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Rektori bevezető

Rektori bevezető

A Debreceni Egyetem a 2014/15-ös tanévet megnyitó ünnepségét történelmi hely-
színen, a 100 évvel ezelőtti tanévnyitó helyszínén, a Debreceni Református Nagy-
templomban tartotta a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel közö-
sen. Ennek a történelmi pillanatnak a jelentőségét tovább emelte, hogy az eseményt 
Magyarország miniszterelnöke és számos állami, egyházi vezető is megtisztelte je-
lenlétével. A tanév során jubileumi ünnepségsorozatot tartott a 100 éves Bölcsészet-
tudományi Kar, a szintén 100 éve alakult Állam- és Jogtudományi Kar, a 25 éves 
Egészségügyi Kar és a 10 éves Informatikai Kar is. 
A centrumok megszűnését követő szervezeti átalakulásokat ebben a tanévben az 
Nftv. által előírt kancellári rendszer bevezetéséből adódó átalakítások követték. Az 
új rendszer bevezetése magával hozta az igazgatási és gazdasági szervezetek felülvizs-
gálatát, átszervezését. Általános elv, hogy a rektor feladat- és hatásköre az oktatási 
és kutatási tevékenységre, míg a kancellár feladat- és hatásköre az intézmény fenn-
tartásra, - működtetésre irányul. A rektor és a kancellár szoros együttműködésben, 
a rektori-kancellári kabinetet vezető kabinetfőnökkel napi szintű egyeztetésekkel 
dolgozik. Az egyetem vezetése mindent megtett azért, hogy a szervezeti átalakulás 
zökkenőmentesen és a lehető leggyorsabban menjen végbe. Az új struktúrában mű-
ködő szervezet tevékenységének hatékonysága érdekében folyamatosan ellenőrizzük 
és finomítjuk a folyamatokat. 
A tanév során elkezdődhetett egy hazai viszonylatban egyedülálló egészségügyi mo-
dell kialakítása, hiszen 2015 elején érkezett a tájékoztatás: a minisztérium támogat-
ja, hogy a Kenézy Kórház fenntartói jogait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
átadja a jelenlegi Debreceni Egyetemnek. A szakmai, illetve a kórházi kiszolgáló 
egységek integrációjának előkészítése folyamatban van.
Egy felsőoktatási intézmény súlyát, rangját természetesen elsősorban az jellemzi, 
hogy hány hallgató választja tanulmányainak helyszínéül az egyetemet, milyen te-
hetséggondozási programok vannak és milyen sikerrel működnek azok, milyen a 
doktori képzés, a tudományos teljesítmény, hányan publikálnak, milyen innovációs 
programok vannak az egyetemen, s nem utolsó sorban hány hazai és nemzetközi 
pályázatot nyernek el az oktatók, kutatók, hallgatók. 
A következő oldalakon olvasható beszámoló bizonyítja, hogy a Debreceni Egyetem 
ezeken a területeken – a korábbi évhez hasonlóan – az elmúlt tanévben is kiváló-
an teljesített. Beiskolázási programunk töretlenül sikeres, egyetemünk megtartotta 
népszerűségét, hallgatói létszámadatait tekintve Magyarország egyik legjelentősebb 
felsőoktatási intézménye. Nőtt a külföldi hallgatóink száma, különösen az angol 

nyelvű képzéseinken. A felvételi adatok alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy 
2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is a Debreceni Egyetem a legnépszerűbb felsőok-
tatási intézmény volt az első helyes jelentkezők számát tekintve.
Továbbra is célunk, hogy olyan hasznosítható tudást adjunk hallgatóink kezébe, 
amivel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A karok képviselői folyamato-
san kapcsolatban állnak a munkáltatókkal, a gazdasági szereplőkkel, ezáltal tudjuk 
képzéseinket folyamatosan a piaci igényekhez igazítani. A hallgatók egyre nagyobb 
számban vesznek részt gyakornoki programokban, szakmai gyakorlatokon, amelyek 
hozzájárulnak elhelyezkedési esélyük növeléséhez. Számos együttműködési megál-
lapodást kötöttünk külföldi és hazai felsőoktatási intézményekkel, gazdasági sze-
replőkkel közös képzésekről, egyetemi és kari szintű együttműködésekről. Ezt a célt 
szolgálja az az 582 MFt elnyert támogatás, melynek keretében "Tudás-Park kiala-
kítására kerül sor Debrecenben a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, az informatika és 
elektronika kiemelt területén” a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
a Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Innova 
Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. együtt-
működésének köszönhetően. Nagy örömünkre ebben a tanévben ismét kitüntetéses 
doktoravatásra került sor, Sikolya Kinga részesült a megérdemelt elismerésben.
Az intézmény stabilitásának megőrzése érdekében továbbra is takarékos gazdálko-
dás jellemző, emellett mindig törekedett arra az egyetem, hogy bevételeit növelje, 
minél több külső forrást vonjon be kiadásainak finanszírozására.
Ez a stabilitás jelenti az alapját annak, hogy a színvonalas oktatás, kutatás alapvető 
feltételeit intézményünk folyamatosan meg tudja teremteni. Az egyetemi infrastruk-
túra is tovább bővült, sor került a Sporttudományi Oktató Központ alapkő letéte-
lére. A beruházás eredményeként korszerű, jól használható épülettel gazdagodhat az 
egyetem új fejlesztési iránya, a sport. 2015 májusában a Szenátus kinyilvánította, 
hogy az egyetem stratégiai tevékenységének fókusza az egészségiparra irányul.
A kihívások mellett és a nehézségek ellenére is megőrizte intézményünk kiválóságát 
és meghatározó szerepét a magyar felsőoktatási rendszerben. Az elmúlt tanévben 
is számos olyan sikert értünk el, melyre méltán lehet büszke a Debreceni Egyetem 
minden oktatója, dolgozója, hallgatója!

Debrecen, 2015. június 30.

     Dr. Szilvássy Zoltán 
                rektor
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Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke

AAMK Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
ALK alapképzés, levelező, költségtérítéses
ALK Alapszak levelező költségtérítéses
ANÁ alapképzés, nappali, állami finanszírozású
ANÁ Alapszak nappali államilag finanszírozott
ANK alapképzés, nappali, költségtérítéses
ANK Alapszak nappali költségtérítéses
ÁOK Általános Orvostudományi Kar

ÁOKDSZ Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
ATK Agrártudományi Központ

ATK KK Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet
BA/BSc Alapképzés

BTDHT Bölcsészettudományi tudományos, doktori és habilitációs 
tanács

BTK Bölcsészettudományi Kar
DAB Debreceni Akadémiai Bizottság
DE Debreceni Egyetem

DEENK Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

DEHDK Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz 
Képviseletének Alapszabálya

DEHÖK Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat

DEMEK Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi 
Központ

DEOEC Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
DETEP Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program

DOTESZ Debreceni Orvostudományi Egyetem Szakszervezete
DÖK Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzata

DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem
DTTI Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

ÉARSZK Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ
EK Egészségügyi Kar

FOK Fogorvostudományi Kar

FOSZK Felsőoktatási szakképzés
FSZ Felsőfokú szakképzés
GTK Gazdaságtudományi Kar
GVK Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
GYFK Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
HAK Hallgatói Adminisztrációs Központ

HKSZK Hallgatói Kapcsolatok Szolgáltató Központ
HÖK Hallgatói Önkormányzat
HSZK Hallgatói Szolgáltató Központ

IK Informatikai Kar
ISZK Informatikai Szolgáltató Központ
KFI Kutatási és Fejlesztési Intézet
KK Klinikai Központ

KTK Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
MA/MSc Mesterképzés

MÉK Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar

MK Műszaki Kar
MLA Mesterszak levelező államilag finanszírozott
MLK Mesterszak levelező költségtérítéses
MNA Mesterszak nappali államilag finanszírozott
MNK Mesterszak nappali költségtérítéses
MTA Magyar Tudományos Akadémia
NK Népegészségügyi Kar

NOKK Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ
NYKI Nyíregyházi Kutatóintézet
OEC Orvos- és Egészségtudományi Centrum
ONA osztatlan, nappali, állami finanszírozású
ONK osztatlan, nappali, költségtérítéses
SZFK Szak- és Felnőttképzési Központ
SzTK Szakirányú továbbképzés
TRET Regionális Egyetemi Tudásközpont
TTK Természettudományi és Technológiai Kar
ZK Zeneművészeti Kar
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Az egyetem vezetői

Rektori vezetés
Rektor
•	Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár

Rektorhelyettesek
•	Általános rektorhelyettes: Dr. Jávor András egyetemi tanár
•	Oktatási rektorhelyettes: Dr. Bartha Elek egyetemi tanár
•	Tudományos rektorhelyettes: Dr. Csernoch László egyetemi tanár
•	Stratégiai rektorhelyettes: Dr. Nábrádi András egyetemi tanár (2015. február 

6-ig)
•	Nemzetközi innovációért felelős rektorhelyettes: Dr. Nagy János egyetemi 

tanár (2014. július 1. - 2014. december 31. között)
•	Hallgatói kapcsolatokért felelős rektorhelyettes: Dr. Gaál István egyetemi 

tanár (2014. július 1. – 2015. február 6. között)

Egyetemi főtitkár
•	Dr. Mészáros József (2015. február 5-ig)

Kabinetfőnök
•	Dr. Mészáros József (2015. február 6-tól)

Gazdasági Főigazgató
•	Dr. Bács Zoltán (2014. november 14-ig)

Kancellár
•	Dr. Bács Zoltán (2014. november 15-től)

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
•	Körösparti Péter

Agrártudományi Központ
•	Főigazgató: Dr. Komlósi István egyetemi tanár (2014. július 1-jétől)
•	Főigazgató-helyettes: Dr. Vad Attila tudományos munkatárs (2014. október 1-jétől)

Klinikai Központ
•	Főigazgató: Dr. Édes István egyetemi tanár (2014. július 1-jétől)
•	Orvosszakmai igazgató: Dr. Balla György egyetemi tanár (2014. október 1-jétől)

Az egyetem vezetői
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Az egyetem vezetői

Kari vezetés

Állam- és Jogtudományi Kar
•	Dékán: Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Gazdasági és külügyi dékánhelyettes: Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens
•	Tudományos, pályázati és fejlesztési dékánhelyettes: Dr. Fézer Tamás egyetemi 

docens
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Szikora Veronika egyetemi docens (2014. de-

cember 31-ig)
•	Mb. oktatási dékánhelyettes: Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi docens (2015. 

január 1. – 2015. június 30.)

Általános Orvostudományi Kar
•	Dékán: Dr. Mátyus László egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Általános dékánhelyettes: Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár
•	Tudományos dékánhelyettes: Dr. Virág László egyetemi tanár
•	Klinikai dékánhelyettes: Dr. Nagy Endre egyetemi tanár (2015. február 5-ig)

Bölcsészettudományi Kar
•	Dékán: Dr. Papp Klára egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Forisek Péter egyetemi docens
•	Tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettes: Dr. Keményfi Róbert 

egyetemi tanár
•	Gazdasági és pályázati dékánhelyettes: Dr. Csoba Judit egyetemi docens

Egészségügyi Kar
•	Dékán: Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs (2014. október 1-jétől tudo-

mányos tanácsadó)
•	Dékánhelyettesek:
•	Mb. általános és fejlesztési dékánhelyettes: Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár 

(2014. szeptember 30-ig) 
•	Általános és fejlesztési dékánhelyettes: Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár 

(2014. október 1-jétől) 
•	Mb. tudományos dékánhelyettes: Dr. Kiss János főiskolai docens, 2014. szept-

ember 15-től főiskolai tanár (2014. szeptember 30-ig) 

•	Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kiss János főiskolai tanár (2014. október 
1-jétől)

•	Mb. oktatási dékánhelyettes: Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár (2014. szep-
tember 30-ig) 

•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár (2014. október 
1-jétől)

Fogorvostudományi Kar
•	Dékán: Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Tornai István egyetemi docens
•	Általános dékánhelyettes: Dr. Redl Pál egyetemi docens

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (2014. július 31-ig)
•	Dékán: Dr. Pető Károly egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Mb. általános dékánhelyettes (feladatellátással történő megbízás): Dr. Tarnóczi 

Tibor egyetemi docens
•	Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Popp József egyetemi tanár

Gazdaságtudományi Kar (2014. augusztus 1-jétől)
•	Mb. dékán: Dr. Pető Károly egyetemi docens (2014. augusztus 1. és 2014. ok-

tóber 14. között)
•	Dékán: Dr. Pető Károly egyetemi docens (2014. október 15-től)
•	Dékánhelyettesek:
•	Általános és stratégiai dékánhelyettes: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár 

(2015. január 1-jétől)
•	Mb. tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Popp József egyetemi 

tanár (2014. augusztus 1. és 2014. december 31. között)
•	Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Popp József egyetemi tanár 

(2015. január 1-jétől) 
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Erdey László egyetemi docens (2015. január 

1-jétől)

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
•	Dékán: Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Dr. Láczay Magdolna főiskolai tanár, dékánhelyettes
•	Hovánszki Jánosné dr. főiskolai tanár, mb. dékánhelyettes
•	Dr. Móré Mariann főiskolai docens, mb. dékánhelyettes
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Az egyetem vezetői

Gyógyszerésztudományi Kar
•	Dékán: Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens (2015. február 28-ig)
•	Mb. dékán: Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár (2015. március 1-jétől)
•	Dékánhelyettes: 
•	Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár, dékánhelyettes (2015. február 28-ig)
•	Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens, mb. dékánhelyettes (2015. március 1-jétől)

Informatikai Kar
•	Dékán: Dr. Mihálydeák Tamás egyetemi docens
•	Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Fazekas Attila egyetemi docens
•	Tudományos és pályázati dékánhelyettes: Dr. Fazekas István egyetemi tanár 
•	Gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes: 
•	Dr. Almási Béla egyetemi docens (2015. március 31-ig)
•	Dr. Aszalós László egyetemi docens (2015. április 1-jétől)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (2014. július 31-ig)
•	Dékán: Dr. Kapás Judit egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Erdey László egyetemi docens
•	Tudományos és stratégiai dékánhelyettes: Dr. Gáll József egyetemi docens

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
•	Dékán: Dr. Komlósi István egyetemi tanár
•	Dékánhelyettes:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. habil. Juhász Csaba egyetemi docens

•	Dékáni tanácsadó: Dr. Stündl László adjunktus

Műszaki Kar
•	Dékán: Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár
•	Dékánhelyettesek: 
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Husi Géza főiskolai docens
•	Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár

Népegészségügyi Kar
•	Dékán: Dr. Balázs Margit egyetemi tanár 
•	Dékánhelyettes:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens 
•	Stratégiai dékánhelyettes: Dr. Kósa Karolina egyetemi docens

•	Természettudományi és Technológiai Kar
•	Dékán: Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár
•	Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Kun Ferenc egyetemi docens
•	Tudományos és pályázati dékánhelyettes: Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár

•	Dékáni tanácsadók:
•	Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens (gazdasági ügyek)
•	Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus (külső kapcsolatok)

Zeneművészeti Kar
•	Dékán: Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár
•	Dékánhelyettes: Dr. Váradi Judit főiskolai docens

A rektorközvetlen egységek vezetői

Rektori Hivatal (2015. február 5-ig)

Egyetemi főtitkár
•	Dr. Mészáros József 

Egyetemi főtitkárhelyettesek
•	Dr. Pósánné Rácz Annamária 
•	Dr. Rőfi Mónika 

Oktatási Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Pósánné Rácz Annamária 

Tudományos Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Varga Zsolt 

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Benkő Orsolya 

Stratégiai Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Balatoni Ildikó 

Sajtóiroda
•	Sajtófőnök: M. Tóth Ildikó
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Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (2016. február 6-tól Kan-
cellár-közvetlenként működik.)
•	Főigazgató: Dr. Pilishegyi Péter (2014. július 1.-2015. február 5. között)
•	 Igazgató: Dr. Pilishegyi Péter (2015. február 6-tól)

DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (2016. február 6-tól Kancellár-közvetlenként 
működik.)
•	Főigazgató: Karácsony Gyöngyi
•	Főigazgató-helyettesek:
•	Dr. Virágos Márta
•	Dr. Koltay Klára
•	Nádas Zsuzsánna

Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ (2016. február 6-tól Kancellár-
közvetlenként működik.)
•	 Igazgató: Dr. Jenei Attila

Sportközpont (2016. február 6-tól Kancellár-közvetlenként működik.)
•	Mb. vezető: Nagyné Varga Katalin (2015. január 1-jétől) 

DExam (2016. február 6-tól Kancellár-közvetlenként működik.)
•	 Igazgató: Vad Kálmánné

Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ (2016. február 6-tól Kancellár-
közvetlenként működik.)
•	 Igazgató: Dr. Páll Dénes

Belső Ellenőrzési Önálló Osztály
•	 Igazgató: Minya Péterné (2015. március 31-ig)
•	Osztályvezető: Minya Péterné (2015. április 1-jétől)

Informatikai Szolgáltató Központ (2015. február 6-tól a Kancellária részeként 
működik.)
•	Központvezető: Tóth Attila

Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ (2015. február 6-tól a 
Kancellária részeként működik.)
•	Mb. központvezető: Dr. Bene Tamás (2015. február 6-tól)

Tanárképzési Központ (2016. február 6-tól Kancellár-közvetlenként működik.)
•	Tanárképzési főigazgató: Dr. Maticsák Sándor egyetemi docens (2014. július 

1-jétől)

Gazdasági Főigazgatóság (2015. február 5-ig)

•	Gazdasági Főigazgató: Dr. Bács Zoltán (2014. november 14-ig)

Informatikai Szolgáltató Központ
•	Központvezető: Tóth Attila 

Pályázatmenedzsment Központ
•	Központvezető: Fodor András 

SAP Központ
•	Főosztályvezető: Dr. Kárpáti Tibor 

Közgazdasági Igazgatóság
•	Közgazdasági igazgató: Kovács Márta 

VIR Központ
•	 Igazgató: Dr. Vincze Szilvia

Szolgáltatási Igazgatóság
•	Szolgáltatási igazgató: Pozsonyi Zoltán 

Fejlesztési Igazgatóság
•	Főigazgató-helyettes: Kollár József 

Klinikai Központ Gazdasági Igazgatóság
•	Gazdasági igazgató: Szimáné Szőllősi Mária

ATK Gazdasági Igazgatóság
•	Gazdasági igazgató: Dr. Kotormán Annamária
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Kancellária (2015. február 6-tól)

Kancellár
•	Dr. Bács Zoltán (2014. november 15-től)

Mb. Kancellár-helyettes
•	Borné Lampert Andrea (2015. február 6-tól)

Rektori-Kancellári Kabinet
•	Mb. kabinetfőnök főigazgató: Dr. Mészáros József (2015. február 6-tól)
•	Rektori Hivatal 
•	Mb. rektori hivatalvezető: Dr. Rőfi Mónika (2015. február 6-tól pályázattal 

történő betöltésig)
•	Koordinációs igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Balatoni Ildikó

•	Sajtóiroda
•	Sajtófőnök: M. Tóth Ildikó

•	Oktatói-Kutatói Humánpolitikai Osztály (2015. június 26-tól)
•	Osztályvezető: Dr. Benkő Orsolya

Oktatási Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Pósánné Rácz Annamária 

Tudományos Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Varga Zsolt 

Klinikai Központ Gazdasági Igazgatóság
•	 Igazgató: Szimáné Szőllősi Mária 

ATK Gazdasági Igazgatóság
•	 Igazgató: Dr. Kotormán Annamária 

Jogi Igazgatóság
•	Mb. igazgató: Dr. Bodrogi-Borbás Zsuzsanna (2015. február 6-tól)

HR Igazgatóság
•	Mb. igazgató: Kiss Ferencné (2015. február 6-tól)

A rektorközvetlen egységek vezetői

Közgazdasági Igazgatóság
•	 Igazgató: Kovács Márta 

Pályázati Központ
•	Központvezető: Fodor András 

Szolgáltatási Igazgatóság
•	 Igazgató: Pozsonyi Zoltán 

VIR Központ
•	 Igazgató: Dr. Vincze Szilvia 

SAP Kompetencia Központ
•	Főosztályvezető: Dr. Kárpáti Tibor 

Szuperszámítógép (HPC) Központ
•	Mb. vezető: Dr. Gál Zoltán (2015. február 6-tól)

Hallgatói Önkormányzat
Elnök
•	Körösparti Péter
Elnökhelyettes
•	Bognár István Ádám
Alelnökök
•	Hamar Attila
•	Vincze Éva
•	Keresztes Gergő Márk
•	Szikaszai Tamás
•	Gócza Ágnes
Kabinetfőnök
•	Molnár Dániel
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•	 Dr. Szilvássy Zoltán rektor, Rektori Hivatal

•	 Dr. Bács Zoltán kancellár, Kancellária

•	 Dr. Szabadfalvi József dékán, ÁJK

•	 Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, ÁJK

•	 Dr. Mátyus László dékán, Általános Orvostudományi Kar

•	 Dr. Édes István egyetemi tanár, intézetigazgató, ÁOK Kardiológiai Klinika

•	 Dr. Paragh György egyetemi tanár, tanszékvezető, Belgyógyászati Intézet

•	 Dr. Csernoch László egyetemi tanár, igazgató, Élettani Intézet

•	 Dr. Panyi György egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOK Biofizikai és Sejt-
biológiai Intézet

•	 Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár, ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápi-
ás Tanszék

•	 Dr. Juhász Péter szakorvosjelölt, ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet

•	 Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, tanszékvezető, BTK Néprajzi Tanszék

•	 Dr. Bényei Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető, BTK Brit Kultúra Tan-
szék

•	 Dr. Lévai Csaba egyetemi docens, tanszékvezető, BTK Egyetemes Törté-
neti Tanszék

•	 Dr. Papp Klára dékán, Bölcsészettudományi Kar

•	 Dr. Semsei Imre dékán, Egészségügyi Kar

•	 Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár, EK Társadalomtudományi Tanszék

•	 Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár, tanszékvezető, FOK Konzerváló Fogá-
szati Tanszék

•	 Dr. Hegedűs Csaba dékán, FOK

•	 Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, tanszékvezető, GYTK Gyógyszerészi 
Kémia Tanszék

•	 Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens, tanszékvezető, GYTK 
Gyógyszertechnológiai Tanszék

•	 Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva dékán, GYFK

•	 Dr. Móré Mariann egyetemi docens, GYFK

•	 Dr. Mihálydeák Tamás dékán, IK

•	 Dr. Pethő Attila egyetemi tanár, tanszékvezető, IK Számítógéptudományi 
Tanszék

•	 Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár, MK

•	 Dr. Szűcs Edit dékán, MK 

•	 Dr. Jávor András egyetemi tanár, MÉK

•	 Dr. Nagy János egyetemi tanár, MÉK

•	 Dr. Komlósi István dékán, MÉK

•	 Dr. Ádány Róza egyetemi tanár, NK

•	 Dr. Balázs Margit dékán, NK

•	 Dr. Gáspár Vilmos egyetemi tanár, tanszékvezető, TTK Fizikai Kémiai 
Tanszék

•	 Dr. Bányai István egyetemi tanár, tanszékvezető, TTK Kolloid- és Kör-
nyezetkémiai Tanszék

•	 Dr. Pintér Ákos dékán, TTK

•	 Dr. Szabó István egyetemi docens, TTK Szilárdtest Fizika Tanszék

•	 Dr. Duffek Mihály dékán, ZK

•	 Dr. Szabó János főiskolai tanár, ZK Fafúvós Tanszék

•	 Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, MÉK Növénytudományi Intézet

•	 Dr. Zsombik László igazgató, ATK - Nyíregyházi Kutatóintézet

•	 Kovács István intézményvezető, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium

•	 Dr. Vincze Szilvia központvezető, VIR Központ

•	 Domjánné dr. Lengyel Irén ügyvivő-szakértő, KK Főigazgatói Hivatal

•	 Csománé Tóth Katalin osztályvezető, TTK

•	 Karácsony Gyöngyi főigazgató, DEENK

•	 Oláhné Tóth Ibolya titkár, AOKDSZ

•	 Dr. Szekanecz Zoltán tanszékvezető, ÁOK Reumatológiai Tanszék, 
DOTESZ

A Szenátus tagjai
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•	 Dr. Balogh László Levente titkár, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

•	 Dr. Pető Károly egyetemi docens, GTK

•	 Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár, GTK

•	 Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, GTK

•	 Dr. Erdey László egyetemi docens, GTK

•	 Dr. Kőmíves Péter Miklós elnök, Doktorandusz Önkormányzat

•	 Körösparti Péter elnök, DEHÖK

•	 Bognár István Ádám elnökhelyettes, DEHÖK

•	 Hamar Attila alelnök, DEHÖK

•	 Debreceni Cintia Klaudia elnök, ÁJK HÖK

•	 Orosz Tünde elnök, ÁOK HÖK

•	 Balogh Zsolt elnök, BTK HÖK

•	 Schäffer István elnök, EK HÖK

•	 Fülöp Zsanett elnök, FOK HÖK

•	 Bács Bence András elnök, GTK HÖK

•	 Török Ádám elnök, GYFK HÖK

•	 Ráduly Zsolt elnök, GYTK HÖK

•	 Arnóczki Tamás elnök, IK HÖK

•	 Gyurkó Zsombor elnök, MÉK HÖK

•	 Molnár József elnök, MK HÖK

•	 Gyarmati Éva elnök, NK HÖK

•	 Macskin László elnök, TTK HÖK

•	 Boldizsár Zsolt elnök, ZK HÖK

•	 Csiszár Imre elnökhelyettes, DEHDK

Állandó meghívottak

•	 Dr. Mészáros József kabinetfőnök, Rektori-Kancellári Kabinet

•	 Dr. Pósánné Rácz Annamária igazgató, Oktatási Igazgatóság

•	 Dr. Rőfi Mónika hivatalvezető, Rektori Hivatal

•	 Borné Lampert Andrea kancellárhelyettes, Kancellária

•	 Dr. Halmos Gábor mb. dékán, GYTK Dékáni Hivatal

•	 Dr. Balatoni Ildikó koordinációs igazgató, Rektori-Kancellári Kabinet 
Koordinációs Igazgatóság

•	 Dr. Benkő Orsolya osztályvezető, Rektori-Kancellári Kabinet Oktatói-
Kutatói Humánpolitikai Osztály

•	 Jánosy Orsolya irodavezető, Rektori-Kancellári Kabinet, Koordinációs 
Igazgatóság Nemzetközi Iroda

•	 M. Tóth Ildikó sajtófőnök, Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda

•	 Dr. Varga Zsolt igazgató, Tudományos Igazgatóság

•	 Dr. Maticsák Sándor főigazgató, Tanárképzési Központ

•	 Pilishegyi Péter igazgató, Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások 
Központja

•	 Dr. Vad Kálmánné igazgató, DExam Vizsgaközpont

•	 Dr. Jenei Attila igazgató, Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ

•	 Nagyné Varga Katalin mb. vezető, DE Sportközpont

•	 Dr. Bene Tamás központvezető, Kutatáshasznosítási és Technológiatransz-
fer Központ

•	 Dr. Páll Dénes igazgató, Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ

•	 Minya Péterné igazgató, Belső Ellenőrzési Önálló Osztály

•	 Dr. Szöőr Árpád elnök, Közalkalmazotti Tanács

•	 Dr. Pósán László országgyűlési képviselő

•	 Pajna Zoltán elnök, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

•	 Dr. Papp László polgármester, DMJV Polgármesteri Hivatal

•	 Dr. Gergely Pál elnök, DAB

•	 Rácz Róbert kormánymegbízott, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

•	 Pajna Zoltán elnök, Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés

•	 Dr. Lovász László elnök, Magyar Tudományos Akadémia
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Az Alumni Bizottság tagjai
Elnök:
•	Dr. Jávor András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes

Titkár:
•	Dr. Rőfi Mónika központvezető, Alumni Központ

Tagok:
•	Dr. Madai Sándor egyetemi docens, tanszékvezető, ÁJK
•	Dr. Mikó Irén egyetemi tanár, ÁOK
•	Dr. Takács Levente egyetemi adjunktus, BTK
•	Dr. Patyán László főiskolai docens, EK
•	Dr. Alberth Márta egyetemi docens, tanszékvezető, FOK
•	Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető, GTK
•	Dr. Móré Mariann egyetemi docens, GYFK
•	Dr. Borbás Anikó egyetemi docens, tanszékvezető, GYTK
•	Dr. Rutkovszky Edéné dékáni hivatalvezető, IK
•	Dr. Kovács István egyetemi adjunktus, KTK (A KTK és a GVK 2014. augusztus 

1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli képvisele-
téről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott döntést.)

•	Dr. Juhász Csaba egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MÉK
•	Balla Tibor tanulmányi osztályvezető, MK
•	Dr. Kósa Karolina egyetemi docens, stratégiai dékánhelyettes, tanszékvezető, 

NK
•	Dr. Radics Zsolt dékáni tanácsadó, TTK
•	Király Márta főiskolai docens, tanszékvezető, ZK (2015. február 5-ig)
•	Mogyorósi Éva művésztanár, ZK (2015. február 6-tól)
•	Körösparti Péter hallgató, DEHÖK elnök, BTK
•	Vincze Éva hallgató, DEHÖK alelnök, MÉK
•	Dr. Fürjes Gergely doktorandusz, DÖK (2014. szeptember 25-ig)
•	Hamar Attila DEHÖK alelnök, ÁOK (2014. szeptember 26-tól)
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós doktorandusz, DÖK elnök (2015. február 5-től)

Állandó meghívottak:
•	Dr. Kerékgyártó Csilla oktatási igazgató, ÁOK
•	Dr. Végső János központvezető, Hallgatói Adminisztrációs Központ
•	Mocsáriné dr. Fricz Julianna dékáni hivatalvezető, MÉK

•	 Dr. Balázs Ervin elnök, Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

•	 Dr. Bölcskei Gusztáv rektor, Debreceni Református Hittudományi Egye-
tem

•	 Dr. Fülöp Zsolt igazgató, MTA Atommagkutató Intézet

•	 Dr. Lacsny Márton mb. főosztályvezető, EMMI Felsőoktatásért Felelős 
Államtitkárság Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály

•	 Dr. Lampé Zsolt főigazgató, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
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Meghívottak:
•	Baginé Hunyadi Ágnes, Agrártudományi Doktori Tanács
•	Dr. Szendrei Ákos, Bölcsészettudományi Doktori Tanács
•	Oláh Zsuzsanna, Orvostudományi Doktori Tanács
•	Dr. Szemesi Sándor, Társadalomtudományi Doktori Tanács
•	Baloghné dr. Bokor Zsuzsanna, Természettudományi Doktori Tanács
•	Mándy Zsuzsanna, Tudományos Igazgatóság
•	Dr. Nemes Zoltánné, BTDHT

Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Balatoni Ildikó koordinációs igazgató, Rektori-Kancellári Kabinet Koordi-

nációs Igazgatóság

Titkár:
•	Berényi András központvezető, esélyegyenlőségi referens, DE Mentálhigiénés és 

Esélyegyenlőségi Központja

Tagok:
•	Dr. Francia István titkár, DOTESZ
•	Bozsváriné Vetési Ágnes vegyésztechnikus, TTK (Közalkalmazotti Tanács képvi-

selője) (2014. szeptember 26-tól)
•	Dr. Benkő Orsolya osztályvezető, Rektori-Kancellári Kabinet
•	Kiss Ferencné főosztályvezető, Kancellária Humán Gazdálkodási Főosztály
•	Andrássy Géza egyetemi tanársegéd, ATK (Közalkalmazotti Tanács képviselője)
•	Zsámboki Judit intézetvezető főnővér, KK (Közalkalmazotti Tanács képviselője)
•	Dr. Csubák Mária egyetemi docens, MÉK, AOKDSZ (2014. szeptember 

26-tól)
•	Dr. Szöőr Árpád egyetemi gyakornok, ÁOK (Közalkalmazotti Tanács elnöke)

Állandó meghívott:
•	Dr. Jávor András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
•	Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjai
Elnök:
•	Dr. Csernoch László egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

Titkár:
•	Dr. Varga Zsolt tudományos igazgató, Tudományos Igazgatóság

Tagok:
•	Dr. Berde Csaba egyetemi tanár, elnök, Társadalomtudományi Doktori Tanács
•	Dr. E. Kövér Katalin egyetemi tanár, Természettudományi Habilitációs Bi-

zottság
•	Dr. Gergely Pál egyetemi tanár, elnök, Orvostudományi Doktori Tanács
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós elnök, DÖK
•	Dr. Nagy János egyetemi tanár, Agrártudományi Habilitációs Bizottság
•	Dr. Paragh György egyetemi tanár, Orvostudományi Habilitációs Bizottság
•	Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár, elnök, Természettudományi Doktori Tanács 

(2015. június 23–ig)
•	Dr. Fazekas István egyetemi tanár, Természettudományi Doktori Tanács (2015. 

július 1-jétől)
•	Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, elnök, Agrártudományi Doktori Tanács 
•	Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
•	Dr. S. Varga Pál egyetemi tanár, elnök, Bölcsészettudományi Doktori Tanács 

(2015. június 30-ig)
•	Dr. Hoffmann István egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Doktori Tanács 

(2015. július 1-jétől)
•	Dr. Pethő Attila egyetemi tanár, Műszaki Tudományi Habilitációs Bizottság
•	Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Habilitációs Bi-

zottság

Külső tagok:
•	Dr. Buday László, Semmelweis Egyetem
•	Dr. Fülöp Zsolt, MTA Atommagkutató Intézet
•	Dr. Gaál Botond, DRHE
•	Dr. Greiner István, Richter Gedeon Nyrt. (2015. június 30-ig)
•	Dr. Wölfling János egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem (2015. július 

1-jétől)
•	Dr. Jolánkai Márton, Szent István Egyetem
•	Dr. Toldi József, Szegedi Tudományegyetem
•	Dr. Vigh László, Semmelweis Egyetem
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•	Böszörményi Éva hivatalvezető, FOK
•	Fróna Judit hivatalvezető, GTK
•	Dr. Nagy Éva hivatalvezető, GYFK
•	Nagyné Vaszily Mária irodavezető, GYTK
•	Kálmán Mariann ügyvivő-szakértő, IK
•	Gellén Anikó igazgatási osztályvezető, KTK (A KTK és a GVK 2014. augusztus 

1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli képvisele-
téről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott döntést.)

•	Mocsáriné dr. Fricz Julianna hivatalvezető, MÉK
•	Siposné dr. Bíró Noémi hivatalvezető, MK
•	Nagy-Belgyár Zsuzsa oktatásszervezési osztályvezető, NK
•	Csománé Tóth Katalin hivatalvezető, TTK
•	 Izbéki Gabriella titkárságvezető, ZK
•	Keresztes Gergő Márk hallgató, DEHÖK alelnök, ÁJK

Az Informatikai Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Bács Zoltán kancellár, Kancellária

Társelnök:
•	Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán, ÁOK

Titkár:
•	Tóth Attila informatikai vezető

Tagok:
•	Kecskés Gábor gazdasági igazgató, KK (2015. február 5-ig)
•	Dr. Hajdu András egyetemi docens, IK (2015. február 5-ig)
•	Guthy Zsolt számítástechnikai munkatárs, ATK (2015. február 5-ig)
•	Pozsonyi Zoltán gazdasági igazgató
•	Karácsony Gyöngyi főigazgató, DEENK (2015. február 5-ig)
•	Arnóczki Tamás egyetemi hallgató, IK (2015. február 5-ig)
•	Dr. Fazekas Attila egyetemi docens, IK (2015. február 6-tól)
•	Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár, ÁOK (2015. február 6-tól)
•	Karányi Zsolt, ÁOK (2015. február 6-tól)
•	Dr. Vincze Szilvia igazgató, VIR Központ (2015. február 6-tól)
•	Dr. Mészáros József kabinetfőnök, Rektori-Kancellári Kabinet (2015. február 

6-tól)

Az Etikai Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Farkas Etelka egyetemi tanár, professor emerita, TTK 

Titkár: 
•	Dr. Matúz Éva ügyvéd, a DE jogi képviselője (2015. április 30-ig)
•	Dr. Vizler Vanda jogtanácsos, Rektori Hivatal (2015. május 1-jétől)

Tagok:
•	Dr. Matesz Klára egyetemi tanár, FOK 
•	Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán, ÁOK 
•	Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, BTK 
•	Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, MÉK
•	Dr. Darabos Éva egyetemi docens, tanszékvezető, GTK
•	Bognár István Ádám hallgató, DEHÖK elnökhelyettes, TTK
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós doktorandusz, DÖK elnök
•	Hamar Attila hallgató, DEHÖK alelnök, ÁOK
•	Vincze Éva hallgató, MÉK DEHÖK alelnök (2015. február 5-ig)
•	Körösparti Péter hallgató, DEHÖK elnök, BTK (2015. február 6-tól)

Az Igazgatási Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Mészáros József kabinetfőnök, Rektori-Kancellári Kabinet

Társelnökök: 
•	Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató, Oktatási Igazgatóság
•	Dr. Rőfi Mónika hivatalvezető, Rektori Hivatal

Tagok:
•	Tóthné Kiss Erzsébet hivatalvezető, Agrártudományi Központ, Főigazgatói Hi-

vatal
•	Szendrei Erika irodavezető, Klinikai Központ, Főigazgatói Hivatal
•	Pálné dr. Juhász Edit hivatalvezető, ÁJK
•	 Juhász Katalin igazgatási osztályvezető, ÁOK
•	Dr. Nemes Zoltánné igazgatási osztályvezető, BTK
•	Páll Andrea hivatalvezető, EK (2014. december 11-ig)
•	Máthé Katalin mb. hivatalvezető, EK (2014. december 12-től)
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Tagok:
•	Dr. Fónai Mihály egyetemi docens, ÁJK
•	Dr. Husi Géza főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes, MK
•	Ujhelyi Mária egyetemi docens, KTK (2015. február 5-ig)
•	Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető, GTK (2015. február 

6-tól)
•	Dr. Benkő Orsolya osztályvezető, Rektori-Kancellári Kabinet Oktatói-kutatói 

Humánpolitikai Osztály
•	Dr. Megyeri Attila egyetemi adjunktus, ÁOK
•	Papp Attila ügyvivő-szakértő, VIR Központ
•	Gyöngyösi Tamás hallgató, GYTK
•	Gyurkó Zsombor hallgató, MÉK
•	Molnár József hallgató, MK

A Művészeti és Közművelődési Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár, ZK 

Titkár:
•	Pilishegyi Péter igazgató, HKSZK

Tagok:
•	Dr. Fürjné Rádi Katalin, ATK 
•	Dr. Oláh Éva professzor emerita, ÁOK 
•	Nagy Józsefné főiskolai tanársegéd, EK
•	Tornyi Zsuzsa tanársegéd, GYFK
•	Dr. Kovács Péter főiskolai docens, MK
•	Dr. Posta József egyetemi tanár, TTK
•	Dr. Váradi Judit főiskolai docens, ZK
•	Dr. Rőfi Mónika hivatalvezető, Rektori Hivatal
•	Pauliczki Balázs hallgató, ÁOK (2014. szeptember 25-ig) 
•	Orosz Tünde kari HÖK elnök, ÁOK (2014. szeptember 26-tól)
•	Gál Zsófia hallgató, TTK (2015. február 5-ig)
•	Sándor Attila hallgató, BTK (2015. február 6-tól)
•	Bújnóczki Blanka hallgató, MÉK (2014. szeptember 25-ig)
•	Vincze Éva DEHÖK alelnök, MÉK (2014. szeptember 26-tól)
•	Dancs Ágnes munkatárs, Professzori Klub 

A Könyvtár és Kiadói Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Jávor András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes 

Társelnök:
•	Karácsony Gyöngyi főigazgató, DEENK

Tagok: 
•	Dr. Fodor László egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁJK
•	Dr. Szöllősi János egyetemi tanár, intézetvezető, ÁOK 
•	Dr. Tóth Valéria egyetemi docens, BTK 
•	Dr. Semsei Imre dékán, EK (2014. november 17-ig)
•	Dr. Kiss János tudományos dékánhelyettes, EK (2014. december 12-től)
•	Dr. Kelentey Barna adjunktus, FOK 
•	Dr. Bai Attila egyetemi docens, GTK 
•	Dr. Hovánszki Jánosné főiskolai tanár, dékáni tanácsadó, GYFK
•	Dr. Kovácsné dr. Bácskay Ildikó adjunktus, GYTK
•	Dr. Aszalós László egyetemi docens, IK
•	Barizsné Hadházi Edit adjunktus, KTK (A KTK és a GVK 2014. augusztus 

1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli képvisele-
téről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott döntést.)

•	Dr. Tamás János egyetemi tanár, intézetvezető, MÉK
•	Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár, tanszékvezető, MK
•	Dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens, dékánhelyettes, tanszékvezető, NK
•	Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár, dékánhelyettes, TTK
•	Dr. Molnárné dr. Török Ágnes főiskolai docens, ZK
•	Balogh Zsolt hallgató, kari HÖK elnök, BTK HÖK

A Minőségfejlesztési Bizottság tagjai

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

Társelnök: 
•	Dr. Balatoni Ildikó koordinációs igazgató, Rektori-Kancellári Kabinet Koordi-

nációs Igazgatóság
•	Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, TTK
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•	Erdei Regina hallgató, GTK
•	Drevenyák Eszter hallgató, DEDHK alelnök, GTK (2014. szeptember 26-tól)
•	Virga József hallgató, ÁOK
•	Dr. Lánczi Levente István doktorandusz, DÖK (2014. szeptember 25-ig)
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós DÖK képviselő (2014. szeptember 26-tól)

Az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottságának tagjai

Elnök:
•	Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

Titkár:
•	Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató, Oktatási Igazgatóság

Szavazati joggal rendelkező tagok:
•	Dr. Maticsák Sándor tanárképzési főigazgató (2014. szeptember 26-tól)
•	Dr. Bánfalvi Attila dékánhelyettes, NK
•	Dr. Erdey László oktatási dékánhelyettes, GTK
•	Dr. Fazekas Attila oktatási dékánhelyettes, IK
•	Dr. Forisek Péter oktatási dékánhelyettes, BTK
•	Dr. Halmos Gábor mb. dékán, GYTK
•	Hovánszki Jánosné dr. mb. dékánhelyettes, GYFK
•	Dr. Husi Géza oktatási dékánhelyettes, MK
•	Dr. Juhász Csaba oktatási dékánhelyettes, MÉK
•	Dr. Kun Ferenc oktatási dékánhelyettes, TTK
•	Dr. Papp Zoltán oktatási dékánhelyettes, ÁOK
•	Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes, EK
•	Dr. Szikora Veronika oktatási dékánhelyettes, ÁJK
•	Dr. Tarnóczi Tibor oktatási dékánhelyettes, GVK (A KTK és a GVK 2014. au-

gusztus 1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli 
képviseletéről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott 
döntést.)

•	Dr. Tornai István oktatási dékánhelyettes, FOK
•	Dr. Váradi Judit dékánhelyettes, ZK
•	Pilishegyi Péter igazgató, HKSZK
•	Balogh Zsolt hallgató, BTK HÖK
•	Sass Péter hallgató, TTK HÖK

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagjai

Elnök:
•	Csiba László egyetemi tanár, ÁOK 

Társelnök:
•	Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár, FOK 

Titkár:
•	 Jánosy Orsolya irodavezető, Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs Igazga-

tóság Nemzetközi Iroda

Tagok: 
•	Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens, dékánhelyettes, ÁJK
•	Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár, ÁOK
•	Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár, dékánhelyettes, BTK
•	Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár, EK
•	Dr. Bágyi Kinga adjunktus, FOK
•	Dr. Popp József egyetemi tanár, dékánhelyettes, GVK (A KTK és a GVK 2014. 

augusztus 1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli 
képviseletéről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott 
döntést.)

•	Dr. Felföldi János egyetemi docens, GTK (2015. február 6-tól)
•	Dr. Szabóné Túri Judit német referens, GYFK
•	Dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár, tanszékvezető, GYTK
•	Bodroginé Dr. Zichar Mariann adjunktus, IK
•	Dr. Gáll József egyetemi docens, KTK (A KTK és a GVK 2014. augusztus 

1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli képvisele-
téről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott döntést.)

•	Dr. Stündl László egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes, MÉK
•	Dr. Tiba Zsolt főiskolai tanár, tanszékvezető, MK
•	Dr. Zsuga Judit egyetemi docens, NK
•	Dr. Radics Zsolt dékáni tanácsadó, TTK
•	Zilinyiné Ujvárosi Andrea művésztanár, ZK
•	 Jánosy Orsolya irodavezető, Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs Igazga-

tóság Nemzetközi Iroda 
•	Dr. Jenei Attila egyetemi docens, igazgató, NOKK
•	Rudolf Nóra hallgató, ÁOK
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Tagok:
•	Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár, dékán, ÁJK
•	Dr. Balla György egyetemi tanár, akadémikus, ÁOK
•	Dr. Papp Klára egyetemi tanár, dékán, BTK
•	Dr. Semsei Imre tudományos tanácsadó, dékán, EK
•	Dr. Tornai István egyetemi docens, tanszékvezető, FOK
•	Dr. Pető Károly egyetemi tanár, intézetvezető, dékán, GTK
•	Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár, dékán, GYFK
•	Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár, GYTK
•	Dr. Fazekas István egyetemi tanár, IK
•	Dr. Kapás Judit egyetemi tanár, dékán, KTK (A KTK és a GVK 2014. augusztus 

1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli képvisele-
téről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott döntést.)

•	Dr. Komlósi István egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, MÉK
•	Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár, dékán, MK
•	Dr. Balázs Margit egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, NK
•	Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár, dékán, TTK
•	Dr. Karasszon Dezső egyetemi tanár, ZK
•	Dr. Fürjes Gergely doktorandusz, DÖK (2014. szeptember 25-ig)
•	Hamar Attila hallgató, DEHÖK alelnök, ÁOK (2014. szeptember 26-tól)
•	Csiszár Imre hallgató, DEHDK elnökhelyettes
•	Vincze Éva hallgató, DEHÖK alelnök
•	Körösparti Péter PhD hallgató, DEHDK elnök

A Sportbizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Csernoch László egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

Társelnök: 
•	Dr. Jávor András egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
•	Dr. Bács Zoltán egyetemi docens, kancellár

Tagok: 
•	Dr. Nábrádi András egyetemi tanár, GTK
•	Dr. Páll Dénes egyetemi tanár, ÁOK, igazgató, Gyógyszerfejlesztési Koordinációs 

Központ

•	Debreceni Cintia hallgató, ÁJK HÖK (2015. február 6-tól)
•	Färber Eszter hallgató, ÁOK HÖK (2014. szeptember 25-ig)
•	Rehó Bálint hallgató, ÁOK HÖK (2014. szeptember 26-tól)
•	Konyári Erika hallgató, NK HÖK (2014. szeptember 25-ig)
•	Gyarmati Éva hallgató, NK HÖK (2014. szeptember 26-tól)
•	Körösparti Péter hallgató, BTK, DEHÖK
•	Antal Máté hallgató, GTK HÖK
•	Csont István hallgató, IK HÖK
•	Vincze Éva hallgató, MÉK, DEHÖK
•	Csorba Ákos hallgató, EK HÖK (2014. szeptember 25-ig)
•	 Jakab Attila hallgató, EK HÖK (2014. szeptember 26-tól)
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós doktorandusz, DÖK
•	Török Ádám hallgató, GYFK HÖK
•	Boldizsár Zsolt hallgató, ZK HÖK
•	Drevenyák Eszter hallgató, KTK HÖK (A KTK és a GVK 2014. augusztus 

1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli képvisele-
téről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott döntést.)

