Tamás
Ménesgazda felsőfokú szakképzés
•  Kelemen Gerda  •  Lövei Attila  •  Szűcs Rita
•  Kiss Soma  •  Molnár Mandy Janett
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző felsőfokú szakképzés
•  Chugyik Bálint •  Kerek Gergő  •  Pósa Zoltán
•  Czirbusz László •  Mezei Gergő  •  Szabó Éva
•  Dorka Nikolett  •  Petrus Tamás  •  Szilágyi László Zsolt
•  Fecskán Zsolt  •  Pintye Áron  •  Trippon Csaba Ádám
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Növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú szakképzés
•  Bereczki Arnold •  Varga Ádám
•  Szabó István  •  Varga Lajos
Kertészmérnöki főiskolai képzés
•  Poór Péter
Agrármérnöki mesterképzés
•  Zakar Erika
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mesterképzés
•  Győri Éva Virág •  Péterffy Réka Júlia
Kertészmérnöki mesterképzés
•  Szőke Sándor László
Növényorvosi mesterképzés
•  Fülöp Renáta  •  Szarvas Adrienn
Természetvédelmi mérnöki mesterképzés
•  Bodorik Janka Beáta •  Kövér László  •  Pallagi Norbert

Levelező
Agrármérnöki (kiegészítő)
•  Fodor Sándor  •  Spitzmüller Tamás •  Varga Alexandra Ildikó
Természetvédelmi mérnöki
•  Ádám Gabriella •  Tóth Szabolcs  •  Zolnai Edit
Természetvédelmi mérnöki főiskolai képzés
•  Domokos Endre Ferenc
Ingatlan- és vagyongazdálkodás szakirányú képzés
•  Antal Zoltán János •  Földing Zoltán 
•  Deczki Gábor  •  Győrffy Zsolt
Ingatlangazdálkodási szakirányú képzés
•  Nádorné Mihut Ildikó •  Nagy-Angi Rita Julianna
•  Nyékiné Katona Hedvig •  Szilágyi László Dániel
Környezettechnológiai szakirányú képzés
•  Csanyiga Barbara •  Kállai Péter  •  Kurucz Zsolt
•  Csorvási Éva  •  Kerek Kálmán  •  Német Máté Tibor
•  Fischer Zsolt  •  Kiss János Zoltán •  Támba Attila
Növényvédelmi szakirányú képzés
•  Bucskó Tamás  •  Dr. Kristó István •  Török Dénes
•  Dobi László  •  Dr. Nagy Antal
•  Guba Anikó  •  Moldvay Tamás

Terület- és településfejlesztési szakirányú képzés
•  Bereczki Szabolcs •  Nádorné Mihut Ildikó •  Váradiné Darnai Melinda
•  Dobiás Helga  •  Szilágyi László Dániel
•  Kerekes Viola Andrea •  Szilágyiné Holczer Anikó Éva
Agrármérnöki mesterképzés
•  Balyi László Zoltán •  Kiss Judit
•  Hajdu Judit  •  Kovács István
Természetvédelmi mérnöki mesterképzés
•  Firmánszky Gábor •  Forrai Éva
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Növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú szakképzés
•  Bereczki Arnold •  Varga Ádám
•  Szabó István  •  Varga Lajos
Kertészmérnöki főiskolai képzés
•  Poór Péter
Agrármérnöki mesterképzés
•  Zakar Erika
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mesterképzés
•  Győri Éva Virág •  Péterffy Réka Júlia
Kertészmérnöki mesterképzés
•  Szőke Sándor László
Növényorvosi mesterképzés
•  Fülöp Renáta  •  Szarvas Adrienn
Természetvédelmi mérnöki mesterképzés
•  Bodorik Janka Beáta •  Kövér László  •  Pallagi Norbert

Levelező
Agrármérnöki (kiegészítő)
•  Fodor Sándor  •  Spitzmüller Tamás •  Varga Alexandra Ildikó
Természetvédelmi mérnöki
•  Ádám Gabriella •  Tóth Szabolcs  •  Zolnai Edit
Természetvédelmi mérnöki főiskolai képzés
•  Domokos Endre Ferenc
Ingatlan- és vagyongazdálkodás szakirányú képzés
•  Antal Zoltán János •  Földing Zoltán 
•  Deczki Gábor  •  Győrffy Zsolt
Ingatlangazdálkodási szakirányú képzés
•  Nádorné Mihut Ildikó •  Nagy-Angi Rita Julianna
•  Nyékiné Katona Hedvig •  Szilágyi László Dániel
Környezettechnológiai szakirányú képzés
•  Csanyiga Barbara •  Kállai Péter  •  Kurucz Zsolt
•  Csorvási Éva  •  Kerek Kálmán  •  Német Máté Tibor
•  Fischer Zsolt  •  Kiss János Zoltán •  Támba Attila
Növényvédelmi szakirányú képzés
•  Bucskó Tamás  •  Dr. Kristó István •  Török Dénes
•  Dobi László  •  Dr. Nagy Antal
•  Guba Anikó  •  Moldvay Tamás

Terület- és településfejlesztési szakirányú képzés
•  Bereczki Szabolcs •  Nádorné Mihut Ildikó •  Váradiné Darnai Melinda
•  Dobiás Helga  •  Szilágyi László Dániel
•  Kerekes Viola Andrea •  Szilágyiné Holczer Anikó Éva
Agrármérnöki mesterképzés
•  Balyi László Zoltán •  Kiss Judit
•  Hajdu Judit  •  Kovács István
Természetvédelmi mérnöki mesterképzés
•  Firmánszky Gábor •  Forrai Éva
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Műszaki Kar
Nappali tagozat
Építészmérnöki szak
•  Ádámkó Erzsébet •  Jenei Sándor  •  Mészáros Zsuzsa
•  Balogh Adrienn Edit •  Juhász Gergely  •  Rácz Tibor Zoltán
•  Batizi-Pócsi Gergő •  Károlyi Zoltán Tihamér •  Smaraglai Eszter
•  Boros Tamás  •  Kis Gergő  •  Spitzmüller Marianna
•  Brezina Brigitta •  Kismárton Éva  •  Szabadi Gergely
•  Csáki Nóra  •  Kiss Csaba  •  Tamás Ádám
•  Fábián Anita Tünde •  Kovács Judit  •  Tamás Attila
•  Gombos Tibor  •  Kovács László  •  Timári Edina
•  Gönczi Balázs  •  Kozma Tamás  •  Tóth Beatrix
•  Gulyás Eleonóra •  Ling Brigitta  •  Váczi Sándor
•  Hajdu Barna  •  Marián Éva  •  Varga Emil
•  Hegyes János  •  Markovics Szandra •  Végh Ibolya
•  Járfás Ilona  •  Mester Ádám  •  Veres Andor
Építőmérnöki szak
•  Barna István Károly •  Fodor Andrea  •  Nyakó Ágnes
•  Bodor Zoltán  •  Hajdu Fanni Renáta •  Polgár-Szabó Erzsébet Csilla
•  Budai Ádám  •  Kacsándi Péter  •  Szalai Zoltán Dániel
•  Csorba Viktor Zsolt •  Kun Szabina  •  Szabó László
•  Dakó Katalin  •  Liskány Tamás  •  Törjék Viktória
•  Drabbant István •  Magyar Máté  •  Ulics Tibor
•  Fleisz Áron  •  Márkus Mónika
Gépészmérnöki szak
•  Ádámszki Miklós •  Horváth Sándor Pál •  Popol Zoltán Pál
•  Baráth József  •  Kovács Ferenc István •  Szabó Bence
•  Bertha Máté  •  Lengyel Péter  •  Török Kálmán Zsolt
•  Besenyődi János •  Lipcsei Zsolt  •  Vass Domonkos
•  Biró Imre  •  Mudra Zsolt
•  Bodor Balázs Sándor •  Pacza Gergely
Környezetmérnöki szak
•  Balogh Brigitta  •  Gál Zsolt  •  Pogácsás Éva Zsuzsa
•  Bartók Mariann Éva •  Kún Ádám  •  Sinkó Attila
•  Filó György  •  Nagy István  •  Uzonyi Ádám
•  Gál Krisztián Gyula •  Mátyus Attila  •  Veres Gábor
Létesítménymérnöki szak
•  Belovecz Zoltán •  Kerekes Attila  •  Tar Péter
•  Bodó Béla  •  Oláh Péter  •  Tudlik Tamás
•  Karácsony Antal •  Poór László

Mérnöktanári szak
•  Barna István Károly •  Gál Zsolt  •  Rácz Imre Zoltán
•  Dakó Katalin  •  Hajnal László  •  Szabó László
•  Dorcsin Csaba  •  Markovics Szandra
Műszaki informatikai szak
•  Ruttner Máté  •  Szalay Zoltán Szabolcs
Műszaki menedzser szak
•  Árvai Zita  •  Juhász István  •  Orosz Tímea
•  Bereczky Róbert •  Kajdi Ákos  •  Papp Viktor
•  Busa Gergő Béla •  Kárándi Tamás •  Sikora Szilvia
•  Gergely Gábor  •  Kokas Csaba  •  Tóth István
•  Hock Katalin Ágnes •  Kovács Gergely  •  Szőllősi Szandra
•  Hutóczki Szabolcs •  Nagy Anna  •  Varga Károly
Műszaki menedzser szak (BSc)
•  Balás Zoltán  •  Kiss Andrea  •  Vizler Zsolt
•  Földesi Norbert •  Szaifert Péter
•  Hüse Erika  •  Tóth Gergő Norbert
Településmérnöki szak
•  Áts Tímea  •  Kaskötő Zsolt László •  Sarkadi Tamás
•  Bagoly Krisztián Róbert •  Lakatos Gergő  •  Ujvárosi László
•  Balogh Péter  •  Nagy Piroska Tímea •  Verdes Mária
•  Burkus Zoltán  •  Nemes Ákos
Villamosmérnöki szak
•  Vakarcs Zsolt
Vegyészmérnöki szak
•  Matkó Andrea
Építészmérnöki szakos mérnöktanár
•  Fábián Anita Tünde
Építőmérnöki szakos mérnöktanár
•  Liskány Tamás
Gépészmérnöki szak BSc
•  Barna Zoltán  •  Nagy Ádám  •  Szabó Gergely
•  Hernádi Tamás Csaba •  Nagy László  •  Szabó Kornél
•  Kapitány Tibor •  Póti Zoltán Balázs
•  Kungler Tamás  •  Soltész Gergő
Környezetmérnöki szak BSc
•  Bodnár Ádám  •  Morauszki Enikő Petra •  Sinkó Mária
•  Fülöp Zoltán  •  Nyakas Beáta  •  Soóky Ágnes
•  Geregai Péter  •  Pénzes Barbara •  Terdik János
•  Kosztya Erika  •  Rácsay András
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Műszaki Kar
Nappali tagozat
Építészmérnöki szak
•  Ádámkó Erzsébet •  Jenei Sándor  •  Mészáros Zsuzsa
•  Balogh Adrienn Edit •  Juhász Gergely  •  Rácz Tibor Zoltán
•  Batizi-Pócsi Gergő •  Károlyi Zoltán Tihamér •  Smaraglai Eszter
•  Boros Tamás  •  Kis Gergő  •  Spitzmüller Marianna
•  Brezina Brigitta •  Kismárton Éva  •  Szabadi Gergely
•  Csáki Nóra  •  Kiss Csaba  •  Tamás Ádám
•  Fábián Anita Tünde •  Kovács Judit  •  Tamás Attila
•  Gombos Tibor  •  Kovács László  •  Timári Edina
•  Gönczi Balázs  •  Kozma Tamás  •  Tóth Beatrix
•  Gulyás Eleonóra •  Ling Brigitta  •  Váczi Sándor
•  Hajdu Barna  •  Marián Éva  •  Varga Emil
•  Hegyes János  •  Markovics Szandra •  Végh Ibolya
•  Járfás Ilona  •  Mester Ádám  •  Veres Andor
Építőmérnöki szak
•  Barna István Károly •  Fodor Andrea  •  Nyakó Ágnes
•  Bodor Zoltán  •  Hajdu Fanni Renáta •  Polgár-Szabó Erzsébet Csilla
•  Budai Ádám  •  Kacsándi Péter  •  Szalai Zoltán Dániel
•  Csorba Viktor Zsolt •  Kun Szabina  •  Szabó László
•  Dakó Katalin  •  Liskány Tamás  •  Törjék Viktória
•  Drabbant István •  Magyar Máté  •  Ulics Tibor
•  Fleisz Áron  •  Márkus Mónika
Gépészmérnöki szak
•  Ádámszki Miklós •  Horváth Sándor Pál •  Popol Zoltán Pál
•  Baráth József  •  Kovács Ferenc István •  Szabó Bence
•  Bertha Máté  •  Lengyel Péter  •  Török Kálmán Zsolt
•  Besenyődi János •  Lipcsei Zsolt  •  Vass Domonkos
•  Biró Imre  •  Mudra Zsolt
•  Bodor Balázs Sándor •  Pacza Gergely
Környezetmérnöki szak
•  Balogh Brigitta  •  Gál Zsolt  •  Pogácsás Éva Zsuzsa
•  Bartók Mariann Éva •  Kún Ádám  •  Sinkó Attila
•  Filó György  •  Nagy István  •  Uzonyi Ádám
•  Gál Krisztián Gyula •  Mátyus Attila  •  Veres Gábor
Létesítménymérnöki szak
•  Belovecz Zoltán •  Kerekes Attila  •  Tar Péter
•  Bodó Béla  •  Oláh Péter  •  Tudlik Tamás
•  Karácsony Antal •  Poór László

Mérnöktanári szak
•  Barna István Károly •  Gál Zsolt  •  Rácz Imre Zoltán
•  Dakó Katalin  •  Hajnal László  •  Szabó László
•  Dorcsin Csaba  •  Markovics Szandra
Műszaki informatikai szak
•  Ruttner Máté  •  Szalay Zoltán Szabolcs
Műszaki menedzser szak
•  Árvai Zita  •  Juhász István  •  Orosz Tímea
•  Bereczky Róbert •  Kajdi Ákos  •  Papp Viktor
•  Busa Gergő Béla •  Kárándi Tamás •  Sikora Szilvia
•  Gergely Gábor  •  Kokas Csaba  •  Tóth István
•  Hock Katalin Ágnes •  Kovács Gergely  •  Szőllősi Szandra
•  Hutóczki Szabolcs •  Nagy Anna  •  Varga Károly
Műszaki menedzser szak (BSc)
•  Balás Zoltán  •  Kiss Andrea  •  Vizler Zsolt
•  Földesi Norbert •  Szaifert Péter
•  Hüse Erika  •  Tóth Gergő Norbert
Településmérnöki szak
•  Áts Tímea  •  Kaskötő Zsolt László •  Sarkadi Tamás
•  Bagoly Krisztián Róbert •  Lakatos Gergő  •  Ujvárosi László
•  Balogh Péter  •  Nagy Piroska Tímea •  Verdes Mária
•  Burkus Zoltán  •  Nemes Ákos
Villamosmérnöki szak
•  Vakarcs Zsolt
Vegyészmérnöki szak
•  Matkó Andrea
Építészmérnöki szakos mérnöktanár
•  Fábián Anita Tünde
Építőmérnöki szakos mérnöktanár
•  Liskány Tamás
Gépészmérnöki szak BSc
•  Barna Zoltán  •  Nagy Ádám  •  Szabó Gergely
•  Hernádi Tamás Csaba •  Nagy László  •  Szabó Kornél
•  Kapitány Tibor •  Póti Zoltán Balázs
•  Kungler Tamás  •  Soltész Gergő
Környezetmérnöki szak BSc
•  Bodnár Ádám  •  Morauszki Enikő Petra •  Sinkó Mária
•  Fülöp Zoltán  •  Nyakas Beáta  •  Soóky Ágnes
•  Geregai Péter  •  Pénzes Barbara •  Terdik János
•  Kosztya Erika  •  Rácsay András
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Levelező tagozat
Építészmérnöki szak
•  Bagoly Krisztián Róbert •  Kovács Attila Karlovics
•  Fekete Tamás  •  Patkós Gabriella
Építőmérnöki szak
•  Blaskó Ivett  •  Kerekes József  •  Simon Ildikó
•  Borók Norbert  •  Pomázi Máté Áron
•  Csikós Viktória  •  Rési Péter
Gépészmérnöki szak
•  Arnóczki Attila •  Mecsei István  •  Szabó Péter
•  Kovács Péter  •  Molnár András  •  Szokolai Ferenc
•  Matusik Andrea •  Nagy Norbert Zoltán
Gépészmérnöki szak BSc
•  Hodák Lajos  •  Zachar Zoltán László
Környezetmérnöki szak
•  Besenyei Sándor •  Móricz Anita  •  Tóth János
•  Bródi Erzsébet  •  Poljak Márta  •  Varga Enikő
•  Kovács Attiláné  •  Radóczné  •  Vicze Károly Sándor
 Tóth Andrea     Boros Julianna
Műszaki menedzser szak
•  Bernáth Tamás  •  Kujbus János  •  Szalanics István
•  Csizmadia Péter Róbert •  Méhész Levente •  Varga Ádám
•  Hajzer Szilárd  •  Rácz Gergely  •  Verbainé Tóth Adrienn
•  Kézi Melinda Tímea •  Radics Péter László •  Vitéz Andrea
Településmérnöki szak
•  Károly Andrea
Vegyészmérnöki szak
•  Cser Zoltán  •  Leskó László  •  Leskó Lászlóné