•	Gyöngyösi Tamás hallgató, GYTK HÖK
•	Váradi Ádám hallgató, MK HÖK
•	 Jenei Balázs hallgató, FOK HÖK
•	Gócza Ágnes hallgató, DEHÖK alelnök, ÁJK
•	Csiszár Imre doktorandusz, BTK, DEHÖK (2015. február 5-ig)

A Promóciós Bizottság tagjai

Elnök:
•	Dr. Joó Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, TTK

Társelnökök:
•	Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁJK
•	Dr. Fésüs László akadémikus, egyetemi tanár, ÁOK 
•	Dr. Nagy János egyetemi tanár, MÉK 

Titkár:
•	Dr. Benkő Orsolya osztályvezető, Rektori-Kancellári Kabinet Oktatói-kutatói 

Humánpolitikai Osztály
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Tagok:
•	Dr. Balogh Judit egyetemi docens, ÁJK
•	Dr. Vereb György egyetemi tanár, ÁOK
•	Dr. Pete László egyetemi docens, tanszékvezető, BTK
•	Dr. Kiss János főiskolai docens, EK
•	Dr. Nagy László fogszakorvos, FOK
•	Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető, GTK
•	Dr. Bocsi Veronika főiskolai docens, GYFK
•	Dr. Gunda Tamás egyetemi tanár, GYTK (2015. június 25-ig)
•	Dr. Csávás Magdolna tanársegéd, GYTK (2015. június 26-tól)
•	Dr. Fazekas István egyetemi tanár, IK
•	Dr. Máté Domícián egyetemi adjunktus, KTK (A KTK és a GVK 2014. au-

gusztus 1-jétől összevonásra került, a létrejött új kar, a GTK ezen testületbeli 
képviseletéről a Debreceni Egyetem Szenátusa 2015. február 5-i ülésén hozott 
döntést.)

•	Dr. Juhász Lajos egyetemi docens, tanszékvezető, MÉK
•	Dr. Husi Géza főiskolai docens, dékánhelyettes, MK
•	Dr. Szűcs Sándor egyetemi docens, NK
•	Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, TTK
•	Dr. Szabó István főiskolai docens, ZK
•	Dr. Münnich Ákos egyetemi tanár, DE Regionális Tehetségpont
•	Dr. Karasszon Dezső egyetemi tanár, Gulyás György Szakkollégium
•	Dr. Bujalos István egyetemi docens, Hatvani István Szakkollégium
•	Ványiné Dr. Széles Adrienn egyetemi adjunktus, Kerpely Kálmán Szakkollégium
•	Demeter József kollégiumvezető, Márton Áron Szakkollégium
•	Dr. Puskás István egyetemi adjunktus, Pálffy István Szakkollégium
•	Dr. Édes István egyetemi tanár, KK főigazgató
•	Dr. Felföldi János egyetemi docens, Tormay Béla Szakkollégium (2015. április 

23-ig)
•	Erdős Zsuzsa PhD hallgató, Kerpely Kálmán Doktori Iskola (2015. április 

24-től)
•	Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin egyetemi docens, Praetor Szakkollégium
•	Dr. Semsei Imre tudományos tanácsadó, dékán, Verzár Frigyes Szakkollégium
•	Gyöngyösi Tamás hallgató, GYTK kari HÖK elnök 
•	Szőke Diána hallgató, GTK kari HÖK elnök 
•	Csiszár Imre hallgató, DEHDK elnökhelyettes, BTK
•	Dr. Balogh László egyetemi docens, DETEP

A Szenátus Bizottságainak tagjai

•	Dr. Muzsnay Zoltán egyetemi docens, TTK 
•	Körösparti Péter hallgató, DEHÖK elnök
•	Bács Bence András hallgató, GTK kari HÖK képviselő
•	Hamar Attila hallgató, DEHÖK alelnök, ÁOK 
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós doktorandusz, DÖK elnök
•	Nagyné Varga Katalin, mb. Sportközpont vezető (2015. február 6-tól)

A Stratégiai Fejlesztési Bizottság tagjai

Elnök: 
•	Dr. Nábrádi András stratégiai rektorhelyettes (2015. április 23-ig)
•	Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár, rektor (2015. április 24-től)

Titkár:
•	Dr. Vizler Vanda jogtanácsos, Rektori Hivatal

Tagok:
•	Dr. Bács Zoltán egyetemi docens, kancellár
•	Dr. Mészáros József kabinetfőnök, Rektori-Kancellári Kabinet
•	Körösparti Péter hallgató, DEHÖK elnök
•	Dr. Földi Enikő stratégiai főigazgató-helyettes, Kenézy Gyula Kórház és Rende-

lőintézet
•	Vámosi Gábor igazgató, ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség
•	Gregán Orsolya ügyvezető, INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügy-

nökség 
•	Dr. Balatoni Ildikó koordinációs igazgató, Rektori-Kancellári Kabinet Koordi-

nációs Igazgatóság

A Tehetségtanács tagjai

Elnök:
•	Dr. Csernoch László egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes

Társelnök:
•	Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes

Titkár:
•	Dr. Varga Zsolt tudományos igazgató, Tudományos Igazgatóság
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A Közalkalmazotti Tanács tagjai
2014. május 29-től

Elnök:
•	Dr.	Szöőr	Árpád	egyetemi	gyakornok,	Általános	Orvostudományi	Kar	Biofizikai 
   és Sejtbiológiai Intézet

Tagok:
•	Andrássy Géza nyelvtanár, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

Turizmus- Vendéglátásmenedzsment Tanszék
•	Dr. Dér Ádám szakorvos, Általános Orvostudományi Kar Onkológiai Intézet  

Sugárterápia Tanszék
•	Dr. Fülöp Péter egyetemi adjunktus, Általános Orvostudományi Kar 

Belgyógyászati Intézet
•	Hajdúné Pénzes Éva kisegítő adminisztrátor, Általános Orvostudományi Kar 

Sebészeti Intézet
•	Haramura Gizella vezető analitikus, Általános Orvostudományi Kar 

Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
•	Kissné Mona Erika klinikai vezető ápoló, Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinika
•	Kovács Csilla asszisztens, Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika
•	Nagy Gizella gyakorló iskolai tanár, DE Arany János Gyakorló Általános Iskolá-

ja
•	Nagy-Belgyár Zsuzsa osztályvezető, Népegészségügyi Kar Oktatásszervezési Osz-

tály
•	Takács István Attila részlegvezető ápoló, Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika
•	Vattai Éva klinikai vezető ápoló, Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati 

Intézet 
•	Zsámboki Judit klinikai vezető ápoló, Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyó-

gyászati Klinika

Póttagok:
•	Dr. Micskeiné dr. Csubák Mária egyetemi docens, Mezőgazdaság-, Élelmiszer- 

tudományi és Környezetgazdálkodási Kar 
•	Dr. Pórszász Róbert egyetemi docens, Általános Orvostudományi Kar
•	Kálmán Mariann ügyvivő-szakértő, Informatikai Kar
•	Orosz-Tóth Katalin asszisztens, Általános Orvostudományi Kar 
•	Petricz Andrea Nikoletta osztályos ápoló, Klinikai Központ Bőrgyógyászati 

Klinika

A Közalkalmazotti Tanács tagjai

•	Mándy Zsuzsanna referens, Tudományos Igazgatóság
•	Dr. Szerepi Sándor főiskolai docens, Lippai Balázs Roma Szakkollégium

Tanácskozási jogú tagok együttműködési megállapodás alapján:
•	Uhrin Anikó igazgató, Wáli István Református Cigány Szakkollégium
•	Márkus Zsuzsanna szakkollégium vezető-helyettes, Boldog Terézia Katolikus 

Szakkollégium

A Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács tagjai

Elnök:
•	Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, MÉK 

Társelnök: 
•	Dr. Csernoch László egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes 
•	Dr. Kertész András akadémikus, egyetemi tanár, BTK 

Titkár:
•	Dr. Varga Zsolt tudományos igazgató, Tudományos Igazgatóság

Tagok:
•	Dr. Gaál István egyetemi tanár, TTK
•	Dr. Nagy János egyetemi tanár, MÉK 
•	Dr. Gergely Pál akadémikus, egyetemi tanár, ÁOK 
•	Dr. Joó Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, TTK 
•	Dr. Trócsányi Zoltán egyetemi tanár, TTK 
•	Dr. Séllei Nóra Katalin egyetemi tanár, BTK 
•	Dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes, BTK 
•	Dr. Virág László egyetemi tanár, ÁOK 
•	Csiszár Imre doktorandusz, elnökhelyettes, BTK DEHÖK (2015. február 5-ig)
•	Dr. Kőmíves Péter Miklós doktorandusz, DÖK elnök (2015. február 6-tól)
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A Debreceni Egyetem a statisztikák tükrében
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Beszámoló a Szenátus munkájáról

Beszámoló a Szenátus munkájáról

A Debreceni Egyetem Szenátusa által elfogadott és módosított szabályzatok

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2014. augusztus 28-án 14 órakor lezárult 
elektronikus szavazása során hozott határozata
•	1/2014. (VIII. 28.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti köz-

nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában fog-
laltak alapján a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a 
2014/2015-ös tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai és 
kollégiumi csoportok számát a következők szerint határozza meg; továbbá - fi-
gyelemmel a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésében előírtakra - engedélyezi 
a törvény 4. számú mellékletében megállapított osztály, csoport maximális lét-
számtól való eltérését az alábbiak szerint:

1. Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
a.) Óvoda: 10 csoport
b.) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel engedélyezi 
egy nagy csoport és két középső csoport maximális gyermeklétszámának 
legfeljebb 20%-kal történő emelését. 

2. Debreceni Egyetem Óvodája
a.) Óvoda: 8 csoport
b.) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel engedélyezi 
egy kis csoport és két középső csoport maximális gyermeklétszámának legfeljebb 
20%-kal történő emelését. 

3. Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
a.) 1 évfolyam: 3 osztály
 2. évfolyam: 3 osztály
 3. évfolyam: 3 osztály
 4. évfolyam: 3 osztály
 5. évfolyam: 3 osztály
 6. évfolyam: 4 osztály
 7. évfolyam: 3 osztály
 8. évfolyam: 3 osztály
b.) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel az 1.a, 
1.c, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 6.a osztályokban engedélyezi a maximális tanulólétszám-
nak legfeljebb 20%-kal történő emelését. 

4. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
a.) 1 évfolyam: 3 osztály
 2. évfolyam: 3 osztály
 3. évfolyam: 3 osztály
 4. évfolyam: 3 osztály
 5. évfolyam: 4 osztály
 6. évfolyam: 4 osztály
 7. évfolyam: 3 osztály
 8. évfolyam: 4 osztály
b.) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel az 1.a, 1.b, 
1.c, 2.a, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 6.a, 6.b, 6.d, 7.b osztályokban engedélyezi a maximális 
tanulólétszámnak legfeljebb 20%-kal történő emelését. 

5. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
a.) 
Négy évfolyamos
 9. évfolyam: 2 osztály
 10. évfolyam: 2 osztály
 11. évfolyam: 2 osztály
 12. évfolyam: 2 osztály
Öt évfolyamos
 9. évfolyam: 2 osztály
 10. évfolyam: 1 osztály
 12. évfolyam: 1 osztály
 13. évfolyam: 1 osztály
Hat évfolyamos
 7. évfolyam: 2 osztály
 8. évfolyam: 2 osztály
 9. évfolyam: 2 osztály
 10. évfolyam: 2 osztály
 11. évfolyam: 2 osztály
 12. évfolyam: 2 osztály
b.) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel a négy 
évfolyamos 9.c, 9.d, 11.d; az öt évfolyamos 9.e, 9.ny, 10.e, 12.e.; a hat évfolya-
mos 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.b, 11.b osztályokban engedélyezi a maximális 
tanulólétszámnak legfeljebb 20%-kal történő emelését. 
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6. Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gim-
náziuma és kollégiuma
a.) 
Gimnázium
Négy évfolyamos
 9. évfolyam: 1 osztály
 10. évfolyam: 1 osztály
 11. évfolyam: 1 osztály
Hat évfolyamos
 10. évfolyam: 1 osztály
 11. évfolyam: 1 osztály
Szakközépiskola
Négy évfolyamos
 9. évfolyam: 3 osztály
 10. évfolyam: 3 osztály
 11. évfolyam: 3 osztály
 12. évfolyam: 3 osztály
Öt évfolyamos
 9. évfolyam: 1 osztály
 10. évfolyam: 1 osztály
 12. évfolyam: 1 osztály
 13. évfolyam 1 osztály
Érettségi utáni szakképzés
 13. évfolyam: 1 osztály
 14. évfolyam: 1 osztály
Kollégium
6 kollégiumi csoport

b.) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel az intéz-
mény szakközépiskolai intézményegységben a négy évfolyamos 9.c, 9.d,; az öt 
évfolyamos 9.a osztályokban engedélyezi a maximális tanulólétszámnak legfel-
jebb 20%-kal történő emelését. 

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2014. szeptember 25-i ülésének határo-
zatai
•	1/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 

Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája intézményvezető-helyettes 
(magasabb vezető) beosztás ellátására Pappné Katona Ilona pályázatát rangso-
rolja az első helyre. A megbízás 2014. október 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

•	2/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Semsei Imre 
pályázatát rangsorolta az első helyre a tudományos tanácsadói beosztásra be-
nyújtott pályázatok közül.

•	3/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetemi Ok-
tatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága összetételét az előterjesztés szerinti személyi 
változtatással elfogadta. A jelen határozat 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

•	4/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Bozsváriné Vetési 
Ágnest és Dr. Csubák Máriát a Szenátus Esélyegyenlőségi Bizottsága szavazati 
jogú tagjává választotta. A határozat 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

•	5/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az elő-
terjesztést a Tehetségtanács új tagjának megválasztására.

•	6/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerinti SZMSZ módosítást, illetve az egységes szerkezetű SZMSZ-t 
elfogadta. A módosítás 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

•	7/A/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a ja-
vaslatot az Általános Orvostudományi Kar működési rendjének (DE SZMSZ 5. 
sz. melléklet) módosítására. A rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek ha-
tályba.

•	7/B/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a ja-
vaslatot az Egészségügyi Kar működési rendjének (DE SZMSZ 5. sz. melléklet) 
módosítására. A rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba. 

•	7/C/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a javaslatot a 
Gazdaságtudományi Kar működési rendjének (DE SZMSZ 5. sz. melléklet) 
módosítására. A rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	7/D/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa azzal az elté-
réssel fogadta el a javaslatot a Népegészségügyi Kar működési rendjének (DE 
SZMSZ 5. sz. melléklet) módosítására, hogy Egészségügyi Vezetői Utánpótlás-
képző Központ helyett Egészségügyi Vezetői Utánpótlásképző Részleg létesül. A 
rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba. 

•	8/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Szenátusa bizottságainak összetételét az előterjesztés szerinti személyi 
változtatással (hallgatói tagok megválasztása) elfogadta. A jelen határozat 2014. 
szeptember 26-án lép hatályba. 

•	9/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az elő-
terjesztést „A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” 7. számú 
mellékletének módosítására, azzal a kiegészítéssel, hogy a Térítéses Betegellátási 
Központ helyett a Klinikai Medhotel elnevezést alkalmazzák erre a szervezeti 
egységre.
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•	10/A/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az 
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról szóló szabályzat” ÁOK kari mellékletének 
módosítását. A módosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	10/B/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az 
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról szóló szabályzat” FOK kari mellékletének 
módosítását. A módosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	11/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az elő-
terjesztést „A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a Debreceni Egyetemen” 
című szabályzat módosítására azzal, hogy a Térítéses Betegellátási Központ he-
lyett a Klinikai Medhotel elnevezést alkalmazzák erre a szervezeti egységre.

•	12/A/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ÁOK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	12/B/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata FOK kari mellékletének 
módosítását. A módosított rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek ha-
tályba.

•	12/C/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata GTK kari mellékletének 
módosítását. A módosított rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek ha-
tályba.

•	12/D/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata IK kari mellékletének mó-
dosítását. A módosított rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	12/E/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ZK kari mellékletének mó-
dosítását. A módosított rendelkezések 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	13/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta A Deb-
receni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata 7. sz. mellékletét (kari 
kiegészítő rendelkezések) azzal, hogy 2014. szeptember 26-án lép hatályba. A 
szabályzat 7. sz. mellékletének VI. fejezete (Közgazdaság- és Gazdaságtudományi 
Kar) törlésre kerül.

•	14/A/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
javaslatot az „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Deb-
receni Egyetemen” című szabályzat törzsrészének módosítására azzal, hogy a mó-
dosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba. 

•	14/B/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
javaslatot az „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Deb-
receni Egyetemen” című szabályzat ÁOK kari mellékletének módosítására azzal, 
hogy a módosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	14/C/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
javaslatot az „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Deb-
receni Egyetemen” című szabályzat FOK kari mellékletének módosítására azzal, 
hogy a módosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	14/D/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
javaslatot az „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Deb-
receni Egyetemen” című szabályzat IK kari mellékletének módosítására azzal, 
hogy a módosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	15/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Iratkezelési szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint.  A módosítások 2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	16/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Habilitációs Szabályzat 6. számú módosítását. Rendelkezései 
2014. szeptember 26-án lépnek hatályba.

•	17/2014. (IX.25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a javas-
latot a Tehetségszabályzat módosítására.

•	18/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a 
Közgazdaság-tudományi doktori iskola megszüntetését 2014. december 31-i ha-
tállyal.

•	19/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság intézményi akkreditációs értéke-
lésének minőségfejlesztési ajánlásaira tett intézkedések, ütemterv összefoglaló 
jelentés készítésére a Debreceni Egyetem intézkedési terve alapján” című előter-
jesztést.

•	20/A/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
jogvédelmi szakértő mesterszak létesítését és indítását az ÁJK-n.

•	20/B/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
marketing mesterszak indítását a GTK-n.

•	20/C/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
hulladékgazdálkodás MSc létesítését és indítását magyar és angol nyelven a 
MÉK-en.

•	21/A/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
francia nyelv és kultúra osztatlan tanárszak indítását a BTK-n.

•	21/B/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
holland nyelv és kultúra osztatlan tanárszak indítását a BTK-n.
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•	21/C/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az 
olasz nyelv és kultúra osztatlan tanárszak indítását a BTK-n.

•	22/A/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
sportjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítását az ÁJK-n.

•	22/B/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
sportjogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítását az 
ÁJK-n.

•	22/C/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az 
angol-magyar társadalomtudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak 
létesítését és indítását a BTK-n.

•	23/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta gépész-
mérnöki alapszak járműipari folyamattervező specializáció indítását az MK-n. 

•	24/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az elő-
terjesztést a Debreceni Egyetem Versenyeztetési Szabályzat módosítására.

•	25/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az elő-
terjesztést a Debreceni Egyetem Vagyongazdálkodási Szabályzat módosítására.

•	26/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja a 
Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. egyetemi tulajdonú 
üzletrészének névértéken történő értékesítését.

•	27/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja a 
Pharmatom Hungaria Kft.-vel történő tagi kölcsönszerződés megkötését.

•	28/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárul az 
OTP Bank Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításához, feljo-
gosítja a rektort annak aláírására.

•	29/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa utólagosan jóvá-
hagyta a Changshu Institute of Technology-val megkötött együttműködési meg-
állapodást.

•	30/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetemmel kötött együttműködési megálla-
podás módosítását.

•	31/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Imre László részére a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért Díj kitüntetés adomá-
nyozását.

•	32/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
szerint elfogadta a Tanárképzési Kollégium összetételét az elnök és a tagok sze-
mélyéről hozott döntésével. A határozat 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

•	33/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az 
előterjesztés szerinti szándéknyilatkozatban foglalt előkészítő együttműködést 
a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Wizz Air Hungary Kft.-vel és a 

Pharma-Flight Kft.-vel. A szándéknyilatkozatban foglalt, a Debreceni Egyetem 
által vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló tevékenység irányítására és koor-
dinálására felkéri Dr. Jávor András általános rektorhelyettest.

•	34/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa visszavonja a 
REOF Kft. üzletrészének megvásárlásáról döntő 75/2014. (VI. 26.) sz. határo-
zatát.

•	35/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult az 
együttműködési megállapodás megkötéséhez a Belgorodi Mezőgazdasági Akadé-
miával, feljogosítja a rektort, illetve a gazdasági főigazgatót annak aláírására.

•	36/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a 
Debreceni Egyetem Közalkalmazotti Szabályzatát.

•	37/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” 6. számú mellékletének mó-
dosítását.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2014. október 22-én indult, és október 
30-án 12 órakor lezárult elektronikus szavazása során hozott határozatok
•	1/2014. (X. 30.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa kinyilvánítja a 

Debreceni Egyetem politikai semlegességét, függetlenségét. Ebből adódóan nem 
járul hozzá a területén politikai kampány folytatásához, illetve bármelyik párthoz 
vagy társadalmi szervezethez kapcsolódó politikai rendezvény megtartásához. 
A tilalom egyaránt vonatkozik a saját szervezeti egységek, a területet bármilyen 
jogcímen igénybe vevők, valamint a külső megrendelők által szervezett politikai 
rendezvényekre is. A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, 
azzal, hogy a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

•	2/2014. (X. 30.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyja Dr. 
Bujdosó Gyöngyi egyetemi adjunktus, Dr. Csatár Péter egyetemi adjunktus, Dr. 
Chrappán Magdolna főiskolai docens, Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, oktatók 
óraadói tevékenységét a Partiumi Keresztény Egyetemen, a 2014/2015. tanév 
második félévében.

•	3/2014. (X. 30.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. Ba-
latoni Ildikó stratégiai fejlesztési bizottsági tagságát. A határozat 2014. október 
31. napján lép hatályba.

•	4/2014. (X. 30.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollé-
giuma intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Kovács Árpádné 
Molnár Judit pályázatát rangsorolja az első helyre.
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A Debreceni Egyetem Szenátusának 2014. december 11-i ülésének határozatai
•	1./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 

lentebb felsorolt alapképzési szakok 2015. szeptembertől duális képzési for-
mában történő indítására benyújtott előterjesztést az alábbiak szerint:

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar:
állattenyésztő mérnöki   2-5 fő
élelmiszermérnöki    2-5 fő
kertészmérnöki    2-5 fő
környezetgazdálkodási agrármérnöki 2-5 fő
mezőgazdasági mérnöki   2-5 fő
növénytermesztő mérnöki   2-5 fő

Műszaki Kar:
gépészmérnöki     36 fő

•	Az egyetem a vállalatok által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív 
besorolási döntést, a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően – átsorolja a 
duális képzési formájú szakokra.

•	2./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetébe meghirdetett 
egyetemi tanári állásra benyújtott pályázatokat a következőképp rangsorolta: 1. 
hely Dr. Nagy Beáta Erika, 2. hely Molnárné dr. Kovács Judit.

•	3./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollé-
giuma intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Kunkli 
Erzsébet pályázatát rangsorolja az első helyre.

•	4./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Sárvári Mihály számára professor emeritus cím adományozását.

•	4./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
Dr. Sailer Kornél számára professor emeritus cím adományozását 2015. január 
1-jétől.

•	4./C/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Tóth Imre számára professor emeritus cím adományozását 2015. március 7-től.

•	5./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Kiss Jánost 
(Egészségügyi Kar) a Szenátus Könyvtár és Kiadói Bizottsága szavazati jogú 
tagjává választotta. A határozat 2014. december 12. napján lép hatályba.

•	5./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Máthé Ka-
talint (Egészségügyi Kar) a Szenátus Igazgatási Bizottsága szavazati jogú tagjává 
választotta. A határozat 2014. december 12. napján lép hatályba.

•	6./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerinti SZMSZ módosítást, illetve az egységes szerkezetű SZMSZ-t 
elfogadja. A módosítások 2015. január 1-jén lépnek hatályba.

•	7./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú mellékletében az Egész-
ségügyi Kar Működési Rendjét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. A 
módosítások 2014. december 12. napján lépnek hatályba.

•	8./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú mellékletének mó-
dosítását. Az elfogadott módosítás 2015. január 1. napján lép hatályba. 

•	9./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a „A 
Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” 7. számú mellékletének 
módosítását. A módosítások 2014. december 12-én lépnek hatályba.

•	10./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a Debreceni Egyetemen” című sza-
bályzat módosítását. A módosítások 2014. december 12-én lépnek hatályba.

•	11./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az 
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról szóló szabályzat” függeléke ÁJK kari mel-
léklettel történő kiegészítését. A rendelkezések 2014. december 12-én lépnek ha-
tályba.

•	11./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „Az 
egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről 
és egyéb foglalkoztatási szabályokról szóló szabályzat” függeléke TTK kari mel-
lékletének módosítását. A rendelkezések 2014. december 12-én lépnek hatályba. 

•	12./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az „Egyetemi 
kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen” 
című szabályzat törzsrészének módosítását elfogadta. A módosítások 2014. de-
cember 12. napján lépnek hatályba. 

•	12./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
„Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat ÁOK kari mellékletének módosítását. A rendelkezések 
2014. december 12-én lépnek hatályba.

•	12./C/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
„Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat GYFK kari mellékletének módosítását. A rendelkezések 
2014. december 12-én lépnek hatályba.

•	13./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata” IK kari mellékletének mó-
dosítását. A rendelkezések 2014. december 12-én lépnek hatályba. 

•	13./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata” ZK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2014. december 12-én lépnek hatályba.
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•	14./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata” módosítását. A mó-
dosítások 2015. január 1-jén lépnek hatályba.

•	15./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a 
Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata 15. számú módosítását. A módosítások 
2014. december 12-én lépnek hatályba. 

•	16./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a 
Debreceni Egyetem Etikai Kódexének előterjesztés szerinti módosítását. 

•	17./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
„Debreceni Egyetem Kiadói Szabályzata” című szabályzatot. A szabályzat 2015. 
január 1-jén lép hatályba. A „Debreceni Egyetem Kiadói Szabályzata” hatályba 
lépésével egyidejűleg a „Debreceni Egyetemi Kiadó Működési Rendje” című sza-
bályzat hatályát veszti.

•	18./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzatát, melynek 
rendelkezései 2014. december 12. napjától kezdődően alkalmazandóak.

•	19./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem 2014/2015. évi Minőségfejlesztési Tervét. 

•	20./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Debreceni Egyetem Minőségügyi Kézikönyvét.

•	21./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság intézményi akkreditációs értékelé-
sének minőségfejlesztési ajánlásaira készült összefoglaló jelentést.

•	22./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
politológia mesterképzési szak indítását a BTK-n. 

•	22./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
gépészmérnöki mesterképzési szak indítását az MK-n.

•	22./C/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
sportmérnöki mesterképzési szak létesítését és indítását az MK-n.

•	23./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
pszichológia alapképzési szak indítását angol nyelven a BTK-n.

•	23./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
műszaki menedzser alapképzési szak indítását angol nyelven az MK-n.

•	24./A/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
vallási turizmus területen turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak 
indítását a BTK-n. 

•	24./B/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
környezetgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak indítását az 
MK-n.

•	24./C/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak in-
dítását az MK-n.

•	24./D/2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető szakirányú továbbképzési szak léte-
sítését és indítását angol nyelven az MK-n. 

•	25./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdál-
kodási Karának Tanácsa által a Szent István Egyetemmel közös képzésben meg-
valósuló vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak indí-
tására benyújtott előterjesztést.

•	26./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem elfogadta a Gazdaságtudo-
mányi Kar képzési programjában szereplő tantervek módosítását. 

•	27./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa utólagosan jó-
váhagyta a Mongolian University of Life Sciences-szel (Mongólia) kötött együtt-
működési megállapodást.

•	28./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta az 
Almaty Technological University-vel (Kazahsztán) kötendő együttműködési 
megállapodást.

•	29./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
Debreceni Egyetem együttműködő tagként történő belépését a Jedlik Ányos 
Klaszterbe.

•	30./2014. (XII. 11.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel kötendő együttműködési 
megállapodást.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. február 5-i ülésének határozatai
•	1/A/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Fónai Mihály 

egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	1/B/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta 

Dr. Kisvárday Zoltán számára az egyetemi tanári cím adományozását.
•	1/C/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Nagy Péter 

egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	1/D/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Szűcs Gab-

riella egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	1/E/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Csanádi 

Zoltán egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	1/F/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Semsei Imre 

egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
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•	1/G/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Dezső Balázs 
egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	1/H/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Borbás 
Anikó egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	1/I/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Halász Gábor 
egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	1/J/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Vaszil György 
egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	1/K/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Husi Géza 
egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	1/L/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Szűcs Edit 
egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	1/M/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Lente Gábor 
egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

•	2/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Andor 
Anikó Ybl-díjas táj- és kertépítész mérnök részére címzetes egyetemi tanári cím 
adományozását.

•	3/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta Si-
kolya Kinga felterjesztését kitüntetéses (Promotio sub auspiciis Praesidentis Rei 
Publicae) doktorrá avatásra.

•	4/2015. (II.05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
szerint az állandó bizottságok összetételét a tagok személyéről hozott döntésével 
elfogadta. A határozat 2015. február 6-án lép hatályba.

•	5/A/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta, hogy 
jelen ülésén döntsenek arról, hogy három rektorhelyettesnél, illetve karonként 
három dékánhelyettesnél több szükséges-e a Debreceni Egyetemen.

•	5/B/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta, hogy 
a Szervezeti és Működési Szabályzat 23. § (1) bekezdésében „A rektort mun-
kájában rektorhelyettesek segítik.” mondat helyett „A rektort munkájában álta-
lános, oktatási és tudományos rektorhelyettes segíti.” szerepeljen, valamint a 23. 
§ (6) bekezdése - miszerint a rektor különleges esetekben átmeneti időre, ma-
ximum 6 hónapos időtartamra más rektorhelyettesek feladatkörébe nem tartozó 
feladattal rektorhelyettest bízhat meg – törlésre kerüljön; továbbá a Szenátus tá-
mogatta, hogy karonként maximum három dékánhelyettes legyen.

•	5/C/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát az 5/B/2015. (II. 05.) határoza-
tában foglaltakkal, valamint a helyszínen elhangzott módosító indítványokkal 
együtt. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit 2015. február 6. 
napjától kell alkalmazni, amelynek hatályba lépésével egyidejűleg a Debreceni 

Egyetem 2014. február 6. napján 3/2014. (II. 6.) számú határozattal elfogadott 
és többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. A 
jelen szabályzat részét képező, de külön, jelen SzMSz elfogadását megelőzően 
megalkotott szabályzatokban – azok módosítását vagy hatályon kívül helyezését 
megelőző átmeneti időszakban – gazdasági főigazgatón kancellárt, főtitkáron ka-
binetfőnöket kell érteni.

•	6/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Kancel-
lária ügyrendjét azzal a módosítással, hogy a Rektori Titkárság helyett a Rektori 
Hivatal, Dékáni Titkárság helyett Dékáni Hivatal megnevezést kell alkalmazni. 
Az Ügyrend 2015. február 6. napjával lép hatályba. Az Ügyrend hatályba lépé-
sével egyidejűleg a korábban érvényben volt Ügyrend hatályát veszti. A 2015. 
február 4-én érvényben lévő Gazdasági Főigazgatóság Ügyrendjének V.4., va-
lamint X. fejezeteiben meghatározott Fejlesztési Igazgatóságra vonatkozó elő-
írások 2015. április 30-ig maradnak érvényben. 

•	7/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A mun-
káltatói jogkör gyakorlásának a rendje a Debreceni Egyetemen” című szabály-
zatot. A szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba. A szabályzat 
hatályba lépésével egyidejűleg a Szenátus 31/2014. (V. 15.) számú határozatával 
elfogadott, korábban érvényben volt Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje 
című szabályzat hatályát veszti. 

•	8/A/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a „A 
Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” 5. számú mellékletének 
(a Gazdaságtudományi Kar működési rendjének) módosítását. Az elfogadott 
módosítás 2015. február 6. napján lép hatályba. 

•	8/B/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a „A 
Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata” 5. számú mellékletének 
(az Informatikai Kar működési rendjének) módosítását. Az elfogadott módosítás 
2015. február 6. napján lép hatályba.

•	9/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Gazdálkodási Szabályzatát. A szabályzat az elfogadás napját 
követő napon lép hatályba. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Sze-
nátus 12/2014. (II. 06.) számú határozatával elfogadott, korábban érvényben 
volt Gazdálkodási Szabályzat hatályát veszti.

•	10/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem szerződéskötési eljárási rendjét. A szabályzat az elfogadás napját 
követő napon lép hatályba, és azt követően hatályba lépő szerződésekre köte-
lezően alkalmazandó. Jelen szabályzat hatályba lépésével a Szenátus 15/2014 (II. 
06.) sz. határozatával elfogadott Szerződéskötés eljárási rendje hatályát veszti.
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•	11/A/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” ÁJK kari mellékletének mó-
dosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba. 

•	11/B/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” ÁOK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba.

•	11/C/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” BTK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba.

•	11/D/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” EK kari mellékletének mó-
dosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba.

•	11/E/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” FOK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba. 

•	11/F/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” GTK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba. 

•	11/G/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” GYFK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba. 

•	11/H/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” GYTK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba. 

•	11/I/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” IK kari mellékletének mó-
dosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba. 

•	11/J/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” MK kari mellékletének mó-
dosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba.

•	11/K/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról” TTK kari mellékletének 
módosítását. A rendelkezések 2015. február 6-án lépnek hatályba.

•	12/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A Deb-
receni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata” GYTK kari mellékletének mó-
dosítását. Az elfogadott módosítás 2015. február 6. napján lép hatályba.

•	13/A/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta vál-
lalkozásfejlesztés alapképzési szak létesítését és indítását a GTK-n.

•	13/B/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az elhangzott 
módosítással együtt támogatta iskolai szakoktató alapképzési szak létesítését és 
indítását a GYFK-n.

•	14/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta finn 
nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárszak létesítését és indítását a BTK-n.

•	15/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja, hogy 
a Debreceni Egyetem a meglévő 21% tulajdonrésze mellett a 2011. évi CCIV 
törvény 115. § (10) alapján átvegye a Nyíregyházi Főiskola (13%), illetve a 
Szolnoki Főiskola tulajdonrészét (8%) a megyei innovációs pályázati szervezet 
kialakítása érdekében.

•	16/2015. (II. 05.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja, 
hogy a Debreceni Egyetem tárgyalásokat folytasson és annak eredményeként a 
2011. évi CCIV törvény 115. § (10) alapján 100%-os tulajdonrészt szerezzen a 
Campus-Véd 2000 Kft.-ben.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. április 7-én 12 órakor indult, és 
2015. április 9-én 16 órakor lezárult elektronikus szavazása során hozott ha-
tározat
•	1/2015. (IV. 09.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a javas-

latot a Debreceni Egyetem 2015. évi belső gazdálkodási költségvetésében a H 
táblák – Hallgatói előirányzatok felosztására.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. április 23-i ülésének határozatai
•	1/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Horváth László 

főiskolai tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	2/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Dobránszki 

Judit tudományos tanácsadói pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	3/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. Igor 

Robert Blum, Dr. Borbély Péter, Dr. Shinn-Jyh Ding, Dr. Michel Perrier lá-
togató professzori kinevezését.

•	4/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Farkas Hilda, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Kruppa József, Dr. Végvári Zsolt részére 
címzetes egyetemi tanári cím adományozását.

•	5/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Bácsó Sándor részére egyetemi magántanári cím adományozását.

•	6/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Kovács 
László professor emeritus részére Debreceni Egyetem Díszérme adományozását.

•	7/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Jean-Luc 
Fray részére doctor honoris causa cím adományozását.
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•	8/A/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Szilvássy 
Zoltán rektort a Szenátus Stratégiai Fejlesztési Bizottsága elnökévé választotta. A 
határozat 2015. április 24-én lép hatályba. 

•	8/B/2015 (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Felföldi János 
helyett Erdős Zsuzsát a Tehetségtanács tagjává választotta. A határozat 2015. áp-
rilis 24-én lép hatályba. 

•	9/A/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú mellékletének az 
ÁJK-ra, BTK-ra, EK-ra, FOK-ra, GTK-ra, GYFK-ra, GYTK-ra, IK-ra, MÉK-re, 
MK-ra, NK-ra, TTK-ra, ZK-ra vonatkozó részének módosítását. Az elfogadott 
módosítás 2015. április 24. napján lép hatályba.

•	9/B/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa nem támogatta, 
hogy az Általános Orvostudományi Karon a dékánhelyettesek számának négyről 
háromra történő csökkentése csak a jelenlegi dékáni ciklus után, 2017. július 
1-jétől történjen meg.

•	9/C/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú mellékletének az 
ÁOK-ra vonatkozó részének módosítását. Az elfogadott módosítás 2015. április 
24. napján lép hatályba.

•	10/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az ülésen szóban 
elhangzott módosítással elfogadta a Debreceni Egyetem Szolgáltató Egységeinek 
Működési Rendjét, rendelkezéseit 2015. április 24. napjától kell alkalmazni, ha-
tályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Debreceni Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 6. és 7. számú melléklete, a Debreceni Egyetem Ál-
talános Szolgáltató Egységeinek Működési Rendje, illetve a Debreceni Egyetem 
Speciális Szolgáltató Egységeinek Működési Rendje. 

•	11/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
SzMSz 7. számú mellékletét, „A Debreceni Egyetem minőségbiztosítási eljárás-
rendje” című szabályzatot. A szabályzat rendelkezései 2015. április 24. napjától 
kezdődően alkalmazandók.

•	12/A/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
„Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos 
szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról” című 
szabályzat törzsrészének módosítását. A módosítás 2015. április 24. napján lép 
hatályba.

•	12/B/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos 
szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról” című 
szabályzat Gazdaságtudományi Karra vonatkozó kari mellékletét. A kari mel-

léklet rendelkezései 2015. április 24. napján lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg 
a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karra vonatkozó VI. rész, illetve a 
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karra vonatkozó X. rész hatályát veszti.

•	13/A/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
„Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat törzsrészének módosítását. A módosítás 2015. április 
24-én lép hatályba.

•	13/B/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
„Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat Gazdaságtudományi Karra vonatkozó mellékletét. A 
melléklet 2015. április 24-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 
Szabályzat Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karra, valamint a Közgaz-
daság- és Gazdaságtudományi Karra vonatkozó melléklet.

•	13/C/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
„Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat MÉK-re vonatkozó kari mellékletének módosítását. A 
módosítás 2015. április 24-én lép hatályba.

•	14/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az ülésen el-
hangzott módosítással elfogadta a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzata Egészségügyi Karra vonatkozó mellékletének módosítását. A rendelke-
zések 2015. április 24-én lépnek hatályba.

•	15/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
SzMSz 17. számú mellékletének, „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtá-
sának és elbírálásának rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat módosí-
tását. A módosítások 2015. április 24-én lépnek hatályba. 

•	16/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az SzMSz 20. 
számú mellékletének „A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és 
a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok” című 
szabályzat módosítását, illetve az egységes szerkezetű KSZTSZ-t elfogadta. A 
módosítások 2015. április 24-én lépnek hatályba.

•	17/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Szerzői Jogi Szabályzat és Publikációs Irányelvek című szabályzatot. Rendelke-
zéseit 2015. április 24. napjától kell alkalmazni.

•	18/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetemen tárolt vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a 
bennük tárolt személyes adatok védelméről szóló szabályzatot. A szabályzat ren-
delkezései 2015. április 24. napján lépnek hatályba.

•	19/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Közbeszerzési Eljárási Szabályzatát. A szabályzat rendelkezései 
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2015. április 24-én lépnek hatályba. A Közbeszerzési Eljárási Szabályzat hatályba 
lépésével egyidejűleg a Szenátus 11/2005. (III. 24.) számú határozatával elfo-
gadott és többször módosított azonos című szabályzat hatályát veszti.

•	20/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
nemzeti, illetve egyetemi ünnepek és megemlékezések rendje” című szabályzatot. 
A szabályzat rendelkezései 2015. április 24. napjától kezdődően alkalmazandók. 
„A nemzeti, illetve egyetemi ünnepek és megemlékezések rendje” című sza-
bályzat hatályba lépésével egyidejűleg „A Magyar Köztársaság állami ünnepeiről 
szóló 1991. évi VIII. törvényben felsorolt, illetve az egyetemi ünnepek és meg-
emlékezések rendje” című szabályzat hatályát veszti.

•	21/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem vagyonkezelésében lévő lakások bérletéről és használatáról szóló 
szabályzatot. A szabályzat 2015. április 24-én lép hatályba. A szabályzat hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Szabályzat a Debreceni Egyetem kezelé-
sében lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” című szabályzat.

•	22/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem egységes dohányzási rendje” című szabályzatot. A sza-
bályzat 2015. május 1. napjától lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A szabá-
lyozás hatályba lépésével egyidejűleg a korábban érvényben volt valamennyi, az 
Egyetem dohányzási rendjére vonatkozó szabályozás hatályát veszti.

•	23/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatát. A szabályzat rendelkezéseit 2015. áp-
rilis 24. napjától kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatályba lépésével egyide-
jűleg a Debreceni Egyetem 2013. évben kiadott Tűzvédelmi Szabályzata hatályát 
veszti.

•	24/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Sugárvédelmi Szabályzatának módosítását. Az elfogadott módo-
sítás 2015. április 24. napján lép hatályba. 

•	25/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 
Rektori-Kancellári Kabinet Működési Rendje című szabályzatot. A szabályzat 
2015. április 24. napján lép hatályba.

•	26/2015. (IV.23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa felhatalmazást ad a 
gyakorló köznevelési intézmények működési feltételeinek megvizsgálása nyomán 
szükségessé váló átszervezés folyamatának elindításához, annak végrehajtásához.

•	27/2015. (IV.23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a 27 /2015. (IV. 
23.) szám alatt meghozott határozatával, figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 14. § (3) bekezdésére, elfogadja 

•	 a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája szakmai alapdokumentumát, ezzel 
egyidejűleg az intézmény - a szenátus 3/2013. (VIII. 29.) számú határoza-
tával elfogadott - alapító okiratát hatályon kívül helyezi,

•	 a Debreceni Egyetem Óvodája szakmai alapdokumentumát, ezzel egyide-
jűleg az intézmény - a szenátus 4/2013. (VIII. 29.) számú határozatával el-
fogadott - alapító okiratát hatályon kívül helyezi,

•	 a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája szakmai 
alapdokumentumát, ezzel egyidejűleg az intézmény - a szenátus 3/2013. 
(VII. 31.) számú határozatával elfogadott - alapító okiratát hatályon kívül 
helyezi,

•	 a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája szakmai 
alapdokumentumát, ezzel egyidejűleg az intézmény - a szenátus 2/2013. 
(VII. 31.) számú határozatával elfogadott - alapító okiratát hatályon kívül 
helyezi,

•	 a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma szakmai alap-
dokumentumát, ezzel egyidejűleg az intézmény – a szenátus 1/2013. (VIII. 
29.) számú határozatával elfogadott - alapító okiratát hatályon kívül helyezi,

•	 a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gim-
náziuma és Kollégiuma szakmai alapdokumentumát, ezzel egyidejűleg az 
intézmény - a szenátus 2/2013. (VIII. 29.) számú határozatával elfogadott 
- alapító okiratát hatályon kívül helyezi.

•	28/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a Deb-
receni Egyetem Kerpely Kálmán és Hankóczy Jenő doktori iskoláinak Kerpely 
Kálmán doktori iskola néven történő egyesítését.

•	29/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult az 
Ayurveda Intézet létrehozatalához. A határozat 2015. április 24-én lép hatályba. 

•	30/2015. (IV.23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta gyógy-
pedagógia alapképzési szak indítását a GYFK-n, tanulásban akadályozottak pe-
dagógiája szakirányon, valamint logopédia szakirányon.

•	31/A/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta ag-
rármérnöki osztatlan szak létesítését és indítását a MÉK-en. 

•	31/B/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta épí-
tészmérnöki osztatlan szak indítását az MK-n.

•	32/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta mű-
szaki menedzser angol nyelvű mesterképzési szak indítását az MK-n.

•	33/A/2015. (IV.23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta gya-
korlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intéz-
ményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak indítását a GYFK-n.

•	33/B/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
mérnök coach szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását 
az MK-n.
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•	34/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta a 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és 
kimeneti követelményeinek módosítását a GYFK-n.

•	35/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta szo-
ciális munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány indítását Hajdú-
böszörmény telephelyen, a GYFK-n.

•	36/2015. (IV.23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem 2014. évi számviteli rendelkezések alapján készített éves beszá-
molóját, valamint a 2014. évi belső költségvetési beszámolóját.

•	37/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem 2015. évi belső költségvetése I. ütemét.

•	38/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a Deb-
receni Egyetem 2015. évi vagyongazdálkodási beszámolóját.

•	39/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a Deb-
receni Egyetem 2015. évi vagyongazdálkodási tervét.

•	40/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa megerősíti a 
REOF Kft. üzletrészének megvásárlásáról döntő 75/2014. (VI.26.) sz. határo-
zatát, mellyel egyidejűleg visszavonja a 34/2014 (IX.25.) számú határozatát.

•	41/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja az 
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. egyetemi 
tulajdonú üzletrészének névértéken történő értékesítését.

•	42/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa utólagosan jóvá-
hagyta a finnországi Jyväskylä-i Egyetemmel kötött együttműködési megálla-
podást.

•	43/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult a 
Jyväskylä-i Egyetemmel a nem doktori hallgatók cseréjéről szóló együttműködési 
megállapodás megkötéséhez, feljogosította a rektort annak aláírására.

•	44/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult a 
Polytech Group egyetemi konzorciummal az együttműködési megállapodás 
megkötéséhez, feljogosította a rektort annak aláírására.

•	45/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa utólagosan jóvá-
hagyta a moszkvai székhelyű Orosz Állami Szociális Egyetemmel kötött együtt-
működési megállapodást.

•	46/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult 
együttműködési megállapodás megkötéséhez az Eperjesi Egyetemmel, feljogo-
sítja a rektort annak aláírására.

•	47/2015. (IV. 23.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult 
együttműködési megállapodás megkötéséhez Hajdúnánás Város Önkormányza-
tával, feljogosította a rektort és a kancellárt annak aláírására.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. május 22-i ülésének határozatai
•	1/2015. (V. 22.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa felhatalmazást ad a 

Debreceni Egyetem vezetésének, hogy az oktatásért felelős miniszternek javas-
latot nyújtson be a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája, 
a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, valamint a 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma köznevelési intéz-
mények egyesítéssel (összeolvadással) történő átalakítására. 

•	2/2015. (V. 22.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa megszünteti, és ha-
tályon kívül helyezi a 27/2015. (IV. 23.) számú határozatával elfogadott, a Deb-
receni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája, a Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, valamint a Debreceni Egyetem 
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma szakmai alapdokumentumait.