Népegészségügyi Kar
Népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés szakirány  
•  Kornyicki Ágota •  Szenes Mihályné
•  Mózes Julianna •  Vér Csilla
Egészségpszichológia mesterképzési szak
•  Merva Péter Árpád •  Rajki Melinda
Népegészségügyi felügyelő egyetemi alapképzési szak
•  Ács Rita  •  Kocsis Ágnes  •  Szabó Edit
•  Bodgál Anett  •  Kocsis Leila  •  Szabolcsi Petra
•  Borbás Zita  •  Koroknai Erzsébet •  Szentkirályi Anita Judit
•  Csima Helga  •  Mák Nóra Virág •  Tóth Renáta
•  Debreceni Virág •  Molnár  •  Udvardi Tamás
•  Drimba Enikő     Zsuzsanna Piroska •  Vaszily Marianna
•  Fehér Szilvia  •  Nagy Andrea  •  Venczel Viktória
•  Földvári Anett  •  Nagy Éva
•  Hajdú Krisztina •  Olvasztó Lajos
•  Hermann Katalin •  Orosz Nikolett
•  Jenei Laura Eszter •  Pál László
•  Kaló Violetta  •  Soltész Renáta
•  Kiss Brigitta  •  Suba László András
Népegészségügyi felügyelő kiegészítő alapképzési szak 
•  Erdei Zsoltné  •  Szabó Magdolna
Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, Népegészségügyi ellenőr 
szakirány  
•  Bakó Adél  •  Hanyvári Ákos  •  Orosz Adrienn
•  Balku Eszter Nóra •  István Anikó  •  Papp Katalin Éva
•  Bartók Éva  •  Kalló Andrea Dóra •  Rényes Zsuzsanna
•  Bodai Beáta  •  Kimmel Zsófia  •  Sós Sándor
•  Bödönyi Dóra  •  Kocsis Tímea  •  Szabó Bernadett
•  Brezovszky Gábor •  Kun Enikő  •  Szarka Gyula János
•  Bürszem Balázs •  Kupás Gyula Zoltán •  Szeles Evelin
•  Csenteri Orsolya Karola •  Kurencs Enikő  •  Szilágyi Anita
•  Dancs Péter  •  Magi Noémi Zsófia •  Veres Viktória Hajnalka
•  Fekete László  •  Miklós Tímea Etelka •  Vincze Ferenc
•  Gerzsenyi Judit  •  Nagy Bettina
Gyógytornász főiskolai alapképzési szak  
•  Baráth Tímea  •  Karászi Emese  •  Vigh Magdolna
•  Filó Mónika  •  Némethné Borsos Judit Orsolya
•  Garai Gabriella •  Takács Mónika
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Levelező tagozat
Építészmérnöki szak
•  Bagoly Krisztián Róbert •  Kovács Attila Karlovics
•  Fekete Tamás  •  Patkós Gabriella
Építőmérnöki szak
•  Blaskó Ivett  •  Kerekes József  •  Simon Ildikó
•  Borók Norbert  •  Pomázi Máté Áron
•  Csikós Viktória  •  Rési Péter
Gépészmérnöki szak
•  Arnóczki Attila •  Mecsei István  •  Szabó Péter
•  Kovács Péter  •  Molnár András  •  Szokolai Ferenc
•  Matusik Andrea •  Nagy Norbert Zoltán
Gépészmérnöki szak BSc
•  Hodák Lajos  •  Zachar Zoltán László
Környezetmérnöki szak
•  Besenyei Sándor •  Móricz Anita  •  Tóth János
•  Bródi Erzsébet  •  Poljak Márta  •  Varga Enikő
•  Kovács Attiláné  •  Radóczné  •  Vicze Károly Sándor
 Tóth Andrea     Boros Julianna
Műszaki menedzser szak
•  Bernáth Tamás  •  Kujbus János  •  Szalanics István
•  Csizmadia Péter Róbert •  Méhész Levente •  Varga Ádám
•  Hajzer Szilárd  •  Rácz Gergely  •  Verbainé Tóth Adrienn
•  Kézi Melinda Tímea •  Radics Péter László •  Vitéz Andrea
Településmérnöki szak
•  Károly Andrea
Vegyészmérnöki szak
•  Cser Zoltán  •  Leskó László  •  Leskó Lászlóné

Népegészségügyi Kar
Népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés szakirány  
•  Kornyicki Ágota •  Szenes Mihályné
•  Mózes Julianna •  Vér Csilla
Egészségpszichológia mesterképzési szak
•  Merva Péter Árpád •  Rajki Melinda
Népegészségügyi felügyelő egyetemi alapképzési szak
•  Ács Rita  •  Kocsis Ágnes  •  Szabó Edit
•  Bodgál Anett  •  Kocsis Leila  •  Szabolcsi Petra
•  Borbás Zita  •  Koroknai Erzsébet •  Szentkirályi Anita Judit
•  Csima Helga  •  Mák Nóra Virág •  Tóth Renáta
•  Debreceni Virág •  Molnár  •  Udvardi Tamás
•  Drimba Enikő     Zsuzsanna Piroska •  Vaszily Marianna
•  Fehér Szilvia  •  Nagy Andrea  •  Venczel Viktória
•  Földvári Anett  •  Nagy Éva
•  Hajdú Krisztina •  Olvasztó Lajos
•  Hermann Katalin •  Orosz Nikolett
•  Jenei Laura Eszter •  Pál László
•  Kaló Violetta  •  Soltész Renáta
•  Kiss Brigitta  •  Suba László András
Népegészségügyi felügyelő kiegészítő alapképzési szak 
•  Erdei Zsoltné  •  Szabó Magdolna
Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, Népegészségügyi ellenőr 
szakirány  
•  Bakó Adél  •  Hanyvári Ákos  •  Orosz Adrienn
•  Balku Eszter Nóra •  István Anikó  •  Papp Katalin Éva
•  Bartók Éva  •  Kalló Andrea Dóra •  Rényes Zsuzsanna
•  Bodai Beáta  •  Kimmel Zsófia  •  Sós Sándor
•  Bödönyi Dóra  •  Kocsis Tímea  •  Szabó Bernadett
•  Brezovszky Gábor •  Kun Enikő  •  Szarka Gyula János
•  Bürszem Balázs •  Kupás Gyula Zoltán •  Szeles Evelin
•  Csenteri Orsolya Karola •  Kurencs Enikő  •  Szilágyi Anita
•  Dancs Péter  •  Magi Noémi Zsófia •  Veres Viktória Hajnalka
•  Fekete László  •  Miklós Tímea Etelka •  Vincze Ferenc
•  Gerzsenyi Judit  •  Nagy Bettina
Gyógytornász főiskolai alapképzési szak  
•  Baráth Tímea  •  Karászi Emese  •  Vigh Magdolna
•  Filó Mónika  •  Némethné Borsos Judit Orsolya
•  Garai Gabriella •  Takács Mónika
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Ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány    
•  Bartha Lilla Judit •  Jancsovics Sándor •  Pólik Dóra
•  Bathó Zsuzsanna •  Kiss Erika  •  Polyák Zsuzsa
•  Bialkó Livia Mária •  Kiss József  •  Rádi Beáta
•  Derbák Edit  •  Makszin Tímea •  Siket Mariann
•  Erdei Tímea  •  Mészáros András •  Simon Tímea
•  Fedor Mónika  •  Mócsán Dóra  •  Szikora Tímea
•  Fülöp Katalin  •  Nagy Katalin  •  Tóth Renáta
•  Horváth Valentina •  Oláhné Csepregi Éva

Szakirányú továbbképzési szakok
Egészségfejlesztés szak
•  Dr. Nagy Nikolett
Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak
•  Bácsy Lászlóné  •  Maradáné Veréb Vanda
•  Dobosi Mária  •  Vargáné Gyuró Gyöngyi
Epidemiológia szak 
•  Dr. Juhász Gabriella •  Dr. Veres Márta
•  Dr. Szilágyi Erzsébet •  Zöldi Viktor

Természettudományi és Technológiai Kar 
Nappali tagozat
Ábrázoló geometria
•  Üveges Valéria Krisztina
Alkalmazott matematikus
•  Aradi Bernadett •  Keys Tímea  •  Sikolya Kinga
•  Barna Tímea  •  Kovács Zoltán  •  Szokol Patricia Ágnes
•  Dobány Máté  •  Mezei Anita  •  Vas Renáta
•  Jónás Ágnes  •  Nagy Beáta  •  Weinémer Andrea
Angol szakfordító
•  Baranyai Edina •  Hollós Amáta Zsófia •  Szeregnyi Zsuzsanna
•  Bátky Katinka  •  Illés Ildikó  •  Szőke Armand
•  Berzi-Nagy László •  Kiss Dénes  •  Tóth Andrea
•  Bonivárt Ágnes  •  Kovács Dóra  •  Tóth József
•  Bozóki Beáta  •  Kun Hajnalka  •  Tóth Mária
•  Erdős Eszter  •  Márföldi Gabriella •  Varga Rita Éva
•  Eszenyi Péter  •  Nagy Noémi Klára •  Vukovich László
•  Feketéné Kiss Judit •  Németh Ildikó  •  Weinémer Andrea
•  Győrfi Péter  •  Oláh Péter
•  Hathy Edit Margit •  Parditka Bence
Biológia (BSc)
•  Bagi Nóra  •  Domán Marianna •  Kocsis Éva
•  Balázs Andrea  •  Domokos Dóra  •  Koncsos Gábor
•  Barna Ágnes  •  Dorogi Csilla  •  Kovács Adrienn
•  Barta Anikó  •  Erőss Mariann  •  Kovács Réka Gabriella
•  Bencsik Renáta  •  Fekete Dalma Éva •  Kozák László
•  Bernáth Emília •  Gazda Lívia Diána •  Kuti Dániel
•  Bertók Csanád  •  Györkei Dóra  •  Kürthy Anett
•  Biri Beáta  •  Gyurecska Adrienn •  Lelesz Beáta
•  Birta Eszter  •  Hegedűs Csaba  •  Molnár Edina
•  Bocz Renáta  •  Herczeg Ildikó  •  Murnyák Balázs
•  Bodnár Erika  •  Hetey Szabolcs  •  Nagy Lilla Nikoletta
•  Botó Pál  •  Horgos Tamás  •  Nagy Zsuzsa
•  Brenner Attila  •  Horváth Dániel •  Ódor Edina
•  Czakó Nikoletta •  Jambrovics Károly •  Orosz Edina
•  Czeglédi András •  Kalló Gergő  •  Palombi Barbara
•  Czeglédi István  •  Karakó Ákos  •  Patai Zoltán
•  Cserháti Pálma Kamilla •  Kaszonyi Gábor •  Petes Kata
•  Csikós Ádám  •  Király Dávid  •  Petrényi Katalin
•  Csongvay Tímea Mária •  Kiss Gabriella Mónika •  Pusztai Anita
•  Demján Zsolt Miklós •  Kocsis Beatrix  •  Resetár Anna
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Ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány    
•  Bartha Lilla Judit •  Jancsovics Sándor •  Pólik Dóra
•  Bathó Zsuzsanna •  Kiss Erika  •  Polyák Zsuzsa
•  Bialkó Livia Mária •  Kiss József  •  Rádi Beáta
•  Derbák Edit  •  Makszin Tímea •  Siket Mariann
•  Erdei Tímea  •  Mészáros András •  Simon Tímea
•  Fedor Mónika  •  Mócsán Dóra  •  Szikora Tímea
•  Fülöp Katalin  •  Nagy Katalin  •  Tóth Renáta
•  Horváth Valentina •  Oláhné Csepregi Éva

Szakirányú továbbképzési szakok
Egészségfejlesztés szak
•  Dr. Nagy Nikolett
Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szak
•  Bácsy Lászlóné  •  Maradáné Veréb Vanda
•  Dobosi Mária  •  Vargáné Gyuró Gyöngyi
Epidemiológia szak 
•  Dr. Juhász Gabriella •  Dr. Veres Márta
•  Dr. Szilágyi Erzsébet •  Zöldi Viktor

Természettudományi és Technológiai Kar 
Nappali tagozat
Ábrázoló geometria
•  Üveges Valéria Krisztina
Alkalmazott matematikus
•  Aradi Bernadett •  Keys Tímea  •  Sikolya Kinga
•  Barna Tímea  •  Kovács Zoltán  •  Szokol Patricia Ágnes
•  Dobány Máté  •  Mezei Anita  •  Vas Renáta
•  Jónás Ágnes  •  Nagy Beáta  •  Weinémer Andrea
Angol szakfordító
•  Baranyai Edina •  Hollós Amáta Zsófia •  Szeregnyi Zsuzsanna
•  Bátky Katinka  •  Illés Ildikó  •  Szőke Armand
•  Berzi-Nagy László •  Kiss Dénes  •  Tóth Andrea
•  Bonivárt Ágnes  •  Kovács Dóra  •  Tóth József
•  Bozóki Beáta  •  Kun Hajnalka  •  Tóth Mária
•  Erdős Eszter  •  Márföldi Gabriella •  Varga Rita Éva
•  Eszenyi Péter  •  Nagy Noémi Klára •  Vukovich László
•  Feketéné Kiss Judit •  Németh Ildikó  •  Weinémer Andrea
•  Győrfi Péter  •  Oláh Péter
•  Hathy Edit Margit •  Parditka Bence
Biológia (BSc)
•  Bagi Nóra  •  Domán Marianna •  Kocsis Éva
•  Balázs Andrea  •  Domokos Dóra  •  Koncsos Gábor
•  Barna Ágnes  •  Dorogi Csilla  •  Kovács Adrienn
•  Barta Anikó  •  Erőss Mariann  •  Kovács Réka Gabriella
•  Bencsik Renáta  •  Fekete Dalma Éva •  Kozák László
•  Bernáth Emília •  Gazda Lívia Diána •  Kuti Dániel
•  Bertók Csanád  •  Györkei Dóra  •  Kürthy Anett
•  Biri Beáta  •  Gyurecska Adrienn •  Lelesz Beáta
•  Birta Eszter  •  Hegedűs Csaba  •  Molnár Edina
•  Bocz Renáta  •  Herczeg Ildikó  •  Murnyák Balázs
•  Bodnár Erika  •  Hetey Szabolcs  •  Nagy Lilla Nikoletta
•  Botó Pál  •  Horgos Tamás  •  Nagy Zsuzsa
•  Brenner Attila  •  Horváth Dániel •  Ódor Edina
•  Czakó Nikoletta •  Jambrovics Károly •  Orosz Edina
•  Czeglédi András •  Kalló Gergő  •  Palombi Barbara
•  Czeglédi István  •  Karakó Ákos  •  Patai Zoltán
•  Cserháti Pálma Kamilla •  Kaszonyi Gábor •  Petes Kata
•  Csikós Ádám  •  Király Dávid  •  Petrényi Katalin
•  Csongvay Tímea Mária •  Kiss Gabriella Mónika •  Pusztai Anita
•  Demján Zsolt Miklós •  Kocsis Beatrix  •  Resetár Anna
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•  Rigó Karolina  •  Szojka Anikó  •  Vajda Csilla
•  Salánki Rita Zsanett •  Tarapcsák Szabolcs •  Valkovicova Tünde
•  Sepsi Petra  •  Terenyei Eszter  •  Varga Diána
•  Szabó Mihály  •  Tóth Katalin  •  Varga Diána
•  Szabó Nóra  •  Tóth Renáta  •  Varga Zsanett
•  Szilágyi Zsuzsa  •  Ujházi Boglárka •  Viszoki Tímea
•  Sziszkosz Nikolett •  Urbán Zsuzsanna •  Viszt Orsolya Dalma
Biológia DLA
•  Bordásné Szelezsán Márta
Biológia tanár
•  Gyuris Enikő  •  Majoros Krisztián
•  Nánási Viktória •  Strényer Éva Katalin
Biológia tanár/kiegészítő nappali (KNA)
•  Koczka Mercédesz •  Hődör István
•  Szuhánszki Krisztina •  Schmidt Júlia
Biológia tanár-földrajz tanár (ANA)
•  Czövek Gabriella •  Domokos Mária
Biológia tanár-kémia tanár (ANA, A)
•  Cseh Anikó  •  Koroknai Éva  •  Naszádi Gabriella
Biológia tanár-környezettan (ANA)
•  Lizák Viktória  •  Orbán Edina
•  Markovics Mária •  Türk Gábor
Biológia tanár-matematika tanár (A)
•  Nádasi Dóra
Biológus
•  Andrási Nikolett •  Galgóczi Erika  •  Kiss Gergely
•  Bajnai Györgyi  •  Garai Viktória  •  Kistamás Kornél
•  Balla Bálint  •  Gáspár László  •  Koczán Zsuzsa
•  Baráth Szilárd  •  Győrfi Péter  •  Kosztyi Beatrix
•  Belényesi Enikő •  Gyuricza Kitti  •  Kovács Viktória
•  Bíró Mónika  •  Gyurina Katalin •  Kun Hajnalka
•  Blohina Julija  •  Hárnási Gabriella •  Liszkóczy Csongor Dénes
•  Bozsik Gábor  •  Hartvig László  •  Lisztes Anna
•  Bőgős Zsuzsanna •  Himer Renáta  •  Lőrincz Hajnalka
•  Csurka László Ferenc •  Hollós Amáta Zsófia •  Márföldi Gabriella
•  Darvas Katalin •  Hosszumezei István •  Maruzs Ildikó
•  Eszenyi Péter  •  Huszár Dóra Borbála •  Mészáros Gréta
•  Fehérvári Mária •  Illés Ildikó  •  Miglécz Tamás
•  Fűrész Katinka  •  Kállai Zoltán  •  Moldván István