•	3/2015. (V. 22.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa, figyelemmel a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14. § (3) bekezdésére, el-
fogadja a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 
Iskolája szakmai alapdokumentumát. 

•	4/2015. (V. 22.) határozat: A Debreceni Egyetem küldetésnyilatkozatának meg-
felelően kívánja szolgálni Magyarországot, az állam polgárait valamennyi képzési 
szintjén megőrizve sokszínűségét, egységét, rendszerszerű tevékenységét az óvodai 
neveléstől a felnőttképzésig. Az intézmény az oktatás, a kutatás, a gyógyító-meg-
előző tevékenység és az agrárium szolgálatán kívül elkötelezett a társadalmi és 
gazdasági szférával való kapcsolatok erősítése, valamint a felsőoktatás harmadik 
missziójának, a kulturális és sport feladatainak teljesítése mellett. A Debreceni 
Egyetem tevékenységének fókusza az egészségiparra irányul.

•	5/2015. (V. 22.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa jóváhagyta a Deb-
receni Egyetem és a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata között létesí-
tendő, a Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata 2. számú 
mellékletét képező megállapodást a kollégiumi és diákotthoni térítési díjak 
2015/2016-os tanévre vonatkozó megállapításáról, feljogosította a rektort és a 
kancellárt annak aláírására.

•	6/2015. (V. 22.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa hozzájárult Mocsai 
Lajos díszdoktorrá avatási eljárásának a lefolytatásához. A határozat 2015. május 
23-án lép hatályba.

A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. június 25-i ülésének határozatai
•	1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József 

egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.
•	2/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 

Grasselli Gábor Norbert részére címzetes egyetemi tanári cím adományozását.
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•	3/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Gyakorló Óvodája intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) be-
osztás ellátására Bácsi Imréné pályázatát rangsorolja az első helyre.

•	4/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Alisa Erika Koch részére doctor honoris causa cím adományozását.

•	5/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Werner Hacke részére doctor honoris causa cím adományozását.

•	6/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Szőllősi-Nagy András részére doctor honoris causa cím adományozását.

•	7/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Mocsai Lajos részére doctor honoris causa cím adományozását.

•	8/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Dr. 
Csiba László részére Dr. Tankó Béla-Emlékdíj kitüntetés adományozását. A ha-
tározat 2015. június 26. napján lép hatályba.

•	9/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta Gyön-
gyösi Tamás részére Pro Universitate Juventutis díj adományozását.

•	10/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Gunda 
Tamás helyett Dr. Csávás Magdolnát választotta a Tehetségtanács tagjává.

•	11/A/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. S. Varga 
Pál helyett Dr. Hoffmann Istvánt választotta az Egyetemi Doktori és Habilitációs 
Tanács tagjává 2015. július 1-jétől.

•	11/B/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. 
Patonay Tamás helyett Dr. Fazekas Istvánt választotta az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Tanács tagjává 2015. július 1-jétől.

•	11/C/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. 
Greiner István helyett Dr. Wölfling Jánost választotta az Egyetemi Doktori és 
Habilitációs Tanács tagjává 2015. július 1-jétől.

•	12/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerinti SzMSz módosítást, illetve az egységes szerkezetű SzMSz-t el-
fogadja. A 7. § (1) bekezdésének, valamint a 8. § (6) és 13. § (8) bekezdésének a 
módosítása 2015. szeptember 1-jén lép hatályba, míg a 16. § (5) bekezdés mó-
dosítása 2015. június 26. napjától kezdődően hatályos. 

•	13/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Kan-
cellária Ügyrendjének módosítását. A rendelkezések 2015. június 26-án lépnek 
hatályba. A módosításokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

•	14/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Rektori-Kancellári Kabinet Működési Rendje című 
szabályzat módosítását. A módosítások 2015. június 26. napján lépnek hatályba. 

•	15/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Debreceni 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú melléklete Általános Or-
vostudományi Karra vonatkozó II. részének a módosítását az előterjesztés mel-
léklete szerint elfogadta. Az elfogadott módosítás 2015. június 26. napján lép 
hatályba. 

•	16/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a Deb-
receni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú melléklete 
Fogorvostudományi Karra vonatkozó V. részének a módosítását az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta. Az elfogadott módosítás 2015. június 26. napján 
lép hatályba. 

•	17/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem Szolgáltató Egységeinek Működési Rendje” című szabályzat 
módosítását, rendelkezéseit 2015. június 26. napjától kezdődően kell alkal-
mazni.

•	18/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az 
„Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egye-
temen” című szabályzat módosítását. A módosítások 2015. június 26. napján 
lépnek hatályba. 

•	19/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzata törzsrészének és 3. számú mellékletének módosítását. A rendelkezések 
2015. június 26. napján lépnek hatályba, a 27., 28. és 29. pontban foglaltak 
kivételével, amelyek 2015. augusztus 15-én lépnek hatályba.

•	20/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzat Általános Orvostudományi Karra vonatkozó kari mellékletének módosí-
tását. A rendelkezések 2015. június 26. napján lépnek hatályba. 

•	21/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzata Fogorvostudományi Karra vonatkozó kari mellékletének módosítását. 
A rendelkezések 2015. június 26. napján lépnek hatályba. 

•	22/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzata Műszaki Karra vonatkozó kari mellékletének módosítását. A rendelke-
zések 2015. június 26. napján lépnek hatályba.

•	23/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzata Népegészségügyi Karra vonatkozó kari mellékletének módosítását. A 
rendelkezések 2015. június 26. napján lépnek hatályba. 
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•	24/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata módosítását, rendelke-
zéseit 2015. június 26. napjától kezdődően kell alkalmazni.

•	25/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta „A 
Debreceni Egyetem Hallgatói Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biz-
tosító Szabályzata” című szabályzatot, rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – 2015. június 26. napjától kezdődően kell alkalmazni.

•	A 4. § (3) bekezdésében foglalt követelményt a 2015. szeptember 30. napját 
követő megbízások esetén kell első ízben alkalmazni.

•	A jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 46/2006. (V. 
25.) számú határozattal elfogadott, a 31/2008. (V. 15.) számú határozattal mó-
dosított „A Debreceni Egyetem Szabályzata a fogyatékossággal élő hallgatók 
esélyegyenlőségének biztosításáról” című szabályzat.

•	26/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Pályázati Szabályzatot. A szabályzat 2015. június 26. napjával 
lép hatályba. A jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
2002. május 24-i keltezésű „Pályázatkezelés eljárási rendje” című szabályzat.

•	27/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Számviteli Politikáját. 

•	28/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Számlarendjét.

•	29/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a „Deb-
receni Egyetem Etikai Kódexe” című szabályzat módosítását, rendelkezéseit 
2015. június 26. napjától kezdődően kell alkalmazni.

•	30/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem Tanulmányi Rendszerének Működtetési Rendjét. 

•	31/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a Debreceni Egyetem Erasmus+ Szabályzatát. A sza-
bályzat 2015. június 26-án lép hatályba. Az Erasmus+ Szabályzat hatályba lépé-
sével egyidejűleg hatályát veszti a Debreceni Egyetem Szenátusa által 2009. de-
cember 17. napján elfogadott, „A Debreceni Egyetem ERASMUS-szabályzata” 
című szabályzat.

•	32/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadta a „Szabályzat a muzeális értékű dokumentumok ke-
zelésére és feldolgozására a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtá-
rában és a hálózati könyvtárakban” című szabályzatot. A szabályzat 2015. június 
26-án lép hatályba. 

•	33/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az 
Ihrig Károly Szakkollégium alapítását.

•	34/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Deb-
receni Egyetem 2015/2016. tanévi Képzési Programját.

•	35/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa megállapította a 
2015/2016. tanévi önköltségeket és költségtérítéseket.

•	36/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az új 
szakfelelősök, szakirány- és specializációfelelősök személyét.

•	37/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta egész-
ségügyi tanár osztatlan tanárszak indítását az EK-n.

•	38/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta 
komplex rehabilitáció mesterszak sportrehabilitáció specializáció létesítését és in-
dítását az NK-n.

•	39/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta bio-
lógus mesterszak genetika-mikrobiológia specializáció indítását a TTK-n.

•	40/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta nem-
zetközi adó- és vámszakértői szakirányú továbbképzési szak létesítését és indí-
tását a GTK-n.

•	41/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta sza-
badidősport szervező egészségfejlesztő szakirányú továbbképzési szak létesítését 
és indítását az NK-n.

•	42/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Kli-
nikai Központ Ápolási Igazgatóság szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási sza-
bályzatának módosítását.

•	43/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak 
alapján a következők szerint határozza meg a fenntartásában működő nevelési-
oktatási intézményekben a 2015/2016-os tanítási (nevelési) évben indítható is-
kolai osztályok, óvodai és kollégiumi csoportok számát; továbbá - figyelemmel 
a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésében előírtakra - engedélyezi a törvény 
4. számú mellékletében megállapított osztály, csoport maximális létszámtól való 
eltérését:

1. Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
Óvoda: 10 csoport

2. Debreceni Egyetem Óvodája
a) Óvoda: 8 csoport
b) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel enge-
délyezi két kis csoport és egy kis-középső csoport maximális gyermeklétszá-
mának legfeljebb 20%-kal történő emelését. 
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3, Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
a)
 1 évfolyam: 3 osztály
 2. évfolyam: 3 osztály
 3. évfolyam: 3 osztály
 4. évfolyam: 3 osztály
 5. évfolyam: 3 osztály
 6. évfolyam: 3 osztály
 7. évfolyam: 4 osztály
 8. évfolyam: 3 osztály
b) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel az 1.b, 
2.a, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 5.c osztályokban engedélyezi a maximális tanulólét-
számnak legfeljebb 20%-kal történő emelését. 

4. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
a)
 1 évfolyam: 3 osztály
 2. évfolyam: 3 osztály
 3. évfolyam: 3 osztály
 4. évfolyam: 3 osztály
 5. évfolyam: 4 osztály
 6. évfolyam: 4 osztály
 7. évfolyam: 4 osztály
 8. évfolyam: 3 osztály
b) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel az 1.a, 
1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b osztályokban engedé-
lyezi a maximális tanulólétszámnak legfeljebb 20%-kal történő emelését. 

5. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
a)
Négy évfolyamos
 9. évfolyam: 2 osztály
 10. évfolyam: 2 osztály
 11. évfolyam: 2 osztály
 12. évfolyam: 2 osztály
Öt évfolyamos
 9. évfolyam: 2 osztály
 10. évfolyam: 1 osztály
 11. évfolyam:  1 osztály
 13. évfolyam: 1 osztály

Hat évfolyamos
 7. évfolyam: 2 osztály
 8. évfolyam: 2 osztály
 9. évfolyam: 2 osztály
 10. évfolyam: 2 osztály
 11. évfolyam: 2 osztály
 12. évfolyam: 2 osztály
b) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel 
a négy évfolyamos 9.c, 9.d, 10.c, 11.d, 12.d; az öt évfolyamos 9.e, 9.ny, 
10.e, 13.e.; a hat évfolyamos 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 11.b 
osztályokban engedélyezi a maximális tanulólétszámnak legfeljebb 20%-kal 
történő emelését. 

6. Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimná-
ziuma és kollégiuma

a)
Gimnázium
  Négy évfolyamos
   9. évfolyam:  1 osztály
   10. évfolyam:  1 osztály
   11. évfolyam:  1 osztály
   12. évfolyam:  1 osztály
  Hat évfolyamos
   11. évfolyam:  1 osztály
   12. évfolyam:  1 osztály
Szakközépiskola
  Négy évfolyamos
   9. évfolyam:  4 osztály
   10. évfolyam:  4 osztály
   11. évfolyam:  3 osztály
   12. évfolyam:  3 osztály
  Öt évfolyamos
   11. évfolyam:  1 osztály
   13. évfolyam:  1 osztály
  Érettségi utáni szakképzés
   13. évfolyam:  1 osztály
   14. évfolyam:  1 osztály
Kollégium
  6 kollégiumi csoport

Beszámoló a Szenátus munkájáról
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b) A szenátus a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésére tekintettel az in-
tézmény gimnáziumi intézményegység négy évfolyamos 9.e osztály; a szak-
középiskolai intézményegység négy évfolyamos 10.b, 10.d; az érettségi utáni 
szakképzés 13.b osztályokban engedélyezi a maximális tanulólétszámnak 
legfeljebb 20%-kal történő emelését.

•	44/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az 
idegen nyelvű doktori képzéseknek az Oktatási Hivatalnál történő nyilvántar-
tásba vételét.

•	45/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az Ag-
rártudományi Központ 2014. évi gazdálkodási beszámolóját. 

•	46/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a beszá-
molót a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának 2014. évi belső gazdálkodási 
költségvetéséről.

•	47/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az Ag-
rártudományi Központ 2015. évi belső gazdálkodási költségvetését.

•	48/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a Kli-
nikai Központ 2015. évi belső gazdálkodási költségvetését.

•	49/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta a 2015. 
évi kari költségvetéseket (ÁJK, ÁOK, BTK, EK, FOK, GTK, GYFK, GYTK, 
IK, MÉK, MK, NK, TTK, ZK), és 2015. évi gyakorló intézményi költségve-
téseket (KLGYG, AJGYI, BJGYSZGK, KLGYI, DE Óvodája, DE Gyakorló 
Óvodája).

•	50/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta az ösz-
szefoglalót a Debreceni Egyetem részvételével működő gazdasági társaságok 
2014. évi tevékenységéről.

•	51/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja, hogy 
a Debreceni Egyetem tárgyalásokat folytasson és annak eredményeként a 2011. 
évi CCIV. törvény 115. § (10) bekezdése alapján 100%-os tulajdonrészt sze-
rezzen a MEDIPOST Kft.-ben.

•	52/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa utólagosan jóvá-
hagyta a Sam Ratulangi University-vel (Indonézia) kötött együttműködési meg-
állapodást.

Beszámoló a központi egységek, központok,
karok eseményeiről, eredményeiről

Oktatás

Hallgatói létszámok
A Debreceni Egyetemen a 2014/2015. tanévben az aktív hallgatói létszám 28812, 
ez az előző tanévhez képest újabb 3%-os csökkenést jelent. 2012-ben az aktív hall-
gatók számának folyamatos emelkedése megszűnt, az országos átlaghoz képest 
2012-ben és 2013-ban kisebb, 2014-ben azonos mértékű volt mérséklődési rátája. 
Az aktív és a passzív hallgatók együttes létszáma 31721, a passzív hallgatói létszám 
3%-kal emelkedett. A Debreceni Egyetem megtartotta népszerűségét, hallgatói 
adatait tekintve az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye.
A 2012 szeptemberében új finanszírozási formákként bevezetett állami ösztöndíjas, 
állami részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formák közül a 2013. évi felvé-
teli eljárásban az állami részösztöndíjas kategória megszűnt, azóta állami ösztöndíjas 
és önköltséges formára nyerhetnek felvételt a jelentkezők. Az államilag támogatott 
és az állami ösztöndíjas hallgatók számának mérséklődése magasabb volt a „fizetős” 
képzéseken tanulókhoz viszonyítva. 

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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A munkarend szerinti megoszlást vizsgálva mindkét tagozaton csökkenés tapasztal-
ható. A nappali tagozat létszámaránya 79%, a levelező tagozat 21% maradt, ponto-
san ugyanúgy, mint az előző évben. A 2014. évi nyári felvételi eljárás végeredménye: 
77,8% a nappali tagozatra felvettek és 22,2% a levelező tagozatra felvételt nyertek 
aránya, tehát 3,4%-kal nőtt a levelező tagozatos továbbtanulás iránti érdeklődés.

Örvendetes módon jelentősen tovább nőtt a külföldi hallgatók száma, különösen 
az angol nyelvű képzéseken. A 3801 külföldi hallgató 99 országból érkezett. Az 
ÁOK és a FOK mellett évről évre kiemelkedő a külföldi hallgatói létszám a TTK-n 
és az IK-n. Míg a 2013/2014. tanévben 22 angol nyelvű szakon 2487, ebben a 
tanévben 25 szakon 2564 külföldi hallgató volt. A hagyományosan jól működő 
orvos- és egészségtudományi képzések mellett a gazdálkodási és menedzsment szak, 
a programtervező informatikus szak és a mérnöki (gépész, vegyész, villamos) szakok 
a legnépszerűbbek. Ebben a tanévben a regisztrált, tehát elindítható angol nyelvű 
szakok száma 49, de első alkalommal egy angol nyelvű mesterszakot (európai és 
nemzetközi üzleti jog) a magyar jelentkezőknek is sikeresen elindítottunk.
A bolognai képzési rendszer kiteljesedésével 2011-ig folyamatosan nőtt az alapkép-
zési szakokra járók száma. 2012-ben a trend megfordult, az alapképzéses létszám 
egyre csökken. 2013-hoz viszonyítva mind a nappali tagozaton, mind a levelező 
tagozaton csökkenés következett be az alapképzésben résztvevők számában.
Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzések megvalósítása 
óta 71-re nőtt. A mesterképzéses hallgatók száma a 2011-beli 3859-ről 2013-ban 
3097-re mérséklődött, de ebben tanévben megfordult a tendencia, így 3112-re nőtt 
a mesterszakon tanulók száma, ami a még céltudatosabb beiskolázási tevékenység 
eredményének köszönhető. 
Az osztatlan képzésekben a hallgatói létszám mindkét munkarendben tovább gyara-
podott, így az összlétszám 2,3%-kal nőtt az osztatlan tanárképzések egyre sikeresebb 
felvételi eljárásának következtében.
2013 szeptemberében új képzési és kimeneti követelmények alapján bevezetésre ke-
rültek az Nftv.-ben definiált felsőoktatási szakképzések, ez a képzési forma az indu-
lását követő második tanévben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a szakképzési 
összlétszám 52%-kal emelkedett. A szakirányú továbbképzésekre járók számában 
csökkenés következett be (5%).
A Debreceni Egyetemen kiadott oklevelek száma 2013-ban 5690 volt, 2014-ben 
8,4%-kal többen, 6167 fő szerzett oklevelet. A hagyományos egyetemi és főiskolai 
képzéseken tanulók számának drasztikus csökkenése mellett a bolognai képzésben 
résztvevők számára kiadott oklevelek 12,5%-os növekedése eredményezte a diplo-
mázók számának emelkedését. A nyelvvizsga hiánya miatt oklevelet nem szerzőkön 
kíván segíteni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által indított 
és finanszírozott Diplomamentő program, amely a nyelvvizsgára felkészítő képzése-
ken való részvételt támogatja, B1 vagy a feletti szintről B2 nyelvi tudásszintre jutás 
érdekében az államilag elismert, általános, középfokú (B2) komplex, vagy írásbeli, 
vagy szóbeli nyelvvizsga sikeres teljesítéséért. 

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Felvételi
A Debreceni Egyetem 2014-ben is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény 
az elsőhelyes jelentkezők létszámát tekintve, tehát megőrizte pozícióját a felsőok-
tatási intézmények versenyében. Ez a komoly eredmény az intézmény hírnevének, 
a sikeres beiskolázási munkának és nem utolsó sorban a magas színvonalnak és a 
nagyon széles körű képzési kínálatnak köszönhető. A hazai és nemzetközi felsőokta-
tási rangsorokban elért újabb előkelő helyezések is növelik a népszerűséget. A 2014. 
évi felvételi eljárás több új elemet is tartalmazott. Alap- és osztatlan szakokon mi-
nimum 260, a felsőoktatási szakképzéseken 220 pontot kellett elérni ahhoz, hogy 
felsőoktatási intézményben folytathasson tanulmányokat a felvételiző. Több szakon 
a felvétel feltételévé vált legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi teljesítése, 
így például a bölcsészet-, a társadalomtudományi képzési terület képzései vagy a 
jogászképzés esetében. Az általános orvos, a fogorvos és a gyógyszerész szakot vá-
lasztóknak két tárgyból kellett emelt szintű vizsgát tenniük a képzésre való bekerü-
léshez. Ebben az évben is, hasonlóan a tavalyihoz − főként a gazdaságtudományok 
és a jogi képzési területeken − összesen 16 különböző szakon előre meghatározták 
az állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges minimális ponthatá-
rokat, amelyekkel igen magas követelményeket támasztottak. Országosan 57094 
fő állami ösztöndíjas hallgató nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, ebből 
9,2% jutott a Debreceni Egyetemre. A mesterképzésre elnyert 1750 fős támogatott 

keretszámot a keresztféléves és a nyári felvételi eljárásban a korábbi évhez képest 
nagyobb mértékben, 85,5%-ban tudtuk betölteni. Az önköltséges képzésekre fel-
vettek száma az előző évihez képest 9,8%-kal, az állami ösztöndíjas felvettek száma 
3,2%-kal növekedett.

Felvételi adatok
(angol nyelvű képzések nélkül)

A 2015. évi keresztféléves felvételi eljárásban 337 fő nyert felvételt kizárólag mester-
képzésre, ez 9%-kal kevesebb, mint az előző évben. A 2015. évre biztosított 1437 
fős állami ösztöndíjas mesterképzési keretszámból a keresztfélévben 327 hely lett 
betöltve, így a nyári eljárásra 1110 állami ösztöndíjas keret maradt. A 2015. évi 
általános felvételi eljárásban intézményünk felvételi jelentkezési adatai a tavalyihoz 
hasonló, az országos tendenciával összhangban lévő eredményeket mutatnak, az 
összes jelentkezések számában 1%-os, az első helyes jelentkezők számában 2%-os 
a csökkenés. Az állami ösztöndíjas jelentkezések számában nincs változás, viszont 
jelentősen emelkedett a mesterképzésre jelentkezők száma.

Képzési szerkezet
A bolognai rendszerben működő alapképzési, mesterképzési és osztatlan szakjaink 
képzési területenkénti megoszlását és időbeli fejlesztését a következő táblázatok mu-
tatják be. Az akkreditált, a meghirdetett és a sikeres felvételi eljárás után ténylegesen 
elindított szakok száma természetesen nem mindig egyezett meg, ezért az akkredi-
tált (ez jelentette a lehetőséget) és az elindított (ez a megvalósítás) szakok számát 
tüntettük fel az alábbi táblázatokban.

Első helyen
jelentkezők

Összes
jelentkezés

Felvettek
száma

Első helyen
jelentkezők

Összes
jelentkezés

Felvettek
száma

(ebből részösztöndíjas)
2008. 5649 20202 4704 1203 7963 2417

2009. 8573 26981 5436 1215 7652 3071

2010. 9543 30026 5935 1272 8092 3102

2011. 9482 29204 6042 1417 8470 3069

2012. 6909 22708 4830 1423 9529 2255 (105)

2013. 6660 20987 5073 900 8043 1471

2014. 7457 22769 5235 895 7344 1616

Államilag támogatott/Állami ösztöndíjas 
képzések (nyár)

Költségtérítéses/Önköltséges
képzések (nyár)

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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2014-ben a társadalomtudományi képzési területen a társadalmi tanulmányok alap-
szakot akkreditáltattuk, és a 2015. évi általános eljárásban hirdettük meg először. A 
tanév folyamán több alapszak létesítési és indítási kérelmét támogatta a szenátus.
A 2014. évben már 78 akkreditált mesterszakot kínálhattunk a felvételizőknek, új 
képzésként a vegyészmérnöki szakot hirdettük meg a 2015. évi általános eljárás-
ban. További három új mesterszak képzési és kimeneti követelményeit dolgoztuk ki. 
2013-ban a tanári mesterképzésben a tanári szakképzettségek száma 24-re nőtt, ezek 
bővítését nem tervezzük, tekintettel arra, hogy osztott képzésben tanári mestersza-
kon 2016 szeptemberében indulhat utoljára új évfolyam. 2012-ben megkezdődött 
az osztatlan tanárképzés rendszerének kidolgozása, majd 2013-ban meghirdettük és 
elindítottuk az osztatlan tanárszak szakpárjait, így már 5-re nőtt az egységes, osz-
tatlan szakjaink száma. 2014-ben újabb osztatlan tanári szakokat akkreditáltunk: 
a közösségi művelődés tanárát, az erkölcs- és etikatanárt, a francia nyelv és kultúra 
tanárát, valamint a holland nyelv és kultúra tanárt. Ezek közül a 2015. évi általános 
felvételi eljárásban a közösségi művelődés tanárát, valamint az erkölcs- és etikata-
nárt hirdettük meg a felvételizők számára. A tanév során tovább bővült a mesterkép-
zések, illetve a mesterképzésekhez kapcsolódó új specializációk köre, teljesítve az új 
munkaerő-piaci igényeket is.
Immár második éve vettek részt csíkszeredai hallgatók féléves részképzésben a 
BTK-n a fordító és tolmács mesterszakon, a Debreceni Egyetem és a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem együttműködésének eredményeként, minisztériu-
mi támogatással, ezt a kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánjuk. 
A már megszerzett fokozatra és szakképzettségre épülő szakirányú továbbképzések 
kínálatát tovább bővítettük. A tanév végétől kezdődően akár 169 korszerű, a mun-
kaadói igényeknek megfelelő regisztrált továbbképzést tudunk kínálni. A fizetőké-
pes kereslet hiánya miatt ez a képzési lehetőség továbbra sincs kihasználva, csupán 
33 szakirányú továbbképzés indulhatott el a 2014/2015. tanévben.
2012 őszétől kezdődően kidolgoztuk a tartalmilag megújított felsőoktatási szakkép-
zéseket. 14 új típusú szakképzésre kapott engedélyt a Debreceni Egyetem, amelye-
ket a 2013. évi általános felvételi eljárásban hirdettünk meg. 2014. szeptemberben 
mindegyik szakképzést sikerült elindítani.
Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük az angol nyelvű teljes idejű képzések kí-
nálatának fejlesztését. 2012-ben 26 volt az angol nyelvű akkreditált szakok száma, 
és megjelent az első regisztrált, de csak a magyar nyelvű változat akkreditációjával 
rendelkező angol nyelvű szak. Akkor a 27 indítható szak közül 17 angol nyelvű 
szakon tanultak hallgatók. 2013-ban 29-re nőtt az akkreditált szakok száma és 16-
ra a magyar nyelven akkreditált és angol nyelvűre is regisztrált képzések száma. A 
képzési területenként bonyolított párhuzamos programakkreditációs eljárások so-
rán vizsgálja majd a MAB a „csak” regisztrált képzéseinket. 2013-ban az összesen 45 

angol nyelvű képzés közül 22 szakon folytattak tanulmányokat külföldi hallgatók. 
2014-ben már 49 angol nyelvű szak rendelkezett indítási engedéllyel, ezek közül 
26-on tanultak hallgatók. Új angol nyelvű alapszakok és mesterszakok szakindítási 
kezdeményezései mellett angol nyelvű szakirányú továbbképzés indítására is kére-
lem érkezett.
A tanév újdonsága a szakok duális képzési formában történő indítása, mely során 
a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együttműködésével speciális gyakorlatori-
entált felsőoktatási képzés valósul meg, melynek keretében a hallgatók már egye-
temi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük 
alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, 
valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai 
kompetenciák gyakorlásával. A duális képzés során az elméleti képzés az egyetemen, 
míg a gyakorlati képzés a felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozás-
nál folyik. A Debreceni Egyetem Szenátusa 2014. decemberben a Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon állattenyésztő mérnöki, élel-
miszermérnöki, kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgaz-
dasági mérnöki, illetve növénytermesztő mérnöki szakon, a Műszaki Karon pedig 
gépészmérnöki szakon támogatta ezen képzések duális képzési formában történő in-
dítását 2015 szeptemberétől. Ezzel párhuzamosan került sor a gyakorlati képzésben 
részt vevő 22 gazdasági társasággal 32 együttműködési megállapodás megkötésére, a 
minta-tanrendek, valamint a hallgatói munkaszerződés-minta kidolgozására.
2015 áprilisában megjelent a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtási ren-
delete, amely számos, az oktatás egészét érintő olyan részletszabályt tartalmaz, mely-
nek a gyakorlatba történő átültetése több szabályzat módosítását és újak alkotását 
tette szükségessé.
2014-ben sikerült a felnőttképzési tevékenységet nem csak szinten tartani, hanem 
az érdeklődést jobban felkelteni a tanfolyamok iránt, 10,8%-kal növeltük a részt-
vevők számát. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási 
rendeletének hatályba lépésével új fejezet kezdődött a felnőttképzés szabályozásá-
ban, új alapelvekre helyezte, újraformálta az engedélyezési eljárást, a gyakorlati meg-
valósítást. A 2014. évi megvalósult képzéseink közül a régi típusú felnőttképzési 
tevékenység foglalta el a nagyobb részt, valamint azok az iskolarendszeren kívüli 
képzések, amelyek már nem tartoznak az új felnőttképzési törvény hatálya alá. 
A határozatlan időre szóló felnőttképzési engedélyünket a tanévben 6 OKJ kép-
zéssel, 1 általános angol nyelvi képzéssel, 1 általános német nyelvi képzéssel és 7 
„D” képzési körhöz tartozó egyéb képzéssel bővítettük ki. Általános angol nyelvből 
nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot nyúj-
tottunk be KER C2 szinten.
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Az Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központja elsősorban az 
orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos to-
vábbképzéséről rendelkező miniszteri- és kormányrendeleteknek megfelelően szer-
vez továbbképzéseket. 2013-ban ezeken a képzéseken 6863 fő vett részt, 2014-ben 
37,4%-kal növekedett a résztvevők száma. 

Akkreditációs eljárások
A tanév legnagyobb akkreditációs feladata a gazdaságtudományi képzési terület 
képzéseinek párhuzamos programakkreditációja volt. A Debreceni Egyetem Gaz-
daságtudományi Karának 5 alapképzését, 6 mesterképzését vizsgálta a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. A tanév II. félévének elejére a szakok ön-
értékeléseit összeállítottuk a központi önértékelési útmutató alapján, különös fi-
gyelmet fordítva a szakok teljes oktatói körének bemutatására. Március közepén 
a programakkreditációs látogató bizottság 10 taggal érkezett a személyes tapaszta-
latszerzésre. Találkozások zajlottak az önértékelések készítőivel, a szakfelelősökkel, 
a minőségbiztosítási szakemberekkel és a hallgatókkal. A látogatók magas száma 
és a vizsgált szakok magas száma a látogatási ütemterv összeállításakor nagyon kö-
rültekintően kellett eljárni, de a megvalósítás teljes mértékben sikerült, a bizottság 
elégedetten távozott. 
2014 decemberében az orvostudományi képzési területen folyó képzések 2013/2014. 
tanévi párhuzamos programakkreditációs eljárásának lezárásaként az általános or-
vos, a fogorvos és a gyógyszerész osztatlan mesterképzési szakok akkreditációs jelen-
tései elkészültek, melyek alapján mindhárom szak magyar és angol nyelvű képzése 
elnyerte a MAB plénumának támogatását a működés folytatásához 2019. december 
31-ig, a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén. Az 
orvosképzés esetében a gyakorlati, klinikai képzés körülményeinek alakulását ille-
tően, a gyógyszerész szak esetében az angol nyelvű képzésre vonatkozóan időközi 
monitorvizsgálat várható 2016-ban.

Dokumentumok
A 2013/2014. tanévtől kezdődően a magyar állami ösztöndíjas hallgatók külön 
hallgatói ösztöndíjszerződés aláírása nélkül a beiratkozáskor írásban nyilatkoznak a 
képzés feltételeinek vállalásáról. Az Oktatási Hivatal az állami ösztöndíjban része-
sülő hallgatók számára évente küldi meg az egyenlegközlő határozatokat a hallgató 
által igénybevett állami ösztöndíj összegéről, amelyet a FIR-ben szereplő adatok 
alapján határoznak meg. A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles az ál-
tala folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésen a képzési és 
kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a 
képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén 

belül megszerezni az oklevelet, így teljesítenie kell a nyelvvizsga-kötelezettséget is. 
Ebben a tanévben végeznek első ízben olyan, a tanulmányaikat 2012-ben állami 
ösztöndíjas mesterképzési szakon megkezdő hallgatók, akikre ezek a kötelezettségek 
vonatkoznak.
A 2015. júniusban szenátus elé terjesztett Egyetemi Képzési Program a legfontosabb 
képzési dokumentum, minden évben ez tartalmazza a következő tanévre meghirde-
tett és elindított szakok, továbbképzések, szakképzések leírását, a hallgatók számára 
fontos tudnivalókat. 62 alapképzési szak, 76 mesterképzési szak, 4 osztatlan képzés 
és az osztatlan tanárképzés szakpárjai, 14 felsőoktatási szakképzés képzési program-
ját tartalmazza a dokumentum, amelyből 138 féle szakirányú továbbképzésről is 
információkat kaphatnak az érdeklődők. Az új szakok, mint például a társadalmi 
tanulmányok alapképzési szak, a vegyészmérnöki mesterképzési szak mellett az új 
szakirányok/specializációk tudnivalói jelentik az újdonságokat. Idén az építőmér-
nöki alapképzési szak és a mechatronikai mérnök mesterképzési szak angol nyelvű 
tantervével bővült a képzési programunk, mivel ezen szakokat az általános felvételi 
eljárás keretében is hirdetjük. Több szak és szakirány felelősének személye is válto-
zott, ezeket a módosulásokat a megfelelő eljárásokkal, bejelentésekkel, elsősorban 
az Oktatási Hivatal felé, követni kellett a képzési program összeállításával párhuza-
mosan.

Bizottságok
Az Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága öt ülésen vitatta meg a szená-
tusra tervezett oktatási és hallgatói ügyeket, valamint a szabályzatokat érintő na-
pirendeket. A bizottság módosítani javasolta a tanulmányi és vizsgaszabályzatot, 
valamint a hallgatói jogorvoslati szabályzatot. A tanulmányi adminisztrációs kérdé-
sekről, a felsőoktatásban tanulók egészségügy állapotáról részletes előadások hang-
zottak el a már szokásos szakos, specializációkat érintő ügyek mellett. A szenátus 
előtt szereplő, ezen dokumentum végén szereplő valamennyi kérelmet a bizottság 
előzetesen megvizsgált és támogatott. 
A Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Testületének bizottságai a tanév során több mint 70 
beadvánnyal foglalkoztak. A centrumok megszűnésével az angol nyelvű képzéseken 
tanuló külföldi hallgatók másodfokú tanulmányi ügyei a centrumelnöki szintről az 
oktatási rektorhelyetteshez kerültek át. Ez is eredményezte, hogy megnőtt a rektori 
szintre benyújtott méltányossági kérelmek száma, amelyek elbírálása minden eset-
ben az illetékes kari vezetéssel együttműködve és összhangban történt.
Az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága 2014. szeptemberben Köznevelési Albi-
zottság létrehozásáról döntött azzal a céllal, hogy az albizottság előzetesen véleményt 
adjon az egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmények működésével 
kapcsolatos, a szenátusi ülésen tárgyalandó előterjesztésekről, illetve minden olyan, 
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a köznevelési intézmények tevékenységét érintő ügyben, amelyekhez fenntartói hoz-
zájárulás szükséges. Az albizottság elnöke a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója, 
tagjai a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a köznevelési referens, továb-
bá a köznevelési intézmények vezetői. 2015-ben az albizottság kétszer ülésezett. 

Köznevelés
Az Oktatási Igazgatóság 2014. január 1-jétől látja el az egyetem fenntartásában 
működő köznevelési intézmények szakmai felügyeletét és irányítását. A Debreceni 
Egyetemhez 6 köznevelési intézmény, továbbá a Bölcsőde működtetésével, 1 szoci-
ális intézmény tartozik. 
Az egyetem a köznevelési intézmények fenntartásával a köznevelési törvény előírása 
szerint óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, valamint kollégiumi 
ellátást biztosít a gyermekek, illetve a tanulók számára. A köznevelési intézmények 
közül 1 óvoda, 2 általános iskola, 2 középiskola gyakorló intézményként vesz részt 
a tanárképzésben.  
A jogszabályokban előírtak szerint a Debreceni Egyetem intézményfenntartóként 
igen sokrétű feladatot lát el, így:

•	 meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, az adott nevelési év-
ben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában 
indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,

•	 ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvé-
nyességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, 

•	 dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról, az óvoda heti és éves nyilvántartási idejének meghatározásáról,

•	 gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,
•	 jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési 

programját,
•	 értékeli a köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott 

feladatok végrehajtását, a pedagógiai – szakmai munka eredményességét,
•	 ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t.

Létszámadatok
A köznevelési intézményekben az alábbi táblázatban feltüntetett adatok a gyermek-, 
tanulószámokat, a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát segítő alkalma-
zottak létszámának alakulását mutatja be. A pedagógusok végzettsége, szakképzett-
sége megfelel a jogszabályi előírásoknak, így a szakos ellátottság minden intézmény-
ben megoldott, ami nagyban segíti az intézményekben folyó pedagógiai munka 
hatékonyságát.

Táblázat: gyermek-, tanulólétszám, pedagógus, valamint nevelő-oktató munkát se-
gítő alkalmazotti létszám bemutatása
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DE Gya-
korló 

Óvodája
235 10 33 22 22 megfe-

lelő
10 dajka, 

1 óvodatitkár

1 logopé-
dus 2015. 
aug. 31-ig

DE Óvo-
dája 191 8 34 17 17 megfe-

lelő
17 dajka,

 1 óvodatitkár

DE Arany 
János 

Gyakorló 
Általános
Iskolája

630

évfolyamok 
száma: 8 osz-
tályok száma 
évfolyamon-

ként: 3
6. évfolya-

mon 4

58 52 51 megfe-
lelő

2 iskolatitkár, 
1 pedagógiai 
asszisztens,

1 pszichope-
dagógus

1 műszaki 
dolgozó

DE 
Kossuth 

Lajos
Gyakorló 
Általános 
Iskolája

713

1. évfolyam 3 
osztály 

2. évfolyam 3 
osztály 

3. évfolyam 3 
osztály 

4. évfolyam 3 
osztály 

5. évfolyam 4 
osztály 

6. évfolyam 4 
osztály 

7. évfolyam 3 
osztály 

8. évfolyam 4 
osztály

58 58 58 megfe-
lelő

1 gondnok, 
1 iskolatitkár, 
1 technikai 

dolgozó

1 iskola-
pszicholó-

gus 
félállásban

DE 
Kossuth 

Lajos
Gyakorló 
Gimnázi-

uma

853

7. évfolyam 2 
osztály

8. évfolyam 2 
osztály

9. évfolyam 6 
osztály

10. évfolyam 
5 oszt.

11. évfolyam 
4 oszt.

12. évfolyam 
5 oszt.

13. évfolyam 
1 oszt.

62 64 61 megfe-
lelő

1 laboráns,
 1 iskolatitkár

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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DE 
Balásházy 

János
Gyakorló 
Szakkö-
zépisko-

lája, Gim-
náziuma 
és Kollé-

giuma

589 
(ebből 
kollé-
gista: 

138 fő)

gimnázium:  
9. évfolyam

1 osztály 
10. évfolyam 

2 oszt 
11. évfolyam 

2 oszt. 
 

szakközépis-
kola 

9. évfolyam
4 osztály 

10. évfolyam 
4 oszt.

11. évfolyam 
3 oszt. 

12. évfolyam 
4 oszt. 

13. évfolyam 
1 oszt. 

 
szakképzés

13. évfolyam 
1 oszt. 

14. évfolyam 
1 oszt. 

 
kollégium 
6 csoport

53  
 (46 
fő 

isko-
la + 
7 fő 
kol-
légi-
um)

58 51 megfe-
lelő

1 iskolatitkár, 
1 ügyintéző

4 műszaki 
dolgozó 

(kertészet)

* engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek száma

Beiskolázás
Minden gyermek köteles az intézményes nevelésben-oktatásban részt venni, tankö-
telezettségét teljesíteni. Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel 
alapján történik. A felvételről és az átvételről az óvoda, valamint az iskola vezetője 
dönt. Az óvodás korú gyermekek, valamint a tanulók és szüleik körében az egyetemi 
köznevelési intézmények igen népszerűek, főként a két gyakorló általános iskola, va-
lamint a gyakorló gimnázium. Az alábbi táblázatban feltüntetett adatok a közneve-
lési intézményekben a következő tanév beiskolázási adatainak alakulását mutatja.

Táblázat: a 2015/2016. nevelési év, tanév beiskolázási adatai

Intézmény Felvételre jelentkezők 
száma

Felvételt nyertek 
száma

DE Gyakorló Óvodája 45 45

DE Óvodája 58 53

DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája 112 83

DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája 116 84

DE Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma 608 185

DE Balásházy János Gyakorló 
Szakközépiskolája, Gimnáziuma

és Kollégiuma
455 135

Pályázati tevékenységek
A köznevelési intézmények működésükhöz, szakmai fejlődésüket szolgáló progra-
mok megvalósításához igyekeznek pályázati forrásokat bevonni. A következő táblá-
zat az intézmények 2015. évi sikeres pályázati tevékenységeit mutatja be.

Táblázat: A köznevelési intézményekre vonatkozó 2015. évi pályázati eredmények
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

„Csoportos tehetségsegítő tevékenység 
megvalósítása” 480 000

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

„Tehetséghónap 2015” 500 000

Debreceni Egyetem Óvodája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Euro)

TEMPUS Közalapítvány Köznevelési intézmények 
munkatársainak mobilitása 5171 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

Közlekedésre nevelési program 
megvalósítása – a közúti közlekedés 

biztonságát szolgáló köznevelési 
intézményi nevelési tevékenység

193 680

Unicredit Bank Hungary Zrt. PASSZOLD TOVÁBB!
Iskolai Sportrendezvények Támogatása 80 000
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Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő és OFI Nemzeti Tehet-

ség Programiroda (NTP)

A tehetséges tanulók/fiatalok számára 
30, ill. 60 órás egyéni fejlesztő progra-
mok kidolgozásának és megvalósításá-

nak támogatása
NTP-EFP-14-0079 - Félév utazás a 

francia nyelv és kultúra körül

744 000

Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő és OFI Nemzeti Tehet-

ség Programiroda (NTP)

A matematikai, a természettudo-
mányos és a műszaki, informatikai 

kompetenciák erősítése a köznevelési 
intézményekben

NTP-MTI-14-0099 - Mobilprogra-
mozás Android platformon

1 250 000

Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő és OFI Nemzeti Tehet-

ség Programiroda (NTP)

Az általános iskolai, középiskolai, 
valamint a kulturális intézményekben 
működő tehetséggondozó műhelyek 

támogatása
NTP-TM-14-0128 - Modellépítés a 

fény jegyében

1 260 000

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

Csoportos tehetségsegítő tevékeny-
ségek megvalósítására - A csomag 

(versenyfelkészítő szakkör, gazdagító 
programpár, tanórán kívüli szülő - diák 
- pedagógus kapcsolatrendszert fejlesz-

tő tevékenység)
OPER 6378

1 200 000

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

Tizenkettő nem egy tucat III.
OPER 8523 200 000

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

Egyéni tehetségfejlesztés
A komponens – 1 diák
B komponens – 1 diák

OPER 8780

0

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

Határtalan lehetőség III.
OPER 8825 430 000

Tempus Közalapítvány
Erasmus+: Fit for work in Europe

Az európai munkaerőpiac kihívásai és 
lehetőségei

41795 Euro

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és 
Kollégiuma

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

Európai Unió Európai 
Szociális Alap

TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-
0004

Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 
gyakorlat orientált képzések, 

szolgáltatások a Debreceni Egyetemen 
élelmiszeripar, gépészet, informatika, 

turisztika és vendéglátás területen. 
(Munkaalapú tudás a Debreceni 

Egyetem oktatásában)

7 464 490

TF-2013-UE-5041
UE-0733

„Útravaló Macika”
2013/14-es tanév
2013/14-es tanév
2014/15-ös tanév

5 240 000
1 510 000
5 250 000

MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége

„Határtalan lehetőség III.”
Szakmai tanulmányút 

megvalósítása a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 

Élelmiszertudományi és Biomérnöki 
Tanszékére, melynek célja az 

élelmiszeripari ágazatos oktatásban 
részt vevő kiemelkedő képességű 

tanulók tehetséggondozása, külföldi 
egyetem kutatómunkájának a 

megismerése, a tanulók továbbtanulási 
szándékának erősítése.

190 000

TEMPUS Közalapítvány

Comenius Iskolai Együttműködések: 
Generációk Közötti Híd
Érzékenyítés a generációk 

együttműködés témában, közös 
programok, projektek. A programban 
öt országból (finn, német, olasz, török, 

magyar) 6 iskola vesz részt
2013-2015

20 000 Euro

Törvényességi ellenőrzés
A köznevelési törvény előírása szerint a fenntartó köznevelési intézményei működé-
sének törvényességét ellenőrizheti. A törvényességi ellenőrzés formája, illetve mód-
szerei az intézményben az ellenőrzési témával összefüggő tanügyi nyilvántartások és 
egyéb dokumentumok tanulmányozása, adatok gyűjtése és feldolgozása, informá-
ciókérés az intézmény vezetőjétől, illetve meghatalmazottjától. Az ellenőrzés mind a 
hat nevelési-oktatási intézményt érinti. A 2014/2015. tanévben két intézményben, 
a DE Óvodájában, valamint a DE Arany János Gyakorló Általános Iskolájában 
rendelt el törvényességi ellenőrzést a DE oktatási rektorhelyettese. Az ellenőrzés 
eredményeképpen megállapítható volt, hogy az intézmények működése törvényes. 
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Intézményátszervezés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma előzetesen megvizsgálta az állami felsőok-
tatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusképzésben 
betöltött és a jövőben betöltendő szerepét, a gyakorló köznevelési intézményként 
való működésük hasznosulásának kérdését. A vizsgálat eredményeképpen a minisz-
térium megállapította, hogy több felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorló 
köznevelési intézmény nem felel meg teljes körűen a gyakorló köznevelési intéz-
mények működési feltételeit előíró Korm. rendeletnek, így a Debreceni Egyetem 
fenntartásában működő DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája, valamint 
a DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma. 
Mindezekre tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért 
felelős államtitkára kezdeményezte a DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája 
fenntartói jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, a DE Balásházy 
János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma fenntartói jogának 
a Földművelésügyi Minisztériumnak történő átadását.
A köznevelési törvény, valamint a felsőoktatási törvény szerint az állam nevében a 
fenntartói jogokat gyakorló oktatásért felelős miniszter dönt az állami felsőoktatási 
intézmény által fenntartott köznevelési intézmény tekintetében a köznevelési in-
tézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
tevékenységi körének módosításáról, átalakításáról és fenntartói jogának átadásáról, 
azaz intézményátszervezésről.
A Debreceni Egyetem egyik intézménynél sem kívánta átadni a fenntartói jogokat, 
azonban a gyakorló intézményekre vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak is meg 
kíván felelni. A Szenátus felhatalmazása alapján az egyetem vezetése elvégezte a gya-
korló iskolákra vonatkozóan a szükséges vizsgálatokat. A vizsgálat eredményének 
tükrében, a fenntartóváltás elkerülése érdekében az egyetem vezetése javaslatot tett 
a szaktárcának a DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája, a DE Kossuth Lajos 
Gyakorló Általános Iskolája, valamint a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
egyesítéssel (összeolvadással) történő átalakítására, amely által egy olyan többcélú, 
összetett iskola jön létre, amely meg tud felelni a gyakorló iskolákra előírt működési 
feltételeknek. 
A szaktárca a javaslatot elfogadta, az érintett köznevelési intézmények fenntartói 
joga nem került át más fenntartóhoz, továbbá az emberi erőforrások minisztere a 
DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája, a DE Kossuth Lajos Gyakorló Ál-
talános Iskolája, valamint a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma köznevelé-
si intézmények egyesítéssel (összeolvadással) - Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája névvel - való átalakításáról döntött. Az 
új tanévtől egy olyan intézmény kezdi meg működését, amely reményeink szerint 
meg tud felelni a gyakorló iskolák működési feltételeinek. 