•  Mosolygó Ágnes •  Pataki Ágnes  •  Szalay Petra Éva
•  Nagy Dávid  •  Péterffy Réka Júlia •  Szilágyi Lívia
•  Nánási László  •  Petróczki Krisztina •  Szilágyi Mária
•  Német Balázs  •  Polyák László  •  Tasnády Szabolcs
•  Németh Ildikó  •  Pusztai Tamás  •  Tatár Bernadett
•  Némethy Fruzsina •  Rácz Zsuzsa Piroska •  Tímár Róbert
•  Oláh Enikő  •  Schellenberger Judit •  Tóth Mihály
•  Oláh Péter  •  Schmidt Júlia  •  Vincze Balázs
•  Papp Annamária •  Sulyok Erika  •  Veres Ramóna
•  Papp Gábor  •  Szabó Alexandra
Biology (BSc)
•  Nunoo Anita Sharon
Biomérnök (BSc)
•  Ág Norbert  •  Németh Zoltán  •  Tolnai Mirtill Ninetta
•  Kondás Anita  •  Orosz Anita
•  Luczai Brigitta  •  Schweitzer György Gábor
Fizika (BSc)
•  Kaczvinszki Ferenc •  Krizsan Iosif  •  Pásztor Gábor
•  Kovács József  •  Molnár Gábor  •  Tomán János
Fizika tanár (ANA, -matematika tanár)
•  Batta Boglárka  •  Mészáros Erzsébet
Fizikus
•  Csehi András  •  Stuhl László  •  Trencsényi Réka Eszter
Földrajz (BSc)
•  Antal Norbert  •  Für Adrienn Henrietta •  Rendek Sarolta Zsanett
•  Aradi Zsolt Gábor •  Hajdu Ágnes  •  Sándor Gábor
•  Balázs Éva  •  Incze József  •  Szabó Endre
•  Bencze Tímea  •  Jakab Katalin  •  Szajbert Ákos
•  Beregi Éva  •  Kocsis Anita  •  Szakáll Anetta
•  Bertalan László •  Molnár Eszter  •  Szatmári Gábor
•  Bődi Andrea  •  Magyar Katalin •  Szilágyi Adrián
•  Czégény Petra  •  Molnár Orsolya •  Tóth József Barnabás
•  Csendes Lilla  •  Moncsek Zsolt  •  Varga Dávid
•  Doktor Csaba  •  Nagy István  •  Varga Norbert
•  Erdei Adél  •  Nagy Zsuzsanna •  Varga Zsuzsanna
•  Farkas Bence  •  Pálóczi Ágnes  •  Widomski Cintia
•  Fekete József György •  Pásztor Attila
•  Forró Antal  •  Rákó Krisztina

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói



A Debreceni Egyetem évkönyve

318 319

•  Rigó Karolina  •  Szojka Anikó  •  Vajda Csilla
•  Salánki Rita Zsanett •  Tarapcsák Szabolcs •  Valkovicova Tünde
•  Sepsi Petra  •  Terenyei Eszter  •  Varga Diána
•  Szabó Mihály  •  Tóth Katalin  •  Varga Diána
•  Szabó Nóra  •  Tóth Renáta  •  Varga Zsanett
•  Szilágyi Zsuzsa  •  Ujházi Boglárka •  Viszoki Tímea
•  Sziszkosz Nikolett •  Urbán Zsuzsanna •  Viszt Orsolya Dalma
Biológia DLA
•  Bordásné Szelezsán Márta
Biológia tanár
•  Gyuris Enikő  •  Majoros Krisztián
•  Nánási Viktória •  Strényer Éva Katalin
Biológia tanár/kiegészítő nappali (KNA)
•  Koczka Mercédesz •  Hődör István
•  Szuhánszki Krisztina •  Schmidt Júlia
Biológia tanár-földrajz tanár (ANA)
•  Czövek Gabriella •  Domokos Mária
Biológia tanár-kémia tanár (ANA, A)
•  Cseh Anikó  •  Koroknai Éva  •  Naszádi Gabriella
Biológia tanár-környezettan (ANA)
•  Lizák Viktória  •  Orbán Edina
•  Markovics Mária •  Türk Gábor
Biológia tanár-matematika tanár (A)
•  Nádasi Dóra
Biológus
•  Andrási Nikolett •  Galgóczi Erika  •  Kiss Gergely
•  Bajnai Györgyi  •  Garai Viktória  •  Kistamás Kornél
•  Balla Bálint  •  Gáspár László  •  Koczán Zsuzsa
•  Baráth Szilárd  •  Győrfi Péter  •  Kosztyi Beatrix
•  Belényesi Enikő •  Gyuricza Kitti  •  Kovács Viktória
•  Bíró Mónika  •  Gyurina Katalin •  Kun Hajnalka
•  Blohina Julija  •  Hárnási Gabriella •  Liszkóczy Csongor Dénes
•  Bozsik Gábor  •  Hartvig László  •  Lisztes Anna
•  Bőgős Zsuzsanna •  Himer Renáta  •  Lőrincz Hajnalka
•  Csurka László Ferenc •  Hollós Amáta Zsófia •  Márföldi Gabriella
•  Darvas Katalin •  Hosszumezei István •  Maruzs Ildikó
•  Eszenyi Péter  •  Huszár Dóra Borbála •  Mészáros Gréta
•  Fehérvári Mária •  Illés Ildikó  •  Miglécz Tamás
•  Fűrész Katinka  •  Kállai Zoltán  •  Moldván István

•  Mosolygó Ágnes •  Pataki Ágnes  •  Szalay Petra Éva
•  Nagy Dávid  •  Péterffy Réka Júlia •  Szilágyi Lívia
•  Nánási László  •  Petróczki Krisztina •  Szilágyi Mária
•  Német Balázs  •  Polyák László  •  Tasnády Szabolcs
•  Németh Ildikó  •  Pusztai Tamás  •  Tatár Bernadett
•  Némethy Fruzsina •  Rácz Zsuzsa Piroska •  Tímár Róbert
•  Oláh Enikő  •  Schellenberger Judit •  Tóth Mihály
•  Oláh Péter  •  Schmidt Júlia  •  Vincze Balázs
•  Papp Annamária •  Sulyok Erika  •  Veres Ramóna
•  Papp Gábor  •  Szabó Alexandra
Biology (BSc)
•  Nunoo Anita Sharon
Biomérnök (BSc)
•  Ág Norbert  •  Németh Zoltán  •  Tolnai Mirtill Ninetta
•  Kondás Anita  •  Orosz Anita
•  Luczai Brigitta  •  Schweitzer György Gábor
Fizika (BSc)
•  Kaczvinszki Ferenc •  Krizsan Iosif  •  Pásztor Gábor
•  Kovács József  •  Molnár Gábor  •  Tomán János
Fizika tanár (ANA, -matematika tanár)
•  Batta Boglárka  •  Mészáros Erzsébet
Fizikus
•  Csehi András  •  Stuhl László  •  Trencsényi Réka Eszter
Földrajz (BSc)
•  Antal Norbert  •  Für Adrienn Henrietta •  Rendek Sarolta Zsanett
•  Aradi Zsolt Gábor •  Hajdu Ágnes  •  Sándor Gábor
•  Balázs Éva  •  Incze József  •  Szabó Endre
•  Bencze Tímea  •  Jakab Katalin  •  Szajbert Ákos
•  Beregi Éva  •  Kocsis Anita  •  Szakáll Anetta
•  Bertalan László •  Molnár Eszter  •  Szatmári Gábor
•  Bődi Andrea  •  Magyar Katalin •  Szilágyi Adrián
•  Czégény Petra  •  Molnár Orsolya •  Tóth József Barnabás
•  Csendes Lilla  •  Moncsek Zsolt  •  Varga Dávid
•  Doktor Csaba  •  Nagy István  •  Varga Norbert
•  Erdei Adél  •  Nagy Zsuzsanna •  Varga Zsuzsanna
•  Farkas Bence  •  Pálóczi Ágnes  •  Widomski Cintia
•  Fekete József György •  Pásztor Attila
•  Forró Antal  •  Rákó Krisztina

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói



A Debreceni Egyetem évkönyve

320 321

Földrajz tanár (ANA, ANK, DNK)
•  Háda Csaba  •  Magyar Mariann •  Szemán Lívia
•  Kiss Dénes  •  Marincsák Marianna •  Takács Sára Judit
•  Kremper Edit  •  Sarudi Réka
Földrajz tanár (ANA-környezettan (ANA, 
•  Balog Attila Csaba •  Dobány Zoltán  •  Nagy Edina
Földtudományi (BSc)
•  Bódi Erika  •  Hosszu Krisztina •  Rózsa Helga
•  Bráda Eszter  •  Kocsis Ágnes  •  Szabó Natália
•  Buglyó Anett  •  Molnár Szilvia  •  Szalóki Zoltán
•  Bunász Nikoletta •  Nagy Tamás  •  Szegedi Csaba
•  Csikány Barbara •  Németh Mózes  •  Varga Levente
•  Csontos Zsófia  •  Paulik Beáta  •  Zsilinszky Pál Zoltán
•  Guba Bálint  •  Plásztán József Zsolt
•  Hidasi Tibor Pál •  Radics Tamás
Geográfus
•  Apai Hunor Richard •  Kovács Dániel  •  Suhajda András Péter
•  Bakai Andrea  •  Kurucz Lajos  •  Sümegi György
•  Bakó Péter Csaba •  Lukács Tamás  •  Szamosszegi Zsuzsa
•  Balla Zoltán  •  Magyar Mariann •  Szeregnyi Zsuzsanna
•  Birta Kitti  •  Marincsák Marianna •  Szücs Enikő
•  Czellér Krisztina •  Nagy Adrienn  •  Szücs Valentin
•  Csordás Nikolett •  Nagy Noémi Klára •  Tóth Adrienn
•  Gondová Kristína •  Németh Szabolcs •  Tóth József
•  Havrics Imola  •  Papp Roland  •  Tribik Péter
•  Horváth Judit  •  Paracki Gábor  •  Vámosi Tünde
•  Ignéczi Attila József •  Puha Péter
•  Koleszár Zsolt  •  Simon Erika
Informatika tanár-matematika tanár
•  Krivián Marianna •  Simeonov Mykola •  Varga Tamás
•  Nagy Zsolt  •  Sich Zholt
Informatikus fizika
•  Vajta Zsolt
Informatikus könyvtár-matematika tanár
•  Czibere Viktória
Kémia (BSc)
•  Balogh Edina  •  Cerea Riccardo  •  Erdei Anikó
•  Balogh Fruzsina •  Dávid Ágnes  •  Eszenyi Dániel
•  Buczkó Judit  •  Dóka Éva  •  Fekete András

•  Gombár Melinda •  Molnár Henrietta •  Pajtás Dávid
•  Gyöngyösi Tamás •  Nagy Andrea  •  Szabados Péter
•  Katona Mihály  •  Nagy Gergely  •  Szabó Erzsébet Katalin
•  Koczka Péter István •  Nagy Tibor  •  Szász Tímea
•  Kónya Tamás  •  Nánási Márta  •  Timári István
•  Marozsán Natália •  Németh Miklós László •  Törzsök Brigitta
Kémia tanár (ANA, ANK, DNK)
•  Borbély Márta  •  Józsa Éva 
Környezettan (BSc)
•  Csohány Orsolya •  Mihaliczku Erika •  Szabó Péter Benedek
•  Görgényi Judit  •  Novák Zoltán  •  Tóth Orsolya
•  Mészáros Anett  •  Szabados Nikolett •  Vári Tímea
Környezettudomány
•  Baranyai Edina •  Kalo László  •  Povodör Artúr
•  Barta Krisztina •  Korózs Marietta Nikolett •  Simon Zoltán
•  Berényi Ágnes  •  Kovács Dóra  •  Simon Zoltán
•  Buró Botond  •  Kovács Mariann •  Szabó László
•  Csige Katalin  •  Kovács Sándor  •  Szanyi Eliza
•  Czibere Gyula  •  Kövér Csilla  •  Székely Mónika
•  Csuhai Edina Szilvia •  Laczai Nikoletta •  Szilvágyi Zsófia
•  Erdős Eszter  •  Lénárt Orsolya  •  Szitár Eszter
•  Ésik Adrienn  •  Lilik Gábor  •  Szűcsné Biró Krisztina
•  Galamb Zsuzsanna •  Marossy Balázs  •  Tóth Gábor
•  Gilányi Gábor  •  Mozsár Attila  •  Tóth Mária
•  Guti Bernadett  •  Papp László  •  Vasas Anita
•  Hubayová Katarína •  Parditka Bence
•  Illyés Hajnalka  •  Plaveczki Lilla
Matematika (BSc)
•  Babai Sándor  •  Kontér Fruzsina •  Nemoda Dóra Renáta
•  Bana József  •  Krizsán Erika  •  Porvázsnyik Bettina Livia
•  Borus Gergő Gyula •  Lajmán Gréta  •  Simon Barbara
•  Ferenczik Judit  •  Lénárt Adrienn •  Sóvágó Zsuzsa
•  Hermann Zsuzsa •  Nagy Noémi  •  Szabó Lívia Dóra
Matematikatanár (ANA, ANK, DNK)
•  Karakas Éva  •  Pósa Csenge  •  Üveges Valéria Krisztina
•  Mezei Anita  •  Szoó Tibor
Matematikatanár MSc nappali II (MNA)
•  Szilágyi Szonja

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói



A Debreceni Egyetem évkönyve

320 321

Földrajz tanár (ANA, ANK, DNK)
•  Háda Csaba  •  Magyar Mariann •  Szemán Lívia
•  Kiss Dénes  •  Marincsák Marianna •  Takács Sára Judit
•  Kremper Edit  •  Sarudi Réka
Földrajz tanár (ANA-környezettan (ANA, 
•  Balog Attila Csaba •  Dobány Zoltán  •  Nagy Edina
Földtudományi (BSc)
•  Bódi Erika  •  Hosszu Krisztina •  Rózsa Helga
•  Bráda Eszter  •  Kocsis Ágnes  •  Szabó Natália
•  Buglyó Anett  •  Molnár Szilvia  •  Szalóki Zoltán
•  Bunász Nikoletta •  Nagy Tamás  •  Szegedi Csaba
•  Csikány Barbara •  Németh Mózes  •  Varga Levente
•  Csontos Zsófia  •  Paulik Beáta  •  Zsilinszky Pál Zoltán
•  Guba Bálint  •  Plásztán József Zsolt
•  Hidasi Tibor Pál •  Radics Tamás
Geográfus
•  Apai Hunor Richard •  Kovács Dániel  •  Suhajda András Péter
•  Bakai Andrea  •  Kurucz Lajos  •  Sümegi György
•  Bakó Péter Csaba •  Lukács Tamás  •  Szamosszegi Zsuzsa
•  Balla Zoltán  •  Magyar Mariann •  Szeregnyi Zsuzsanna
•  Birta Kitti  •  Marincsák Marianna •  Szücs Enikő
•  Czellér Krisztina •  Nagy Adrienn  •  Szücs Valentin
•  Csordás Nikolett •  Nagy Noémi Klára •  Tóth Adrienn
•  Gondová Kristína •  Németh Szabolcs •  Tóth József
•  Havrics Imola  •  Papp Roland  •  Tribik Péter
•  Horváth Judit  •  Paracki Gábor  •  Vámosi Tünde
•  Ignéczi Attila József •  Puha Péter
•  Koleszár Zsolt  •  Simon Erika
Informatika tanár-matematika tanár
•  Krivián Marianna •  Simeonov Mykola •  Varga Tamás
•  Nagy Zsolt  •  Sich Zholt
Informatikus fizika
•  Vajta Zsolt
Informatikus könyvtár-matematika tanár
•  Czibere Viktória
Kémia (BSc)
•  Balogh Edina  •  Cerea Riccardo  •  Erdei Anikó
•  Balogh Fruzsina •  Dávid Ágnes  •  Eszenyi Dániel
•  Buczkó Judit  •  Dóka Éva  •  Fekete András