Bölcsődei ellátás
Az egyetem Bölcsődéje fenntartásával a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint a 20 hetes kortól 
3 éves korukat elérő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondo-
zását biztosítja elsősorban az egyetem munkavállalóinak bölcsődés korú gyermekei 
számára. A Bölcsőde fenntartását a Debreceni Egyetem önként vállat feladatként 
végzi. Az ide járó gyermekek szülei az egyetemen és a klinikán dolgoznak. Az intéz-
mény a szülői munkarendhez igazodva reggel fél hattól este hatig fogadja és látja el a 
gyermekeket. Az egyetem a Bölcsődéje útján próbálja munkavállalóinak könnyebbé 
tenni a családi élet és a munka összehangolását, hiszen fontos számára az, hogy az 
itt dolgozók jól érezzék magukat. Az egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett Családbarát munkahely elnevezésű pályázaton 2011-ben, vala-
mint 2014-ben is elnyerte a Családbarát Munkahely címet.
A Bölcsődében a gyermekekkel történő foglalkozás szakmai program alapján törté-
nik, melynek lényeges kiegészítője az éves munkaterv. A gyerekek szakszerű neve-
lését és gondozását szakképzett kisgyermeknevelők látják el, munkájukat technikai 
dolgozók segítik. A bölcsődeorvos figyelemmel kíséri a gyermekek egészséges testi 
és lelki fejlődését. A Bölcsőde 52 férőhelyes, jelenleg 49 férőhely van betöltve. A 
gyerekek étrendjét szakképzett dietetikus állítja össze korcsoportonként a legújabb 
gyermekétkeztetési előírásoknak megfelelően. 

A DE Szenátusa előtt szereplő szaklétesítési és -indítási kérelmek
(2014. szeptember - 2015. június)

Alapképzési szakok létesítése és indítása
•	 iskolai szakoktató (GYFK)
•	 „Team” akadémia vállalkozásfejlesztés (GTK)

Alapképzési szak indítása
•	 gyógypedagógia alapszak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány és 

logopédia szakirány (GYFK)
•	mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (MK)

Angol nyelvű alapképzési szakok indítása 
•	műszaki menedzser (MK)
•	pszichológia (BTK)

Mesterképzési szak létesítése és indítása 
•	 jogvédelmi szakértő (ÁJK)
•	 sportmérnöki (MK)
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Mesterképzési szakok indítása 
•	 gépészmérnöki (MK)
•	marketing (GTK)
•	politológia (BTK

Mesterszak létesítése és indítása magyar és angol nyelven
•	hulladékgazdálkodási (MÉK)

Angol nyelvű mesterképzési szakok indítása
•	műszaki menedzser (MK)

Mesterképzési szakok/ osztatlan tanári szakok/ alapképzési szakok új 
specializációinak indítása 
•	 andragógia mesterszak felnőttképzési intézményvezető specializáció (BTK)
•	 andragógia mesterszak HR tanácsadó specializáció (BTK)
•	 gépészmérnöki alapszak járműipari folyamattervező specializáció (MK)
•	komplex rehabilitáció mesterszak sportrehabilitáció specializáció (NK)

Osztatlan szak létesítése és indítása
•	 agrármérnöki (MÉK)
•	 finn nyelv és kultúra tanára (BTK)

Osztatlan szakok indítása 
•	 egészségügyi tanár (EK)
•	 építészmérnöki (MK)
•	 francia nyelv és kultúra tanára (BTK)
•	holland nyelv és kultúra tanára (BTK)
•	olasz nyelv és kultúra tanára (BTK)

Szakirányú továbbképzések létesítése és indítása 
•	 angol-magyar társadalomtudományi szakfordító (BTK)
•	mérnök coach szakmérnöki (MK)
•	műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető (MK)
•	nemzetközi adó- és vámszakértői (GTK)
•	 szabadidő sport-egészségfejlesztő (NK)

Szakirányú továbbképzések indítása
•	 gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás in-

tézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő (GYFK)

•	környezetgazdálkodási szakmérnöki (MK)
•	közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnöki (MK)
•	 sportjogi szakjogász (ÁJK)
•	 sportjogi szakokleveles tanácsadó (ÁJK)
•	 vallási turizmus területen turisztikai menedzser (BTK)

Közös képzésben megvalósuló szakirányú továbbképzési szak létesítése és in-
dítása
•	 vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki (DE MÉK – SZIE MKK)

Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
•	 gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (GYFK)

Felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása új telephelyen
•	 szociális és ifjúsági munka szociális munka szakirány indítása Hajdúbö-

szörmény telephelyen (GYFK)

Tudományos tevékenység

A 2013 szeptemberében lezárult, a tudományos képzés műhelyeinek (diákkörök, 
szakkollégiumok, doktori iskolák) támogatására 889 millió forint támogatást el-
nyert TÁMOP projekt folytatásaként újabb pályázat készült. A 312 millió forint 
támogatást elnyert újabb forrás nagy mértékben segíti a műhelyek eredményes mű-
ködését.
Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak közreműködésével tovább foly-
tatódott az egyetemen született tudományos publikációk főbb adatainak nyilván-
tartására és a publikációk teljes terjedelmű tárolására is alkalmas egyetemi adatbázis 
feltöltése. A júniusi doktoravató ünnepségen hatodik alkalommal került átadásra 
a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetés. Az egyetem aktívan részt vett a 
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) konzorcium munkájában.
Az OTKA kutatási pályázatain a 2015. februári határidőre 158 pályázatot adtak be 
az egyetem oktatói és kutatói, 3,36 Mrd forint támogatási igénnyel. A Debreceni 
Egyetem 37 db pályázata volt sikeres, az elnyert támogatás 768,628 MFt.
A Magyar Tudományos Akadémia a 2015. évi fordulóban egy újabb Lendület kuta-
tócsoport (Székvölgyi Lóránt – ÁOK) működését támogatta, így egyetemünkön – a 
14 akadémiai kutatócsoport mellett – 8 Lendület kutatócsoport működik. 
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MTA támogatott kutatócsoportok

Vezető Kezdés ideje Kutatócsoport neve

Ádány Róza 2012.01.01. Népegészségügyi Kutatócsoport

Balla György 2012.01.01. Vascularis Biológia, Thrombosis-
Haemostasis Kutatócsoport

Bartha Elek 2012.01.01. Néprajzi Kutatócsoport

Debreczeni Attila 2012.01.01. Klasszikus Magyar Irodalmi 
Textológiai Kutatócsoport

Hoffmann István 2013.07.01. Magyar Nyelv- és Névtörténeti 
Kutatócsoport

Horváth M. Tamás 2012.01.01. Közszolgáltatási Kutatócsoport

Joó Ferenc 2012.01.01. Homogén Katalízis és Reakció- 
mechanizmusok Kutatócsoport

Kertész András 2012.07.01. Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

Kisvárday Zoltán 2012.01.01. Idegtudományi Kutatócsoport

Fésüs László 2012.01.01. Őssejt, Apoptózis és Genomika 
Kutatócsoport

Pintér Ákos 2012.07.01. Egyenletek, Függvények és Görbék 
Kutatócsoport

Szöllősi János 2012.07.01. Sejtbiológiai és Jelátvitel 
Kutatócsoport

Tóthmérész Béla 2013.07.01. Biodiverzitás Kutatócsoport

Trócsányi Zoltán 2012.01.01. Részecskefizikai Kutatócsoport

Egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok

Vezető A kezdés éve Kutatócsoport neve

Bíró Tamás 2011 Sejtélettani Kutatócsoport

Bárány Attila 2014 Középkori Magyarország 
Kutatócsoport

Barta Zoltán 2012 Viselkedésökológiai Kutatócsoport

Bay Péter 2014 Sejtmetabolizmus Kutatócsoport

Fuxreiter Mónika 2012 Fehérjedinamikai Kutatócsoport

Molnár Lajos 2012 Funkcionálanalízis Kutatócsoport

Nagy László 2012 Immungenomikai Kutatócsoport

Székvölgyi Lóránt 2015 Genomszerkezet és Rekombináció 
Kutatócsoport

A tanév során a Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács (TUKET) három, az Egye-
temi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) hat alkalommal tartott ülést. 
A TUKET döntött az Innovációs Díj és a Publikációs Díj pályázatokról. Az In-
novációs Díj 2014. évi kitüntetettje a „Nagy szelektivitású és specificitású Kv1.3 
ioncsatorna gátló peptid előállítása” című munkájukért Dr. Panyi György egye-
temi tanár és Dr. Varga Zoltán egyetemi adjunktus. A 2015. évi publikációs díjat 
Dr. Tircsó Gyula (Journal of the American Chemical Society), Tóth László Zoltán 
(Physical Review), Dr. Oláh Attila (The Journal of Clinical Investigation), Dr. Ke-
rekes György Ferenc (Nature Reviews Rheumatology) a zárójelekben szereplő fo-
lyóiratokban megjelent közleményekért, illetve Dr. Fodor László a „Klímavédelem 
az energiajogban – szabályozási modellek Németországból” című kötetért kapták 
meg. A Tanács második alkalommal ítélte oda az Év Női Kutatója díjat, ezúttal Dr. 
Fuxreiter Mónika részére.
Az EDHT a tanév során tartott ülésein összesen 50 habilitált doktori cím adomá-
nyozásáról és 174 egyetemi doktori (PhD) fokozat megadásáról döntött. Egy jelölt, 
Sikolya Kinga eleget tett a kitüntetéses doktoravatás feltételeinek, őt – a köztársasági 
elnök előzetes hozzájárulásával – ”Promotio sub auspiciis praesisentis Rei Publicae” 
kitüntetéssel avatta doktorrá az egyetem. 

Doktori Tanács Fokozatok száma (2014/2015)

Agrártudományi 18

Bölcsészettudományi 26

Orvostudományi 65

Társadalomtudományi 21

Természettudományi 44

Összesen 174

Dr. Monika Schwarz-Friesel (BTK) a 2014. novemberi ünnepségen vette át dísz-
doktori oklevelét. Az EDHT döntött a 2015. évi PhD keretszám tudományte-
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rületek közötti felosztásáról is. Az EDHT átdolgozta a doktori és a habilitációs 
szabályzatot, megválasztotta a tudományterületi doktori tanácsok elnökeit és tag-
jait a 2015-2018. időszakra. A Tanács a Szenátus elé terjesztette két doktori iskola 
(Kerpely Kálmán és Hankóczy Jenő) összevonására, illetve az idegen nyelvű doktori 
képzések indítására vonatkozó javaslatokat.

A 2014/2015-ös tanévben a DETEP-es hallgatók száma 335 fő volt. 
A 2014-es Kutatók Éjszakáján 20 DETEP-es hallgató adott elő az érdeklődőknek, 
akik azon az estén az egyetemre látogattak. 
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja részt vett a 2014-es nyílt napon, a 
DEXPO-n, ahol tehetségazonosítással kapcsolatos tesztet tölthettek ki a résztvevők. 
2014 októberében a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kiváló akkreditált tehetség-
pontról szóló oklevelet nyújtott át Budapesten, a tehetségnapi rendezvényen, mely 
bizonyítja a DETEP töretlen és országos szintű elismerését is. 
A DETEP 2015 januárjában felterjesztett 6 hallgatót a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács Felfedezettjeink 2015-ös pályázatára, ahol a szakmai zsűri kiválasztotta Varga 
Tamás Antal és Katona Tamás prezentációját, mint legjobbakat, melyet aztán kö-
zönségszavazásra is bocsátott 15 másik prezentációval egyetemben. 
A DETEP továbbra is a teljesítményelvet helyezi előtérbe, és a hallgatók növekvő 
aktivitását jelzi, hogy a 2014-ben 22%-kal több teljesítményt tudtak felmutatni, 
mint az azt megelőző 2013-as naptári évben.
A 2014/2015-ös tanévben a tehetséggondozó program kiemelkedő hallgatója, Zi-
lahi Krisztián László, elnyerte a jogot, hogy 2015-ben képviselje Magyarországot a 
WorldSkills nevű szakmai versenyen São Paulóban, Pro Scientia díjat az egyetem 
4 hallgatója kapott, mindannyian DETEP-es vagy egykori DETEP-es hallgatók. 
(Bogdándi Virág, Laczkó Levente, Kiss Máté, Pethő Zoltán Dénes)
2015-ben a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt 3 pályázatot nyert el a DETEP és a 
vele szorosan együttműködő Tehetségtanács, így lehetőség nyílt a legkiemelkedőbb 
hallgatók bemutatkozására áprilisban egy számukra rendezett konferencián, megis-
merhették az érdeklődők a Debreceni Egyetemen és gyakorlóiskoláikban működő 
tehetséggondozó programokat, illetve 444 hallgató nevezési és részvételi díját tudta 
támogatni a program a XXXII. országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az 
egyetemen és gyakorlóiskoláiban működő tehetséggondozási programokat bemuta-
tó tájékoztató füzet 2015 júniusában készült el.  
Egyetemünk tudományos rangjának emelkedését jelenti, hogy a tanév során újabb 
7 oktatónk szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.
A Tudományos Igazgatóság részt vett a 2014. szeptember 26-án Európa-szerte 
megrendezésre került „Kutatók éjszakája” programsorozat és a Magyar Tudomány 
Ünnepe egyetemi rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában, valamint a 
CAMPUS Fesztiválon megvalósított egyetemi programokban.  

Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Gazdálkodás és humán erőforrás
A 2014-es év számos változást hozott az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár környezeté-
ben. Alapvetően átalakult a Debreceni Egyetem szerkezete és a centrumok megszű-
nésével megváltozott a Könyvtár finanszírozási-adminisztratív kapcsolatrendszere, 
az ügyintézés struktúrája, folyamata is.
A DEENK elmúlt évi gazdálkodását ez a változás, valamint a nemzeti könyvtá-
ri speciális feladatra elkülönített 85 millió forintos céltámogatás határozta meg. 
Könyvtári egységeink (13 558 m2) üzemeltetési költsége 196 738 ezer Ft összeggel 
szerepelt az egyetem központi költségvetésében, melyből 10 millió Ft a könyvtár 
saját bevételeiből került levonásra. A 2014. évi költségvetésben tervezett összeget a 
Könyvtár működési és bevételes kereteiből további 6 millió Ft összeggel egészítettük 
ki (portaszolgálat, külsőraktár-bérlet, biztonságtechnikai eszközök és gördülőszek-
rény üzemeltetés stb.). 
Az előző évektől eltérően a dologi-működési tételt nem könyvtári egységenként, 
hanem egy központi összegként terveztük, majd a szakfeladatoknak megfelelően 
nemzeti és egyetemi feladatokhoz és az ezekhez kialakított két kerethez rendeltük 
összesen 40 millió Ft (13 millió Ft, illetve 27 millió Ft) értékben.
A DEENK teljes személyi állománya a 2014. december 31-i statisztikai létszám 
szerint 121 fő (ebből 6 részmunkaidős). Az év folyamán 1 fő nyugdíjazás, 4 fő 
gyermekgondozási távollét, 5 fő közös megegyezéssel történő felmondása és 2 fő 
határozott idejű szerződés lejárta folytán került sor a hiányzó erőforrás pótlására, 
helyettesítésére. Az egyetemi alaptevékenységeket kiszolgáló oktatás- és kutatástá-
mogatási szolgáltatások humán erőforrás igényét saját bevételes forrásokból egészí-
tettük ki, mely a teljes dolgozói létszámra vetítve veszélyesen magas arányú (közel 
12%). 2014-ben a MANDA program keretében 8 közmunkás segítette a könyvtár 
digitalizálási munkáját.
A saját bevételek az üzemszerű működésből (beiratkozási, késedelmi díj), az Egyete-
mi Kiadó alá szervezett kiadói, reprográfiai, kötészeti szolgáltatásokból, akkreditált 
tanfolyamainkból, valamint a Fordító Iroda tevékenységéből származnak. 2014-ben 
a felsorolt jogcímeken 80 326 eFt összeg teljesült. 

Információszolgáltatás pénzügyi keretei
Az elmúlt év folyamán kari döntési jogkörbe kerültek a könyvtár által tervezett 
központi információ-szolgáltatások: adatbázis, folyóirat és könyvvásárlási keretek. 
Egyetemünk adatbázis-elérései és adatbázis-alapú elektronikus folyóiratcsomagja-
inak nagyobb része az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) keretében (95 
700 131 Ft), kisebb része intézményi előfizetésben érhető el (63 365 693 Ft).
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2014-ben az Uniós tervezési ciklusnak megfelelően jelentős új pályázati lehető-
ségek nem adódtak. Az előző évek pályázati sikereihez kapcsolódva folytattuk az 
EuropeanaCloud, az OpenAIREplus és a Visegrad Fund pályázatokat.

Állományépítés és szolgáltatások
Az állományépítés tekintetében továbbra is nagy hangsúly van a kötelespéldányokon. 
A tavalyi évben állományba  vett csaknem 37 ezer dokumentum  66%-a e forrásból 
származott, vásárlás mindössze a gyarapodás 12%-át fedezte. A gyarapodás többi 
részét ajándék és csere, valamint a Márai IV program által biztosított szépirodal-
mi- és szakkönyvek jelentették. Ezeken felül az Egyetemi Kiadó (DUPress) által 
megjelentetett csaknem 600 kiadvány is bekerült az állományba.
A világméretű tendenciáknak megfelelően alakult a folyóiratok rendelése. Jelentő-
sen csökkent a nyomtatott címekre vonatkozó előfizetések száma, míg az elektroni-
kus folyóiratok az EISZ vagy egyetemi intézményi online folyóiratcsomagok révén 
továbbra is biztosítják az információhoz való hozzáférést.
A könyvtárközi szolgáltatás továbbra is a magyarországi könyvtárak egyik fontos, 
jelentős felhasználói igényt kiszolgáló tevékenysége. Az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerben (ODR) a DEENK elsősorban kiszolgáló, ami megfelel nemze-
ti gyűjteményének és széles spektrumú nemzetközi állományának. A Rendszerben 
mozgó dokumentumok között az eredeti és az elektronikus formátumok szerepe 
döntő, a másolat-kérések száma évek óta csökkenő tendenciát mutat.
A 2014/2015-ös tanév két vizsgaidőszakában ismét hosszabbított nyitva tartással 
üzemelt a Kenézy Élettudományi könyvtár. Az összesen 17 hetes időszak kihasz-
náltságának adatai és a visszajelzések alapján továbbra is töretlen az olvasói igény az 
éjszakai nyitva tartási periódusok fenntartására.
Az egységes szolgáltatási felület kialakítása felé tett jelentős lépés, hogy 2015-től a 
DEENK minden egységében teljesen azonos rendszerben történik az olvasók ki-
szolgálása, az állomány kezelése.

Tudománymetria és tartalomszolgáltatás
A kutatásfinanszírozói elvárásoknak és a kapcsolódó rendelkezéseknek megfelelő-
en folyamatos a publikációkban megjelenő hazai kutatási eredmények rögzítése a 
Magyar Tudományos Művek Tárában. Az MTMT és a Debreceni Egyetem közötti 
koordinátori feladatokat az Egyetemi Könyvtár látja el, mely a közlemények fel-
töltését, javítását, a feltöltéssel kapcsolatos problémák kezelését és a felhasználó-
képzéseket is magában foglalja. Az elmúlt évben 3 072 db 2014-ben megjelent, 
Debreceni Egyetemhez köthető közlemény került az adattárba.
Az egyetem tudományos teljesítményének reprezentálását intézményi szinten az 
iDEa portálrendszer látja el, melyben intézményünk tudományos eredményei, 

mozzanatai múlt - jelen - jövő tematikában ismerhetők meg. A portálhoz kapcsoló-
dó iDEa Tudóstér a Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek profil-
adatbázisaként funkcionál. Az iDEa-profilokban a kutatók/kutatási egységek alap-
adatai mellett az oktatási tevékenység, a teljes publikációs lista, valamint az ehhez 
kapcsolódó tudománymetriai mutatók is megjelennek. 
Az adatbázisból az affiliációs és társszerzőségi kapcsolódások is világos formában 
kirajzolódnak. Az iDEa-ban szereplő szerzők személyes és intézményi adatai, publi-
kációs listái több ponton kapcsolódnak össze, így biztosítva könnyű átjárást az egyes 
profilok között.  A többszintű összekapcsolódás a kutatók (egyetemi és egyetemen 
kívüli) kapcsolati hálójának részletes megjelenítését teszi lehetővé.
Az elmúlt évben az iDEa Tudóstér jelentős átalakításon esett át. Az új felhasználói 
felület kialakításával egyidejűleg több szerkezeti és funkcionális fejlesztés is lezajlott, 
melyek az újraszerkesztett súgóval hatékonyabb és könnyebben kezelhető forrássá 
teszik a profil-adatbázist.
A megújult felhasználói felületen a könyvtár korábban különálló szolgáltatásait 
vontuk egy egységes dizájn és környezet keretei közé. Az új oldal a felhasználói 
igényeknek jobban megfelelő kialakítást kapott, valamint egységes struktúrába ren-
deződtek a különböző funkciók (publikáció-keresés, adat-feltöltés, publikációs lista 
igénylése) is. Egy erre kialakított RIS file segítségével könnyebbé vált a publikációs 
lista áttöltése az MTMT-be. A kutató profil-oldalán található közleménylistából 
közvetlenül elérhetők a teljes szövegű publikációk és külön megjelölést kaptak az 
open access cikkek. A súgót is újraszerkesztettük; teljes szövege kereshető, s világos 
felépítése a böngészést is megkönnyíti. Megtörtént a súgó-bejegyzések szöveggon-
dozása, logika kapcsolatok, kereszthivatkozások megjelenítése, valamint a használt 
terminológia egységesítése is.
Az elmúlt évben közel 6000 új rekorddal gyarapodott a Tudóstér, melyben 2015 
júniusában  61 087 rekord volt. A feltöltött adatokhoz kapcsolódó PuLi (Publiká-
ciós Lista) szolgáltatás igénye is folyamatosan növekszik. 2014-ben 27%-kal több, 
311 Hitelesített Publikációs Listát készítettünk el kinevezésekhez, habilitációkhoz, 
intézményi ösztöndíjakhoz és – a legnagyobb számban – doktori védésekhez kap-
csolódóan.

Oktatás, ismeretterjesztés és kulturális rendezvények
2014/2015-ben 9 kar csaknem másfél ezer hallgatója vett részt az egyetemi tan-
tervben is meghirdetett kurzusainkon. Tantárgyaink száma eggyel gyarapodott, 
melynek száma így 18-ra nőtt. Megtörténtek továbbá az előkészületek annak ér-
dekében, hogy a 2015/2016-os tanévtől a MÉK-en is megkezdődhessen a hallga-
tók oktatása.
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A DEENK az elmúlt évben is változatos kulturális programokat kínált. Több önál-
lóan és más intézményekkel közösen szervezet kiállításnak adtunk helyet. Emellett 
részt vettünk egy, az első világháború centenáriuma alkalmával tartott tudományos 
konferencia megszervezésében és lebonyolításában is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
2014-ben is kapcsolódtunk Nemzetközi Open Access Hét programjához. Az októ-
beri ünnepek miatt csak kétnapos eseménysorozat ismét tartalmas előadásoknak és 
vélemény-ütköztetéseknek adott teret a nyílt hozzáférés egyre növekvő fontosságú 
kérdésében.
2013 óta rendszeresen közlünk rövid cikkeket az Egyetemi Életben. 2014/2015-ös 
tanév két szemeszterében 18 ilyen írásunk jelent meg, melyekben a könyvtári szol-
gáltatások ismertetése mellett egyre inkább általános érvényű ismeretanyag közlésé-
re is törekszünk. Ennek jegyében írtunk többek között a 21. századi olvasáskultúra 
változásáról, az e-könyvek szerepéről, a plágiumkeresésről és az e-learningben rejlő 
lehetőségekről is.
A népszerűsítő és ismeretterjesztő anyagok írása mellett, továbbra is figyelmet for-
dítunk a tudományos ismeretközlésre. A DEENK iDEa-profiljában tárolt adatok 
szerint tavaly 9 publikáció és konferencia előadás köthető a könyvtár munkatársa-
ihoz.

PR és Marketing tevékenység
A könyvtár kiemelt hangsúlyt kíván helyezni a külső és belső kommunikációs fo-
lyamatok javítására, hatékonyságának növelésére. Ennek érdekében még 2014 ele-
jén létrehoztunk egy akkor még inkább informális keretek között működő belső 
csoportot, azzal a feladattal, hogy kezdje el a könyvtár különböző kommunikációs 
feladatainak egységes szempontok szerinti kialakítását.
A DEENK Kommunikációs és Marketing csoportja 2015 elejétől formálisan is he-
lyet kapott a könyvtár szervezetében, s irányítását egy a könyvtári menedzsmenttel 
szoros kapcsolatban álló koordinátor látja el. Feladata az önkéntes alapon szerve-
ződő csoport irányítása, a DEENK kommunikációs stratégiájának kidolgozása, a 
szükséges munkafolyamatok kialakítása és felügyelete.

Kiadó és Reprográfia
A Debreceni Egyetem Szenátusának 17/2014. (XII.11.) sz. határozata értelmében 
Debreceni Egyetem nevében megjelentetett kiadványok nemzetközi azonosító szá-
mainak (ISBN, ISSN) igénylése, központi kezelése, nyilvántartása és az ezzel ösz-
szefüggő kötelespéldányok beszolgáltatása a Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress) 
feladata. Az ISBN eljárásrend elkészült, a Kiadó ennek betartásával végzi ez irányú 
tevékenységét. 

Részben ide tartozó adat, hogy az elmúlt évben sikerült a Debreceni Egyetem 
csaknem 400 tételből álló kötelespéldány-hiányát nagymértékben csökkenteni. Az 
OSZK irányába fennálló ISBN hiányunk mostanra száz alá apadt.
A külső kiadvány-terjesztésben 2015-től a ProsperoD a Kiadó kizárólagos bizomá-
nyosi partnere, míg a belső terjesztésbe a három egyetemi jegyzetbolt (DeTudTok, 
Didakt, Medicina) mellett a DEENK könyvtári egységeit is bevontuk. Március-
tól a DEENK Műszaki Könyvtárába, áprilistól a DEENK Társadalomtudományi 
Könyvtárába vittük ki a jegyzeteinket.
2014 őszétől elektronikus formában is előállítunk jegyzeteket. A nyílt elérésű (Open 
access) e-jegyzeteket Creative Commons (CC-BY-NC-ND-4.0) licenc alatt adjuk 
ki. Több formátumban (pdf, epub, mobi) is elérhetők, így e-könyvolvasókkal, 
tabletekkel vagy akár okostelefonnal is használhatók.
A korábbi évek tapasztalataira építve kezdtük meg a Métisz nevű folyóirat-szerkesz-
tő rendszerünk átalakítását. A Métisz 2.0 fejlesztésében eddig a designtervezési fázis, 
a Métisz-admin képzések és a folyóiratok (pl. HERJ, Párbeszéd) fokozatos átszer-
kesztése történt meg, valamint zajlanak az ezzel járó tesztelési feladatok. 
A felmerülő igényeknek megfelelve a DOI 10.5484 prefix a szabadon letölthető 
DUPress kiadványok tartománya lett. Ezeket a könyveket az e-jegyzeteink esetében 
is használt Creative Commons védelemmel látjuk el.
2015. március 1-jétől egységes árazást vezettünk be mindhárom reprográfiai pon-
tunkon. A szolgáltatások újjá szervezése vizuális megújulással is járt. A Reprográ-
fia néven létrejött másoló-nyomtató szalonok azonos szolgáltatás-szerkezet és ár-
képzés mellett egységes arculatot és kialakítást kaptak. Az eddigi visszajelzések és 
kihasználtsági adatok alapján a vizuális megújulás elnyerte a felhasználók tetszését.
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Pályázati Központ
 
Szervezeti felépítés
A Debreceni Egyetem Szenátusa a 2015. február 5-i ülésén elfogadta a szervezeti 
átalakításokkal kapcsolatos javaslatokat, köztük a Pályázati Központ, mint új szer-
vezet létrehozását. A Pályázati Központhoz három osztály tartozik, a Pályázatkeze-
lő Osztály, a Pályázatmenedzsment Osztály, valamint a Pályázati Ügyfélszolgálati 
Osztály. A központ a pályázatok előkészítésétől a megvalósításon át a projektek 
utógondozásáig a projektek teljes életútját végig követi az osztályaihoz szervezett 
feladatok ellátásán keresztül.

Pályázati Ügyfélszolgálati Osztály
Az osztály feladatai a pályázatok-előkészítő fázisához, a pályázat-kötési fázishoz, a 
pályázatok fenntartási időszakához, és a Pályázatok Nyilvántartását végző informa-
tikai rendszer működtetéséhez kapcsolódnak.
A pályázatok előkészítő szakaszában az osztály feladatai közé tartoznak:

•	 Nyilvántartás vezetése a projekt szándékokról.
•	 A pályázatok előkészítéséhez az intézményre vonatkozó azonosító adatok, 

valamint statisztikai adatok rendelkezésre állásának biztosítása, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges intézményi szintű nyilatkozatok, igazolá-
sok, aláírási címpéldányok beszerzése.

•	 A pályázatok pénzügyi tervezésekor annak figyelése, hogy – amennyiben 
a pályázat támogatási feltételei lehetővé teszik – gondoskodtak-e az intéz-
ményt terhelő működési és humánerőforrás-költségek ellentételezéséről. 

•	 A pályázatok előzetes pénzügyi tervének jóváhagyása.
•	 A pályázatokhoz kapcsolódó eredményindikátorok és fenntartási vállalások át-

tekintése különös tekintettel a vállalhatóságra, melyekről nyilvántartást vezet
•	 Ellenőrzi a pályázatok intézményi szintű hitelesítésének és benyújtásának 

feltételeit, azaz:
o a pályázatban érintett önállóan gazdálkodó egységek vezetőinek a 

jóváhagyó nyilatkozatát, valamint
o a pályázatban vállalt önrész, és az el nem számolható költségek 

fedezetének biztosításáról szóló nyilatkozatot.
A fenntartási időszakban feladataihoz tartoznak a pályázatokhoz kapcsolódó ered-
ményindikátorok nyilvántartása és fenntartási vállalások ellenőrzése.
Az osztály állandó feladatai közé tartozik:

•	 Kapcsolattartás támogató szervezetekkel, minisztériumokkal, egyéb külső 
szervezetekkel, valamint az egyetem belső kapcsolódó szervezeteivel.

•	 A pályázatok nyilvántartását végző informatikai rendszer működtetése. 

Pályázatkezelő Osztály feladatkörei
Az osztály feladatai közé tartozik: 

•	 Az operatív programok, NKTH által támogatott projektek, OTKA, EU-s 
és egyéb külföldi, NKA, önkormányzati és egyéb belföldi pályázatok, vala-
mint Európai Uniós programok célelszámolási számlájának kezelése. 

•	 A felhatalmazó levelek nyilvántartása. 
•	 Kapcsolattartás a Pályázatmenedzsment Osztállyal. 
•	 Pályázatok nyilvántartását végző informatikai rendszerben kezelése a hatás-

körébe tartozó feladatok tekintetében. 
•	 Adatszolgáltatás a költségvetés tervezéséhez, beszámolók készítéséhez, év-

közi kimutatásokhoz. 
•	 Időközi és záró pénzügyi elszámolások készítése, ellenőrzése (bizonylatok, 

terhelési értesítők és egyéb dokumentumok gyűjtése). 
•	 Könyvvizsgálatoknál, helyszíni ellenőrzéseknél közreműködés. 
•	 Személyi jellegű kifizetések és utazási határozatok engedélyezése és kötele-

zettségbe vétele. 
•	 Kapcsolattartás támogató szervezetekkel, minisztériumokkal, pénzintéze-

tekkel és egyéb külső szervezetekkel. 
•	 Keretellenőrzés, keretigazolás, kötelezettségvállalás figyelése.  
•	 Pénzügyi központ előirányzat rögzítése, engedélyezés rögzítése. 
•	 A pályázati témák pénzügyi központjainak előirányzat-kezelése a Pályázat-

kezelő Osztály kizárólagos hatásköre. 
•	 Tételes elszámolású pályázati témák vonatkozásában kifizetések engedélye-

zése. 
•	 Szolgáltatási szerződések, logisztikai megrendelések engedélyezése. 
•	 Pályázatokhoz kapcsolódó rezsi és kezelési költségek könyvelés. 
•	 Kapcsolattartás a szervezeti egységekkel, témavezetőkkel: projektindító 

megbeszélések szervezése, ütemezett költésre ösztönzés, határidőkről, ke-
retállásról tájékoztatás. 

•	 Pályázatok kezelésére egységes nyilvántartási szabályok kialakítása, mely 
biztosítja az aktuális támogatási összeget és a saját erő szükségletet, valamint 
a pályázati tevékenység aktuális teljesítési adatait, pénzügyi egyenlegét. 

•	 Pályázatkezelés eljárási rendje c. szabályzat aktualizálásának kezdeménye-
zése. 

•	 A pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalmi terv elkészítése, megvalósulásá-
nak nyomon követése.
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Pályázatmenedzsment Osztály feladatkörei
Az osztály feladatai közé tartozik:

•	 Az Egyetemi fejlesztési projektek esetében a pályázat elkészítésében való 
közreműködés, a Kancellária szükséges szakterületeinek bevonásával. 

•	 A projektmenedzseri rendszer működtetése. 
•	 A segítségnyújtás a projektek lebonyolításában. 
•	 Kapcsolattartás az Stratégiai Főigazgatóság működő stratégiai, minőségbiz-

tosítási és pályázati feladatokat ellátó igazgatósággal. 
•	 A pályázatok lebonyolítása során az egyetemi pályázati eljárásrendek, sza-

bályzatok betartása. 
•	 A kiemelt programok vonatkozásában egyeztetések kezdeményezése az 

adott programban pályázó szervezeti egységek részére, tapasztalatcsere biz-
tosítása, legjobb gyakorlatok kialakításának koordinálása.

Pályázatokkal kapcsolatos információk
A 2014/2015-ös tanév időszakában a Pályázati Központ mintegy 400 projektet ke-
zelt a Debreceni Egyetemen. Az 1. számú táblázat a pályázatok típusonkénti meg-
oszlását mutatja a tanévben futó projektek tekintetében. A legnagyobb számban 
az OTKA pályázatok szerepelnek, melyeken a Debreceni Egyetem több mint 3 
milliárd forint támogatást nyert el. A 2014-2020-as időszak elején közvetlen EU-s 
finanszírozású, a Horizon2020 pályázati felhívás keretében, mintegy 400 000 euro 
támogatást nyert el az egyetem. A futó projekteken túl ebben az időszakban több, 
az Új Széchenyi Terv keretében elnyert projekt zárása zajlott.

Csaknem 400 futó pályázatot kezel a 2014-2015-ös tanévben a Debreceni 
Egyetem
1. táblázat: A 2014-2015-ös tanévben futó pályázatok száma felhívás típusonként. 

Több mint 27 milliárd forint forrást biztosítanak a 2014/2015-ös tanévben 
futó pályázatokon forintban elnyert támogatások az egyetem fejlesztési felada-
taira
2. táblázat: A Debreceni Egyetem hazai és külföldi forintban történő elszámolású 
pályázatain elnyert támogatások teljes összege (mFt)

12 millió eurót meghaladó uniós forrás áll a Debreceni Egyetem rendelkezésé-
re a 2014/2015-ös tanévben futó pályázatok euróban elnyert támogatásainak 
köszönhetően
3. táblázat: A Debreceni Egyetem hazai és külföldi euróban történő elszámolású 
pályázatain elnyert támogatások teljes összege (eEUR)
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Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ

A Debreceni Egyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ 
(KTTK) (korábbi nevén: Technológia- és Tudástranszfer Központ) 2015. február 
6-tól a Kancellária közvetlen irányítása alá tartózó szervezetként működik. A Köz-
pontot a Kancellár által megbízott központvezető vezeti. A DE KTTK fő céljai az 
egyetemi technológiatranszfer eredményességének növelése, az egyetem és az ipar 
közötti kapcsolatok erősítése és az innovációs aktivitás fokozása az egyetemi tudás-
bázis környezetében.

Technológiatranszfer tevékenységek
A KTTK feladata az egyetemi szellemitulajdon-portfolió kezelése a szellemitulaj-
don-kezelési szabályzat rendelkezéseivel összhangban. A Technológiatranszfer Köz-
pont nyilvántartja az egyetemi kutatási eredményeket, véleményezi a szellemi alko-
tásokat érintő megállapodásokat és egyéb jognyilatkozatokat. A szellemi alkotások 
védelmével kapcsolatosan tanácsadást nyújt és az innovációval kapcsolatos rendez-
vényeket, képzéseket szervezi. A Központ koordinálja továbbá a más szervezeteknek 
nyújtott innovációs tanácsadási szolgáltatásokat, illetve a hazai és nemzetközi tech-
nológia-transzfer együttműködéseket. Az egyetem és a gazdasági szereplők közötti 
kapcsolatok kialakítása, fejlesztése és fenntartása érdekében az elmúlt időszakban a 
Techtranszfer Központ jelentős szerepet vállalt a kutatásfejlesztéshez, innovációhoz, 
tudástranszferhez, spin-off cégekhez kötődő K+F és szerzői jogi szerződések előké-
szítésében véleményezésében és menedzselésében. Ennek keretében a beszámolási 
időszakban mintegy 120 db K+F+I szerződést, illetve 150 db szerzői joggal kapcso-
latos szerződést készítettünk elő és véleményeztünk.
A központ 2011 őszén mutatta be az egyetemi tudástérkép rendszert, mely a http://
tudasterkep.unideb.hu weboldalon érhető el minden érdeklődő számára. A KTTK 
által menedzselt technológiák és szabadalmi bejelentések száma az elmúlt időszak-
ban is jelentős volt, így jelenleg közel 50 aktívan kezelt technológia és ezekhez kap-
csolódóan 40 szabadalomcsalád teljes körű menedzseléséért felelős a központ. A 
tárgyidőszakban 11 új találmányról értesítették az irodát az egyetem kutatói, me-
lyek kapcsán több új elsőbbségi szabadalmi bejelentést nyújtottunk be a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalához. 
A központ folyamatosan növekvő hangsúlyt fektet az egyetemi technológiák hasz-
nosításának támogatására. Az ipari partnerek felkutatása több csatornán keresztül 
történik: a tudástérkép alkalmazása mellett jelentős hangsúlyt fektetünk a szemé-
lyes kapcsolatfelvételre, ezért az év során több nemzetközi szakmai és partnering 
rendezvényen képviseltettük központunkat a következő országokban: Szerbia, 
Németország, Belgium, Finnország, Spanyolország, Törökország. Részt vettünk a 

Bio-Europe 2014 nemzetközi biotechnológiai témájú kutatási eredmények haszno-
sítására specializálódott szakmai rendezvényen, ahol néhány potenciális egyetemi 
technológiát prezentáltunk szakmai befektetők előtt.
A 2014/2015-ös tanévben kiemelt figyelmet fordítottunk az ún. „start-up jelen-
ségre” és aktívan bekapcsolódtunk a regionális start-up ökoszisztéma kiépítésének 
elősegítésébe. Ennek kapcsán a központ vezetője részt vett a Debreceni Startup 
Kerekasztal alakuló ülésén és képviselte a központot a kerekasztal további rendez-
vényein is. A kerekasztal célja, hogy együttműködve a várossal és az egyetemmel 
jelentősen hozzájáruljon a helyi gazdaság fejlesztéséhez. 

Innovációs képzések
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
(SZTNH) támogatásával a 2014/2015-ös tanévben is meghirdettük az Iparjog-
védelem és innováció-menedzsment című e-learning típusú szabadon választható 
kurzust az egyetem hallgatói számára. A kurzusra összesen 177 hallgató jelentkezett. 
Meghirdetésre került a Szellemitulajdon-védelem című e-learning kurzus is, melyet 
83 fő végzett el. A World Intellectual Property Organization (WIPO) támogatásá-
val évek óta lehetőséget biztosítunk az ún. DL101 General Course on Intellectual 
Property angol nyelvű e-learning kurzus elvégzésére, mely iránt ebben a tanévben 
6 fő érdeklődött. 

Együttműködések, kapcsolatrendszer
A tárgyidőszakban tovább erősítettük együttműködésünket a hazai egyetemeken 
működő technológia transzfer irodákkal és aktívan részt vettünk a hazai Egyetemi 
Technológia- és Tudástranszfer Fórum találkozóin. 2014 decemberében megszer-
veztük a K+F+I fórumot a Debreceni Egyetemen, mely közel 130 érdeklődőt von-
zott. A K+F+I fórum délelőtti programja során pedig megtartottuk a hazai TTI-k 
találkozóját is, melyen az ország valamennyi techtranszfer irodája képviseltette ma-
gát. A rendezvényen egy kerekasztal beszélgetés erejéig vendégünk volt Dr. Pálinkás 
József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős 
kormánybiztos, akivel megvitathattuk elképzeléseinket az egyetemi technológia-
transzfer tevékenység jövőjéről. 
Ebben a tanévben a KTTK hat rendezvény szervezésében működött közre, me-
lyeken az egyetem mintegy 340 oktatója, kutatója és hallgatója vett részt. 2014 
őszén szerveztük meg az „Innovatív vállalkozók az egyetemen” című sikeresnek ítélt 
rendezvényünket. A rendezvényen, melynek keretében megalakult a „Debreceni 
Egyetem Hallgatói Innovációs Közösség”, közel 100 hallgató vett részt, akik azóta 
is aktívan figyelemmel követik a közösség híreit és rendezvényeit az erre a célra lét-
rehozott Facebook oldalon, melyet a Techtranszfer Központ üzemeltet. 2014-ben 
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a központ honlapja teljesen megújult, modern dizájnt kapott, új tartalmakkal és 
rendszerezett információkkal bővült, melyek az egyetemi kutatók, a hallgatók és az 
ipari partnerek tájékoztatását is egyaránt szolgálják. A központ új honlapja a www.
techtransfer.unideb.hu webcímen érhető el. A három éve elindított Facebook olda-
lunkat továbbra is használjuk az aktuális információk újszerű megosztására. Elindí-
tottuk a Debreceni Egyetem Innovációs és K+F Pályázati Hírlevelét, melyben havi 
rendszerességgel nyújtunk tájékoztatást a legfrissebb innovációs hírekről és elérhető 
K+F pályázati lehetőségekről az egyetem polgárai számára. 
Meglévő nemzetközi kapcsolatainkat tovább erősítettük és részt vettünk a drezdai 
Bionection szakmai konferencián, mely az élettudományi területen keletkező kuta-
tási eredmények hasznosítási lehetőségeire fókuszált, valamint a Bio-Europe 2014 
nemzetközi biotechnológiai témájú kutatási eredmények hasznosítására speciali-
zálódott szakmai rendezvényen. Ezen kívül jelen voltunk az európai technológia-
transzfer szervezetek számára minden évben megrendezésre kerülő ASTP-Proton 
éves konferencián is, ahol egyrészt megismertük a legfrissebb trendeket, másrészt 
több, hosszútávon hasznos együttműködést sikerült kialakítani szakmai partnerek-
kel.

Támogatási háttér
A Technológiatranszfer Központ hazai és nemzetközi pályázati projektek támoga-
tásával végzi tevékenységeit. A legjelentősebbek az egyetem által elnyert TÁMOP-
4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 „Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakor-
latorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi verseny-
képességének erősítésére” című, a TÁMOP-4.2.6-15/1-2015-0001 „KOMPLEX 
INNOVÁCIÓ - Egészségipari hálózat a hatékonyság növelése érdekében” című és a 
TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 azonosító számú „Tudás-Park kialakítása 
Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika 
kiemelt területén” című projektek. Ebben a tanévben két Central Europe által meg-
hirdetett technológiatranszfer témájú, valamint egy Erasmus+ innovatív oktatási 
képzési tevékenységek támogatására irányuló, nemzetközi konzorciumban meg-
valósítandó pályázati projektjavaslatot nyújtottunk be, mely pályázatok elbírálása 
jelenleg is folyamatban van.

Humánpolitika és jogi terület

A 2014. évi CCIV. nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2014. július 24. napjától 
hatályos módosítása értelmében az állami felsőoktatási intézményben az intézmény 
működtetését a kancellár végzi. A módosítás hatálybalépését és a pályáztatást köve-
tően Magyarország miniszterelnöke 2014. november 15. napjától kancellári kineve-
zést adott Dr. Bács Zoltánnak. A kancellár megbízását követő huszadik munkana-
pon a gazdasági főigazgató magasabb vezetői megbízása megszűnt. 

A 2015. február 5. napján ülésező Szenátus elfogadta az Egyetem új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, melynek értelmében az egyetem szervezete

•	 oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységekre, 
•	 szolgáltató szervezeti egységekre (részben a kancellár, részben a rektor irá-

nyítása alá tartozó egységek), és 
•	 funkcionális szervezeti egységekre tagolódik. 

Az új SZMSZ értelmében a rektort az általános, az oktatási és a tudományos 
rektorhelyettesek, a dékánokat pedig maximum 3 dékánhelyettes segíti a munká-
jukban. Ezen oknál foga 2015. február 6-i hatállyal visszavonták a hallgatói kapcso-
latokért felelős rektorhelyettes és a stratégiai rektorhelyettes, valamint az Általános 
Orvostudományi Karon a klinikai dékánhelyettes megbízását.

A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Közgazdaság- és Gaz-
daságtudományi Kar egyesüléséből 2014. augusztus 1. napjától létrejött a Gazda-
ságtudományi Kar, ahol az új dékán 2014. október 15-től kapott megbízást. 

A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon, a Gyógyszerésztudományi Karon, va-
lamint a Zeneművészeti Karon 2015. június 30-án lejárt a dékánok megbízása. 
A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon, valamint a Gyógyszerésztudományi 
Karon megtörténtek a dékánválasztások. Az új dékánok 2015. július 1. napjától 
kaptak megbízást. 
A Zeneművészeti Karon 2015. július 1. napjától pályázattal történő betöltésig ka-
pott ideiglenes megbízást a dékán. 

2014/2015. tanévben egyetemi tanári kinevezést 13 fő, főiskolai tanári kinevezést 
5 fő kapott. 
Az egyetem Szenátusa 3 fő nyugdíjba vonuló iskolateremtő professzor tevékenysé-
gét ismerte el professor emeritusi cím adományozásával. Az egyetem tevékenységét 
támogató, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló 5 fő nyerte el a 
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címzetes egyetemi tanári, 1 fő a címzetes főiskolai tanári kitüntető címet, míg egye-
temi magántanári címet 1 fő kapott. 

Egyetemi tanári kinevezések 2014. szeptember 1-jétől: 
•	 Dr. Balázs István (ÁJK)
•	 Dr. Magura Tibor György (TTK) 
•	 Dr. Kun Ferenc (TTK) 
•	 Dr. Rácz István (BTK) 
•	 Dr. Altorjay István (ÁOK) 
•	 Dr. Páll Dénes (ÁOK) 
•	 Dr. Korponay-Szabó Ilma Rita (ÁOK) 
•	 Dr. Bíró Tamás (ÁOK) 
•	 Dr. Tegyei Gabriella (BTK)

Egyetemi tanári kinevezések 2014. szeptember 20-tól: 
•	 Dr. Szirák Péter (BTK) 
•	 Dr. Pozsony Ferenc (BTK) 

Egyetemi tanári kinevezések 2014. szeptember 26-tól: 
•	 Dr. Dobosi Gábor (TTK) 

Egyetemi tanári kinevezések 2015. január 20-tól: 
•	 Dr. Bárány Attila (BTK) 

Főiskolai tanári kinevezések 2015. január 15-től: 
•	 Dr. Kiss János (EK) 
•	 Dr. Pálfi Sándor (GYFK)
•	 Ráthy Istvánné dr. (MK) 
•	 Dr. Adrovich István (ZK)
•	 Dr. Szabó István (ZK)

Professor Emeritus kinevezést kapott: 
•	 Dr. Sárvári Mihály (MÉK) 
•	 Dr. Sailer Kornél (TTK) 
•	 Dr. Tóth Imre (TTK) 

Címzetes egyetemi tanár kinevezést kapott:
•	 Andor Anikó (MK) 
•	 Dr. Farkas Hilda (MÉK)

•	 Dr. Horváth Zoltán (MÉK)
•	 Dr. Kruppa József (MÉK)
•	 Dr. Végvári Zsolt (TTK)

Címzetes főiskolai tanári címet kapott 
•	 Grasselli Gábor Norbert

Egyetemi magántanár címet kapott: 
•	 Dr. Bácsó Sándor (IK)

Kitüntetéses doktori címet kapott:
•	 Sikolya Kinga (TTK)

Látogató professzor:
•	 Dr. Igor Robert Blum (FOK)
•	 Dr. Borbély Péter (FOK)
•	 Dr. Shinn-Jyh Ding (FOK)
•	 Dr. Michel Perrier (FOK)

Doctor honoris causa címet kapott: 
•	 Monika Schwarz-Friesel
•	 Jean-Luc Fray
•	 Alisa Erika Koch (ÁOK)
•	 Werner Hacke (ÁOK)
•	 Szőllősi-Nagy András (MÉK)
•	 Mocsai Lajos (GTK)
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DExam Vizsgaközpont

A DExam Vizsgaközpont a 2014/2015-ös tanévben is folytatta eredményes vizsgáz-
tatási tevékenységét államilag elismert vizsgarendszerével, a DExam-mal.
A DExam vizsgázók száma ebben a tanévben is az előző tanévhez hasonlóan alakult, 
és a vizsgázók 92 %-a most is középfok (B2) szintre jelentkezett. A vizsgázók már 
16 akkreditált DExam vizsgahelyen (beleértve a Vizsgaközpontot is) vizsgázhatnak 
az országban. Ettől a tanévtől kezdve ugyanis DExam vizsgát a győri és a szegedi 
vizsgahelyeinken is lehet tenni.

1. ábra: A DExam vizsgázók foglalkozás szerinti megoszlása

A DExam Vizsgaközpontban vizsgázók 30,9%-a a Debreceni Egyetem hallgatója. 
Ezt a számot bizonyos értelemben tovább növelheti az „Egyéb” vizsgázók kategó-
riája, amely általában fiatal munkanélkülieket takar, közöttük például a diploma 
követelményeit nyelvvizsga hiányában nem teljesítő hallgatókat. 
Változatlanul a legnagyobb hallgatói létszámú karokról jelentkeznek a legtöbben 
nyelvvizsgára, a sorrend: TTK, BTK, MK, IK.

2. ábra: A középfokra (B2) jelentkező DE hallgatók kari megoszlása

A 2014/2015-ös tanévben a középfokon (B2 szinten) vizsgázó DE hallgatók 33,8 
%-a jelentkezett szóbeli vizsgára, 89 %-uk pedig írásbeli vizsgára (is). Közülük 74 
% tett sikeres szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát.
A sikeres középfokú (B2) szóbeli és írásbeli vizsgázók aránya foglalkozásonként: 

Foglalkozás Szóbeli siker % Írásbeli siker %
DE hallgató 72,0 62,1
Dolgozó 60,6 50,4
Egyéb 70,4 66,5
Középiskolás 77,2 77,2
Más intézmény hallgatója 60,8 54,4

A fenti összevetésekből kitűnik, hogy az előző tanévhez képest a 2014/2015-ös tan-
évben nőtt a sikeres Debreceni Egyetem hallgatóinak aránya mind a szóbeli, mind 
az írásbeli vizsgákat illetően, de változatlanul a középiskolások vezetik a sikeres vizs-
gázói listát mindkét vizsgatípusban.
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Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja

Szervezeti és személyi változások
A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (HKSZK) egyetemen belüli 
szervezeti helyében és feladatkörében a tanév során jelentős átalakulás nem tör-
tént. A 2014/2015-ös tanév volt a jelenlegi formájában 2014 tavaszán megalakult 
HKSZK működésének első teljes tanéve. 
A Szenátus 2015. február 5-i ülésén új egyetemi Szervezeti és Működési Szabály-
zatot fogadott el, amely végrehajtotta a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény kan-
cellária-rendszer bevezetéséről szóló módosítását. Az új SZMSZ az előző évben 
létrehozott szervezeti struktúrát már csak kismértékben alakította át. Az egy évvel 
korábban megalakult HKSZK a kancellárnak közvetlenül alárendelt központi szol-
gáltató szervezeti egységként működik tovább, igazgatójának munkáltatói feladatait 
a kancellár látja el.
Az SZMSZ 8. § (3) bekezdése rögzíti a HKSZK legfontosabb feladatait, amelynek 
alapján a Szenátus által 2015. április 23-án módosításra került a HKSZK egy évvel 
korában elfogadott működési rendje.
Jelentős változás, hogy az új SZMSZ értelmében az egyetemen három rektorhelyettes, 
(általános, oktatási és tudományos) nevezhető ki, ezáltal a HKSZK szakmai felügye-
letét addig ellátó hallgatói kapcsolatokért felelős rektorhelyettes tisztsége megszűnt. 
A HKSZK szakmai felügyeletét ezt követően dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes 
látja el. A hallgatói kapcsolatokért felelős rektorhelyettesi tisztséget korábban be-
töltő dr. Gaál István 2015 tavaszától kezdve kancellári megbízottként koordinálja 
többek között a Neptun tanulmányi rendszer működtetésének optimalizálását, va-
lamint a DEKa egyetemi kártyarendszer kiszélesítését.
A működési rend további módosítása során egyes szervezeti egységek elnevezése vál-
tozott. A hatályos működési rend szerint a HKSZK az alábbi szervezeti egységekre 
tagolódik:
1. Igazgatási szervezeti egység

a. Titkárság
2. Hallgatói önkormányzati egységek

a. Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet Titkársága
b. Hallgatói öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek kapcsolattartó irodája

3. Közvetlen szolgáltatást nyújtó egységek
a. Hallgatói Statisztikai Központ
b. Egyetemi Tanulmányi Információs Központ
c. Hallgatói Adminisztrációs Központ
d. DEKa Kártyaközpont 

4. Kollégiumi és szociális ügyek
a. Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság
b. Hallgatói szociális és kollégiumi felvételi ügyek irodája

5. Hallgatók, leendő és volt hallgatók koordinációja
a. Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
b. Alumni Központ
c. Hallgatói Karrierközpont

A HKSZK 2014-es megalakulásakor a különböző jogelőd szervezeti egységektől 
átvett munkatársakkal együtt létrejött 63 fős összlétszámával (amely tartalmazza 
a gyes-en lévő és az őket helyettesítő kollégákat is) az egyik legnagyobb központi 
szervezeti egység. A tanév során a dolgozók létszáma nem változott. 2015 nyarán a 
Neptun rendszer egyre szerteágazóbb és egyre nagyobb feladatot jelentő működte-
tése indokolttá tette 3 álláshely meghirdetését az Egyetemi Tanulmányi Információs 
Központba. Az egyetemi kollégiumok irányításának átvételével a HKSZK műkö-
dési köre az egyetem minden campusára kiterjedt, ide értve a székhelyen kívüli 
karokat is.
A HKSZK létrehozásának egyik legfontosabb célja az intézményi irányítás és gaz-
dálkodás hatékonyabbá tétele, a működési párhuzamosságok megszüntetése volt. 
Ennek értelmében biztosítani szükséges, hogy a HKSZK és szervezeti egységeinek 
összevont működtetése kevesebb költségvetési forrást igényeljen, mint ezen egységek 
korábbi, széttagolt működése. A Szenátus 2015. április 23-i ülésén elfogadott egye-
temi központi költségvetésben a HKSZK működésére – a kollégiumok és a Neptun 
rendszer üzemeltetése nélkül – az előző évi dologi előirányzattal azonos összeg, 7 
millió forint került tervezésre, ugyanakkor a hallgatói térítési és juttatási szabályzat 
módosításának révén a HKSZK-hoz kerülhet saját bevételként a hallgatók által be-
fizetett különeljárási és egyéb díjak 10 százaléka. A kollégiumok többsége az elmúlt 
években is a részére célzottan biztosított állami normatíva, a hallgatói díjbefizetések 
és a szállásdíj-bevételek összegéből üzemelt, vagyis lényegében önfenntartó volt, a 
cél a HKSZK teljes működése esetében is az, hogy minél kevesebb állami költségve-
tési forrás bevonásával és minél több saját bevétel elérésével legyen megvalósítható a 
színvonalas és hatékony működés.
A HKSZK számos egysége a korábbi, az átszervezést megelőzően végzett munká-
ját folytatja. Az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ, a Mentálhigiénés és 
Esélyegyenlőségi Központ, az Alumni Központ tevékenységét eddig is intézményi 
és országos elismeréssel végezte. A HKSZK igazgatója gyakorolja a munkáltatói jog-
kört a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet közalkalmazott munkatársai felett, 
az utasítási jogkörrel részükre a DE Hallgatói Önkormányzat elnöke rendelkezik. 
A HKSZK-n belül létrehozott Karrierközpont a DE HÖK karrierirodájával együtt-
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működve felelős a hallgatók elhelyezkedésének támogatását biztosító szolgáltatások 
színvonalas ellátásáért. Szintén a DE HÖK-kel együttműködve folytatja munkáját 
a Hallgatói öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek kapcsolattartó irodája.
A hallgatói szociális és kollégiumi felvételi ügyek irodája a Hallgatói Önkormány-
zattal szoros együttműködésben látja el feladatait, felelős a kollégiumi felvételi és 
szociális ösztöndíj eljárás megszervezéséért, valamint a HKSZK által technikailag 
lebonyolításra kerülő sport- és művészeti ösztöndíj pályázati eljárásért.
A HKSZK-n belül került létrehozásra a Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) Köz-
pont, amelynek feladata a hallgatók és a dolgozók részére az intézményen belüli sze-
mélyi azonosításra és különböző szolgáltatások (pl. gépjármű- és épület-beléptetés) 
igénybe vételére jogosító egyetemi kártya kibocsátása.
A jelentősebb változások a Hallgatói Adminisztrációs Központ és az egyetemi kollé-
giumok működésében és irányításában figyelhetők meg. A HSZK/HAK tevékeny-
sége a 2014/2015-ös tanévtől kezdve az egész egyetemre kiterjed, ennek érdekében 
a tanévkezdésre megtörtént egy-egy új ügyfélszolgálati iroda kialakítása a Kassai úti, 
illetve a Böszörményi úti campuson annak érdekében, hogy a hallgatók a tanulmá-
nyaikhoz lehető legközelebbi helyszínen vehessék igénybe a szolgáltatásokat. A mű-
ködési rendben rögzített, a Hallgatói Adminisztrációs Központ és a kari tanulmányi 
osztályok közötti munkamegosztás a tanév során jól működött, szoros együttműkö-
dés alakult ki. 2014. szeptembertől a HKSZK felelős az intézményben folyósítható 
minden hallgatói juttatás hallgatóknak történő kiutalásáért.
A kollégiumok irányítása a HKSZK-n belül az új egyetemi SZMSZ alapján létreho-
zott Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság hatáskörébe került. A kollégiumi integráció 
első éve sikerként könyvelhető el, számos területen történt előrelépés a szolgáltatá-
sok egységesítése irányában. A Debreceni Egyetem kollégiumainak és diákottho-
nainak működési rendjéről szóló szabályzat megteremti az Egyetemi Kollégiumi 
Igazgatóság működésének kereteit, a hallgatói öntevékenység kollégiumi formáit. 
Ez utóbbi részletesen a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviseletének alapszabá-
lyában került kifejtésre. Az egyes kollégiumi épületekben helyi felelősök dolgoznak, 
akik az adott épület napi működtetését végzik. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik 
a PPP üzemeltetésű kollégiumok és diákotthonok felügyelete, a hallgatói moni-
toring-rendszer működtetése, a szolgáltatások színvonalának ellenőrzése, emellett 
koordináló szerepet lát el az üzemeltető és az intézményi vezetés között.
A kollégiumok felvételi rendszere már 2001 óta egységes, azonban korábban meg 
volt határozva, hogy mely kollégiumokba mely karok hallgatói kérhetik felvételüket, 
valamint a tanév közben megüresedő férőhelyeket a kollégiumok saját hatáskörben 
tölthették fel. A kollégiumi integráció eredményeként módosításra került a hallga-
tói térítési és juttatási szabályzat is, eszerint bármely kar hallgatói jelentkezhetnek az 
egyetem bármely kollégiumába.

A DEHÖK 2015. májusban a hatályos kormányrendeletnek megfelelően megálla-
podást kötött az egyetem rektorával a 2015/2016-os tanévre érvényes kollégiumi és 
diákotthoni térítési díjakról, amelyek beépítésre kerültek a térítési és juttatási sza-
bályzat szövegébe. A megállapodás értelmében az említett díjak a következő tanév-
ben nem emelkednek. A szabályzat általános részében foglalt módosításokat követve 
a karok folyamatosan terjesztették elő javaslataikat a kari mellékletek módosítására, 
melyeket a szenátus támogatott.
A HKSZK munkatársai részt vettek az egyetem által elnyert TÁMOP-4.1.1.C pályá-
zatok vezetői információs rendszer kiépítése, karrierszolgáltatások és alumni rend-
szer továbbfejlesztése, valamint mentálhigiénés és esélyegyenlőségi alprojektjeiben 
vállalt feladatok megvalósításában.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a települési ön-
kormányzatok ítélik oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgatóknak. Az önkormányzatok az általuk megítélt támogatást az 
EMMI Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalják, amely intézkedik az in-
tézmények számára történő továbbutalásról, miután az intézmény visszaigazolta a 
pályázatot elnyert hallgatók jogosultságát. A HKSZK látja el a Bursa ösztöndíjakkal 
kapcsolatos egyetemi adminisztrációs feladatokat, azaz a pályázatot elnyert hallga-
tók jogosultságának visszaigazolását, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj hallgatók 
részére történő utalását.
A Bursa ösztöndíj intézményi részének keretösszege 2014-ben 160.000.000.- Ft, 
2015-ben a jogosulti létszám csökkenését követve 131.494.000.- Ft. Az önkor-
mányzati ösztöndíjrészt az alapkezelő általában havonta két alkalommal utalta át 
az egyetem részére.
A 2013/2014-es tanév második félévében félévben 3709 hallgató volt jogosult a 
Bursa ösztöndíjra, számukra havi 12.984.200.- Ft intézményi és 13.231.700.- Ft 
önkormányzati ösztöndíj került kiutalásra. A 2014/2015-ös tanév első félévében 
3276 hallgató volt jogosult a Bursa ösztöndíjra, számukra havi 11.426.800.- Ft 
intézményi és 11.659.400.- Ft önkormányzati ösztöndíj került kiutalásra. Az elő-
ző félévhez képest jogosultságát elvesztette megszűnt hallgatói jogviszony, PhD 
tanulmányok megkezdése, tagozatváltás vagy passzív félév miatt 433 hallgató. A 
2014/2015-ös tanév második félévében összesen 3515 hallgató (az előző év azonos 
időszakához képest 5,23 %-os csökkenés) volt jogosult a Bursa ösztöndíjra, számuk-
ra havi 12.924.600.- Ft intézményi (0,05 %-os csökkenés) és havi 13.330.900.- Ft 
önkormányzati (0,07 %-os növekedés) ösztöndíj került kiutalásra.
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Kollégiumi, szociális ügyek
A tanév folyamatos feladata a kollégiumi, diákotthoni felvételi és szociális ösztöndíj 
eljárással kapcsolatos feladatok ellátása, a Hallgatói Önkormányzattal, illetőleg az 
Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsággal (KFSZB) együttműködve. 
A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, közéleti 
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 alapszolgáltatások 
minden egységben biztosítottak. Az egyetemen évek óta folyó kollégiumi felújítási 
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 2014-
ben már nyolcadik alkalommal került sor a kollégiumi felvételi és a szociális ösz-
töndíj eljárás együttes lebonyolítására. A közös rendszer beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, az internetes jelentkezési felület (http://koli.unideb.hu) könnyen ke-
zelhető, átlátható, elfogadottá vált a hallgatók körében. A hallgatóknak egy évben 
csak egyszer kell szociális jellegű igazolásokat benyújtaniuk. 2009 óta a hallgatók a 
Neptun rendszerbe való belépéshez is használt elektronikus hálózati azonosítójuk-
kal léphetnek be a felületre, ezáltal a személyi adataik automatikusan megjelennek.
A 2010. évi eljárás óta a hallgatók a felvételükről szóló eredményt szintén a honla-
pon találhatják meg, ahonnan a korábban postán kiküldött határozatot és kollégi-
umba felvett hallgatók esetén a kollégiumi bentlakási feltételeket pdf formátumban 
letölthetik. Ezáltal megtakaríthatóvá vált a felvételi eljárás papír-, nyomtatási és pos-
taköltségének 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 a Neptun 
rendszeren keresztül teljesíthetnek. 2009 óta már az egyetemre frissen felvett hall-
gatók is a kollégiumi jelentkezéskor a Neptun rendszeren keresztül teljesíthetik az 
eljárási díjat. A 2015. 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 méltányossági kérelmeinek elbírá-
lása.
A 2014-es eljárás során a 4740 kollégiumi és diákotthoni férőhelyre 5419 fő je-
lentkezett (3,37 %-kal kevesebb az előző évinél), ami azt jelenti, hogy a férőhelyet 
igénylő hallgatók 87,47 %-át el tudja helyezni az egyetem. Ez országosan is ki-
emelkedően magas arány. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 
100%-os.

A kollégiumi férőhelyek száma a Campus Hotel diákotthon nélkül a 2014. őszi 
félévben 3.937 fő. A Debreceni Egyetem 2014-ben megállapodást kötött a nyír-
egyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolával, amelynek saját 
kollégiumában a DE Egészségügyi Kar 23 fő hallgatója kerül elhelyezésre. Ezt a 
hallgatói létszámot a 2014. őszi félévtől kezdve a DE beépíti a hivatalos FIR statisz-
tikai létszámjelentésbe, és az ezen hallgatókra jutó kollégiumi normatívát átutalja a 
főiskola részére. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában továbbá a DE 
100 fő határon túli magyar, miniszteri ösztöndíjas hallgatója kerül elhelyezésre. A 
2014. őszi félévében megállapodás alapján a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem (DRHE) összesen 137 férőhelyet töltött fel tanító és teológus hallgatóival 
a Kossuth Lajos III. Kollégiumban. A korábbi éveknél nagyobb DRHE hallgatói 
létszám oka a DRHE saját kollégiumának folyamatban lévő felújítása. A kollégiu-
mokban számos helyet biztosítunk a nemzetközi szerződéses kötelezettség alapján 
és ösztöndíjjal (pl. Erasmus, MÖB ösztöndíjas hallgatók, ISEP) intézményünkben 
tanuló külföldi hallgatók részére (a 2014. őszi félévben 146 fő). A PPP konstrukci-
óban épített Campus Hotel diákotthonba a fent említett férőhelyeken túlmenően 
a 2013. évben 922 fő. A 2012/2013-as tanévtől kezdve Debrecen városa üzemel-
tetésre átadta a Debreceni Egyetemnek az általa 2012 tavaszán bezárt Középiskolai 
Sportkollégium négyhektáros területét. 2013-tól kezdve a létesítmény bekerült a 
rendes felvételi eljárásba.
Rendszeres szociális ösztöndíjat a júniusi felsőéves és az augusztusi elsőéves eljá-
rás során összesen 5061 hallgató igényelt (az előző évinél 8,08 %-kal kevesebb). A 
második félévben azok számára, akik a júniusi felsőéves vagy az augusztusi elsőéves 
eljárás során nem nyújtottak be kérelmet, szociális ösztöndíj pótjelentkezés kerül 
meghirdetésre. A pótjelentkezésre 756 hallgató nyújtott be kérelmet, de közülük 
143-an már részt vettek a korábbi eljárásokban, ezért kérelmük nem volt értékelhe-
tő. A szociális ösztöndíjat igényelt hallgatók teljes létszáma a tanév során tehát 5674 
fő volt (az előző évihez képest 6,43 %-os csökkenés).
Az igénylők közül 3143 fő (55,39 %) tartozik a kormányrendelet által felsorolt ki-
emelt kategóriákba, közülük az intézményi szinten megállapított ponthatárt elérte 
és ezért szociális ösztöndíjban részesült 2072 fő (a kategóriába tartozók 65,92 %-a). 
Nem tartozik kiemelt kategóriába az igénylők közül 2531 fő (44,61 %), közülük 
pontszáma alapján szociális ösztöndíjban részesült 1062 fő (a kategóriába nem tar-
tozók 41,96 %-a). Összesítve: szociális ösztöndíjban részesült 3134 fő, az összes 
igénylő 55,23 %-a.
A HKSZK a kollégiumi felvételi és a szociális ösztöndíj eljárás keretében lebonyolí-
totta a jogorvoslati eljárást. Különböző időpontokban került sor a kollégiumi felvé-
tellel és a szociális ösztöndíjjal kapcsolatos jogorvoslati eljárás lebonyolítására, mivel 
külön lehetett a kollégiumi felvételi döntéssel és a szociális ösztöndíj megállapításá-
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val kapcsolatban jogorvoslatot kérni. A tanévben összesen négy alkalommal került 
sor jogorvoslati és méltányossági eljárások lebonyolítására.

További ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok
A HKSZK bonyolítja le a Debreceni Egyetem Sportösztöndíja és a Debreceni 
Egyetem Művészeti Ösztöndíja pályázataival kapcsolatos adminisztratív feladato-
kat. Mindkét ösztöndíj pályázatát félévente hirdetik meg, a 2012. tavaszi félévtől 
kezdve mindkét ösztöndíjat elektronikus pályázati felületen, a http://koli.unideb.
hu oldalon lehet igényelni. A sportösztöndíj odaítélésére a DE Sportközpont, a 
művészeti ösztöndíj odaítélésére az egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottsága 
tesz javaslatot rektor úr részére. Sportösztöndíjban az első félévben 180, a második 
félévben 140 hallgató részesült. A művészeti ösztöndíjat az első félévben 47, a má-
sodik félévben 41 hallgató nyerte el.

Az Egyetemi Hallgatói Statisztikai Központ működése
A HKSZK részeként a 2014/2015. tanév elején megkezdte működését az Egye-
temi Hallgatói Statisztikai Központ. A központ feladata az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programra (OSAP) vonatkozó 432/2013. (XI.18.) Korm. rendeletben 
előírt felsőoktatási statisztikai adatgyűjtések végrehajtása a hallgatókra, oktatókra, 
kutatókra és egyéb dolgozókra vonatkozóan. A statisztikai jelentéseket mindkét fél-
évben több mint két hónapi előkészítő munka eredményeként véglegesíthettük, a 
2014. naptári évben oklevelet szerzettekről összeállítandó statisztika a decemberi és 
a januári hónapokban jelentkezett feladatként. Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási intézmények több éves fejlesztő mun-
kájának és szoros együttműködésének, a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 
teljes körű kialakításának és a tanulmányi rendszerek (pl. a Neptun) folyamatos 
tökéletesítésének köszönhetően megtörtént a statisztikák FIR alapokra helyezése, 
a FIR statisztikai moduljának bevezetése. A statisztikai űrlapok kitöltése a FIR-
ben szereplő adatokból generálódik, a FIR adatbázisa a Neptun rendszerből küldött 
adatokból keletkezik. A statisztikai központ részéről az intézményi féléves és a vég-
zettekre vonatkozó statisztikák összeállításához feltétlenül szükséges a karokkal és 
a munkaügyi egységekkel történő folyamatos kapcsolattartás, az aktuális feladatok 
végrehajtásának koordinálása. Az Oktatási Hivataltól nyert és szinte naponta frissí-
tett adatsorokat ellenőriztük, a hozzájuk kapcsolódó hibajegyzékeket értelmeztük, 
a hibák javításának lehetőségét a karokkal naponta egyeztettük. A Neptunban sze-
replő adatkörök feltöltése és a jelzett hibakódoknak megfelelő adattisztítás jelentős 
munkát rótt a kari tanulmányi egységekre. Felelősségteljes közös munkával, az in-
formációk megfelelő áramoltatásával sikerült az előírt határidőkre, két esetben már 
teljesen hibátlanul, előállítanunk a statisztikai jelentéseket. A véglegesített statiszti-

kákat elérhetővé tettük az Oktatási Igazgatóság és a gazdasági hivatal számára, ahol 
ezekből összeállították a karonkénti és az idősoros kimutatásokat, grafikonokat. A 
központ ehhez az adatok értelmezésével és tanácsadással járult hozzá. Az Oktatási 
Hivatal folyamatosan újabb és újabb Neptunból érkező adatcsoportot ellenőrzött 
a FIR-ben, új hibajegyeket vizsgált. Az egyre tökéletesebb adatbázishoz, ami a hi-
bátlan statisztikai jelentések feltétele, a teljes tanév folyamán nélkülözhetetlen az 
irányított adatfeltöltés és adattisztítás, a karok, a központi egységek ezirányú tevé-
kenységéhez a központ szakmai támogatást nyújtott.
Nagyon szoros szakmai együttműködés alakult ki a Hallgatói Statisztikai Központ, 
valamint a Tanulmányi Információs Központ és a Hallgatói Adminisztrációs Köz-
pont között. A közös tevékenység fő elemei a következők voltak: rendelettervezetek 
véleményezése, új jogszabályokból, új helyi szabályzatokból adódó feladatok feltér-
képezése, a megvalósítási lehetőségek megvitatása, az oktatásszervezéssel, az óraren-
dekkel, a formanyomtatványokkal, a szakszerkezettel (FIR gráf ) kapcsolatos felve-
tések, problémák megbeszélése, a kért kimutatások megtervezése. A központ be-
kapcsolódott a HAK és a karok tanulmányi osztályai vezetőinek heti rendszerességű 
szakmai konzultációiba, ahol a közeljövő feladatainak megvitatása mellett lehető-
ség nyílt a központ részéről az országos szakmai konferenciákon (FIR Fórumok, 
Neptun Konferenciák) hallottak közzétételére is.
A tanév során a központ foglalkozott azokkal a hallgatói beadványokkal és jogorvos-
lati kérelmekkel, amelyek finanszírozási formák közötti átsorolás megváltoztatására, 
fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a jogviszony törlésének megszüntetésére, 
valamilyen fizetési kötelezettség törlésére irányultak. A jogorvoslati bizottságok mű-
ködtetése, az ülések adminisztratív előkészítése, a karok illetékes vezetőivel történő 
véleményeztetések a hatvanat meghaladó ügyben a félévek elején jelentettek nagy 
feladatot. A nem jogorvoslati hallgatói beadványokra minden esetben sikerült meg-
nyugtató módon válaszolni, természetesen az előírt kari egyeztetéseket követően.

Az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ (ETIK) működése
A Neptun a Debreceni Egyetem egységes elektronikus tanulmányi rendszere, mely-
nek feladata a hallgatói tanulmányi és pénzügyi adminisztráció, az oktatásszervezés, 
valamint az adatjelentések kiszolgálása. Ezek közül legfontosabb a FIR adatszol-
gáltatás, amely az egyetemről alkotott állami megítélést, az állami finanszírozást is 
meghatározza. A Neptunt mintegy 32 ezer felhasználó (29 ezer hallgató, 2 ezer ok-
tató és 800 ügyintéző) használja. A Neptunban kezeljük az intézmény által indított 
képzések tantervét, a meghirdetett tárgyak leírását, jellemzőit, az órarendi informá-
ciókat, oktatói adatokat. A rendszer fontos eszköze az elektronikus ügyintézésnek, 
kérvénykezelésnek. Az egyetem a rendszerből állítja elő a hallgatók tanulmányaihoz 
kapcsolódó okiratokat, igazolásokat.
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A rendszerben tárolt adatok alapján számos, összetett vezetői kimutatást, elemzést 
készítettünk. Minden Neptunbeli feladatban segítséget nyújtottunk a karoknak és a 
tanulmányi rendszert használó szervezeteknek, útmutatók összeállításával, konzul-
tációk tartásával és a közvetlen egyeztetésekkel. Előkészítettük a jogszabálykövető 
adatellenőrzési szabályok bevezetését.
Folyamatosan végezzük a FIR felé történő hatósági adatszolgáltatásokat az adatvál-
tozások napi szintű, valamint a teljes adatállomány havonta történő jelentésével. A 
2014/2015-ös tanévben folytattuk a nyilvántartott adatok monitorozását, az adat-
tisztítások előkészítését, koordinálását, illetve a FIR által meghatározott újabb adat-
körök bevezetését (pl. pénzügyi adatok, támogatási időt, finanszírozást befolyásoló 
adatok). Az országos felsőoktatási statisztika előállítása során szakmai támogatást 
nyújtottunk a karoknak és a statisztikában résztvevő további szervezeti egységeknek. 
Előkészítettük és koordináltuk a statisztikát befolyásoló adatjavításokat. Gondos-
kodtunk arról, hogy az adatjelentés teljes körűen, határidőre megtörténjen, adathe-
lyes és pontos statisztikák készüljenek. 
A FIR az intézményi adatjelentés alapján meghatározza a hallgatók támogatási idő-
keretének egyenlegét, amely a Neptun rendszerbe is betöltődik. A FIR-ben generált 
támogatási időkeret helyes számításához lekérdezésekkel, útmutatókkal, adatjavítási 
folyamatleírásokkal segítettük a karok munkáját, s más felsőoktatási intézmények-
kel is folyamatosan egyeztetéseket folytattunk.
A tanév során a rendszeren keresztül mintegy 2,7 milliárd Ft hallgatói kifizetés és 
3,6 milliárd Ft befizetés történt. Az SAP pénzügyi központok 2015-ben történt 
átkódolását a Neptunba is át kellett vezetni, ezáltal biztosítva a két rendszer közötti 
interfész zökkenőmentes működését. Előkészítettük a hallgatói gyűjtőszámla OTP-
ből a MÁK-hoz történő áthelyezését is.
További igazolások, okiratok, nyomtatványok Neptunból történő nyomtatási lehe-
tőségét teremtettük meg. Az elektronikus leckekönyv generálásához is elengedhetet-
len záróvizsga modul teljes körű bevezetését és támogatását végeztük.
Feladatorientált elektronikus kérvények bevezetésével egyszerűsítettük a karok 
munkáját és a hallgatói ügyintézést. Szakmai támogatást nyújtottunk a hallgatói 
véleményezés modul használatához, előkészítettük a kérdőívek publikálását, illetve 
előállítottuk az eredmények elemzéséhez szükséges exportokat.
A Neptun a VIR egyik legfontosabb alaprendszere. Ennek megfelelően jelentős 
erőforrásokat fordítottunk a VIR projekt eredményes lezárására, a riportok tesz-
telésére.
A VIR Központtal szorosan együttműködve részt vettünk a Neptunban az oktatási 
helyiség adatok ellenőrzésében, tisztításában, szinkronizálva azokat az IMRA-val. 
Az órarendi adatok tanulmányi rendszerben való teljessé tételéhez szakmai támoga-
tást nyújtottunk a karoknak.

Megalkottuk a tanulmányi rendszer működtetési szabályzatát. Ez az eddigieknél 
szorosabb együttműködést biztosít a Neptun központi üzemeltetése és a kari admi-
nisztráció között. Ezáltal az adattisztítási feladatok végrehajtása hatékonyabbá válik. 
A Neptun növekvő jelentősége szükségessé tette az HIK létszámbővítését is.
A szervezeti átalakulást követően folytattuk a HKSZK más szervezeteivel együtt az 
egységes oktatási, adminisztrációs és hallgatói szolgáltatási folyamatok kialakítását, 
bevezetését.

A Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) működése
A HKSZK egyik egységeként – jó együttműködésben a munkák során érintett egy-
ségekkel – folytatta a HSzK, majd Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK- név-
változtatással) a 2014/2015. tanévet, amelynek működését a kari és a szak jellegtől 
független hallgatói adminisztrációs feladatok elvégzése jelenti a kor színvonalának 
megfelelő ügyfélfogadási körülmények között. A tanév indítását követően a Kos-
suth II. Kollégium fsz-i irodái mellett új ügyfélszolgálati iroda kezdte meg hálózatos 
működését a Böszörményi úton (Veres Péter Kollégiumban) és a Kassai úton (a 
Kancelláriával szemben). A nem debreceni hallgatókat a nyíregyházi EK, illetve a 
hajdúböszörményi GYFK TO szolgálja ki, együttműködéssel.
A félévek indításakor tömeges, gyors ügyintézésre a HSzK/HAK mellett többnapi 
beosztással, kihelyezett ügyfélfogadási helyként (évente 4-5 ezer diákigazolvány ér-
vényesítés, jogviszony-igazolás nyomtatás) jól használhatók a Főépületben a Dísz-
udvar, az Élettudományi, az Informatikai, a Magház, a MÉK, MK főépületének 
közösségi terei.
A kialakított – és a hallgatók informálása érdekében – korábban bővülő honlap 
információi kényszerű megújítás mellett központi szerverre kerülve (http://hszk.
unideb.hu) folyamatosan bővült, s változtak a munkamegosztás eddigi gyakorlatai 
is. További változások átvezetése (Ftv. végrehajtási rendelete, Neptun működtetés 
szabályozása) is megkezdődött.
Az ügyfélfogadást továbbra is jó tapasztalatokkal segíti a TimeR – időgazdálkodó 
(sorszámadó) rendszer a központi Egyetem téren. A személyes megjelenést több 
munkafázisban jó hallgatói visszhanggal és gyakori igénybevétellel kiváltotta (egy-
ben a sorban állást jelentősen lecsökkentette) az e-mailen igényelt és postán vagy 
fájlban küldött igazolás/hitelesítés küldésének gyakorlata (pl. ideiglenes diákigazol-
vány meghosszabbítása, záróvizsgázottak nyelvvizsga nélküli igazolása, transcript, 
belföldről és külföldről érkező oklevél-hitelesítések stb.)
A hallgatók online EvaSys-es kérdőíven mondtak bő véleményt a közös törekvé-
sekről, az ügyfélszolgálatok egyéves működéséről. Visszaköszönnek a törekvések 
hallgatói elfogadottsága, a folyamatosan bővülő elektronikus ügyintézést igénylik, 
s kiolvasható a gyors, szakszerű ügyintézés esetén a kartól független hallgatói elége-
dettség. 
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A szolgáltatásokba bevont hallgatók köre bővült (a kialakított gyakorlatok alkalma-
zásával csökkentve a személyes megjelenést igénylő ügyeket), és a hallgatók egyre 
inkább e-mailen fájlban igényelnek igazolásokat, másrészt a felvételi, illetve külföldi 
tanulmányok miatt az oklevélről, illetve oklevélmellékletről, újabban adóigazolás-
ról, illetve befizetett térítésekről készített számlát fájlban is biztosítja a HAK. 
Az elvégzett feladatok – vázlatos – felsorolása: felvételi munkák támogatása, kiértesí-
tési döntés nyomtatása, új hallgatók egységes tájékoztatása (CD), beiratkozási lapok 
– felnőttképzési szerződések előkészítése, nyomtatása, iktatás, Neptun beiratkozás 
és személyes adatok folyamatos adatfeldolgozása, aktualizálása, diákigazolványok 
érvényesítése (egységes matricával), diákhitel engedményezés, ösztöndíjak utalása, 
térítések kivetése - számlák kiállítása, befizetési felszólítások, jogviszony-igazolások 
kiadása, DEKa kártya kiosztása, adóigazolások, statisztikák, nyomtatványrendelés 
– raktározás – kiadás, oklevelek, illetve oklevélmellékletek nyomtatása (évzáróra il-
letve utólag megszerzett nyelvvizsga után, heti kiadással). 
A feladatokat kiegészítette a beiskolázási munkákba való hagyományos bekapcsoló-
dás, illetve minőségbiztosítási (Gólya-kérdőív, ZV-t tett hallgatók felmérése) mun-
kák önkéntes, aktív támogatása, scannelése, kiértékelése.  
A leírtak hatékonyabb elvégzése érdekében a közvetlenül együttműködő karok ta-
nulmányi osztályok/csoportok vezetői heti rendszerességgel konzultáltak a végre-
hajtásról. Erősödött a Böszörményi úti campuson működő karokkal az együttmű-
ködés.
Összességében megállapítható: az elmúlt évek alatt a HSzK/HAK által felvállalt 
és közösen kialakított - külön részletezett, évente újra finomított - feladatmegosz-
tás biztonságosan működik. A jövőben is a hallgatói ügyfelek tájékoztatásának és 
kiszolgálásának színvonalát kívánjuk javítani (Neptun: kérvénykezelés támogatása, 
igazolások kiadása elektronikusan, e-index támogatása) a kari képzési struktúrára és 
létszámokra is tekintettel, keresve a további együttműködési lehetőségeket.

A Hallgatói Karrierközpont működése
A Hallgatói Karrierközpont munkatársai több rendezvényen is képviselték az egyete-
met. A Campus Fesztiválon az Egyetem téren kérdőívekkel vártuk az érdeklődőket a 
Karrierközpont működéséhez és a pályatervezéshez kapcsolódóan. Bemutatkoztunk 
a gólyatáborokban is, majd szeptember végén a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központja (új nevén: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya) által szervezett „Szelet a vitorlába!” elnevezésű pályavá-
lasztási kiállításon jelentünk meg az egyetem nevében a Műszaki Kar, az Általános 
Orvostudományi Kar és a HÖK Környezetvédelmi Bizottságának a közreműködé-
sével. Ebben az évben is részt vettünk a HÖK karrierirodájával együtt a DExpo-n, 
ahol nem csak általános, felvételivel kapcsolatos kérdésekben adtunk tájékoztatást, 

hanem az Andragógia Tanszék hallgatóival közösen kibővítettük a pályaorientációs 
tanácsadást – nem kis sikerrel.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Debreceni 
Egyetem között megállapodás aláírására került sor 2014 novemberében. Ennek ér-
telmében az ottani munkatársak előadásokat tartottak az egyetemen, illetve a Kar-
rierközponton keresztül közvetlenül tájékoztatják a debreceni egyetemistákat az ak-
tuális továbbképzési, pályázati lehetőségekről, a biztonságos külföldi álláskeresésről, 
illetve a diploma utáni regisztráció részleteiről. 
2014 szeptemberében elindult a karrier.unideb.hu saját honlap, amelyen nem csak 
aktuális álláshirdetések találhatóak, hanem a témához kapcsolódó hasznos és érde-
kes információk, rendezvényekre felhívások, azokról tudósítások stb..
Hosszas megbeszélések és egyeztetések után a Karrierközpont kialakította kapcso-
latrendszerét a karokon található „karrieres” szakemberekkel, akiknek 2015 január-
jában bemutatta tevékenységét, terveit. 
2015 februárjában, a tanév 2. félévében elindítottuk 2 kredites „Karriertani alap-
ismeretek, avagy Bevezetés a sikeres álláskeresés tudományába” című előadásso-
rozatunkat, amelyre közel 100 hallgató jelentkezett. Az előadók között szerepel-
tek a Debreceni Egyetem oktatói mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
diplomatái, karrierszakemberek és a Munkaügyi Központ munkatársai is. A nagy 
érdeklődésre és sikerre való tekintettel az előadássorozatot a jövőben is folytatni 
szeretnénk. 
Szoros együttműködést kialakítva az egyetem andragógus- és pszichológushallga-
tóival pályaorientációs témában a Karrierközpont megszervezte a tanácsadást a II. 
Műszaki Állásbörzén, majd az áprilisi egyetem állásbörzén is. A tanácsadók és ta-
nácskérők oldaláról egyaránt nagy volt az élmény és az elégedettség az eseményt 
illetően. A jövőben ezt a tevékenységet is fejleszteni kívánjuk.
2015 áprilisában a HÖK Karrierirodájával és az egyetem Sajtóirodájával együtt-
működtünk az Állásbörze és Karriernap sajtókampányának megszervezésében. Elő-
zetes, beharangozó sajtótájékoztatót tartottunk, majd az esemény aznapi kommu-
nikációját koordináltuk. Ennek eredményeként 30 megjelenés volt a különböző 
médiákban a rendezvényről. Ebben az évben először itt is bekapcsolódtak a végzős 
andragógus- és pszichológushallgatók a rendezvény programjaiba, az „Önismereti 
félóra” és a pályaorientációs tanácsadás megint nagy sikert aratott.
Elsősorban a Műszaki Kar karrierirodájával együttműködve elindítottuk a gyárláto-
gatásokat a hallgatók számára.
Felvéve a kapcsolatot a karrierépítéssel, pályaorientációval foglalkozó városi civil 
szervezetekkel, együttműködéseket alakítottunk ki. Ennek eredményeként közös 
pályázatot adtuk be rendezvények szervezésére, amelyek a hallgatókat segíthetik a 
jövőben.
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A DEKa Kártyaközpont működése
A Debreceni Egyetem Szenátusa 2013. június 27-én tartott ülésén elfogadta a 
Debreceni Egyetem egységes kártya szabályzatát. A szabályzat értelmében 2013-tól 
kezdve az egyetem minden polgárának, oktatójának, dolgozójának, hallgatójának 
térítésmentesen jár a fényképes Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa), amely az in-
tézmény közalkalmazotti, illetve hallgatói jogviszonyának igazolására szolgál, továb-
bá alkalmas jogosultságok és kedvezmények igénybevételére.
A Debreceni Egyetemi Kártya vizuális és személyi azonosításra is szolgál a Deb-
receni Egyetem épületeiben, rendezvényein vagy a Botanikus Kertbe történő be-
lépéskor. A kártya felmutatásával valósul meg továbbá az elfogadóhelyeken törté-
nő szolgáltatások igénybevétele. Ezen túlmenően a kártya egyfajta identitástudat 
tárgyiasult megjelenése is, amelyhez hasonló még nem kötötte össze a Debreceni 
Egyetem polgárait.
A kártya legfontosabb funkciói az alábbiak:
•	 személyazonosság igazolása az intézményen belül
•	olvasójegy a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban és annak 

szervezeti egységeiben a könyvtártagok számára (jelenleg közel 500 egyetemi 
polgár, dolgozó és hallgató egyaránt használja kártyáját olvasójegyként az 
egyetemi könyvtárakban)

•	 létesítmény-beléptetés a jogosultak részére (jelenleg 632 egyetemi dolgozó 
rendelkezik belépési engedéllyel a beléptető-rendszerrel rendelkező egyetemi 
hivatali és oktatási épületekbe, továbbá folyamatban van a kollégiumi épüle-
tekben a beléptető rendszerek kialakítása)

•	 gépjármű beléptetés az egyetemi campusokra azok számára, akik megvásá-
rolták az éves belépőt (Egyetem tér, Kassai út, Klinikai campus, Böszörményi 
úti campus)

•	 ingyenes belépési lehetőség az Egyetemi Botanikus Kertbe
•	 az Agóra Tudományos Élményközponttal történt sikeres tárgyalások ered-

ménye, hogy a Debreceni Egyetem dolgozói is kedvezménnyel látogathatják 
az Élményközpontot DEKa kártya vagy egyéb igazoló dokumentum felmuta-
tásával

A Debreceni Egyetem évek óta nagy reményeket fűz a DEKa általános bevezetésé-
hez. A kártyarendszer kiépítésének és a kártya bevezetésének finanszírozását a DE 
Hallgatói Önkormányzat saját bevételei terhére vállalta.
A 2014-ben megalakult HKSZK feladatul kapta a DEKa ügyének gondozását, így 
2014. július 1-jén létrejött a DEKa Kártyaközpont, melynek első nagyobb felada-
ta az újonnan felvett elsőéves hallgatók számára történő kártyaigénylés és gyártás 
megszervezése volt. Hibás vagy nem megfelelő fénykép feltöltése miatt a beérkezett 
igénylések csak kb. 60 %-a volt elfogadható. A központ önálló irodába költözését 

követően, 2015 januárjában kerülhetett sor egy korszerű kártyanyomtató leszállítá-
sára. Ettől kezdve a központnak már volt lehetősége arra, hogy indokolt esetekben, 
akár soron kívül is tudjon kártyát gyártani mind a dolgozók, mind a hallgatók 
részére.
Miután az elsőéves hallgatók kártyáit a gyártó cég leszállította, a hallgatók az általuk 
igényelt egyetemi kártyákat a HKSZK HAK irodákban tudták átvenni. Az egye-
tem dolgozói részére belső postán juttattuk el az általuk megrendelt kártyákat. A 
2014/2015-ös tanév végéig a korábbi évben elkészült kártyákkal együtt több mint 
3700 dolgozói és 9000 hallgatói kártya került kiosztásra.
Összességében elmondható, hogy már jelenleg is sokféle egyetemi szolgáltatást lehet 
igénybe venni a DEKa kártya használatával. A központ egyik fő célja a jövőben ezen 
kínálat bővítése: egyrészt a hallgatók kollégiumi beléptető rendszerének kialakítá-
sa, másrészt az egyetemi éttermekben és büfékben történő, készpénzt helyettesítő 
fizetési lehetőség kialakítása. Másik fő célunk egy olyan egységes informatikai rend-
szer kiépítése, amely az összes szolgáltató rendszerrel történő interface kapcsolat 
által gyors és áttekinthető ügyintézést biztosít a kártyabirtokosok részére. Az LDAP 
rendszer alkalmas arra, hogy a kapcsolódó rendszereket adatbázis szinten összefogja. 
Célunk, hogy a szükséges jogosultságok beállítása egy helyen történjen, így sem a 
hallgatónak, sem az egyetemi dolgozónak nem kellene a kártyájával valamennyi 
szolgáltatót egyenként felkeresni. Az adatok egységes nyilvántartásával időtakaré-
kossá és kényelmesebbé válhat az ügyintézés.
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Alumni Központ

Adatbázis fejlesztése
Az alumni tevékenység kulcsa a regisztrált alumni tagokat tartalmazó adatbázis, 
melynek kiépítése ebben a tanévben is folytatódott. Jelenleg több mint 9839 re-
gisztrált tagja van az Alumni Közösségnek. A taglétszám az előző év hasonló idő-
szakához képest több mint 50%-kal emelkedett. A növekvő adatbázis maga után 
vonja az adatok könnyebb lekérdezésének igényét, emiatt elengedhetetlenné vált 
mind az alumni admin felület, mind az alumni honlap fejlesztése. Pályázati for-
rásból (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014) lehetőség volt a fejlesztésére, 
kari alumni aloldalak létrehozására, az adatbázisok összehangolására, valamint bő-
vítésére, az online regisztráció egyszerűsítésére, díszoklevél igénylésre. A galériában 
szereplő fotók, a honlapra feltöltött álláshirdetések és programok áttekinthetőbbé 
váltak. Felhasználóbarát lett a felület.