•  Gombár Melinda •  Molnár Henrietta •  Pajtás Dávid
•  Gyöngyösi Tamás •  Nagy Andrea  •  Szabados Péter
•  Katona Mihály  •  Nagy Gergely  •  Szabó Erzsébet Katalin
•  Koczka Péter István •  Nagy Tibor  •  Szász Tímea
•  Kónya Tamás  •  Nánási Márta  •  Timári István
•  Marozsán Natália •  Németh Miklós László •  Törzsök Brigitta
Kémia tanár (ANA, ANK, DNK)
•  Borbély Márta  •  Józsa Éva 
Környezettan (BSc)
•  Csohány Orsolya •  Mihaliczku Erika •  Szabó Péter Benedek
•  Görgényi Judit  •  Novák Zoltán  •  Tóth Orsolya
•  Mészáros Anett  •  Szabados Nikolett •  Vári Tímea
Környezettudomány
•  Baranyai Edina •  Kalo László  •  Povodör Artúr
•  Barta Krisztina •  Korózs Marietta Nikolett •  Simon Zoltán
•  Berényi Ágnes  •  Kovács Dóra  •  Simon Zoltán
•  Buró Botond  •  Kovács Mariann •  Szabó László
•  Csige Katalin  •  Kovács Sándor  •  Szanyi Eliza
•  Czibere Gyula  •  Kövér Csilla  •  Székely Mónika
•  Csuhai Edina Szilvia •  Laczai Nikoletta •  Szilvágyi Zsófia
•  Erdős Eszter  •  Lénárt Orsolya  •  Szitár Eszter
•  Ésik Adrienn  •  Lilik Gábor  •  Szűcsné Biró Krisztina
•  Galamb Zsuzsanna •  Marossy Balázs  •  Tóth Gábor
•  Gilányi Gábor  •  Mozsár Attila  •  Tóth Mária
•  Guti Bernadett  •  Papp László  •  Vasas Anita
•  Hubayová Katarína •  Parditka Bence
•  Illyés Hajnalka  •  Plaveczki Lilla
Matematika (BSc)
•  Babai Sándor  •  Kontér Fruzsina •  Nemoda Dóra Renáta
•  Bana József  •  Krizsán Erika  •  Porvázsnyik Bettina Livia
•  Borus Gergő Gyula •  Lajmán Gréta  •  Simon Barbara
•  Ferenczik Judit  •  Lénárt Adrienn •  Sóvágó Zsuzsa
•  Hermann Zsuzsa •  Nagy Noémi  •  Szabó Lívia Dóra
Matematikatanár (ANA, ANK, DNK)
•  Karakas Éva  •  Pósa Csenge  •  Üveges Valéria Krisztina
•  Mezei Anita  •  Szoó Tibor
Matematikatanár MSc nappali II (MNA)
•  Szilágyi Szonja
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Matematikus
•  Kövér Ildikó  •  Pósa Csenge
•  Lippai Zsolt  •  Tóth Andrea
Molekuláris biológus
•  Andrási Tibor   •  Györffi Ágnes  •  Pfliegler Valter Péter
•  Bányai Gábor  •  Kajdi Róbert  •  Soltész Beáta
•  Berényi Zsuzsa Ilona •  Kalász Judit  •  Szabó Anett
•  Biró Györgyi  •  Katona Éva  •  Szabó Noémi
•  Bodnár Dóra  •  Kiss Tímea  •  Szalóki Gábor
•  Bozóki Beáta  •  Kónya Zoltán  •  Szőllősy Renáta
•  Buchan Gyöngyi •  Koroknai Viktória •  Tisza Ákos
•  Csató Viktória  •  Kósa Judit  •  Topcsiov Zsanett
•  Csiha Sára  •  Kőszegi Sándor Balázs •  Torda Tímea Angéla
•  Dojcsák Nikoletta •  Lajtos Tamás  •  Tóth Ferenc
•  Erdei Erika  •  Lovas Tünde  •  Ungvári Éva
•  Fekete Anna  •  Mócsai Gábor  •  Varga Rita Éva
•  Fodor Angéla  •  Pallai Anna  •  Zákány Nóra
•  Fodor Violetta  •  Papp László Attila
Vegyész
•  Ádom Erika  •  Hajdu Edina  •  Oravecz Bettina
•  Andrási Dávid  •  Heim Enikő  •  Rácz Dávid
•  Balázs Norbert  •  Holhós Nándor •  Skribanek Róbert
•  Balogh Gábor Zsolt •  Jobbágy Csaba  •  Szabó Tamás
•  Barta Jusztina  •  Józsa Éva  •  Szabó Zsuzsanna
•  Bellér Gábor  •  Kiss Dóra  •  Tóth Enikő
•  Bereczki Helga Fruzsina •  Kovács Sándor  •  Tóth Georgina
•  Dombrády Ágnes •  Nagy Zsigmond Tamás •  Turi Ildikó Margit
Vegyészmérnök (BSc, ANA, ANK)
•  Balogh János  •  Kertész Péter  •  Urai Ákos
•  Fehér Mónika  •  Kis-Simonka Ádám •  Urvölgyi Mónika
•  Gábor Péter  •  Moldván Ágnes •  Varga Mária
•  Garasos Tímea  •  Mudri Dénes  •  Verner Erika
•  Gazsik Tibor  •  Pénzes Lajos  •  Zagyva Ádám
•  Haraszti István •  Schubert László
•  Jován Mariann •  Szabó Ágnes
Villamosmérnök (ANA, ANK)
•  Kajla Sándor Laszlovics •  Ökrös Albert  •  Végh Dániel

Villamosmérnök (BSc)
•  Béke Tamás  •  Imre Szilárd  •  Rácz Árpád
•  Bodnár Tamás  •  Kereszti Dániel •  Szabó Kristóf Flórián
•  Gajdán Márton •  Lovas János  •  Takács Roland
•  Gálfi Lóránd  •  Molnár Péter  •  Vágner Dénes

Levelező képzés
Biológia tanár/kiegészítő levelező (K/L/K)
•  Bánné Elekes Réka •  Fülöpné Kovács Krisztina
•  Bencze Nóra  •  Tóth Florence Alexandra
Földrajz tanár / DLA
•  Lesóné Molnár Enikő
Földrajz tanár/kiegészítő levelező  (KLK)
•  Bagdiné Bozán Zina •  Kakuk Erzsébet •  Szkiba Enikő
•  Enyedi Mónika •  Oláh Gáborné  •  Tarné Estók Kornélia
•  Gyüre Levente László •  Péter Zoltán  •  Tóth András Sándor
•  Hugyecz Dorián •  Szentgróti Antal •  Törökné Szatmári Magdolna
Kémia tanár/levelező  (KLK)
•  Kónya Bálint  •  Veres Edit
Környezetvédelmi ökológus
•  Boiskó Zsuzsanna
Matematika tanár/ levelező DLA
•  Elekes Gabriella
Matematika tanár/ levelező (KLK)
•  Dobóné Szalóki Szilvia  •  Eichinger László •  Kovács Judit
Matematikatanár MSc levelező II (MLK)
•  Zahuczkiné Pereszlényi Zsuzsanna
Megújuló energetikai szakértő (MESZ)
•  Bács Krisztián László •  Mogyorósi Péter •  Szilágyi Gyula
•  Béres Lili Krisztina •  Nyíri Lajos  •  Tar Szabolcs
•  Jobbágy Imre  •  Rainer Flóra  •  Záhonyi József
•  Kucsák László  •  Sarkady Nóra
•  Lázár D. István •  Szekeres Tamás Zoltán
Pedagógus szakvizsga
•  Fejér Szabolcsné
Tanári mesterszak
•  Babka Lászlóné •  Bartók Beáta  •  Endresz Gábor
•  Bacher József  •  Bodnár Zoltán  •  Eppelné Csizmadia
•  Barkócziné Filep Judit •  Dávid László     Katalin Anna
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•  Fejes Anikó Angéla •  Kapitány János Sándor •  Szabóné
•  Francziszti László •  Kati Imre     Porempovics Lívia
•  Fuchs Róbert  •  Kerékgyártó Éva •  Szakács Attila
•  Garamvölgyiné  •  Kisfaludy Béla  •  Székely Márta
 Gábor Andrea  •  Kiss Angelika  •  Szűcs Lóránt
•  Halászné Pergovácz Éva •  Kiss Katalin  •  Varga András Ferenc
•  Hornyákné Lutián Éva •  Molnárfi Tamás Levente •  Vasné Harza Irén
•  Horváth Józsefné •  Nagy Károly
Vegyészmérnök (BSc, ALK) 
•  Bebesi Gergely  •  Juhász Sándor  •  Ribár Anita
•  Dr. Nagy Lajos  •  Major Istvánné
•  Győri Sándor  •  Marchis Enikő Hamza
Villamosmérnök (BSc) 
•  Bakó Sándor Balázs •  Gyöngy Attila  •  Vályi Zsolt
•  dr. Daróczi Lajos •  Kaczur Zsolt
•  Dr. Katona Gábor •  Montlika Gábor

Távoktatás 
Környezetvédelmi és-fejlesztési szakértő
•  Berényi László  •  Kiszely-Peres Bernadett •  Szalontai Tamás
•  Dr. Tordas Eszter •  Kövesligeti Miklós
•  Géczi Csaba  •  Prokainé Molnár Katalin

Zeneművészeti Kar 
Előadóművészet alapszak
Klasszikus zongora előadóművész
•  Amano Seri  •  Tóth Marianna •  Zbiskó Ágnes
•  Dulichár Gábor Károly •  Tóth Réka
Klasszikus trombita előadóművész
•  Babics Péter  •  Bognár Péter 
Klasszikus ütőhangszeres előadóművész
•  Budai Krisztián •  Nagy Nándor Dániel 
Klasszikus klarinét előadóművész
•  Derecskei Zsolt  •  Molnár Ildikó
Klasszikus kürt előadóművész
•  Fórián László  •  Kondor Zsuzsa
Zenei asszisztens
•  Gyöngyössy Boglárka •  Héjja Bella Emerencia
Klasszikus hegedű előadóművész 
•  Hauck Mátyás  •  Lovas Márta  •  Schild Evelin
Klasszikus gitár előadóművész 
•  Kiss László
Klasszikus furulya előadóművész 
•  Kovács Veronika •  Nagy Anikó  •  Nyesténé Rajzer Márta
Klasszikus orgona előadóművész 
•  Kun Zsuzsanna •  Murvai Nóra
Klasszikus szaxofon előadóművész 
•  László Fruzsina Réka •  Nagy Viktor
Klasszikus oboa előadóművész 
•  Molnár Eszter
Klasszikus tuba előadóművész 
•  Nagy Nándor Gábor •  Orbán Ádám
Zenekar- és kórusvezető előadóművész 
•  Náray Máté  •  Szenes Tamás 
Klasszikus szaxofon, furulya előadóművész 
•  Soós Mónika
Klasszikus ének előadóművész 
•  Szilágyi Szilvia
Klasszikus fuvola előadóművész 
•  Tóth Rita
Klasszikus gordonka előadóművész 
•  Zolcsák Angelika 
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Előadóművész mesterszak
Okleveles fúvószenekari karnagy-művész
•  Csizmadia Zsolt •  Karnizs Csaba

Zenetanári mesterszak
Okleveles gordonkatanár
•  Balázsné Tóth Hajnalka 
Okleveles egyházzene-tanár (egyházzene-kórusvezetés)
•  Baráthné Nagy Andrea •  Kovács Lilian 
Okleveles gitártanár
•  Czakó Erika
Okleveles fuvolatanár
•  Csóka Gabriella •  Pallagi Teréz
Okleveles klarinéttanár
•  Domokosné Mezei Katalin•  Pénzesné Szabó Katalin
Okleveles zongoratanár
•  Kubota Sayaka 
Okleveles énektanár
•  Ludmány Antalné
Okleveles zeneismeret-tanár
•  Nagy Máté   •  Szentai Cecilia 
Okleveles ütőhangszertanár
•  Nánai Zsuzsanna

Főiskolai képzés
Zongoratanár, kamaraművész
•  Almási Kitti  •  Fehér Nikolett  
•  Bajzáth Linda  •  Kovács Bernadett
Klarinéttanár, kamaraművész
•  Bányai Diána  •  Figyász Éva 
Ének-zenetanár, egyházzenész
•  Bűdi Katinka  •  Kocsárné Erdei Viktória
Szolfézstanár
•  Farkas Alíz 
Fagott-tanár, kamaraművész
•  Fretyán Nikolett 
Oboatanár, kamaraművész
•  Horváth Zsuzsanna

Hegedűtanár, kamaraművész
•  Katócz Zsuzsanna
Fúvószenekari karnagy
•  Matuz Gergely
Kürttanár, kamaraművész
•  Nagy Bálint 
Szolfézs-zeneelmélettanár, karvezető
•  Szanyi Zsuzsanna 
Ütőhangszertanár, kamaraművész
•  Varga Ákos 

Egyetemi képzés
Okleveles kürtművész, -tanár
•  Buka Szilárd
Okleveles oboaművész, -tanár
•  Csécsi Andrea  •  Ella Dániel 
•  Dobos Csenge  •  Molnár Andrea
Okleveles orgonaművész, -tanár
•  Farkas Alíz 
Okleveles ének-zenetanár, karvezető
•  Kiss Zoltán  •  Madarász Ráhel
Okleveles gordonkaművész, -tanár
•  Sindel Zsuzsanna •  Tetézi Noémi Boróka 

Szakirányú továbbképzés
Klasszikus furulya előadóművész
•  Bagossi Péter  •  Vakosné Sánta Teodóra
•  Dr. Kellermann-né Varga Katalin
Klasszikus gitár előadóművész
•  Gyurics György  •  Schaff Kálmánné •  Szili Gabriella 
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Okleveles fuvolatanár
•  Csóka Gabriella •  Pallagi Teréz
Okleveles klarinéttanár
•  Domokosné Mezei Katalin•  Pénzesné Szabó Katalin
Okleveles zongoratanár
•  Kubota Sayaka 
Okleveles énektanár
•  Ludmány Antalné
Okleveles zeneismeret-tanár
•  Nagy Máté   •  Szentai Cecilia 
Okleveles ütőhangszertanár
•  Nánai Zsuzsanna

Főiskolai képzés
Zongoratanár, kamaraművész
•  Almási Kitti  •  Fehér Nikolett  
•  Bajzáth Linda  •  Kovács Bernadett
Klarinéttanár, kamaraművész
•  Bányai Diána  •  Figyász Éva 
Ének-zenetanár, egyházzenész
•  Bűdi Katinka  •  Kocsárné Erdei Viktória
Szolfézstanár
•  Farkas Alíz 
Fagott-tanár, kamaraművész
•  Fretyán Nikolett 
Oboatanár, kamaraművész
•  Horváth Zsuzsanna

Hegedűtanár, kamaraművész
•  Katócz Zsuzsanna
Fúvószenekari karnagy
•  Matuz Gergely
Kürttanár, kamaraművész
•  Nagy Bálint 
Szolfézs-zeneelmélettanár, karvezető
•  Szanyi Zsuzsanna 
Ütőhangszertanár, kamaraművész
•  Varga Ákos 

Egyetemi képzés
Okleveles kürtművész, -tanár
•  Buka Szilárd
Okleveles oboaművész, -tanár
•  Csécsi Andrea  •  Ella Dániel 
•  Dobos Csenge  •  Molnár Andrea
Okleveles orgonaművész, -tanár
•  Farkas Alíz 
Okleveles ének-zenetanár, karvezető
•  Kiss Zoltán  •  Madarász Ráhel
Okleveles gordonkaművész, -tanár
•  Sindel Zsuzsanna •  Tetézi Noémi Boróka 

Szakirányú továbbképzés
Klasszikus furulya előadóművész
•  Bagossi Péter  •  Vakosné Sánta Teodóra
•  Dr. Kellermann-né Varga Katalin
Klasszikus gitár előadóművész
•  Gyurics György  •  Schaff Kálmánné •  Szili Gabriella 

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói
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Doktor- és dísz-
doktoravató
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Gyertyagyújtás a 
pécsi áldozatokért
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Ajándék Készítése
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centrumelnök 
újévi köszöntője
2010. 01.
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telezési szerződé-
seinek aláírása
2010. 02. 22.

Az elmúlt tanév főbb eseményei képekben

354 355

Kapcsolat Napja, 
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A Gerundium 
folyóirat 

bemutatása
2010. 02. 24.
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Vagyonkezelői 
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találkozása a 
hallgatókkal
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Állásbörze
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rának leleplezése, 
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Sárgulás
2010. 04. 23.
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