Toborzás
A DE Alumni Közösségének toborzásánál - minden korosztályt megszólítva - foly-
tattuk a korábban kialakított gyakorlatot. Elérhetőek voltunk a Gólyatábor Civil 
falujában, ahol olyan generációk után kutattunk, ahol az első éves hallgató szülei 
esetleg nagyszülei is a Debreceni Egyetem valamelyik jogelőd intézményében foly-
tatták tanulmányait. 
A végzettek toborzását az oktatók és a Tanulmányi Osztályok munkatársainak a 
bevonásával végeztük a záróvizsgák alkalmával, majd ezt kiegészítettük a doktor- és 
díszdoktoravató ünnepségen, évfolyam-találkozókon, nyugdíjas találkozókon való 
megjelenésünkkel, ahol a résztvevőknek lehetőségük volt regisztrációs lapok kitöl-
tésére. A találkozókról tudósítások jelentek meg az Egyetemi Életben és a DEja vu 
magazinban, illetve az ott készült fotók felkerültek az Alumni honlapunk galériá-
jába is. Egyre többen ismerik az Alumni Központ szolgáltatásait, így az évfolyam-
találkozók szervezésekor az oktatók, volt hallgatók kérik a munkatársak segítségét a 
szervezésben, tájékoztatásban. 
Az egyetemi levelező rendszeren keresztül rendszeresen megkeressük az egyetem 
dolgozóit és az aktív hallgatókat, hogy az Alumni Közösség tagjai számára meghir-
detett kedvezményes programlehetőségekről (pl. Zamat fesztivál, Campus fesztivál, 
Nyári színházi esték, Iciri-Piciri alumni stb.) tájékoztassuk őket. Ezzel is inspirálni 
szeretnénk őket a Közösséghez való csatlakozásra. 

Kommunikáció
Folyamatosan igyekszünk minél szélesebb körben ismertté tenni az Alumni Közös-
séget, megragadva minden kommunikációs fórumot. 

•	Honlap, Facebook oldal
Mind Alumni Közösségünk honlapját (www.alumni.unideb.hu), mind Facebook 
oldalunkat napi szinten frissítjük. Folyamatosan töltünk fel aktuális híreket, ál-
láskeresőknek hirdetések megosztásával próbálunk segíteni és vannak különböző 
egyetemi és városi programajánlóink is. Célunk, hogy olyan adatokat, informá-
ciókat szolgáltassunk közösségi oldalainkon, amelyek megerősítik a végzettek 
Alma Materhez való kötődését. Facebook oldalunk látogatottsága a rendszeres és 
átgondolt információ megosztásoknak köszönhetően dinamikus növekedésnek 
indult.  Az alumni honlapot igyekszünk folyamatosan aktuális hírekkel, infor-
mációkkal feltölteni, van programajánló, elindult a galéria is. Napi szinten fris-
sítjük a Facebook oldalunkat, amelyen a like-ok száma meghaladta az ezret. 

•	Zamat Fesztivál
A Zamat Fesztiválra meghirdetett nagy sikerű korábbi akciónkat tavaly is foly-
tattuk (2014. szeptember 18-20.), felhívásunkra közel 580 alumni tagunk re-
gisztrált. A rendezvény regisztrációs időszakában közel 200 taggal gyarapodott 
alumni közösségünk. A regisztrálók többsége egyetemi dolgozó volt.

•	Campus Fesztivál
Kedvezményes napijegy vásárlására volt lehetőségük az Alumni közösség tag-
jainak a 2015. július 22-26. között megrendezésre kerülő Campus Fesztiválra, 
amellyel 13 fő kívánt élni. 

•	Egyetemi Életben való megjelenés 
Új kommunikációs csatornaként az Egyetemi Élet hasábjain is megjelenik az 
Alumni Központ saját rovattal a 2013/2014-es tanév II. félévétől. Ez lehetőséget 
biztosít nemcsak az alumni közösség tagjainak bemutatására, hanem a központ 
tevékenységének megismertetésére is. Hol egy interjúval, hol jelentős karriert be-
futott volt hallgatónk, hol pedig az adó 1%-ra vonatkozó támogatás kérésével 
jelentünk meg ebben a tanévben. A 2014/2015-ös tanév I. félévében az Egyetemi 
Élet megjelent hat számában a következő témákkal foglalkoztunk. 
1. Hetven éve diplomásan – interjú Dr. Dankó Jánossal, a hetven éve a Debreceni 

Egyetemen végzett orvossal 
2. Ez valódi egyetemváros! – Interjú Komóczi Máté I. éves politológus hallga-

tóval 
3. eDE maszkja mögül – Interjú Kota Csaba MÉK végzős hallgatóval, DExpo 

önkéntessel 
4. Legyen a célunk egy közös egyetem – Interjú Dr. Lakatos Gyulával, a negyven 

éve végzett biológia-kémia szakos hallgatók találkozójának apropóján
5. Rendszerváltó diákévek – interjú Broszman Györggyel a „Debreceni hallgató 

voltam 1989-ben” című rendezvényünk kerekasztal résztvevőjével
6. Harminc éve az orvosi pályán – Tudósítás a 30 éve végzett orvosok évfolyam-

találkozójáról
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A 2014/2015-ös tanév II. félévében: 
1. „Nem mindegy hogyan kötődnek”– tudósítás a Műszaki Kar nyugalmazott 

oktatóinak-dolgozóinak találkozójáról; 
2. Felhívás az adó 1% adományozására; 
3. „Hetvenkedők társasága” – tudósítás az 1967-ben végzett agrármérnökök ta-

lálkozójáról; 
4. Felhívás az adó 1% adományozására; 
5. Benczúrosok újratöltve – interjú Révész Rolanddal és Fülöp Gergellyel, a volt 

Benczúros kollégisták találkozójának főszervezőivel; 
6. Alumni Találkozó – a május 16-án megrendezésre került rendezvényünk beha-

rangozó plakátja. 
•	DEja vu Magazin

Ebben a tanévben is elkészült a DEja vu magazin két - téli és nyári - száma, 
melyek a megszokott rovatok és tartalom mellett újdonságokat is tartalmaztak 
olvasóink számára. A téli számban összefoglaltuk eddigi eredményeinket, találko-
zókról számoltunk be. A már 10.000 példányban megjelent nyári számunkban az 
egészségügyi integrációtól a fesztiválszervezésen át a Legóig, számtalan komoly és 
könnyedebb témáról olvashattak tagjaink. Az újság elektronikus kivonata mind 
az egyetemi, mind az Alumni honlapon elérhető. 

•	Debreceni Egyetem Alumni Díj 2015
A Debreceni Egyetem Alumni Központja 2015 nyarán először hirdet pályázatot 
azon szervezetek részére, amelyek a Debreceni Egyetemmel szoros tudományos 
és/vagy szakmai kapcsolatot ápolnak, támogatják céljainak megvalósítását és ki-
emelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett hallgatóknak. A nyertes az évnyitón 
ünnepélyes keretek között veheti át a DE Alumni díját és jogosult a „DE Alumni 
díj 2015” megjelölést használni vállalati megjelenéseiben. Ezzel a díjjal hagyo-
mányt szeretnénk teremteni és minden évben szándékunkban áll meghirdetni. 

Kapcsolatrendszer kialakítása, ápolása
A központ munkatársa dr. Kozmáné Lőrincz Emese 2015. április 15-én részt vett 
az „Alumni rendszerek a nemzetköziesítés szolgálatában” című szegedi konferenci-
án, ahol a Tempus Közalapítvány (TKA) nemzetközi alumni hálózat koncepciójá-
nak kidolgozására kapott felkérést az Emberi Erőforrások Minisztériumától. En-
nek a rendezvénynek mintegy folytatásaként 2015. június 23-24-én „Felsőoktatási 
nemzetköziesítési törekvések itthon és külföldön” címmel két napos konferenciára 
kerül sor Pécsett, ahol a TKA alumni hálózat céljairól hallhattak előadásokat a köz-
pont munkatársai. A TKA célja, hogy kapcsolatban maradjon a Magyarországon 
felsőoktatási (rész)tanulmányokat végzett külföldi hallgatókkal a tanulmányi idő-
szak után a szakmai, tudományos, illetve gazdasági-politikai kapcsolatok kiépíté-

se, megerősítése érdekében. Az előreláthatóan 2015 őszén kezdődő munkához, az 
együttgondolkodáshoz keresnek felsőoktatási partnereket. 
A Campus Hungary ösztöndíj program rövid tanulmányút felsőoktatási munka-
társaknak kiírt nyertes pályázatnak köszönhetően dr. Kozmáné Lőrincz Emesé-
nek lehetősége nyílt arra, hogy Portugáliában erősítse a Debreceni Egyetem kap-
csolatrendszerét. 2015. május 26-30. között a Portói Katolikus Egyetem School 
of Economics and Management szervezeti egységénél tanulmányozta az egyetemi 
alumni tevékenységét. 

Támogatás
Több támogató, illetve adományozó megkeresés is érkezett főleg az idősebb korosz-
tály részéről. Az adományok fogadásának pénzügyi háttere már korábban rendező-
dött. Dr. Bács Zoltán kancellárral folytatott tárgyalásoknak köszönhetően pénzügyi 
központ megnyitására került sor (kódja: 1EVV50G0ALUM). Ezen a kereten el-
különítetten tudják nyilvántartani az Alumni Központ tagjainak tagdíjait, illetve a 
központnak felajánlott céltámogatásokat. A kereten történő jóváírásokra az egyetem 
központi bankszámlájára való utalást követően kerülhet sor. A Debreceni Egyetem 
Fejlesztéséért Alapítvány számlájára 40.000 Ft adomány érkezett egyetlen Alumni 
tagtól.  
2013 februárjától első alkalommal kampányt hirdetett meg az Alumni Központ, 
hogy minél többen ajánlják fel adójuk 1%-át az Alumni Közösség javára. 2014-
ben az 1%-ból befolyt összeg 408.009 Ft. Több támogató, illetve adományozói 
megkeresés is érkezett, főleg az idősebb korosztály részéről. A háttér biztosítva van 
számukra szintén ennek a pénzügyi központ megnyitásával 

Rendezvények
Igyekszünk az Alumni Közösség tagjainak minél színesebb programokat biztosítani, 
ezáltal a szolgáltatásaink körét is bővíteni. 
•	 „Debreceni Hallgató voltam 1989-ben” – 2014. október 22. 

A magyar-osztrák határnyitás 25. évfordulója alkalmából nagyszabású program-
sorozatot szervezett az Egyetem 2014. október 15-31. között, melynek keretén 
belül az Alumni Központ „Debreceni Hallgató voltam 1989-ben” címmel hív-
ta kerekasztal-beszélgetésre az egykori öregdiákokat. A rendezvénynek a Lovarda 
adott otthont október 22-én, az egyetem egykori hallgatóit invitálva a kerekasztal 
mögé: Broszman György, Várkonyi Attila (DJ Dominique), Pósán László, Rácz 
Róbert, Sinka Andor, Szekanecz Zoltán, Széles Tamás, Szőnyi Mihály és Tóth 
Szilárd emlékeztek vissza a rendszerváltó évekre. 

•	Halottak napi megemlékezés – 2014. november 4. 
Az előző évek hagyományainak megfelelően az Alumni Központ szervezésében 
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került megrendezésre a halottak napi megemlékezés az Egyetemi Templomban, 
ahol az elmúlt egy esztendőben elhunyt egyetemi dolgozókra és hallgatókra em-
lékeztünk.  

•	Alumni Találkozó – 2015. május 16. 
Bográcsozással, index aláírással, Alma és Dió Klubos "bulival" várta az Alumni 
Központ az egykori egyetemistákat a Klinika moziba. Tanárok és diákok, idősek 
és fiatalok, bölcsészek, biológusok, orvosok, vegyészek és közgazdászok, néhány 
éve és több évtizede végzettek is ellátogattak a rendezvényre, amelynek fotóit az 
Alumni honlap galériájában megtekinthetők. 88 fő jelölte be Facebookon részvé-
telét, 44 előzetes regisztráció történt a honlapon, végül 55 fő vett részt ténylegesen 
a rendezvényen. Hagyományteremtő szándékkal indítottuk útnak a találkozót, 
így a tervek szerint jövő májusban újabb nosztalgia estre hívjuk majd az Alumni 
közösséget.

•	 Iciri-Piciri alumni – 2015. május 30. 
Idén már második alkalommal rendeztük meg a Családi Nap keretében az „Iciri-
Piciri Alumni” programunkat, melynek célcsoportja az Alumni Közösség tagjai-
nak gyermekei voltak. A programot a DEMEK munkatársaival közösen a Nagy-
erdei Kultúrparkban rendeztünk meg. Az eseményre 500 résztvevő regisztrált.

Humánerőforrás
A Lelkierő egyesület segítségével, pályázati támogatás révén 2014. május 1-jével a 
központ két új, pályakezdő munkatárssal bővült. Mindketten a Debreceni Egyete-
men szereztek diplomát. A 2015. július 31-én lejáró szerződésük terveink szerint 
2015. december 31-ig hosszabbításra kerül, ezáltal biztosítani tudjuk az Alumni 
Központ folyamatos feladatellátását. 

Beiskolázási tevékenység
A központ feladatai közé tartozik az alumni tevékenység mellett a központi beis-
kolázás koordinálása, azaz a középiskolai igazgatók és osztályfőnökök fórumának és 
a DExpo-nak a megszervezése, az Educatio Kiállításon az intézményi megjelenés 
szervezése és a Szülői Értekezlet lebonyolítása. 

Középiskolai igazgatók és osztályfőnökök fóruma – 2014. november 5. 
A visszajelzések alapján továbbra is népszerű és hasznos a Középiskolai igazgatók és 
osztályfőnökök fóruma, ahol az aktuális oktatáspolitikai kérdések megbeszélésén 
túl a kapcsolatépítésre is lehetőség van. A 2014. november 5-én megtartott fórum 
előkészítő munkáit a központ munkatársai végezték.  

DExpo – 2014. november 19-20. 
2014. november 19-20-án ismét sikeresen megszerveztük a DExpo-t, ami mára 
a Debreceni Egyetem országosan ismert és elismert beiskolázási programja lett. A 
korábbi éveknek megfelelően kétnapos volt a rendezvényen rekordot döntött a lá-
togatók száma: 4576 érkezőt regisztráltunk. A határon túlról is egyre többen ér-
deklődnek a DExpo-n. Idén 1768 kérdőívet töltöttek ki a Debreceni Egyetemre 
ellátogató középiskolások. 
Ebben az évben kibővített formában készült el a DEFI – „Szakos tájékoztató a Deb-
receni Egyetem képzéseiről” című kiadvány.

Educatio - 2015. január 22-24.
2015. január 22-24. között rendezték meg az Educatio Nemzetközi Oktatási Szak-
kiállítást Budapesten, a Syma csarnokban, ahol a Debreceni Egyetem immár nyol-
cadik alkalommal egy 36 m2-es szigetstanddal várta az érdeklődőket. A standnál a 
Hallgatói Önkormányzat 36 fős stábja várta az érdeklődőket. Az előző évhez képest 
sokkal frekventáltabb helyen volt az egyetem standja, szinte kikerülhetetlen volt, 
talán ez a sziget standnak is köszönhető, amely teljes mértékben beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. A három napos rendezvény során a stand látogatottsága a közép-
ső, pénteki napon volt a legnagyobb. 

Szülői fórum - 2015. február 4. 
A Debreceni Egyetemen induló szakokról, a tanárképzésről és a Hallgatói Önkor-
mányzat felépítéséről, munkájáról, a hallgatói életről, kollégiumi, szórakozási le-
hetőségekről volt szó a 2015. február 4-i beiskolázási fórumon. Több, mint száz 
érdeklődő diák és szülő vett részt a Debreceni Egyetem tájékoztató rendezvényén. 
A cél az volt, hogy bemutassuk az egyetem sokszínűségét, segítsük a diákokat és a 
családokat a fontos döntésnél.
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Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
(DEMEK)

Hallgatóknak nyújtott szolgáltatások

Mentálhigiénés konzultációs szolgálat
A DEMEK épületében a szorgalmi időszak minden munkanapján hétfőtől csütör-
tökig 8-18 óra között, vizsgaidőszakban 8-16 óra között, míg pénteken 14 óráig van 
lehetőség a szolgáltatás igénybe vételére. A Böszörményi úti Campuson található 
Mentálhigiénés Szolgáltató Irodában hétköznaponként 10 és 12 óra között van le-
hetőség bejelentkezésre.

A konzultáción részt vett hallgatók kari megoszlása a 2014/2015 tanévben

Karok megnevezése Fő Fiú Lány

Állam- és Jogtudományi Kar 15 fő 8 7

Általános Orvostudományi Kar 34 fő 11 23

Bölcsésztudományi Kar 83 fő 22 61

Egészségügyi Kar 3 fő 1 2

Fogorvostudományi Kar 5 fő 1 4

Gazdaságtudományi Kar 41 fő 19 22

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 3 fő 1 2

Gyógyszerésztudományi Kar 2 fő 1 1

Informatikai Kar 16 fő 11 5

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar 34 fő 13 21

Műszaki Kar 11 fő 8 3

Népegészségügyi Kar 3 fő - 3

Természettudományi és Technológiai Kar 31 fő 9 22

Zeneművészeti Kar 3 fő 1 2

Összesen 284 fő 106 fő 178 fő
Ebben az időszakban 413 ülés történt a konzultációs szolgáltatásban.

Klubfoglalkozások
A központ által szervezett klubok célja a szabadidő tartalmas eltöltése és a közösség 
formálása volt, a klubalkalmakon 75 fő vett részt. A következő klubok kerültek 
meghirdetésre:
•	 Identity Önismereti Társasjáték Csoport
•	Hibákra fel! klub
•	 Író társak klubja.
•	 „Lélekedző” klub
•	Videó-csevej klub
•	Önmegis”MERŐ”

Tréningek
•	DEÁK (Debreceni Egyetemisták Álláskereső Klubja)
•	Erasmus tréning 
•	Relaxációs csoport
•	Stresszkezelési tréning vizsgaidőszakolóknak

Rendezvények
1. Egészség Expo
2. ÉPEN Napok (’Értünk Prevenciós Egyetemi Napok’)
3. Állásbörze
4. Mentálhigiénés filmklub
5. Párkapcsolati Szabadegyetem
6. XII. Mentálhigiénés Egyetemi Napok (MEN)

Szemléletformáló, oktató tevékenység
Fontosnak tartjuk, hogy a mentálhigiénével, illetve a fogyatékossággal kapcsolatban 
a hallgatók ismeretei bővüljenek és a szemléletük változzon. A Politikatudományi 
és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszékkel együttműködve 
hirdettük meg az alábbi értelmiségi modulokat.
•	A beilleszkedés kihívásai a mindennapokban – mentálhigiénés tréning
•	A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése filmalkotások tük-

rében.
•	Álláskeresési ismeretek
•	Az egészségfejlesztés új módszerei
•	Együtt vagy külön?! avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jövője 
•	Egészségügyi szociális munka
•	Esélyteremtő kapcsolati tréning
•	Személyes hatékonyság fejlesztése I. és II.
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Hotel Mentál Kortárs Segítő Csoport
A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkájában 
13 hallgató vett részt, akik a kortársaikat segítik a jobb beilleszkedésben, kapcsola-
tok kialakításában, egyetemi életben való elhelyezkedésben, problémáik könnyebb 
kezelésében, részt vettek a „Mozgó – társ” buli segély szolgálat tevékenységében a 
Lovardában. 
A kortárssegítők e-mailes kapcsolatfelvétel után, a megbeszélt időpontban várják a 
hallgatókat egy jó beszélgetésre. Tevékenységüket tapasztalt szakemberek támogat-
ják esetmegbeszéléssel, szupervízióval. A kortárs segítő hallgatók a következő ren-
dezvényeken vesznek részt: Állásbörze, ÉPEN Napok, Egészség EXPO, DEXPO, 
MEN.

„Mozgó - társ” buli segélyszolgálat tevékenysége
A Lovardában 22 Campus Partyn nyújtottunk Mozgó-társ Party Service Szolgál-
tatást a Lelkierő Egyesület szakembereivel együttműködve (ahol a Mentálhigiénés 
Központ szakemberei által kiképzett fiatal kortárssegítő önkéntesek fogadják a fiata-
lokat, a szolgáltatás térítésmentes és anonim), ahol kapcsolatot teremtettünk a szó-
rakozó fiatalokkal, ásványvizet, vitamint, óvszert osztottunk köztük, biztosítottunk 
számukra elsősegélyt, józanodásra lehetőséget, pihenési lehetőséget és természetesen 
krízisintervenciót. Ezen alkalmakkor összesen 3102 főt sikerült elérnünk.
A Campus fesztiválon, 2014. július 23-26. között voltunk jelen, a Lelkierő Egye-
sülettel közösen. Kapcsolatot teremtettünk a fiatalokkal, beszélgetést kezdeményez-
tünk, teszteket töltünk ki a résztvevőkkel és apró ajándékokat (tollak, reklámtár-
gyak) és óvszert osztottunk. Ásványvizet és vitaminokat adtunk azoknak, akik a 
szerhasználat alkalmával rosszul lennének a koncerteken, valamint szakszerű elsőse-
gélyt nyújtottunk. 

www. lelkiero.unideb.hu 
A honlapon a szolgáltatások részletes leírása mellett több olyan kérdőívvel is ta-
lálkozhat az érdeklődő, amelyről a teszt kitöltése után visszajelzést kap. Itt van le-
hetősége a látogatónak a regisztrációhoz szükséges anyagok letöltéséhez, illetve a 
mentálhigiénés konzultációs szolgálat felkeresésére. Mindemellett megtalálhatja itt 
a Kortárs Segítő Csoport tagjainak rövid bemutatkozását is. A honlap fejlesztése és 
karbantartása folyamatosan zajlik, ezzel lépést tartva az ide látogatók igényeivel. A 
honlapot naponta 15-25 fő látogatja, és 3-4 tesztkitöltés is történik.

Média megjelenés
•	Campus Rádió (hetente megjelenő műsor)
•	Egyetemi Élet (havonta egy alkalommal, programok hirdetése és cikkek)

•	Egyetemi Honlap (www.unideb.hu) (rendezvények és programok megjelenése 
az egyetemi honlap főoldalán)

Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a Fiata-
lokért Egyesület működteti a Támogató Szolgálatot. A szolgálat feladata a hallgatók 
számára a következő szolgáltatások biztosítása: szociális ügyintézés, pszichológiai, 
mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése, illetve a szállítási 
feladatok ellátása. A Támogató Szolgálatban a 2014/2015-ös tanévben a következő 
szolgáltatásokat nyújtottuk a fogyatékossággal élő hallgató számára: fénymásolás, 
nyomtatás, scannelés, spirálozás (4117 oldal), tanulást segítő technikai eszközök 
kölcsönzése (laptop, pendrive, akkutöltő, diktafon). A 2014/2015-ös tanévben 18 
laptoppal segítettük a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait. 
Szolgáltatások:
•	Diáksegítő szolgáltatás - 29 fő speciális szükségletű hallgató számára.
•	 Jegyzetelő szolgáltatás – 8 fő fogyatékossággal élő hallgató számára biztosí-

tottuk. 
•	Szállító Szolgálat
•	A Debreceni Egyetem fogyatékossággal élő hallgatóinak a szolgáltatás in-

gyenes. 43 regisztrált főből 24-en vették igénybe a félév ideje alatt a szállító 
szolgáltatást, ami 339 alkalmat és 6712 km jelent.

•	Személyi segítés
•	Tanácsadás, információnyújtás
•	Szabadidős programok

A Debreceni Egyetemen tanuló Mentorprogramba bevont hallgatók megoszlása 
(2014/2015. tanév)

Kar Látás-
sérült

Hal-
lássé-
rült

Mozgás-
korláto-
zott

Kommu-
nikáció-
ban kor-
látozott

Autiz-
mus  
spek-
trum 
zavar

Men-
tor
prog-
ram

Össze-
sen

ÁOK - 3 1 2 - - 6

ÁJK 2 1 - 8 - - 11

BTK 11 3 7 10 1 2 34

EK - 1 3 11 - - 15

FOK - 1 1 2 - - 4
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GTK 3 2 4 4 - 3 16

GYFK - - 2 7 1 4 14

GYTK - - - - - - -

IK - 1 9 6 2 2 20

MK - 2 2 6 - - 10

MÉK 1 - 1 10 - 3 15

NK - - 1 3 - 1 5

TTK 5 3 4 10 2 1 25

ZK - - - 7 - - 7

Össze-
sen:

22 17 35 86 6 16 182

Hallgatói esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosító szabályzat 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 87/2015. (IV.9) Kormány rendelet a 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról „A hallgatók esélyegyenlősé-
gének előmozdítása” címében foglalt rendelkezése alapján a Központ elkészítette az 
új szabályzat tervezetét, amely egy kerekasztal beszélgetésen véleményezésre került. 
A Debreceni Egyetem a Hallgatói Esélyegyenlőségét és Egyenlő Bánásmódot Bizto-
sító Szabályzatát 2015. június 25-én a Szenátus elfogadta.

Esélyegyenlőségi programok

Érzékenyítő tréning dolgozóknak
Az egyetemen a diákokkal foglalkozó dolgozóknak hiányoznak a fogyatékosság-
gal, az integrációval, az inklúzióval kapcsolatos széles körű elméleti ismereteik, a 
szükséges kompetenciáik. A tréning segítségével megfelelően – sztereotípiáktól és 
előítéletektől mentesen – tudnak viszonyulni a mássághoz, ezáltal segítve ezen fiata-
lok integrálását, befogadását a felsőoktatásba, így biztosítva a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségét. 
Az esélyegyenlőség az egyetemi dolgozók körében is jelen van, hiszen ők is részt ve-
hetnek a mentálhigiénés konzultációs szolgálatban. Ebben a félévben 6 férfi és 5 nő 
vette igénybe ezt a szolgáltatást, amely összesen 38 találkozási alkalmat jelent. 

Esélyegyenlőségi Napok
Az esélyegyenlőség jegyében az Esélyegyenlőségi Nap ebben a tanévben két alkalom-
mal került megrendezésre, 2014. december 3-án, a Fogyatékos Emberek Nemzetkö-
zi Napján a Böszörményi Úti Campuson, illetve 2015. május 7-én az Élettudomá-
nyi Központban a Lelkierő Egyesület közreműködésével. Az infokommunikációs 
akadálymentesítéshez szükséges segédeszközök kerültek bemutatásra, valamint le-
hetőség volt ezek kipróbálására is, valamint az ép és fogyatékossággal élő hallgatók 
együtt vehettek részt olyan érdekes feladatokon, ahol közelebbről megismerhették a 
DEMEK szolgáltatásait és a fogyatékossággal élő hallgatók szükségleteit. 

Családbarát tevékenységek
2015-ben ismét pályázott és újra elnyerte a kormány által meghirdetett családbarát 
munkahely címet a Debreceni Egyetem.
A családbarát pályázatban az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra: “Babus-
gató” kisgyermekes anyák klubja, ahol meghívott szakember segítségével, kötetlen 
beszélgetés keretében válaszokat kaphattak az adott témakörben felmerült kérdése-
ikre. 
A központ folyamatos család- és párkonzultációs lehetőséget biztosít a dolgozók 
számára.
A kismamákkal való kapcsolattartást is nagyon fontosnak tartjuk, így elektronikus 
hírlevélben tájékoztatjuk őket a friss programjainkról, illetve az egyetem családba-
rát intézkedéseivel kapcsolatosan. A családbarát programok közé tartozik a Családi 
Nap, a Mikulás Ünnepség, illetve a Jégkarnevál megszervezése is. Az egyes rendez-
vényeken több mint 400 fő vett részt.

Esélyháló Mentor Program
A „Versenyképes Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013” 
pályázat keretében megvalósuló mentor program legfontosabb célja a Debreceni 
Egyetemen tanuló hátrányos helyzetű, roma és fogyatékossággal élő fiatalok esély-
egyenlőtlenségének csökkentése, hogy a speciális igényű fiataloknak nagyobb esé-
lyük legyen tehetségük kibontakoztatására a felsőoktatásban.
Szolgáltatások:
•	Életvezetési és speciális preventív szolgáltatások és tanácsadások
•	Érzékenyítő tréningek
•	Esélyháló Mentor Hálózat

Megtörtént a mentor hálózat kialakítása, felálltak a kari mentorok és az egyes ka-
rokhoz kapcsolódó hallgatói kortárssegítők. Közel 300 hallgatóval találkoztunk, a 
személyes találkozás során tájékozódtunk szociális, pszichés és mentális állapotuk-
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ról, szükség esetén továbbirányítottuk a mentálhigiénés konzultációs szolgálat és a 
Lelkierő Egyesület – mint stratégiai partner – támogató szolgálata felé.
Többek között segítettünk:
•	kollégiumi elhelyezésben
•	 tanulmányi felmentésekben
•	hallgatói szociális ösztöndíjak igénybe vételében
•	 egyéb pályázati lehetőségekben

Kommunikációs tevékenység

Az intézmény külső és belső kommunikációját 2014 januárjától a Debreceni Egye-
tem Sajtóirodája látja el. A Sajtóirodában nagy tapasztalattal rendelkező, gyakor-
lott újságírók gondoskodnak arról, hogy az intézményhez köthető valamennyi hír 
közérthető formában, a lehető legrövidebb időn belül eljusson a sajtón keresztül a 
közvéleményhez és az egyetem dolgozóihoz – legyen szó oktatásról, kutatásról vagy 
gyógyításról.  

A legnépszerűbb témák
A Debreceni Egyetem történetének egyik legjelentősebb eseményével, a centenári-
umi tanévnyitóval kezdődött az intézmény 2014/2015-ös tanéve - ez kommuniká-
ciós szempontból is komoly feladat volt. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemmel közösen, a miniszterelnök részvételével tartott rendezvényt a Sajtóiro-
da koordinálásával élőben közvetítette a Duna Televízió, és vezető hírként szerepelt 
valamennyi országos, illetve helyi csatornán. 
A tanév nagy sajtóérdeklődést kiváló eseménye volt a Debreceni Egyetem kutató-
csoportjának felfedezése a marihuána egyik hatóanyagának az aknék kialakulására 
gyakorolt hatásáról. A témában tartott sajtótájékoztatókon túl számtalan megkere-
sés érkezett a Sajtóirodába a világot sújtó ebolajárvány kapcsán, és nagy hangsúlyt 
kapott az országos sajtóban a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcso-
portjának (DEKOM) akciója a földrengés sújtotta Nepálban. Bejárta a hazai médiát 
az intézmény ősszel indított juhászképzésének híre is.  
Nagy figyelmet kapott a Debreceni Egyetem és a Kenézy Gyula Kórház integráció-
ja, amellyel kapcsolatban a Sajtóiroda közreműködésével a sajtó mellett az intézmé-
nyi dolgozók tájékoztatása is fontos és hangsúlyos feladat volt -  heti hírlevelekben. 
Csakúgy, mint a pedagógusok, a szülők és a sajtó folyamatos informálása az egyetem 
gyakorlóiskoláinak megtartása érdekében tett lépésekről. Az intézmény szervezési és 
kommunikációs tevékenységének köszönhetően idén rekordot döntött a látogatók 
száma a DExpo-n, amelyen több mint 4500 érdeklődő tájékozódott arról, mit kínál 
hallgatóinak az egyetem. Kiemelten foglalkozott a média azzal a témával is, hogy 
az első helyes jelentkezéseket tekintve a Debreceni Egyetem lett a legnagyobb vidé-
ki felsőoktatási intézmény hazánkban, a mezőgazdaságtudományi képzés területén 
pedig bekerült a világ kétszáz legjobb felsőoktatási intézménye közé. Az agráros 
hallgatók sárgulási felvonulását élőben láthatták a közmédia nézői. 
Országos hír lett, hogy a Debreceni Egyetemen hozzák létre az első európai Ájurvéda  
Tanszéket és Intézetet. Az indiai kapcsolatfelvételt számtalan nemzetközi delegáció 
látogatása és intézményi együttműködés követte: norvég, jordán, kanadai, kínai, 
francia, izraeli, svéd, japán, szaúdi, finn, kazah, indonéz. Kiemelt gazdasági téma 
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volt a sajtóban, hogy szorosabbra fűzik kapcsolatukat az akkreditált innovációs 
klaszter címet elnyert debreceni egészségügyi klaszterek – köztük több egyetemi, 
a térségbeli vállalatokkal szorosabb kutatási és innovációs tevékenység erősítésére 
pedig Tudás-Park projekt indult Európai Uniós támogatással. A programban a kon-
zorciumvezető a Debreceni Egyetem, mellette pedig a város, a kamara és az Innova 
vesz részt a végrehajtásban. 
Az intézményben több olyan nagy beruházás indult el, vagy valósult meg ebben a 
tanévben, amelyek nemcsak az oktatást és a tudományt, hanem az egészséget és a 
sportot is szolgálják. Minden fontosabb sajtóorgánum beszámolt arról, hogy ok-
tóberben átadták a megújult műfüves futballpályát és az új rekortán futópályát a 
Dóczy József utcai Sporttelepen, májusban pedig megkezdődött a Sporttudományi 
Oktatóközpont építése, mellyel az egyetem több évtizedes álma vált valóra. Szintén 
májusban vették birtokba a hallgatók a Debreceni Egyetem Új Médiakultúra Kre-
atív Műhelyét, amelyben a legmodernebb számítástechnikai eszközökön és szoft-
verekkel tanulhatják a filmkészítés, az utómunka és animáció, valamint a webes és 
elektronikus tartalmak készítését. Az új berendezéseket, amelyek értéke több mint 
10 millió forint, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adta az intézménynek. 
A kutatók munkáját pedig Leó, a Kassai úti campuson üzembe helyezett, hazánk 
legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépe segíti júniustól, amelynek híre szintén 
bejárta az országos sajtót. A tanév végén a Klinikai Központ vízellátását biztosító 
Nagyerdei Víztorony felújításának befejezéséről szóló hírek kerültek be a híradások-
ba. A külsőleg és szolgáltatásaiban is megújult ipartörténeti létesítmény Debrecen 
egyik meghatározó turisztikai látványossága lett. 
Nemcsak a tanév, a bajnokság is véget ért a Debreceni Egyetem férfi kosárlabdacsa-
patának, amely ebben a szezonban is töretlenül menetelt a győzelem felé, a Keleti-
csoport küzdelmeit, illetve a Hepp Kupát megnyerte, és egyetlen dobáson múlt az 
is, hogy a csapat feljusson az élvonalba. A DEAC a nemzetközi hírekbe is bekerült 
azzal a teljesítménnyel, mellyel meghívást kapott a Nemzetközi Egyetemi Kosár-
labda Ligába. Az egyetem női futsalosai bejutottak az első osztályba, míg a férfiak 
a hatodik helyen végeztek az NB II Keleti-csoportjában. Sokat szerepelt a sporthí-
rekben, hogy a DEAC labdarúgói ezüstérmesek lettek a megyei első osztályban, a 
DASE U21-es csapata pedig megnyerte a bajnokságot. 

Sajtómunka számokban
Az egyetemi hírportálon, az unideb.hu-n – amire megközelítően három és fél milli-
óan kattintottak a tanévben – 900 hír jelent meg. A kiküldött sajtómeghívók száma 
meghaladta a százötvenet, 60 sajtóközleményt adott ki a Sajtóiroda és 610 ese-
ményt dokumentált képben is. Az egyetemi eseményekről készült videóanyagok 
száma is növekedő tendenciát mutat. A Sajtóiroda hétszázon felüli sajtómegkeresést 

regisztrált és menedzselt, valamint csaknem harminc egyetemi európai uniós pro-
jekt sajtónyilvános eseményének szervezésében és lebonyolításában vett részt. Az 
egységes intézményi kommunikációnak köszönhetően 5700 megjelenést ért el a 
Debreceni Egyetem a különböző médiafelületeken, ami az intézmény történetében 
egyedülálló. A hallgatókkal közösen gondozott intézményi Facebook-profilnak már 
harmincezer követője van, és az egyetem önálló YouTube oldalát is közel háromszá-
zezren látogatták meg. A Sajtóiroda stábja a Hallgatói Önkormányzat segítségével 
csaknem háromszáz kisfilmet készített. A tavasszal megalakult Multimédia Kompe-
tencia Központ munkatársai pedig számos egyetemi rendezvényt, nemzetközi kon-
ferenciát és diplomaosztó ünnepséget élőben közvetítettek az unideb.hu-n.      
Az intézményi belső kommunikáció is folyamatos volt a 2014/2015-ös tanév-
ben, 49 hírlevél jutott el az intézmény hatezer oktatójához, dolgozójához elekt-
ronikusan.
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Nemzetközi kapcsolatok

Együttműködési megállapodások
A Debreceni Egyetem a 2014/2015-ös tanévben a következő külföldi egyetemek-
kel kötött együttműködési megállapodást: Mongolian University of Life Sciences 
(Mongólia), Almaty Technological University (Kazahsztán), Russian State Social 
University (Oroszország), Guyarat Ayurved University (India), Sam Ratulangi 
University  (Indonézia), Polytech Group (Franciaország), University of Jyväskylä 
(Finnország), University of Presov (Szlovákia).

Nemzetköziesedési audit
A Tempus Közalapítvány „Nemzetköziesítés a magyar felsőoktatási intézmények-
ben” című Campus Hungary projekt részeként (TÁMOP 4.2.4B/2) tanúsítási fo-
lyamatot dolgozott ki a magyar felsőoktatási intézmények számára.
A tanúsítási folyamat két fázisból áll, ezen belül az első fázisa két alszakaszból tevő-
dik össze: először a felsőoktatási intézmény magyar és angol nyelven elkészíti saját 
önértékelését, majd két hazai és egy külföldi szakértőből álló bizottság helyszíni 
látogatást tesz és átfogó jelentést készít az intézményben zajló nemzetköziesítési 
folyamatokról. Az első fázis végén elkészül az intézmény átfogó nemzetköziesítési 
értékelése, amely már fejlesztési javaslatokat is tartalmaz. Az első fázis végeredménye 
az önértékelésben szereplő fejlesztési javaslatokra és az intézmény vezetése által elfo-
gadott szakértői javaslatokra épülő intézkedési terv, s egy olyan nyilatkozat, amely-
ben az intézmény elkötelezi magát a tervben megfogalmazott célok megvalósítására 
és az eljárás második fázisában való részvételre.
A 2-3 év elteltével következő második fázis a minősítő szakasz. A minősítő szakasz 
az első fázisban meghatározott javaslatok mentén megvalósult fejlődési pályát fogja 
értékelni. A második fázis végső eredménye az intézménynek a nemzetköziesítés 
terén három minősítési kategória közül az egyikbe történő besorolása lesz.
A nemzetköziesedési audit kiemelt célja, hogy az intézmény saját nemzetköziesedési 
folyamatainak belső és külső elemzése, értékelése révén képessé váljon ezeknek a 
folyamatoknak a még tudatosabb kezelésére, fejlesztésére.
A Debreceni Egyetem Rektori Vezetésének döntése alapján egyetemünk 2015 már-
ciusára az illetékes egységek bevonásával elkészítette intézményi önértékelését, majd 
2015. március 31-április 1. között lezajlott a szakértői bizottság látogatása. Az in-
tézkedési terv kidolgozását, ezzel az első fázis lezárását egyetemünk 2015 szeptem-
berére vállalta.
A pályázatban a közalapítvány szakértők közreműködésével tíz magyarországi felső-
oktatási intézmény auditját végezte el 2015 nyaráig. 

Ösztöndíj programok

Az ERASMUS+ program
Az ERASMUS program korábban az Európai Unió Lifelong Learning Program 
részeként 1998-tól folyamatosan jelen van a Debreceni Egyetemen és már annak 
jogelőd intézményeiben is. Az eredeti program 2014 szeptemberében lezárult és 
ezzel párhuzamosan a 2014/2015 tanévben az Európai Unió útjára indította a lehe-
tőségeiben és szabályaiban is átalakított ERASMUS+ programot. 
A program indulásának előkészítése során a Debreceni Egyetem az új szabályrend-
szernek megfelelően az új partnerek mellett a korábbi partneregyetemeinek túlnyo-
mó többségével kötött hallgató- és oktatócserére vonatkozó bilaterális szerződést, 
így a 2014/2015-ös tanévre meghirdetett tanulmányi és oktatói célú pályázatok 
esetében a megpályázható helyek száma nőtt. A tanév folyamán az időközben kötött 
új megállapodásokból kifolyólag a partnerek száma 323-ra nőtt, az intézményközi 
bilaterális szerződések száma pedig 445-re.
Az egyetem 2015 tavaszán pályázatot nyújtott be az Erasmus+ program nemzet-
közi dimenzióját kibővítő ún. „Nemzetközi Kreditmobilitás” pályázatra, amelynek 
eredményeképpen Európán kívüli, illetve európai partnerországok egyetemeivel is 
lehetősége nyílik a bilaterális szerződések keretében mobilitásokat megvalósítani. 
Első körben ukrán és szerb vonatkozásban nyert el az egyetem támogatást, amely-
nek felhasználása és a mobilitások gyakorlati megvalósulása 2015/2016-os tanévben 
várható.

Erasmus partnerek
Tanév Partner (db) Szerződés (db)
2010/2011 294 492
2011/2012 308 461
2012/2013 322 507
2013/2014 294 467
2014/2021* 312 445

*Az új ERASMUS+ szerződések hét évre szólnak, a szerződések nagyságrendje folya-
matosan nő. 2015.07.15-ig rendelkezésre álló statisztikák alapján.

Az ERASMUS program hallgatói tanulmányi célú mobilitása továbbra is nagy ér-
deklődésre tart számot a Debreceni Egyetem hallgatói körében, bár a mobilitások 
számában a korábbi évekhez képest enyhe visszaesés figyelhető meg az új, európai 
szinten egységes és kedvezőbb finanszírozási szabályok ellenére. Jelentősen nőtt a 
szakmai gyakorlati célú mobilitásra fordítható támogatás.
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Erasmus hallgatói tanulmányi célú mobilitásra a 2014/2015 tanévre a Tempus Köz-
alapítvánnyal megkötött szerződésünk értelmében kiegészítő támogatással együtt 
401 ezer euró támogatást nyertünk el 158 fő hallgató kiutazására. 

ERASMUS hallgatói mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév Kiutazó
hallgató (fő)

Kiutazási hó-
napszám (hó)

Beutazó
hallgató (fő) €

2009/2010 238 1317 135 397 992
2010/2011 226 1241 164 418 477
2011/2012 150 875 190 404 863
2012/2013 157 907 177 407 142
2013/2014 153 813 165 381 902
2014/2015* 125 572 173 264 446

* 2015.07.15-ig rendelkezésre álló statisztikák alapján 

Erasmus hallgatói szakmai célú mobilitásra a 2014/2015 tanévre a Tempus Közala-
pítvánnyal megkötött szerződésünk értelmében kiegészítő támogatással együtt 148 
ezer euró támogatást nyertünk el 101 fő hallgató kiutazására. 

ERASMUS hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév Kiutazó hallgató 
(szakmai gyak.) (fő)

Kiutazási hónap-
szám (hó) €

2009/2010 70 220 94 578 
2010/2011 58 238 62 187
2011/2012 76 263 151 698
2012/2013 90 336 168 281
2013/2014 59 204 125 062
2014/2015* 63 248 126 560

*2015.07.15-ig rendelkezésre álló statisztikák alapján

Campus Hungary
A Campus Hungary ösztöndíjprogram (TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 pro-
jekt) 2012-2015-ös periódusában a Debreceni Egyetem hallgatói, oktatói és nem 
oktató dolgozói kiemelkedően nagy számban pályáztak és nyertek el ösztöndíjakat 
a világ számos országába.
A program által kínált ösztöndíjtípusok közül az 1-28 napos rövid egyéni és cso-
portos tanulmányutak voltak a legnépszerűbbek, amelyek hiánypótló módon lehe-
tővé tették a hallgatóknak a néhány napos konferenciákon vagy néhány hetes nyári 
egyetemeken, intenzív kurzusokon való részvételt. Ebben az ösztöndíj kategóriában 
1926 sikeres hallgatói pályázattal büszkélkedhet a Debreceni Egyetem. 

A CH program által kínált szakmai gyakorlat legrövidebb lehetséges időtartama 29 
nap volt, amely sok hallgató képzésébe, terveibe jobban beilleszthető, mint a mini-
mum 3 hónapos (a 2014/2015-ös tanévtől 2 hónapos) Erasmus szakmai gyakorlat. 
Akárcsak az Erasmus-program keretében, a CH program segítségével kiutazó hall-
gatók között is legnépszerűbb célpont Németország, melyet Ausztria, az Egyesült 
Királyság, Románia és az USA követ, de járt már a programmal hallgatónk Ne-
pálban, Brazíliában, Vietnámban, Thaiföldön is. A 2012-2015-ös időszakban 195 
hallgató utazott szakmai gyakorlatra a Campus Hungary programmal
A Debreceni Egyetem ösztöndíjasai összesen 2743 ösztöndíjas utat valósítottak meg 
a program teljes időszaka alatt, ebből a hallgatói pályázatok száma 2239 volt, míg 
az oktatói, adminisztrátori és felsőoktatási munkatársi kategóriákban összesen 504 
sikeres pályázattal vettek részt az egyetem dolgozói.

Fulbright
A Debreceni Egyetem 1983 óta vesz részt a Fulbright programban, az azóta eltelt 
időszakban a kiutazó ösztöndíjasok száma meghaladta a félszázat. A 2014/2015-ös 
tanévben a Debreceni Egyetem egy oktatói és egy kutatói Fulbright ösztöndíjast 
küldött az Egyesült Államokba és két amerikai vendégoktatót és egy PhD hallgatót 
fogadott. 

Velux
A Debreceni Egyetem 2012-ben írta alá a megállapodást, melynek eredményeként 
egy újabb pályázati lehetőség nyílt meg az anyagilag hátrányos helyzetű hallgatók 
számára: a VELUX Alapítvány féléves tanulmányi ösztöndíja Dániába. Az ösztön-
díj, amelyre műszaki, gazdasági és informatikai területről lehet jelentkezni, minden 
felmerülő költséget fedez. A 2014/2015-ös tanévben egyetemünk 10 hallgatója él-
hetett a lehetőséggel és tölthetett egy szemesztert az International Business Academy 
(Kolding), illetve a Copenhagen School of Design and Technology partnerintézmé-
nyekben.

Távol-Kelet
Az utóbbi években a Debreceni Egyetem több távol-keleti egyetemmel épített ki 
kapcsolatot, amelyből hallgatóink is profitáltak, profitálnak. A kínai egyetemek kö-
zül a Chongqing University of Technology évente három debreceni hallgató számá-
ra teszi lehetővé, hogy kínai nyelvet tanuljon Chongqingban, a Wuhan Egyetem 
évi két hallgatót tud fogadni, a Nanjing University of Information Technology and 
Sciences 2014-ben öt ösztöndíjas helyet ajánlott fel a 2015-ös évre, amelyek be is 
teltek. Jelenleg a koreai Inha University-n és a japán Hirosaki University-n 1-1 hall-
gatónk tanul és ezekről az egyetemekről rendre minden évben érkeznek is hozzánk 
hallgatók.

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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CEEPUS Program
A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) nem-
zetközi mobilitás program működésének alapja a 16 közép-kelet európai partner 
ország (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Len-
gyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Koszovó) oktatási miniszterei által aláírt megállapodás. A 
program célja a különböző tudományterületek szerint hálózatokba szerveződött 
partnerintézmények közötti mobilitás, közös képzések és közös kutatások támoga-
tása. Az 1993 óta működő programnak jelenleg (2011-től) a harmadik szakasza, a 
CEEPUS III. zajlik.
A 2014/2015-ös tanévben a Debreceni Egyetem karai, intézetei 12 nyertes CEEPUS 
hálózatban vettek részt, ebből egy, az Egészségügyi Karon működő CIII-HU-0803-
02-1415 hálózat esetében a Debreceni Egyetem látta el a koordinátori szerepet.
A CEEPUS program keretében a 2014/2015-ös tanévben 8 hallgató vett részt rész-
képzésen az egyetem különböző karain, illetve 5 oktató érkezett oktatási, kutatási 
céllal a Debreceni Egyetemre. A hálózati együttműködések keretében beérkezett 
hallgatók és oktatók számára összesen 1 305 000 Ft támogatás került kifizetésre.
Intézményünkből 10 fő hallgató és 18 fő oktató élt a CEEPUS mobilitási ösztöndíj 
lehetőségével és vett részt 1- 4 hónap időtartamú tanulmányúton. 
A 2014/2015-ös tanévben a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgaz-
dálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet partnerségével működő CIII-
HU-0003-10-1415 Agriculture and Environment in the 21st Century-@groen há-
lózat koordinációs találkozó szervezésére nyert támogatást. A koordinációs találkozó 
tervezett időpontja 2015. augusztus 18-19. A koordinációs találkozó keretében 12 
partnerintézményből várják a résztvevőket.
A CEEPUS hálózatok tevékenységét a hálózatban résztvevő tanszéki hálózati koor-
dinátorok menedzselik a hálózatban résztvevő külföldi partneregyetemek hálózati 
koordinátoraival együttműködésben az egyetemi CEEPUS koordinátor felügyele-
tével, irányításával. 

Külügyi börze
2014 októberében immár 16. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem 
Külügyi Börzéjét, amelyen külföldi tanulmányi lehetőségekről tájékozódhattak az 
érdeklődők. A börzét évek óta azzal a céllal szervezi az egyetem Hallgatói Önkor-
mányzatának Külügyi Bizottsága és a Nemzetközi Iroda, hogy a külföldi tanulmá-
nyi és munkalehetőségek iránt érdeklődő hallgatók egyszerre, egy helyen tájékozód-
hassanak az ösztöndíjakról, pályázatokról, szakmai gyakorlatokról, nyári munka-, 
illetve utazási kínálatról, nemzetközi programokról, növelve ezzel a hallgatók elhe-
lyezkedési esélyeit a munkaerőpiacon. A kiállítók között az idén is szerepelt többek 
között az AIESEC, a Fulbright Bizottság, a CEEPUS, ISEP és az ERASMUS is.

Iratkezelés

A Papirusz Ügyiratkezelő Rendszer az elmúlt tanévben is zökkenőmentesen szolgál-
ta ki az egyetemi ügyiratkezelés, küldemény- és iratforgalom adminisztrációs felada-
taival kapcsolatos igényeket.
A Kancellária létrejöttével átszervezésre kerültek a korábbi Gazdasági Főigazgatóság 
szervezeti egységei az ügyiratkezelő rendszerben is, az átállást konzultációk, oktatá-
sok segítették.
Az elektronikusan feldolgozott küldemények, iratok száma az előző tanévhez képest 
nem változott jelentősen (300.000 küldemény, 90.000 iktatott irat). A szkennelést 
végző szervezeti egységek, a rendszerbe bekapcsolt szkennerek száma, és ezzel együtt 
a digitális dokumentummal ellátott iratok aránya azonban emelkedett. Ez a növe-
kedés segíti annak megvalósulását, hogy egyre több irat elektronikusan is elérhető, 
kereshető legyen a munkatársak számára.
A szoftver többek között átadójegyzék nyomtatási és borítékcímzési lehetőségekkel 
bővült.
A 2014-ben megjelent jogszabályi változások miatt év végén aktuálissá vált a Papi-
rusz megújító auditja, amelyen sikeresen szerepelt az ügyiratkezelő szoftver. Ezzel 
párhuzamosan az Iratkezelési Szabályzat is átdolgozásra került.
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Informatikai Szolgáltató Központ

Szolgáltatások, feladatok
Az operatív munka megszervezése során alapvető elvárásként jelentkezik, hogy az 
informatikai szolgáltatások emelt szinten, minél szélesebb körben elérhetővé válja-
nak. Összességében, az intézményi infokommunikációs alkalmazások számára az 
adatkapcsolati, hálózati, illetve hagyományos és IP telefon rendszereket a tárgy idő-
szakban is a lehetőségeknek megfelelően, kimagasló szinten üzemeltettük és bőví-
tettük. A szervezeti változásokhoz kötődő költözéseket infokommunikációs oldalról 
támogattuk, biztosítottuk a hálózati és telefonkapcsolatokat. A telefonközpontok 
működési ügyeinek átvételével a központok és hozzájuk kapcsolódó díjelszámolá-
sok egységesítése, és konszolidálása megoldódott. Az informatikai szolgáltatások, 
elvégzett feladatok terén a legjelentősebb eredmények a következők voltak:

•	DEKa kártya ügyek
A DEKa kártya felhasználói felületének és a teljeskörű kártya életciklus kezelésnek 
új alapjait fektette le az egyetem az ISZK szakmai közreműködésével. A kártyák 
megújult igénylő felületével a 2015 nyarán felvett hallgatók fognak először talál-
kozni. A fejlesztés elősegíti a gördülékenyebb ügyintézést, valamint a gyors, nagy 
tömegű kártya előállítást.

•	Központi kiszolgáló (szerver), levelezési és licensz ügyek
Az ISZK ebben a tanévben is tovább folytatta virtuális szerver infrastruktúrájának 
bővítését. Számos régebbi fizikai szervert sikerült lecserélni korszerű virtuális szer-
verekre, így koncentrálva és hatékonyabbá téve az üzemeltetést. A cél egy jól, átgon-
doltan kézben tartható központi kiszolgáló infrastruktúra (privát cloud) kiépítése, 
melynek alapjai lerakásra kerültek. A 2015. évben fejlesztési forrásból sikerül egy 
kisebb részét megvalósítani.
Tovább bővült a hallgatók számára az Office365 felhő által kínált szolgáltatások 
köre. A megszokott levelezési és felhős tárolási megoldásokon kívül már desktop 
office letöltésére és aktiválására is lehetőség van.
2015. év első felében az ISZK átvette a DEENK szervereinek és hálózatának üze-
meltetését. Ez a lépés kiteljesítette az egyetemen a szerver és hálózat üzemeltetés 
központosítását, azonban a központi üzemeltetésben lévő szoftver infrastruktúra je-
lenleg még meglehetősen heterogén (pl. többféle virtualizációs platform is működik 
egymással párhuzamosan), így a hatékony működtetés érdekében több területen is 
profil tisztításra van szükség.
Kezeltük az adott évben az egyetemi működéshez szükséges licenszeket is. A Tiszta-
szoftver program keretében újabb egy évig érvényes Microsoft upgrade licenszekkel 

rendelkezik az egyetem. A biztonság területén megújításra került a vírusvédelmi 
rendszer (Sophos), mely a következő 2 évben biztosítja a licenszeket az egyetemi 
alkalmazottak számára. A Neptun rendszer működéséhez szükséges Oracle meg-
újítása is elkezdődött, SAS előfizetés meghosszabbításra került, valamint az SPSS 
licenszmegújítás is el let indítva. Célunk a licenszmenedzsment kiterjesztése, a kü-
lönböző igények egyetemi kezelése, összejáratása. Az érvényes licenszek megtekinté-
se és letöltések elvégezhetők a www.it.unideb.hu felületünkről.

•	Hálózati infrastruktúra
A gerinchálózati infrastruktúra megfelelően működik. 
Az ISZK fejlesztési koncepciójában 2015. évre szerepel az intézményi core router 
cseréje, hosszabb távon pedig a 40 és 100 Gbit/sec sávszélességű gerinckapcsolat 
megvalósítása. Az eszköz kiváltása 2015. év második felére van időzítve, a felszaba-
duló infrastruktúra a továbbiakban egy nagyobb campus vagy az országos gerinc-
hálózat felé alternatív útvonal biztosítását fogja ellátni. A hálózati infrastruktúra 
homogenizálása aktív eszköz szinten folyamatosan történik.
Az új épületek, épületszárnyak lehetőség szerint redundánsan minimum 2 x 10 
Gbit/sec sávszélességen kerülnek becsatolásra, végpontok szintjén pedig 1 Gbit/sec 
az elvárás. 
Naprakész hálózati inventory és menedzsment rendszer áll rendelkezésre az üze-
meltetést végző kollégák számára, ezáltal minimalizálható a szolgáltatások kiesése, 
csökkenthető a hibák elhárítására fordított idő. 
A betegellátást segítő hálózati infrastruktúra átvilágítása elkezdődött, 2015. év végé-
re várható az egységes koncepció és fejlesztési terv kidolgozása.
Fontos lenne rövid-középtávon növelni a gerinchálózat áteresztőképességét, ki kel-
lene alakítani a redundáns útvonalakat, valamint a végpontokat meghajtó eszközök 
korszerűsítése is szükséges lenne. Ilyen méretű infrastruktúránál elengedhetetlen a 
tartalék eszközök raktározása is.
A korábbi projektek keretén belül megvalósult WiFi hálózat beváltotta a hozzáfű-
zött reményeket. A hallgatók és a dolgozók körében az eduroam rendszer egyaránt 
népszerű. Új szolgáltatás, hogy az intézményben rendezett konferenciák számára 
egyedi SSID biztosítására van lehetőség. 2015. év második felében bevezetésre kerül 
a betegek számára kedvezményes díjon elérhető WiFi szolgáltatás. 

•	Telefónia
A meglevő analóg telefonközpontok kiváltása és egységesítése elkezdődött. Az év 
végére a Klinikai Központ kivételével minden campuson kizárólag VOIP alapon 
fog működni a telefon szolgáltatás. Az analóg fővonalak konszolidációja során je-
lentős havi költségmegtakarítást ért el az intézmény. Hosszú távon a mobile device 
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management megoldásokkal párhozamosan tervben van a SIP protokoll alapú 
VOIP technológiák és alkalmazások bevezetése.

•	Web konszolidáció, Web alapú fejlesztéseink, egyetemi portál
Folytatódott az egyetemen a korábban elindult web konszolidációs folyamat, mely-
nek tervezéséhez az ISZK korábban összeállított szakmai anyagát is felhasználták. 
A folyamat során az egyetemi kezdőoldal, a kari oldalak és az egyéb intézményi 
weboldalak egységes elvek szerint újulnak meg. Az arculati elemek megújításával 
egyidőben, a menüszerkezetek valamint fej és láblécek is már az egységes konszo-
lidációs elvek alapján készülnek. A TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 pá-
lyázat keretében sok új webes fejlesztés valósult meg az egyetemen, melyekben az 
ISZK aktívan részt vett. Elkészültek az orvosi karok alumni weblapjai, melyek a 
központi egyetemi alumni rendszerrel szerves egészt alkotva szolgálják ki a speciális 
kari igényeket.
Az ISZK 2015 tavaszán vette át külső üzemeltetőtől a volt OEC weboldalait és a 
deoec.hu domain üzemeltetését. Egy váltás után, a klinikai oldalakhoz az ISZK 
biztosítja a korszerű hardver szoftver platformot és figyelmet fordít arra, hogy ezen 
oldalak is a webkonszolidációnak megfelelően működjenek. A weboldalak innentől 
kezdve szétváltak akadémiai és betegellátási területekre, miközben a régi deoec.hu 
weblapok archiválásra kerültek. Az akadémiai rész portál struktúráját teljes mérték-
ben az ISZK alakította ki Drupal alapokon, a klinikák igényeit figyelembe véve. A 
betegellátást kiszolgáló portálokat az ISZK ideiglenes jelleggel üzemelteti addig, 
amíg a Klinikai Központ új betegbarát weboldalai elkészülnek (várhatóan 2015 
nyarán).
A klinikák weboldalaival párhuzamosan az orvosi karok weblap struktúrája is átala-
kult. Az ISZK a klinikákéhoz hasonló Drupal alapú, kétnyelvű (angol és magyar) 
portálokat alakított ki számukra. Az oktatással kapcsolatos segédanyagokat a karok 
jellegüktől függően vagy a központi moodle rendszerek egyikében, vagy az aktívan 
fejlődő go.unideb.hu kommunikációs platformon helyezhetik el.
Az új egyetemi webes arculat kialakítása jelentős előrelépés volt az évben. Az ISZK 
szakmai koordinálásával, széleskörű egyeztető munka eredményeként 2015 nyarára 
elkészült az egyetem egységes központi webes arculata, amely a hamarosan elkészülő 
új központi egyetemi portálon és a kari, valamint klinikai portálokon fog megje-
lenni.

•	E-learning ügyek
Az ISZK E-learning és web fejlesztési egysége üzemelteti a központi e-learning 
rendszereket. Az eddigi távoktatási portálok mellett, az ISZK átvette a tanárképzési 
központ Moodle rendszerének üzemeltetését is. Így növelte a szolgáltatás üzemelé-

sének megbízhatóságát és folyamatos felügyeletet is biztosít. Az e-learning portálok 
működtetésén túl, munkatársaink segítik az aktív kurzusokat működtető tanárok 
és a tananyagszerzők munkáját is. Több intézmény is jelezte, hogy komoly igénye 
van a távoktatási rendszerrel történő vizsgáztatás bevezetésére. Az ISZK munkatár-
sai segítenek a megfelelő hardver és szoftverkörnyezet kialakításában és tananyagok 
létrehozásában.  

•	Multimédia Kompetencia Központ
A Debreceni Egyetemen az intézményi infrastruktúra egységesítésével és a személyi 
feltételek megteremtésével létrejött a Multimédia Kompetencia Központ. Az Infor-
matikai Szolgáltató Központ felügyelete alá tartozó egység - a Sajtóiroda támogatá-
sával - az élő közvetítések és eseményrögzítések mellett filmkészítési feladatokat lát 
el. A külső és belső kommunikáció valamint az oktatást és képzést támogató mul-
timédia hatékony kiszolgálásával a Multimédia Kompetencia Központ a Debreceni 
Egyetemről alkotott pozitív összképet erősíti. A médiában való minőségi megjelenés 
- a leendő hallgatók, kutatók, kollaborációs partnerek figyelmének felkeltése - a 
XXI. században alapvető követelmény egy országosan kiemelt szerepet betöltő fel-
sőoktatási intézménnyel szemben.

A Multimédia Kompetencia Központ tevékenységi területei:
•	 kiemelt sajtó- és sportesemények, rendezvények, előadások élő közvetítése 

interneten keresztül, illetve ezek rögzítése és publikálása
•	 arculati és PR filmek készítése
•	 e-learning és kontakt órákon használható multimédiás oktatóanyagok ké-

szítése
•	 tudományos kutatócsoportok munkáját bemutató kisfilmek, interjúk ké-

szítése
•	 a fent felsorolt témákban külső megrendelés teljesítése

•	Felhasználói támogatás-ügyfélszolgálat
2014-ben az új SZMSZ elfogadása után az ügyfélszolgálat új szervezeti egységként, 
mint Ügyfélkapcsolati Osztály működik tovább. Célja az egykapus IT ügyfélszolgá-
lat kialakítása, az egységes ügyfélkezelés, first line support, hibabejelentés és igények 
fogadásának lehetővé tétele, valamint meglévő szolgáltatások minőségének javítása. 
A korábban használt helpdesk@it.unideb.hu e-mail cím és a 66333 központi te-
lefonszám nem került megváltoztatásra, így felhasználók a jól ismert csatornákon 
keresztül intézhetik ügyeiket. Az osztály munkatársai hibajegy kezelő rendszerben 
rögzítik az ügyfelek által bejelentett hibákat és szolgáltatás igényeket, illetve eb-
ben történik a megoldások nyomon követése és a második vonalbeli eszkaláció is. 
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Az Ügyfélkapcsolati Osztály feladatai közé tartozik az azonnali segítségnyújtás és a 
desktop support, melynek egyetemi szintre való kiterjesztése zajlik. A stratégiailag 
fontos területeken, így a betegellátásban és a gazdasági terülteken, már az ISZK látja 
el ezt a feladatot. Az emberi erőforrások belső átcsoportosítással lettek biztosítva 
ehhez a feladathoz. A Klinikai Központban dolgozó, még nem integrált rendszer-
gazdák és az ISZK munkatársai között kialakult a folyamatos munkához szükséges 
párbeszéd és együttműködés. A szakemberek személyes találkozókon, internetes 
fórumokon segítik egymás munkáját és biztosítják a betegellátás zavartalan műkö-
dését. 
2014-ben új célként tűztük ki egy call center kialakítását, illetve egy saját hardver-
szoftver nyilvántartás készítését. Az előkészületek megkezdődtek, előbbihez kivá-
lasztásra került a megfelelő helyiség és elkezdődött az alkalmas rendszerek feltér-
képezése. Terveink szerint a hardver-szoftver inventory megvalósítását open source 
szoftverekkel oldanánk meg. A cél egy olyan adatbázis létrehozása, amely az egye-
tem minden gépére kiterjed, ennek segítségével az ISZK a beszerzések és pályázatok 
informatikai kérdéseiben felelős szakmai támogatást képes adni, így hosszútávon 
homogén eszközpark, stabilabb működés és költségcsökkentés érhető el.
Az Informatikai Szolgáltató Központ a Debreceni Egyetemhez tartozó közoktatá-
si intézmények informatikai magasabb fokú támogatását is ellátja a 2014-es évtől 
kezdve. A hálózat és szerver konszolidáció elvégzése, a levelezés központosítása, va-
lamint a weboldalak működésének átvétele után a felhasználói támogatás területén 
is nagyot lépett előre az ISZK. A két közép-, illetve a két általános iskola közös igé-
nyére válaszul 2015-től kezdve egy főállású támogató szakember áll az intézmények 
rendelkezésére. 

A Klinikai Központ egészségügyi informatikai rendszerének támogatása
Oktatási környezet támogatása, együttműködés
A medikai rendszer (eMedsolution) kezelésének betanítása valamint egyéb egye-
temi rendszerek oktatása céljából kialakításra került egy 12 fős, oktatógépekkel és 
projektoros kivetítővel felszerelt oktatóterem. A medikai rendszerhasználat hatéko-
nyabb oktatásának támogatására, valamint az egyetemi rendszertámogató szakem-
berek számára kezdeményeztük az éles medikai rendszer anonim betegadatokkal 
feltöltött, másolati rendszerének biztosítását. 
Megkezdődtek az egyetem és a Kenézy Kórház informatikai rendszere együttmű-
ködésének előkészítő munkálatai. Ennek részeként folyamatban van a medikai és 
radiológiai rendszerek kölcsönös elérhetőségének beállítása, valamint a felhasználók 
oktatása és betanítása is elkezdődött.     
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Szerver és alrendszer szolgáltatások monitoring rendszere
Kialakításra került a T-systems Zrt. által üzemeltetett egészségügyi szerverszolgálta-
tások és egyéb külső szolgáltatók által üzemeltetett, kapcsolódó alrendszerek kom-
munikációjának monitoring rendszere, mely az egyetem számára felügyeleti jogkört 
biztosít a szolgáltatások elvárt SLA szintjének biztosításában.  A szerverszolgáltatá-
sok kétoldalú monitorozásának (egyetemi és szolgáltatói) megvalósításával megtör-
ténik a mérések elemző összevetése. 
Hozzáférhetővé vált a webes felületű medikai rendszer funkcionalitásának moni-
torozására és elemző kimutatások készítésére szolgáló, grafikus felügyeleti rend-
szer. A rendszer a funkcionalitás felhasználók által történő elérhetőségét, valamint 
performancia, statisztikai és gyakorisági mutatókat szolgáltat.

Egységes informatikai rendszer kialakítása
A Klinikai Központban az egységes informatikai rendszer kialakítására való integ-
rációs törekvés jegyében, ebben a tanévben nagyrészt lezajlott a Pathológia Intézet 
programrendszerének migrációja a GLIMS 8 laborinformatika rendszerbe. Elkez-
dődtek az egyeztetések az Orvosi Mikrobiológia Intézet munkafolyamat-támogató 
rendszere bevonásának befejezésére is az egységes rendszerbe.

Élelmezési modul bevezetése
A medikai rendszerben 2015. év elejétől fokozatosan, az összes klinikára kiterjedő-
en került bevezetésre az élelmezési létszám és terápiás adatok elektronikus nyilván-
tartására és továbbítására szolgáló élelmezési modul, amely szakmai felügyeletét a 
Dietetika Szolgálat látja el. A betegélelmezést végző Bükkvidék Zrt. QuadroByte 
élelmezési rendszere illesztett kapcsolaton keresztül, ütemezetten fogadja a medikai 
rendszerből érkező élelmezési adatokat. Az élelmezési modul kapcsolatrendszerének 
támogatására, a QuadroByte rendszer DEOEC WIFI rendszerébe történő integrá-
lásával az osztályos terápiás élelmezési adatok helyszíni rögzítése, feldolgozása válik 
lehetővé a dietetikus szakemberek számára.

Ágymelletti labordiagnosztikai mérőműszerek illesztése
Megvalósult több fekvőbeteg ellátó klinikán az ágymelletti labordiagnosztikai mé-
rőműszerek, a GEM-3500 típusú vérgáz-analizátorok medikai rendszerhez történő 
illesztése. Ezáltal a mérőműszerek, akár naponta többször, elvégzett vizsgálati ered-
ményei online kapcsolaton keresztül kerülnek továbbításra, mely adatok folyamatos 
információt nyújtanak a beteg állapotáról a kezelőorvos számára a medikai rend-
szerben. 
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Sportközpont

Statisztikai adatok a kurzusokról, hallgatói létszámokról

kurzusok őszi félév tavaszi félév

testnevelés kurzusok 166 168

szolgáltatás kurzusok 26 28

192+2 kurzus 196+2 kurzus

testnevelés óra 39 sportág 40 sportág

szolgáltatás 13 sportág 13 sportág

létszámok

testnevelés összes kurzusra 
meghirdetett / felvett létszám

4983 / 4514 (90%) 5210/4266 
(82%)

fizetős meghirdetett létszám/felvett 1041/ 897 (86%) 1110/771 (70%)

fitness terem meghirdetett/felvett 728/701 (96%) 775/614 (79%)

versenysport 131 fő 80 fő

egészségügyi felmentés 70 fő 60 fő

külföldi hallgatói létszámok

MÉK és GTK 80/54 (52%) 129/48 (37%)

ÁOK, NK, GYTK, FOK 1042/676 (65%) 1088/704 (65%)

egyéb karok 232/59 (25 %) 306/98 (32%)

A Sportközpont rendezvényei
•	 aerobik nap, futónap, spinning nap, DEK kupa sorozat (floorball, kézilab-

da, kispályás labdarúgás, mix röplabda, úszás)
•	 Sportbörze

•	 túra és sínapok
•	 sítáborok – Olaszországban, Ausztriában és Szlovákiában hallgatók és dol-

gozók számára
•	 Interregionális Kupa megrendezésére került sor ősszel Debrecenben, ta-

vasszal Szegeden. Az összesített pontversenyt a Debreceni Egyetem csapata 
nyerte.

•	 A Debreceni Egyetem Sportközpontja rendezte a 2015. évi Medikus Ku-
pát. Az összesített pontversenyt a Debreceni Egyetem nyerte.

A hallgatói Sportirodával közös rendezvényeink:
•	 Buzánszky Jenő Egyetemi Labdarúgó Bajnokság
•	 Zsíros Tibor Egyetemi Kosárlabda Bajnokság

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság versenyei
Hallgatóink 29 versenyen indultak el, 66 sportoló szerzett érmet. Az elért helyezé-
sek: 13 arany, 16 ezüst és 12 bronzérem
A csapatsportok helyezései:

•	 női futsal: 1. hely
•	 férfi kosárlabda: 2. hely
•	 női kosárlabda: 4. hely
•	 férfi röplabda: 3. hely
•	 vizilabda: 5. hely
•	 floorball: 5. hely

Nemzetközi versenyek
•	 Komáromi Selye Kupa - férfi labdarúgás: 1. hely
•	 International Student Basketball League – Euro Cup (Moszkva) - férfi ko-

sárlabda: 4. hely
•	 a Nyári Universiadera utazó küldöttség tagja: Mihály Kata vívó

Sportösztöndíj
Sportösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányi követelmé-
nyeken túl rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem sportéletében. Pályáz-
ni élsportolói és egyetemi minőségi sport kategóriában lehet.

Őszi félév:
•	 195 fő adott be pályázatot (92 fő DEAC sportoló)
•	 180 kapott (90 fő DEAC sportoló)
•	 havi felosztott összeg: 1.640.000 Ft
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Tavaszi félév
•	 150 fő adott be pályázatot (70 fő DEAC sportoló)
•	 139 fő kapott (66 fő DEAC sportoló)
•	 havi felosztott összeg: 1.600.000 Ft

Sportcsillag ösztöndíjba részesült:
•	 szeptembertől januárig: Risztov Éva, Biczó Bence, Bereczki Dezső
•	 februártól júniusig: Risztov Éva, Bereczki Dezső

Egyebek
A Sportközpont létesítményeivel kapcsolatos karbantartási és javítás munkála-
tokat az  Universitas Kft. végzi. Felújításra került a Böszörményi Úti Campus 
Sportcsarnokában az öltözők, tanári szobák, valamint a csarnok világítása és fűtési 
rendszere.

Kancellária

A Debreceni Egyetem Kancellária a 2014/2015-ös tanév elején Gazdasági Főigaz-
gatóság elnevezés alatt működött, és irányította, felügyelte a Debreceni Egyetem 
gazdasági kihatással járó eseményeit. 
A Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2014. július 24-én ha-
tályba lépett módosítása az intézmény működtetéséért felelős első számú vezetőnek 
a kancellárt nevezte meg, aki a rendelkezésre álló források felhasználásával az intéz-
mény gazdálkodásának irányításával az alapfeladatok ellátásának feltételeit biztosít-
ja. Az új rendelkezések értelmében a kancellár felel a felsőoktatási intézmény gaz-
dasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai 
tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesít-
ményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési 
ügyeket is, irányítja e területen a működést. Ezen feladatkörökhöz kapcsolódó, és 
egyéb gazdálkodást érintő kérdésekben a szükséges intézkedések és javaslatok elő-
készítéséért felel, melynek keretében egyetértési jogot gyakorol a szenátusnak és 
a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő, gazdasági 
következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében. A kancellár gyako-
rolja az intézmények részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó 
szervezetekben a tulajdonosi jogokat, valamint az oktatók, kutatók, tanári munka-
körben foglalkoztatottak kivételével munkáltatói jogkört gyakorol a felsőoktatási 
intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak 
megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról, és gondoskodik a gazdasá-
gi vezetői feladatok ellátásáról. 
A fenti feladatok egyetemen belüli átstrukturálása, a szükséges szervezeti keretek, 
munkafolyamatok kialakítása 2014. november 15. után gyorsultak fel, mikor Dr. 
Bács Zoltán átvette a kancellári kinevezését. A Kancellária ügyrendjét, és a szervezeti 
átalakulásokhoz, új aláírási rendhez igazodó szabályzatokat a Debreceni Egyetem 
Szenátusa 2015. február 5-i ülésén fogadta el, 2015. február 6-i hatályba lépéssel. 

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Ezen időponttól a Kancellária az alábbi organogram szerint működik:

 

A Kancellária a Gazdasági Főigazgatóság feladataihoz képest jelentősen kibővült fel-
adatkörrel működik, és több szervezeti egység, illetve tevékenység felügyeletét látja 
el, mint a korábbi Gazdasági Főigazgatóság. A Kancellária legfontosabb feladata az 
egyetem jogszerű és gazdaságos működtetetése, és ezzel együtt a szervezeti egységek 
munkájának segítése.
A Kancellária, mint szervezeti egység vonatkozásában az elmúlt időszak legnagyobb 
eredménye a jogszabályi változásokra történő gyors reagálás. Az új szervezeti struk-
túra felállításával a párhuzamos munkavégzések véglegesen kiiktatásra kerültek az 
integrált egyetemi szervezetrendszerből, és a működtetést ellátó egyes szakterületek 
immáron egyetemi szinten végezhetik összehangolt munkájukat.

A Debreceni Egyetem 2014. évi gazdálkodásának bemutatása

Az elmúlt években a Debreceni Egyetem költségvetésének végrehajtását - a nehézsé-
gek ellenére is - a tervezettnek megfelelően végezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott 
volt, megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység 
alapvető feltételeit. A Debreceni Egyetem gazdálkodásának meghatározó tényező-
je azon lehetőségek felkutatása, melyek a csökkenő támogatási előirányzat ellenére 
biztosítják a stabil likviditási helyzetünket és közfeladat ellátásunk színvonalának 
megtartását. A kiadások csökkentése érdekében megtakarítási intézkedések fogana-
tosítására a továbbiakban is szükség van, de kiemelten fontosnak tartjuk a bevételek 
növelését, a külső források bevonását tevékenységünk finanszírozásába. A Debrece-
ni Egyetem pozitív gazdálkodásának eddig is meghatározó tényezője volt az, hogy a 
kapacitások magasabb fokú kihasználása mellett folyamatosan növeljük bevételein-
ket. Intenzív piaci szereplőként szolgáltató funkciót látunk el, mely megmutatkozik 
a töretlenül növekvő bevételi tendenciánkban.
A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a 
megnyíló új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére. 

A Debreceni Egyetem előirányzat teljesítésének alakulása (2014. december 
31.)
A Debreceni Egyetem feladatai ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirányzat 
2014. évben 59,8 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 86,9 milliárd 
Ft-ra nőtt. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2014. évben 27,1 milliárd 
Ft volt, ami az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős, 45,31%-os 
növekedésnek felel meg.
Teljesítés tekintetében bevételi oldalon nem volt lemaradás, kiadás oldalon 14,8 
milliárd Ft összegű megtakarítást ért el a Debreceni Egyetem.

1. sz. táblázat: A Debreceni Egyetem előirányzat teljesítésének alakulása 2014. évben

Megnevezés

2014. évi 
eredeti 
előirányzat 
(ezer Ft)

2014. évi 
módosított 
előirányzat 
(ezer Ft)

2014. évi 
teljesítés 
(ezer Ft)

Előirányzat-
felhasználás 
(%)

Működési célú támo-
gatások államháztar-
táson belülről

26 676 400 37 575 347 37 575 347 100,00%

Felhalmozási célú 
támogatások állam-
háztartáson belülről

2 029 900 2 559 017 2 559 017 100,00%

Közhatalmi bevételek 0 51 737 51 737 100,00%

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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Működési bevételek 14 760 900 17 366 760 17 366 760 100,00%
Felhalmozási bevé-
telek 0 25 730 25 730 100,00%

Működési célú átvett 
pénzeszközök 528 900 883 612 883 612 100,00%

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 800 854 299 854 299 100,00%

Finanszírozási bevé-
telek 15 806 000 27 583 631 27 583 631 100,00%

Bevételek összesen 59 802 900 86 900 133 86 900 133 100,00%

Megnevezés

2014. évi 
eredeti 
előirányzat 
(ezer Ft)

2014. évi 
módosított 
előirányzat 
(ezer Ft)

2014. évi 
teljesítés 
(ezer Ft)

Előirányzat-
felhasználás 
(%)

Személyi juttatások 22 444 200 26 007 142 24 239 857 93,20%
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

6 646 100 7 352 844 6 801 460 92,50%

Dologi kiadások 24 775 900 43 940 617 34 515 938 78,55%
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 3 646 700 2 812 345 2 795 561 99,40%

Egyéb működési célú 
kiadások 77 000 896 016 359 184 40,09%

Beruházások 1 856 800 3 924 616 2 600 188 66,25%
Felújítások 355 400 840 996 616 155 73,26%
Egyéb felhalmozási 
célú kiadások 800 51 625 44 500 86,20%

Finanszírozási kiadá-
sok 0 1 073 932 83 879 7,81%

Kiadások összesen 59 802 900 86 900 133 72 056 722 82,92%

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről

Bevételek alakulása
A Debreceni Egyetem 2014. december 31-ig teljesült bevételeinek értéke összesen 
86,9 milliárd Ft volt.

2. sz. táblázat: A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása bevételi 
jogcímenként 2013-2014.

Kiemelt jogcímek

Bevételi 
teljesítés 
(2013) 
(ezer Ft)

Bevételi 
teljesítés 
(2014) 
(ezer Ft)

Bevételi 
teljesítés- 
változás 
(ezer Ft) 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 34 991 386 37 575 347 2 583 961

ebből:  - OEP 27 346 257 31 218 592 3 872 335
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 6 320 475 2 559 017 -3 761 458

ebből:  - OEP 1 429 853 900 000 -529 853
Közhatalmi bevételek 54 033 51 737 -2 296
Működési bevételek 15 937 243 17 366 760 1 429 517
Felhalmozási bevételek 15 978 25 730 9 752
Működési célú átvett 
pénzeszközök 1 157 827 883 612 -274 215

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 679 597 854 299 174 702

Finanszírozási bevételek 25 352 543 27 583 631 2 231 088
Bevételek összesen 84 509 082 86 900 133 2 391 051

A fenti táblázat a 2013. és a 2014. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. 
A Debreceni Egyetem teljesült bevétele az előző évihez képest összességében 2,4 
milliárd Ft-tal nőtt. Megállapítható, hogy a működési célú támogatások államház-
tartáson belülről, a működési és felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök, valamint a finanszírozási bevételek teljesítésének növekedése ellen-
súlyozni tudta a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a közha-
talmi bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök teljesítésében bekövetkezett 
csökkenést.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,6 milliárd Ft összegű nö-
vekedést mutatnak, melyet az OEP bevétel növekedése okozott döntő mértékben, 
annak ellenére, hogy a pályázati bevételeknél jelentős csökkenés következett be.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3,8 milliárd Ft összegű 
csökkenését nagyrészt a pályázati bevételek és az OEP bevétel csökkenése okozta.
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A közhatalmi bevételek kismértékű csökkenést mutatnak az előző időszakhoz ké-
pest.
A működési bevételek 1,4 milliárd Ft összegű növekedésében a felsőoktatási bevé-
teleknek volt jelentős szerepe. Az itt bekövetkezett változást részben a költségtérítés 
mértékének növekedése, nagyobb részben pedig az árfolyam változás hatása okozta, 
a külföldi hallgatók által fizetett költségtérítésen keresztül.
A felhalmozási bevételek is növekedést mutatnak az előző évhez képest, amely a 
tárgyi eszközök értékesítése bevételének növekedéséből adódik.
A működési célú átvett pénzeszközök előző évhez képest csökkentek, amely na-
gyobb részben a nemzetközi szervezetektől származó pénzeszközök csökkenésének 
köszönhető.
Ezzel szemben a felhalmozási célú átvett pénzeszközök pedig növekedést mutatnak, 
melyet a nemzetközi szervezetektől érkezett pénzeszközök növekedése okozott.
A finanszírozási bevételek 2,2 milliárd Ft-tal növekedtek, amely egyrészt a költség-
vetési támogatás növekedéséből, másrészt pedig a finanszírozási bevételek között 
2014-ben megjelenő államháztartáson belüli megelőlegezések 990,0 millió Ft-os 
teljesítésének köszönhető, ami az egészségügyi dolgozók december havi bérének 
OEP által történő megelőlegezését tartalmazza. A költségvetési támogatás összege 
az előző év azonos időszakához viszonyítva 1,0 milliárd Ft-tal volt magasabb.
A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve a költségvetési támogatás 2008-tól folya-
matosan csökkent, ám 2014-ben növekedés figyelhető meg.

1. sz. ábra: A Debreceni Egyetem költségvetési támogatás összegének alakulása 
2008-2014.

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről

Kiadások alakulása
2014-ben a Debreceni Egyetem teljesített kiadása 72,1 milliárd Ft volt, ami a mó-
dosított előirányzat 82,92%-át teszi ki. A Debreceni Egyetem 14,8 milliárd Ft ösz-
szegű kiadási megtakarítással zárta a 2014-es évet, mely nagyobb részben a dologi 
kiadásoknál és a beruházási kiadásoknál keletkezett. A Debreceni Egyetem kiadásai 
2014. évben 6,0 milliárd Ft-tal volt alacsonyabb a 2013. évihez képest.

3. sz. táblázat: A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási 
jogcímenként 2013-2014.

Kiemelt jogcímek

Kiadási 
teljesítés 
2013
(ezer Ft)

Kiadási 
teljesítés 
2014
(ezer Ft)

Kiadási 
teljesítés 
változás
(ezer Ft)

Személyi juttatások 23 791 761 24 239 857 448 096
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulás adó 6 656 656 6 801 460 144 804

Dologi kiadások 36 061 134 34 515 938 -1 545 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 196 600 2 795 561 -401 039
Egyéb működési célú kiadások 845 182 359 184 -485 998
Beruházások 7 065 453 2 600 188 -4 465 265
Felújítások 445 826 616 155 170 329
Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 719 44 500 21 781
Finanszírozási kiadások 0 83 879 83 879
Kiadások összesen 78 085 331 72 056 722 -6 028 609

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében 2014-ben össze-
sen 592,9 millió Ft-os növekedés tapasztalható 2013. évhez képest, melyben szerepe 
van az egészségügyi ágazati béremelésnek, a pedagógus életpályamodell keretében 
történő béremelésnek, valamint a pályázati keretekből személyi juttatásokra fordí-
tott előirányzatok növekedésének is.
A Debreceni Egyetem összes kiadásán belül a legnagyobb részarányt a dologi ki-
adások képzik. A dologi kiadások teljesítésében 2014-re 1,5 milliárd Ft összegű 
csökkenés következett be, amely elsősorban a következő jogcímeken figyelhető meg: 
készletbeszerzés (ezen belül a szakmai anyagok beszerzése), szolgáltatási díjak (vá-
sárolt élelmezés, közüzemi díjak, karbantartás, közvetített szolgáltatások, melyek 
csökkenését részben ellensúlyozza a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nö-
vekedése) és egyéb dologi kiadások.
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Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 2013. évhez képest 401,0 millió 
Ft-tal alacsonyabb, ami az államilag támogatott hallgatók létszámának csökkenésé-
ből adódik.
Az egyéb működési célú kiadások esetén 486,0 millió Ft-os csökkenés volt tapasz-
talható.
A beruházások teljesítése több mint 4 milliárd Ft összegű csökkenést mutat a 2013-
as évhez képest. A csökkenés oka, hogy a pályázati forrásból finanszírozott beruhá-
zások esetében 2013-ban jelentkezett a kiadások nagyobb volumene, amely 2014-
ben már jelentősen kisebb volt.
A felújítások teljesítésében kismértékű növekedés figyelhető meg. A növekedés ösz-
szege 2013. évhez képest 170,3 millió Ft, amely 38,21%-os mértéknek felel meg.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kismértékű növekedést mutatnak az előző év-
hez képest.
A finanszírozási kiadások a pénzügyi lízing tárgyévben esedékes törlesztő részének 
teljesítését tartalmazzák.

A Debreceni Egyetem vagyonának alakulása
A Debreceni Egyetem összes vagyona 2014. december 31-én 89,3 milliárd Ft volt, ami 
a 2013. év végi 83,0 milliárd Ft-hoz képest 6,3 milliárd Ft vagyongyarapodást jelent.

4. sz. táblázat: A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2013-2014.
Eszközök 2013 2014 Változás %-a
Immateriális javak 500 406 421 247 -15,81 %
Tárgyi eszközök 72 585 026 71 496 227 -1,50 %
Befektetett pénzügyi eszközök 172 706 215 665 24,87 %
Befektetett eszközök
összesen 73 258 138 72 133 139 -1,53 %

Forgóeszközök 579 242 309 661 -46,54 %
Pénzeszközök 7 751 839 14 416 646 85,97 %
Követelések 1 420 637 2 317 052 63,09 %
Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 1 048 328 -68,70 %

Aktív időbeli elhatárolódások 0 156 959 -
Eszközök összesen 83 010 904 89 333 785 7,61 %

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a be-
fektetett eszközök értéke 72,1 milliárd Ft volt, mely az összes eszközök értékének 
80,75 %-át jelenti.

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről

Megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások
I. A Fejlesztési Igazgatóság által egyetemi forrásból megvalósított beruházások/
fejlesztések 
a)	 Főépület Díszudvar feletti üvegtető

A Főépület központi részén helyezkedik el az üveggel fedett Díszudvar, amely-
nek belső üvegezését Róth Miksa készítette, a külső, nyeregtető formájú tetőt 
huzalháló-betétes üveg fedte. Az időjárás viszontagságai, illetve a belső acél-
szerkezet kilengése miatt a tető az elmúlt évtizedekben erősen megrongálódott, 
balesetveszélyessé vált, több helyen beázott, ezért vált szükségessé a teljes re-
konstrukció.
A felújítás főbb adatai:
•	 meglévő acélszerkezet megerősítése és felületkezelése (kb. 1600 m2);
•	 kb. 480 m2 régi drótbetétes üveg bontása és elszállítása, új edzett biztonsági 

üvegből készült fedés készítése;
•	 kb. 530 m2 régi horganyzott acéllemez fedés, bitumenes lemezszigetelés 

bontása és elszállítása, új kettős állókorcos lemezfedés készítése Zink lemez 
fedéssel;

•	 a meglévő világítástechnikai eszközök-, vezérlőszekrény cseréje, valamint a 
rendszer működését biztosító villamos hálózat felújítása.

A kivitelezési munka 2014. július 29. – 2014. november 26. között elvégzésre 
került.

b)	 Sporttudományi Oktatóközpont
A Debreceni Egyetem – a Magyar Építész Kamarával egyeztetett módon – a 
Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti, 22246/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő (Dóczy 
József utcai) sporttelep délkeleti részének átalakításával sportcsarnok építésére, 
valamint a telepen szabadtéri sportpályák áttelepítésére, illetve javaslattételre a 
sporttelep és közvetlen környezetének rendezésére közösségi értékhatárt elérő 
meghívásos építészeti tervpályázatot írt ki 2011 decemberében. Az eljárás első, 
részvételi szakaszára 58 tervező jelentkezett, melyek közül a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a Kiíró a tervpályázati kiírásban meghatározott rangsorolási 
módszer alapján a 10 legtöbb pontot elérő tervezőt kérte fel az eljárás második 
szakaszában pályamű elkészítésére. A felkért tervezők 2012. május 29-én nyúj-
tották be pályaművüket, az elbírálásra 2012 júniusában került sor. A tervpályá-
zati eljárás eredményesen zárult: a Bíráló Bizottság ajánlása alapján a 10 beérke-
zett pályaműből egyetlen I. helyezett kihirdetésére került sor. Az I. díjazott pá-
lyamű szerzői: Bakó István okl. építészmérnök és munkatársai (Medmix Center 
Kft.) lettek. A pályaművek díjazására, illetve költségtérítésére összesen bruttó 
15,0 millió Ft állt rendelkezésre. A tervpályázati eljárást követően az Egyetem a 
Kbt. alapján közösségi értékhatárt elérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
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indított a Sportcsarnok és sportpályák engedélyezési (I. ütem) és kiviteli (II. 
ütem) terveinek elkészítésére a tervpályázati eljárás nyertesének a felkérésével. 
A közbeszerzési eljárás eredményes volt: 2012. július 27-én tervezési szerződés 
aláírásra került sor a tervezővel, az I. ütem esetén bruttó 21.463.000,- Ft, a 
II. ütem esetén bruttó 44.323.000 Ft összegben. Az engedélyezési terv 2012 
októberére elkészült, és ugyanebben a hónapban került sor az építési engedély 
kérelem benyújtására az építésügyi hatóság részére. Az építési engedélyt 2013 
áprilisában kapta meg az egyetem, mely 2013. május 4-én emelkedett jogerőre. 
2014 őszén elkészítettük a korábbi szerződés alapján az épület kiviteli terveit is. 
Az engedélyes terv módosítására és kiegészítésére került sor 2014 novemberé-
ben a női, férfi torna oktatását biztosító területtel. A módosított építési enge-
délyes terv elkészítése 2014. november 10-től 2014. november 24-ig tartott és 
bruttó 5.220.653,- Ft-ba került. A módosított tervek alapján kiadott engedély 
2014. december 22-én emelkedett jogerőre. Egyetemünk a tavalyi év decem-
berében megrendelte a létesítmény módosított kiviteli terveinek elkészítését is 
a Medmix Center Kft.-től. A kiviteli tervek 2014. december 8. és 2015. január 
30. közötti időszakban készültek el és bruttó 10.033.000,- Ft-ba került.
A létesítmény megvalósításának finanszírozására – TIOP-1.3.1-14/1 számú pá-
lyázati felhívásra - pályázatot nyújtottunk be 2015 januárjában, melynek elbí-
rálása jelenleg még folyamatban van.

c)	 Nyomásfokozó berendezés:
Az egyetem néhány épületében – a jelenleg érvényben lévő 28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásainak – a tüzivíz há-
lózatban lévő víz nyomása és hozama nem felelt meg. A megfelelő nyomás biz-
tosítása érdekében az épületekben (Főépület, Kémia Épület É-i és D-i szárnyai, 
Élettudományi Épület és Könyvtár, Műszaki Kar tanulmányi épület, Borsos Jó-
zsef Kollégium) szükséges tüzivíz nyomásfokozó berendezés kiegészítő tervezési 
munkái bruttó 152.400,- Ft értékben elkészültek. Az épületek tüzivíz hálóza-
tába nyomásfokozó berendezéseket kellett telepíteni, illetve a hálózaton átala-
kításokat kellett végezni, a szükséges elektromos szerelési munkákkal, illetve a 
szerelést követő helyreállításokkal. A nyomásfokozó berendezések létesítésének 
megvalósítása közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján jött létre, mely mun-
kálatokat a beérkezett pályázatok alapján a DH-Szerviz Kft. nyerte el bruttó 
57.376.314,- Ft értékben. A munkálatok 2014 októberében kezdődtek meg, 
melyek egyszerre több helyszínen is zajlottak. A nyomásfokozó telepek kialakí-
tásának befejezése a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzésével 
és jóváhagyásával, valamint a 2015. március 13-án történt műszaki átadás-át-
vételi eljárással megtörtént.

II. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások 

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0010 projekt 
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája (4024 Debrecen, 
Kossuth u. 33.) a Kossuth utca felől zártsorúan került kialakításra alagsor+földszint+4 
emelet épületmagassággal. Ehhez csatlakozik hátrafelé egy alagsor+földszint+1emelet 
magasságú épületrész, melyben tornaterem, étterem-konyha, tanári helyiségek és 
tantermek találhatóak. Az épület lapostetős kialakítású, két lépcsőházzal és felvo-
nóval, a tornatermi szárnyban egy lebegőlépcsővel. A két lépcsőház a Kossuth utca 
felé van megnyitva. Az utcai, északi fronton kiszolgáló helyiségek és tantermek ta-
lálhatóak. A tantermek jelentős hányada az udvari, déli oldalra tájoltak, beépített fix 
árnyékolóval. Az épület a 70-es években használt UNIVÁZ szerkezeti rendszerből 
épült fel. Előregyártott vasbeton pillérvázas épület, homlokzatburkolata 2x2 cm 
fehér kismozaik burkolat, fehérre festett faszerkezetű sávszerű ablakokkal. Az épület 
konzolosan az utca fölé nyúlik, különböző homlokzati síkokat hozva létre.
Az iskola ütemezett bővítésére (I.-II. ütem) és energetikai korszerűsítésére a koráb-
ban (2010-ben) készített engedélyezési tervek tartalmát magába foglaló engedélyes 
tervet készítettünk a Reálterv Kft.-vel 3,683 millió Ft értékben.
Az egyetem az iskola épületét ütemezetten kívánja bővíteni. Az ÉÁOP-4.1.1/A-12 
kódszámú, „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázaton az I. ütem megva-
lósítására 2013-ban 498,8 millió Ft, 100 % támogatási intenzitású európai uniós 
forrást nyert el. A bővítés fő eleme az I. ütemben a tornatermi kapacitás növelése ki-
egészítő funkciókkal együtt (öltözők, szertár), melyet a megemelt óraszám indokol. 
Az I. ütemű bővítés és felújítás további elemei a meglévő szolgálati lakás helyén két 
foglalkoztató terem kialakítása és az iskolaudvar korszerűsítése, továbbá a meglévő 
épület energetikai korszerűsítése is. A II. ütemben az iskola folyamatosan emelkedő 
tanulói létszáma miatt alapterület növekedésre van szükség, mely az utcai szárnyra 
történő emeletráépítéssel biztosítható.
A pályázati igény benyújtására 2012 novemberében került sor, a pályázat elnyeré-
séről 2013 márciusában értesítette az egyetemet a támogató, a támogatási szerződés 
aláírása 2014. május 6-án történt meg. A kiviteli munkákra kiírt közbeszerzés eljárás 
alapján egyetemünk 2014. április 11-én vállalkozási szerződést kötött a DH-Szerviz 
Kft.-vel és a TÖMB 2002 Kft.-vel 446.642.490,- Ft értékben. A műszaki átadás-
átvétel 2014. november 24-én történt meg, az épület használatbavételi engedélye 
2015. március 10-én emelkedett jogerőre.

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről
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A Műszaki és Üzemeltetési Főosztályhoz rendelt beruházások/fejlesztések
1) ÉAOP 4.1.2/C DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék 
rekonstrukciós munkái 
A volt Sebészeti Klinika részleges rekonstrukciója keretében a nyugati szárny alagso-
ri területén rehabilitációs kezelőegységek kialakítása, a földszinti főbejárat akadály-
mentesítése, az I. emelet keleti szárnyában és középső részén a rehabilitációs osztály 
rekonstrukciója, új biztonsági betegfelvonó létesítése és füstmentes lépcsőház kiala-
kítása, valamint a főépület középső szárnyában tetőtér beépítésben orvosi–ügyeleti 
helyiségek kialakítása történt. A fejlesztés főbb elemei: - a kezelőegységek kiépítése 
az alagsori területen, - a földszinti ergoterápiás gyakorlóhelyiségek kialakítása, - az 
I. emeleti betegosztály komfortosítása: a terület észak-keleti végében kerül elhelye-
zésre a felnőtt részleg, a súlyos állapotú betegek elhelyezésére. Ide egy egyágyas szoba 
került saját fürdőszobával, valamint két kétágyas szoba közös fürdőszobával, egy 
kétágyas szoba külön fürdővel és egy négyágyas akadálymentes szoba fürdőszobával. 
Az egy és a négyágyas kórtermek kiemelt, ún. HDU (High Dependency Unit) egy-
ségek. A betegszobák előtt egy külön kis nővérállást létesítettünk, ahonnan nagyobb 
üvegfalon keresztül is lehet látni a bent fekvő betegeket. A keleti szárny déli végében 
a gyermek betegszobák kerültek elhelyezésre. A keleti lépcsőház másik oldalán a II. 
sz. felnőtt részleg került elhelyezésre. Itt két kétágyas szoba kapott helyet közös für-
dőszobával, illetve egy négyágyas kórterem külön vizesblokkal. A középső területen 
– a tetőtérbe vezető lépcső két oldalán - egy kétágyas betegszoba készült, egy másik 
kétágyas szobával közös nagyobb, akadálymentesen használható fürdőszobával. A 
folyosó nyugati oldalán található a III. sz. felnőtt részleg, amely két darab ötágyas, 
külön fürdőszobás kórteremből, illetve egy kétágyas, a feljebb említett másik két-
ágyas szobával közös fürdőszobás kórteremből áll, új orvosi dolgozók kialakítása 
történt a tetőtérben.
Beruházás bruttó összege: 444.366.814 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2013. november 07. – 2014. augusztus 01.

2) II. telep Mosoda és Sebészeti Műtéttani Intézet közötti fűtési távhővezeték 
cseréje
A DE KK II. telepén található Sebészeti Műtéttan Tanszék „B” épületét fűtéssel 
és melegvízzel ellátó távvezeték rendszeren az elmúlt években folyamatos meghi-
básodások (tömörtelenség) jelentkeztek. A műszakilag elavult, élettartama végén 
járó vezetékrendszer javítgatása hosszú távon magas költségekkel járt volna, mellyel 
az üzembiztonságos működés sem garantálható. A rekonstrukciós munkák során a 
kibontott vezetékek helyére korszerű, előszigetelt csővezetékrendszer került beépí-
tésre.
Beruházás bruttó összege: 9.512.789 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. szeptember 09. – 2014. október 15.

3) DE KK Szemklinika alagsori folyosó rekonstrukció
A szemklinika alagsorában a kelet-nyugati irányú főfolyosón új padlóburkolat, a 
régi csempeburkolat leverése után új oldalfalburkolat készült, az épületgépészeti és 
épület-elektromos vezetékek elbontása, illetve cseréje után új álmennyezet épült. 
Felújításra kerültek a homlokzati nyílászárók és a folyosóra nyíló belső ajtók.
Beruházás bruttó összege: 18.800.000 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. november 28. – 2015. március 02.

4) DE ATK Kismacsi állattartó telep területén meglévő bemutató épület átala-
kítása fejőházzá
A juhok fejésére alkalmas fejőház kialakítása valósult meg a bemutató karám elneve-
zésű építményből. A fejőház az állategészségügyi hatóság elvárásainak megfelelően 
lett kialakítva, mely helyet ad az MVH-s támogatásból elnyert fejéshez szükséges 
technológiának.
Beruházás bruttó összege: 8.050.747 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2013. október 30. – 2013. december 16.

5) Karcag, Kisújszállás 166. alatti telepen két fémvázas szín kivitelezési mun-
kái
Karcagi Kutatóintézet területén vasvázas szín elbontása és új felállítási helyen törté-
nő felépítése a bontott anyagokból.
Beruházás bruttó összege: 18.034.000 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2013. december 23. – 2014. december 03.

6) DE Böszörményi úti Campusán történő költözések miatti átalakítási mun-
kák
A Kassai úti Campuson elhelyezkedő KTK Böszörményi Úti Campusra történő 
átköltözését megelőzően átalakítási munkák váltak szükségessé. Az átalakítások a 
többlépcsős költözéseknek megfelelően ütemezetten zajlottak. 
1. GVK épület emeleti szobák és vizesblokkok festése- mázolása, parketta felújítása, 
karbantartási munkák végzése történt. 
2. Informatikai D épület I. emelet női WC, II. emelet Férfi- női WC-k felújítására 
került sor. 
3. Főépületben informatikai helyiséget alakítottunk ki. 
4. Testnevelési és Sportcentrum épület földszintjén 2 db öltöző felújítására került 
sor a vizesblokkok teljes rekonstrukciójával és nyílászárók cseréjével.
Beruházás bruttó összege: 17.944.614 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. június 06. – 2014. augusztus 29.
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7) DE Balásházy János GYSZKGK Kollégium épület részleges rekonstrukciós 
munkái
Tetőtérben lévő 4 db tanterem parketta felújítására, festés-mázolásra, emeleti és 
földszinti férfi és női zuhanyzó és mosdó helyiségek, valamint emeleti és földszinti 
férfi és női konyha, férfi oldali lépcsőház és 1 db földszinti társalgó helyiség felújí-
tására került sor. A kivitelezés ütemekre bontva végeztük a működés fenntartása 
mellett.
Beruházás bruttó összege: 40.694.615 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. december 01. – 2015. január 31.

8) DE KTK épülettömb felújítási és átalakítási valamint klíma kiépítési mun-
kái
A KTK épülettömb három épületből áll. A kivitelezés elvégzése két ütemben zaj-
lott. A C és A szárnyak tetőtereiben klímaberendezés kiépítése történt MRV rend-
szerű klímával. A kültéri hűtőgép a B épület angolaknájába került. A fűtési rend-
szer működési zavarainak enyhítésére frekvenciaváltós szivattyú kerül beépítésre a 
hőközpontban. A helyiségek egy részét válaszfalakkal több részre osztottuk a funk-
ciónak és az igényeknek megfelelően. A dolgozószobákban új lamináltpadló burko-
lat készült. Részlegesen új erős és gyengeáramú hálózat készült. A vizesblokkokban 
szerelvénycsere és szükség szerint az üzemi víz elleni szigetelés cseréje történt. A 
teljes épülettömbben festés-mázolási, asztalos- és lakatos karbantartási munkák el-
végzésére került sor.
Beruházás bruttó összege: 189.678.295 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. december 04. – 2015. február 16.

9) Debrecen Dóczy J. út 9-11. szám alatti recortan atlétikapálya kialakítása
A DEAC pályán lévő salakos futópálya elbontásra került, ezek után új vízelvezető 
rendszer került kialakításra, a pálya teljes hosszában, a füves pálya felőli oldalán, 
melyet a Móricz Zs. Krt. felőli, teniszpályák mögé telepített Pureco szivárogtató 
rendszerbe kerül bekötésre, az esetleges későbbi víz újrafelhasználás lehetőségét 
meghagyva. A pálya pontos kitűzése, szintezése után, a megfelelő alépítményi réte-
gek kialakítása következett, majd teljes felületen aszfaltozás, amire a ragasztóréteg 
elkenése után, recortan gumidara került befújásra, majd száradás után a felesleges 
réteg leseprését követően, a pálya vonalazására került sor. Egy 4 sávos kör futópálya 
került kialakításra, mely az egyik egyenes, 100 méteres szakaszában 6 pályás.
Beruházás bruttó összege: 119.705.881 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. július – 2014. szeptember

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről

10) Debrecen, Csengő u. 4. sz. alatti Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Igaz-
gatási épületében melegítőkonyha és étterem kialakítása
A gimnázium Igazgatási épületének I. emeletén, a meglévő Lovagterem, valamint a 
szomszédos helyiségek átalakításával került kialakításra a melegítő konyha, valamint 
az étterem. A meglévő gépész-, illetve elektromos tervek alapján, a konyha igénye-
inek megfelelően a gépész és elektromos hálózat bővült, átalakult. A műemlékileg 
védett Lovagterem új padlóburkolatot kapott, falak festése megtörtént. Az Örök-
ségvédelmi Hivatallal egyeztetve, új, acélszál erősítésű, hálós álmennyezet került 
felhelyezésre, megvédve az étteremben lévő vendégeket, az esetleges régi freskóról 
lehulló vakolatdaraboktól. A konyha részben új helyiségeket alakítottak ki, fehér 
mosogató, tálaló, konyha, öltöző-zuhanyzó, raktár.  
Beruházás bruttó összege: 29.988.690 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. november 11. – 2015. január 06.

11) Zeneművészeti Kar Móricz Zsigmond szobor áthelyezés
A Zeneművészeti Kar északi, Nagyerdei körút felőli oldalán elhelyezkedő park ke-
rült felújításra, figyelve arra, hogy a „Hárfás Nő” szobor méltó helyre kerülhessen, 
a tér közepén. A parkban a régi, botlásveszélyes burkolatok, valamint az elburján-
zott, elöregedett fekvőtuják felszedésre kerültek, új burkolatok kerültek kiépítésre a 
meglévő tervek alapján, új világítási rendszer épült ki, valamint új padok és kukák 
kerültek kihelyezésre.
Beruházás bruttó összege: 7.998.592 Ft 
Kivitelezés időtartama: 2014. december 08. – 2015. március 31.

A Debreceni Egyetem 2015. évi gazdasági kihívásai
A 2014-es év az integrációs folyamat lezárása miatt számos változást hozott a Deb-
receni Egyetem számára, a kihívásoknak azonban még nincs vége. 2014 őszétől a 
kancellári rendszer kidolgozása és megvalósítása, az újabb jogszabály módosítások-
nak való megfelelés, mind folyamatos változással járnak.
A felsőoktatási intézmények működését, gazdálkodását meghatározó legfontosabb 
jogszabályok:

•	 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségveté-
sének megalapozásáról

•	 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
•	 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
•	 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•	 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
•	 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
•	 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
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•	 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról

•	 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
•	 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes 

gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
•	 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartá-

si szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
•	 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
•	 adózást szabályozó törvények

A szakmai és a gazdasági jogszabályi környezet teljes átalakítása, ezen jogszabályok-
nak való megfelelés, az intézmény hosszú távú stratégiájának kidolgozása az egye-
tem számára kihívást és számos feladatot jelent. A centrumok (Agrár- és Gazdál-
kodástudományok Centruma, Orvos- és Egészségtudományi Centrum) és a Tudo-
mányegyetemi Karok megszűnésével a 2014-es költségvetési év során jelentős lépést 
tettünk a teljes egyetemi integráció felé. Ezt az integrációs folyamatot kell lezárni 
2015-ben.
A 2015-ös év egyik legnagyobb kihívása az egyetem számára a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ és a Kenézy Kórház és Rendelőintézet integrációja. Az integrációs 
folyamat három részre tagolódik, melyek az alábbiak:
•	2015. június 30-ig a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet a Debreceni 

Egyetem fenntartásába kerül.
•	Második lépésben a kiszolgáló és támogató funkciók integrációját 2015. de-

cember 31-ig kell lezárni.
•	A harmadik, végső lépés dátuma pedig 2016. december 31., amikor a szakmai 

feladatellátás integrációja befejeződik és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőin-
tézet a Debreceni Egyetem égisze alatt folytatja tovább a működését.

Az integrációs folyamat jelentős gazdasági kihívást görget az egyetem elé.

A 2015-ös év egy másik jelentős kihívása az egyes oktatási tárgyú törvények módosí-
tásáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény által a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvényben bevezetett kancellári rendszer, amely újabb szervezeti változásokat 
indukált és amely jelentős mértékben hatott a gazdálkodásra, az egyetem működésére.
Az egyetem 2015. évi belső gazdálkodási költségvetésének tervezése a 2014. év-
től életbe lépő új szervezeti struktúrának és a 2015-ös változásoknak megfelelően, 
a 2015. február 6-tól hatályos Gazdálkodási Szabályzat III. fejezete (9 – 16. §) 
alapján történt. Bevételének tervezése az államháztartási költségvetés előirányzata 
alapján készült.
A 2015-ös évben a Debreceni Egyetem feladatainak ellátásához továbbra is belső 
szabályokat alkotott, a működőképesség megtartása érdekében. 

A belső gazdálkodási költségvetés fő tervezési céljai:
•	biztosítani a Debreceni Egyetem minden, jogszabályban meghatározott alap-

feladatának ellátását,
•	megakadályozni a karok, iskolák és valamennyi szervezeti egységének mű-

ködési ellehetetlenülését.
A Debreceni Egyetem 2015. évi költségvetési támogatása 16.550,8 millió Ft, amely 
744,8 millió Ft-tal, azaz 4,7 %-kal növekedett a 2014. évi eredeti előirányzathoz 
képest. A növekedés legfőbb oka, hogy a korábban előirányzat módosításként át-
adott PPP támogatás teljes egészében beépült az eredeti előirányzatba. Ezen 474,4 
millió Ft-os változáson túl a növekedés mindössze 270,4 millió Ft, ami 1,7%-os 
változás 2014-hez képest. Jelentősen változott a hallgatói támogatás (-94,5 millió 
Ft), ami a hallgatói létszám csökkenést követi. A képzési támogatás a kifutó és az 
új belépő hallgatók finanszírozási különbsége miatt nagy összegű (368,7 millió Ft) 
növekedést mutat. A speciális feladatokra biztosított előirányzat egyenlegében csök-
kent (-25,9 millió Ft), azonban több, eddig nem támogatott feladat került be ebbe 
a körbe.

1. sz. ábra: A Debreceni Egyetem támogatása 2009-2015 (millió Ft)

A támogatás alakulásának megítéléséhez szükséges figyelembe venni a nemzeti ki-
válóságról szóló 24/2013. Korm. rendelet alapján juttatott támogatást, mely azon-
ban nem része az eredeti előirányzatnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
7629-5/2013/TUDPOL. iktatószámú levele alapján a miniszter a Debreceni Egye-
temet kiemelt felsőoktatási intézmény és kutatóegyetem minősítésben részesítette. 
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2015-re vonatkozóan a 9860/2015/FEKUT. és 9868/2015/FEKUT. iktatószámú 
levelek szerint a kiemelt felsőoktatási intézmény címmel járó támogatás összege 
1.500,6 millió Ft, a kutatóegyetemi címmel járó támogatás összege pedig 794,4 
millió Ft. A támogatás felhasználása kötött, az intézkedési tervben meghatározott 
feladatok elvégzését hivatott szolgálni. A támogatás folyósítására a 2015. évi támo-
gatási szerződés megkötését követően kerül sor.
A támogatás növekedését azonban óvatosan kell kezelni, a finanszírozási szabályok 
bizonytalansága miatt éven túli kihatással bíró kötelezettségeket csak alapos meg-
fontolás után szabad vállalni.
A jelenlegi helyzet feszes gazdálkodást igényel, a kiadások olyan módon ütemezhe-
tők, ahogyan a bevételek teljesülnek. Elsődleges szempont a bérek és a járulékok 
kifizetése, az államháztartással szembeni fizetési kötelezettségek teljesítése, valamint 
az alapfeladatok ellátásához szükséges működési költségek finanszírozása. Alapfel-
adaton felüli kiadások teljesítése csak a saját bevételek terhére, azok teljesülését kö-
vetően kerülhet sor.

Egyetemünk gazdasági stabilitásának egyik lépcsője a jól elkészített belső gazdálko-
dási költségvetés. A végrehajtás és annak monitorozása az SAP gazdasági informa-
tikai rendszeren keresztül történik, a keretkezelés lehetőséget ad arra, hogy a kiadá-
sainkat tételes feladat mélységben figyeljük, így a kötelezettségvállalás szabályainak 
betartásával az adott pillanatában látható, hogy az érintett feladaton rendelkezésre 
áll-e a megfelelő jogcímen még szabad előirányzat. A lehetőségeinkkel azonban tud-
ni kell élni, és ki kell használni, hogy a 2015-ös költségvetési év előirányzata biztató 
képet nyújt ahhoz, hogy odafigyeléssel a Debreceni Egyetem valamennyi polgára 
elégedetten zárhassa majd ezt a periódust, példát mutatva a hallgatóság, a partnerek 
és a gazdasági élet valamennyi szereplője számára.
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Agrártudományi Központ

A Központ vezetése
Főigazgató:
•	Dr. Komlósi István

Főigazgató-helyettes:
•	Dr. Vad Attila (2014. október 1-jétől)

Hivatalvezető:
•	Tóthné Kiss Erzsébet 

Az Agrártudományi Központ szervezeti felépítése, tevékenysége
Az Agrártudományi Központ (ATK) a Debreceni Egyetem agrárágazati szolgáltató 
egysége. Tevékenységét a DE Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, az Ag-
rártudományi Központra vonatkozó előírások szerint végzi. Célja az Észak-Alföldi 
Régióhoz tartozó három megye élelmiszergazdaságának fejlesztése az egyetemi erő-
források felhasználásával a gazdasági, a kormányzati, az önkormányzati és civil szfé-
rákkal együttműködésben. 
A központ – szervezeti egységei vonatkozásában – ellátja az agrártudományi szak-
mai feladatok koordinálását, közreműködik a Debreceni Egyetemen folyó agrár-
ágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenységgel, a területi szaktanácsadással, a 
nem iskolarendszerű agrár szak- és továbbképzéssel, valamint a gyakorlati képzéssel 
összefüggő feladatok ellátásában.
Az Agrártudományi Központ a korábbi Agrártudományi Centrum kutatóintézeti 
egységeiből jött létre. Magában foglalja a Karcagi Kutatóintézetet (KKI), a Nyír-
egyházi Kutatóintézetet (NYKI), a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetet 
(DTTI), valamint a Debrecenben lévő egyéb kutatási és szolgáltató egységeket: az 
Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központot (AAMK), a Terület-
fejlesztési Regionális Egyetemi Tudásközpontot (TRET), a Kutatási és Fejlesztési 
Intézetet (KFI), az Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központot (ÉARSZK), 
továbbá a Szak- és Felnőttképzési Központot (SZFK).
A KKI növénynemesítési kutatásainak célja a Nagykunság kedvezőtlen ökológiai 
adottságai között is versenyképes növényfajok fajtáinak és hibridjeinek nemesítése, 
elterjesztése. Kiemelt feladata a tájhoz kapcsolódó talajhasználat kialakítása, különö-
sen a talajvédelemmel, a talajtermékenység fenntartásával, növelésével, a hatékony 
vízgazdálkodással kapcsolatos törvényszerűségek feltárása. A gyepgazdálkodás terén 
a kutatóintézet célja a környezetvédelmi körülményekkel összhangban álló gyep-
hasznosítás és az ehhez kapcsolódó juhtenyésztés lehetőségeinek feltárása. Egyetemi 
szinten ezenkívül a kutatói képzés és a gyakorlati képzés is feladata. 
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Az NYKI a nyírségi térségre adaptált biotikus és abiotikus sztressztoleráns kerté-
szeti és szántóföldi növények biológiai alapjait fejleszti. A hazánkban egyedülálló 
fajtaportfólión belül alternatív növények nemesítését, termesztéstechnológiájuk ki-
dolgozását és adaptálását végzi. A 85 éves Westsik-féle vetésforgó tartamkísérletre 
alapozva végzi a homoktalajok komplex hasznosításának kutatását, komplex talajerő-
gazdálkodási alternatívák vizsgálatát, adaptálását. Bioterületükön ökogazdálkodási, 
talajbiológiai kutatásokat folytatnak. Egyetemi szinten a kutatói utánpótlás nevelés, 
szaktárgyak oktatása és a gyakorlati képzés is feladata. 
A DTTI több mint 30 éves tartamkísérletekben vizsgálja a kukorica, az őszi búza 
tápanyag- és vízellátásának a termés mennyiségre és minőségre gyakorolt hatását, 
különböző talajművelési rendszerek talajra és a kukorica terméseredményeire gya-
korolt hatását, valamint az egyes kukorica és őszi búza genotípusok tulajdonságait 
eltérő tápanyag- és vízellátás mellett. Az őshonos magyar tyúk, az erdélyi kopasz-
nyakú a parlagi pulyka, a csókai cigája juh génmegőrzését végzi. A pomológiai be-
mutatókertben mutatjuk be a térségünkben őshonos, vadontermő gyümölcsfajok 
változatosságát és genetikai értékeit. A DTTI a gyakorlati képzés elsődleges hely-
színe. 
Szolgáltató egységként nemcsak a kutatóintézeteink, hanem mezőgazdasági vállala-
tok döntéstámogatását is segíti az Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring 
Központ (AAMK) mérőhálózata felszínközeli és légi távérzékelése. 
A Területfejlesztési Regionális Egyetemi Tudásközpont (TRET) a hazai, nemzetközi 
tudományos és gazdasági szektor stratégiai együttműködésén alapuló, közösen vég-
zett kutatási-fejlesztési, valamint innovációs, oktatási-képzési tevékenységet végez. 
A Kutatási és Fejlesztési Intézet (KFI) magas színvonalú szellemi hátterét az egye-
temi kutató-fejlesztő műhelyekkel és a Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató-Fejlesztő 
Központ Közhasznú Egyesület professzoraival kialakított kapcsolat biztosítja. A 
stratégiához kötődő projektek Magyarország és az európai tér problémáinak megol-
dását célozzák (energiatermelés, élelmiszer-ellátás, foglalkoztatás stb.). 
Az Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ (ÉARSZK) ellátja a területi 
szaktanácsadási központok működésének összehangolását és felügyeletét. Célja a 
tudományos, innovációs eredmények mezőgazdasági gyakorlatban való mind na-
gyobb mértékű hasznosítása a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszeren keresztül. 
A Szak- és Felnőttképzési Központ (SZFK) nemcsak az egyetemi hallgatók, hanem 
a munkaerőpiac egyéb szereplői részére biztosít lehetőséget iskolarendszeren kívüli 
képzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések megszer-
zésére. A központ célja a hallgatók munkaerő-piaci versenyképességének növelése, 
valamint a régió humánerőforrás igényeinek kielégítése. 
Az Agrártudományi Központ eredményeit a Magyar Szellemi Tulajdon Hivatala 
2015 áprilisában Millenniumi Díjjal ismerte el. Kutatóink és a gyakorlati oktatási 
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feltételek is hozzájárultak ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem mezőgazdaság tudo-
mányterületen a QS Világ Egyetemei Rangsorában a legjobb 200 intézménye közé 
került. Mindezek visszaigazolják azt, hogy a közpénzekkel eredményesen gazdálko-
dunk a társadalom javára.

Személyi változások
Főigazgatói megbízás: Az Agrártudományi Központ főigazgatói beosztásának ellá-
tására Dr. Komlósi István egyetemi tanár kapott megbízást 2014. július 1. - 2017. 
június 30. közötti időtartamra.
Főigazgató-helyettesi megbízás: Dr. Vad Attila 2014. október 1-jétől – 2017. 
szeptember 30-ig látja el a főigazgató-helyettesi feladatokat. 
Hivatalvezetői megbízás: Tóthné Kiss Erzsébet a Főigazgatói Hivatal vezetői tiszt-
ségét tölti be 2015. január 1-jétől 2018. december 31-ig. 
Igazgatói megbízások (2014. augusztus 1. – 2017. július 31.):
•	Dr. Zsembeli József tudományos főmunkatárs (Karcagi Kutatóintézet)
•	Dr. Zsombik László adjunktus (Nyíregyházi Kutatóintézet)
•	Dr. Vad Attila tudományos munkatárs (Debreceni Tangazdaság és Tájkutató In-

tézet) 
Igazgatóhelyettesi megbízások:
•	Dr. Dobránszki Judit (Nyíregyházi Kutatóintézet) 2014. október 1. – 2017. 

július 31.
•	Dr. Czimbalmos Róbert (Karcagi Kutatóintézet) 2014. október 1. – 2017. július 

31.
•	Dr. Oláh János (Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet) 2015. május 1. – 

2017. július 31.
Előrelépések: 
•	Mendlerné Dr. Drienyovszki Nóra 2014. szeptember 1-jétől tudományos fő-

munkatársi kinevezést kapott.
•	Dr. Vad Attila 2014. november 1-jétől tudományos munkatársként folytatja 

munkáját. 
PhD fokozatot szereztek:
•	Fehér Milán, Rácz Csaba, Molnár Krisztina, Kovács Györgyi

Szervezeti változások
A DE Szenátusa 10/2015. (IV. 23.) sz. határozatával jóváhagyta az ATK Működési 
rend változását, ennek megfelelően az Agrártudományi Központ az alábbi szervezeti 
keretek között működik 2015. április 24-től:
Az Agrártudományi Központ az elkülönült kutatóintézetet, tangazdaságot, az egyéb, 
a Központ agrártudományi szakmai feladatainak ellátásban közreműködő szervezeti 
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egységeket, valamint a központ tevékenysége igazgatásában, működtetésében részt 
vevő szervezeti egységeket foglalja magában.
A Központot alkotó kutatóintézetek és tangazdaság szervezeti egységei:
a) Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI)
•	Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep
•	Kismacsi Növénytermesztési Telep
•	Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep
•	Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep
•	Debreceni Bemutatókert és Arborétum
•	Tangazdaság Iroda

b) Karcagi Kutatóintézet (KKI)
•	Karcag Alap- és Alkalmazott Kutatások szervezete
•	Növénynemesítési és Fajtafenntartási Osztály
•	Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály
•	 Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály

•	Karcagi I. számú üzem
•	Kisújszállási II. számú üzem
•	Központi Laboratórium

c) Nyíregyházi Kutatóintézet (NYKI)
•	Nyíregyháza Alap- és Alkalmazott Kutatások szervezete
•	Biotechnológiai és Növénynemesítési Osztály
•	Talajbiológiai és Talajhasznosítási Osztály

•	Westsik Kísérleti Telep
•	Teichmann Kísérleti telep
•	Nagykállói Kísérleti telep

d) A Központ egyéb, az agrártudományi szakmai feladatok ellátásában közre-
működő szervezeti egységei:
•	Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ (ÉARSZK)
•	Szak- és Felnőttképzési Központ (SZFK) 
•	Kutatási és Fejlesztési Intézet (KFI)
•	Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ (AAMK)
•	Területfejlesztési Regionális Egyetemi Tudásközpont (TRET)
•	Agrár Múzeum

A Központ tevékenysége igazgatásában, működtetésében részt vevő szervezeti 
egysége:
•	ATK Főigazgatói Hivatal

Állami, egyetemi és ATK kitüntetések, elismerések
•	Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat: Tóthné Kiss Erzsébet
•	Arany Sándor-díj: Koncz Tibor
•	Rektori Elismerő Oklevél: Dr. Czimbalmos Róbert 
•	Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója: Márföldiné Gyurján Zsuzsanna 
•	DE ATK Tudományos Aranyérme: Dr. Dobránszki Judit
•	Agrárkutatásért Emlékérem: Borbély Ferenc, Dr. Heszky László
•	Főigazgatói Elismerő Oklevél: Vixathepné Ari Pálma, Magyarné dr. Tábori Ka-

talin
•	Vezekényi Ernő-díj: Dr. Gyuricza Csaba
•	Teichmann Vilmos Posztumusz díj: Puskás Árpád†

Az SZTNH Millenniumi-díjában részesül az ATK
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Debreceni Egyetem Agrártudományi 
Központ számára Millenniumi Díjat adományozott. A díjat a magyar millennium 
évében - az SZTNH jogelődje - a Magyar Szabadalmi Hivatal alapította, amelyet 
a szellemi tulajdon védelmében kiemelkedően fontos szerepet játszó intézmények 
nyernek el. A díjátadó ünnepséget idén a magyar szabadalmi rendszer létrejötte, 
az 1895. évi XXXVII. törvénycikk megalkotásának 120. évfordulója alkalmából 
az Országház Felsőházi Termében rendezték meg április 23-án. Ebben az évben a 
Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja kapta a rangos elismerést három 
másik díjazott mellett. 

A Központ jelentősebb eseményei, rendezvényei 
•	2014. július 4-én a kazah Almati Technológiai Egyetem delegációja tett láto-

gatást intézményünkben. A találkozón az ATK három kutatóintézetének igaz-
gatója mutatta be intézetének tevékenységét.

•	2014. augusztus 17-20. között került megrendezésre a XXIII. Farmer-Expo Me-
zőgazdasági Szakkiállítás és Vásár, ahol az ATK kutatóintézetei és a MÉK is részt 
vett kiállítóként. 

•	2014. szeptember 1-jén az Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóinté-
zetében a „Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok 
létrehozása a határmenti régiókban” című Magyarország-Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program HUSK/1101/1.2.1/0126 projekt támogatásával 
Szaktanácsadási Központ avatására került sor.

•	2014. szeptember 4-én a Karcagi Kutatóintézet „Alternatív növények – Alter-
natív talajművelés” címmel szakmai napot és bemutatót tartott.

•	2014. október 7-11. között került megrendezésre az Arany Ősz- Agráripari Vásár 
Moszkvában, ahol az ATK és MÉK is kiállított.
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•	2014. október 9-én a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfej-
lesztési Intézet által megrendezésre kerülő „Vidékünk Jövője I. - Szakmai Kon-
ferencia sorozat” következő állomása Debrecenben került megrendezésre, ahol 
egy workshop keretében kerekasztal-beszélgetések, álláskereséssel kapcsolatos 
előadások, fiataloknak szóló motivációs szemináriumok, börzék, kiállítások és 
színpadi programok színesítették az eseményt. A rendezvény lebonyolításában 
segítséget nyújtott az Észak-alfödi Regionális Szaktanácsadási Központ.

•	2014. október 10-11-én Kiskunhalasi Burgonya Napokat rendezett a DE ATK 
Nyíregyházi Kutatóintézete, a Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egye-
sület, a Sóstó Csárda és a Bács Gazda-Coop Kft. Helyszíne: a Kiskunhalasi Sóstó 
Csárda. A rendezvény fővédnöke Dr. Zsombik László igazgató úr volt. 

•	2014. október 18-án „Székelyudvarhelyi Kosár és Debreceni Szatyor - A kö-
zösség által támogatott mezőgazdaság” címmel fórumot és vásárt rendezett a 
Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága.

•	2014. október 28-án Franciaországból, Reimsből érkezett delegáció látogatott az 
Agrártudományi Központba. 

•	2014. október 28-án a Nyíregyházi Kutatóintézetben került megrendezésre a 
„Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok létrehozása a 
határmenti régiókban” című Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program HUSK/1101/1.2.1/0126 projekt keretén belül az Elméleti 
és gyakorlati bemutató.

•	2014. december 2-án „A szeretet fényei” címmel nyílt adventi kiállítás az Agrár 
Múzeum Kisgalériájában. 

•	2014. december 4-én a „Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási 
Központok létrehozása a határmenti régiókban” c. Magyarország-Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Program HUSK/1101/1.2.1/0126 projekt ke-
retén belül szakmai előadások hangzottak el a Nyíregyházi Kutatóintézetben. 
A meghívott vendégek elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodók 
voltak.

•	2014. december 5-én Projekt megbeszélésre került sor. Burgonyarezisztencia ku-
tatás a globális éghajlat változás pusztításának mérséklésére (AGR_PIAC_13-1-
2013-0006) című pályázat feladataival kapcsolatos egyeztető projekt megbeszélés 
volt a Dr. Sárvári és Csendes Agrárgazdálkodó és Fejlesztő Kft., valamint a DE 
ATK Nyíregyházi Kutatóintézet között. 

•	2014. december 9-én a Szakmai Tanácsadó Testület ülését tartották a Karcagi 
Kutatóintézetben.

•	2014. december 9-én szlovák kutatók tekintették meg a karcagi lizimétert.

•	2014. december 12-én a Karcagi Kutatóintézet 2014. évet záró-beszámoló érte-
kezletére került sor.

•	2014. december 16-án volt a Pallagi Újpálinka Kóstoló. A kóstolón szilva és 
almapálinkát kóstoltak, amit Komáromi János pálinkabíráló, a Tuzséri Pá-
linka Manufaktúra tulajdonosa mutatott be, melyhez karcagi és nyírségi rozs és 
rozsbúza kenyérfalatkákat kínáltak. 

•	2015. január 27-én a DE ATK-ba látogatott az Európai Állattenyésztők Szövet-
ségének főtitkára Dr. Andrea Rosati. A főtitkárnak bemutatásra kerültek a DE 
ATK Karcagi Kutatóintézet állattenyésztési kutatásai.

•	2015. február 12-én a Debreceni Fehérjenövény Program sajtótájékoztatója az 
ATK Nagytanácstermében.

•	2015. február 25-én intézeti termelési értekezlet megtartására került sor a 
Karcagi Kutatóintézetben.

•	2015. február 25-én A „Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási 
központok létrehozása a határmenti régiókban” című Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSK/1101/1.2.1/0126 projekt 
keretén belül szakmai előadásra került sor a Nyíregyházi Kutatóintézet Szakta-
nácsadási Központjában. 

•	2015. március 5-én a Karcagi Kutatóintézet adott helyet az ÖKO-SZFÉRA BT. 
Zöldítés témában tartott tájékoztatójának, amelyet 45-50 fő szakember vett 
részt.

•	2015. március 12-én az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) által 
rendezett Szántóföldi Szakmai Napok egyik helyszíne a Karcagi Kutatóintézet 
volt. A rendezvény a gabonafélék és a szója ökológiai termesztésére, valamint az 
ökológiai gazdálkodás aktuális kérdéseire és lehetőségeire fókuszált. A rendez-
vényre mintegy 50 fő látogatott el.

•	2015. március 12-én „A tavasz varázsa” címmel nyílt időszaki kiállítás az ATK 
Agrár Múzeum kisgalériájában. 

•	2015. március 26-án a 2014. évben alakult Szakmai Tanácsadó Testület megtar-
totta soron következő ülését a Karcagi Kutatóintézetben.

•	2015. április 11-én hagyományteremtő szándékkal, a húsvéti ünnepkör zárá-
saként rendezte meg első alkalommal a Debreceni Egyetem Agrártudományi 
Központja és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Kara a Locsolóbált és szakember-találkozót.

•	2015. április 20-án kínai kutatókból álló delegáció látogatott el a Karcagi Ku-
tatóintézetbe, ahol az intézet kutatási tevékenységével ismerkedtek meg, első-
sorban az állattenyésztéssel és takarmányozással kapcsolatos kutatásokkal.

•	2015. május18-án „Növények és Tudósaik” címmel nyílt kiállítás Agrár Múzeum 
kisgalériájában. 
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•	2015. május 18-22. között az „Együttműködés újszerű talajhasznosítási rend-
szerek kidolgozásában” című TÉT pályázat keretében a Karcagi Kutatóintézet 
vendégül látta partner intézményét, a felvidéki Nagymihályfalvi Kutatóintézet 
kutatóit.

•	2015. május 20-án „Tartamkísérleti kutatások hazai és nemzetközi eredményei” 
címmel nemzetközi konferenciát rendezett a Nyíregyházi Kutatóintézet.

•	2015. május 26-án „A jövő agrártámogatása és az agrárgazdaság jövője” címmel 
került megrendezésre a XXII. Búza- és repcetanácskozás.

•	2015. május 28-án a „Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási köz-
pontok létrehozása a határmenti régiókban” című Magyarország-Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Program (HUSK/1101/1.2.1/0126) projekt ke-
retén belül gyakorlati bemutató volt a Nyíregyházi Kutatóintézetben. 

•	2015. május 29-én a Karcagi Kutatóintézet hagyományos őszi kalászos fajtabe-
mutatóját több mint 130 résztvevő tisztelte meg jelenlétével.

•	2015. június 11-én orosz és török kutatók látogattak el a Karcagi Kutatóinté-
zetbe, ahol a talajtani és a liziméteres kutatási eredményekkel ismerkedtek meg.

•	2015. június 11-én az Aszály Monitoring Munkacsoport kihelyezett ülése volt 
Debrecenben. A résztvevők ellátogattak Látóképre és a Karcagi Kutatóintézetbe 
is, ahol az intézet hidrológiai kutatási tevékenységével ismerkedtek meg.

•	2015. június 23-án a „Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási 
központok létrehozása a határmenti régiókban” című Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUSK/1101/1.2.1/0126) keretén 
belül projektzáró rendezvényre került sor a Nyíregyházi Kutatóintézetben. 

Az ATK kutatási egységeinek 2014. évi kutatási tevékenysége
A Karcagi Kutatóintézet kutatási tevékenysége 2014-ben

Téma címe Kutatási
egység Témavezető neve

Őszi búza és tritikále nemesítése és 
felhasználása az egészséges táplálko-
zást célzó minőségi és funkcionális 
élelmiszerek előállításában

Növénynemesí-
tési és Fajtafenn-
tartási Osztály

Czimbalmos Ágnes

Őszi árpa és pillangós takarmány-
növények nemesítése és hasznosítá-
si lehetőségeinek szélesítése

Fitosné Dr. Hornok 
Mária

Cirokfélék és alternatív növények 
nemesítése és hasznosítási lehetősé-
geik szélesítése

Jóvér János

A minőségi vetőmagtermesztés 
lehetőségei Szabó Sándor

A Nagykunság agroökológiai felté-
teleihez alkalmazkodó talajkímélő 
művelési rendszer fejlesztése

Földművelési és 
Vidékfejlesztési 
Osztály

Dr. Czimbalmos 
Róbert

Mezőgazdasági hasznosítású talajok 
CO2-körforgalmának vizsgálata 
Karcag térségében

Dr. Kovács Györgyi

Az éghajlati elemek változásának 
elemzése a karcagi meteorológiai 
állomás adatai alapján

Dr. Kovács Györgyi

Különböző hasznosítású talajok 
fizikai, kémiai és biológiai állapotá-
nak vizsgálata

Tuba Géza

Liziméteres víz- és anyagforgalmi 
vizsgálatok Dr. Zsembeli József

Extenzív gyepgazdálkodási techno-
lógiák fejlesztése

Juhászati és 
Gyepgazdálkodá-
si Osztály

Dr. Csízi István

Juhágazat fejlesztése alföldi feltéte-
lek között Dr. Monori István
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A röntgenfluoreszcens 
spektrometria és az ICP módszer 
összevetése szennyezett talaj analí-
zisben Központi Labo-

ratórium

Dr. Antal Károly

Nehézfémmel szennyezett talajo-
kon nevelt növények kémiai sajá-
tosságainak jellemzése

Tüdősné Budai Júlia

A Nyíregyházi Kutatóintézet kutatási tevékenysége 2014-ben

Téma címe Kutatási
egység Témavezető neve

Mikroszaporítási és regenerálási ku-
tatások lágy- és fásszárú kertészeti 
növényfajoknál

Biotechnológiai 
és Növényneme-
sítési Osztály

Dr. Dobránszki JuditA szaporítóanyag-előállítás minő-
ségi paramétereinek javítása: a fo-
toszintetikus rendszer in vitro vizs-
gálata

A szaporítóanyag-előállítás minősé-
gi paramétereinek javítása: Kemé-
nyítő és klorofill-tartalom megha-
tározás alma, szeder és Amelanchier 
in vitro szár- és levélmintákból.

Mendlerné Dr. 
Drienyovszki Nóra

Fehérjenövények – ezen belül is a 
zöldborsó, szárazborsó, őszi borsó, 
őszi lencse – nemesítése hagyomá-
nyos módszerekkel

Pohánka nemesítése, önterméke-
nyülő jelleg kialakítása a közönséges 
pohánkába

Stratégiai jellegű aktív- és bázis gén-
banki gyűjtemény kialakítása, fenn-
tartása

Őszi búza tájfajta gyűjtemény oz-
motikus rezisztencia vizsgálata in 
vitro és molekuláris módszerekkel

Győri Zoltán

Tájba illő őszi kalászos gabonafélék 
és évelő pillangós takarmánynövé-
nyek nemesítése, fajtafenntartása és 
termesztéstechnológiai kutatások

Sipos Tamás

A fehérvirágú csillagfürt fajtafenn-
tartó –javító nemesítése, lóbab és 
tavaszi bükköny fajtafenntartása 

Dr. Zsombik László

Száraz-, illetve zöldbab fajták előál-
lítása keresztezéses nemesítéssel és 
egyed szelekcióval, fajtafenntartása

Bab (Phaseolus vulgaris L.) genotí-
pusok agrotechnikai tulajdonságai-
nak meghatározása eltérő évjáratok-
ban (PhD téma)

Burgonya keresztezéses és szelekciós 
nemesítése

Burgonya fajok tápanyag és öntözé-
si reakciójának vizsgálata

Étkezési napraforgó fajták előállítá-
sa

Zab, köles, fénymag és mohar fajták 
és vonalak előállítása

Őszi búza és kukorica tájfajták agro-
nómiai tulajdonságainak vizsgálata

Kórtani vizsgálatok őszi búza és 
napraforgó fajoknál

Spárgatermesztési kutatások Erdős Zsuzsa

A röntgenfluoreszcens spektrometria 
és az ICP módszer összevetése szeny-
nyezett talaj analízisben Központi La-

boratórium

Dr. Antal Károly

Nehézfémmel szennyezett talajokon 
nevelt növények kémiai sajátossága-
inak jellemzése

Tüdősné Budai Júlia

A Nyíregyházi Kutatóintézet kutatási tevékenysége 2014-ben

Téma címe Kutatási egység Témavezető neve

Mikroszaporítási és regenerálási ku-
tatások lágy- és fásszárú kertészeti 
növényfajoknál

Biotechnológiai 
és Növényneme-
sítési Osztály

Dr. Dobránszki JuditA szaporítóanyag-előállítás minő-
ségi paramétereinek javítása: a fo-
toszintetikus rendszer in vitro vizs-
gálata

A szaporítóanyag-előállítás minősé-
gi paramétereinek javítása: Kemé-
nyítő és klorofill-tartalom megha-
tározás alma, szeder és Amelanchier 
in vitro szár- és levélmintákból.

Mendlerné Dr. 
Drienyovszki Nóra

Fehérjenövények – ezen belül is a 
zöldborsó, szárazborsó, őszi borsó, 
őszi lencse – nemesítése hagyomá-
nyos módszerekkel

Pohánka nemesítése, önterméke-
nyülő jelleg kialakítása a közönséges 
pohánkába

Stratégiai jellegű aktív- és bázis gén-
banki gyűjtemény kialakítása, fenn-
tartása

Őszi búza tájfajta gyűjtemény oz-
motikus rezisztencia vizsgálata in 
vitro és molekuláris módszerekkel

Győri Zoltán

Tájba illő őszi kalászos gabonafélék 
és évelő pillangós takarmánynövé-
nyek nemesítése, fajtafenntartása és 
termesztéstechnológiai kutatások

Sipos Tamás

Biotechnológiai 
és Növényneme-
sítési Osztály

A fehérvirágú csillagfürt fajtafenn-
tartó –javító nemesítése, lóbab és 
tavaszi bükköny fajtafenntartása 

Dr. Zsombik László

Száraz-, illetve zöldbab fajták előál-
lítása keresztezéses nemesítéssel és 
egyed szelekcióval, fajtafenntartása

Bab (Phaseolus vulgaris L.) genotí-
pusok agrotechnikai tulajdonságai-
nak meghatározása eltérő évjáratok-
ban (PhD téma)

Burgonya keresztezéses és szelekciós 
nemesítése

Burgonya fajok tápanyag és öntözé-
si reakciójának vizsgálata

Étkezési napraforgó fajták előállítá-
sa

Zab, köles, fénymag és mohar fajták 
és vonalak előállítása

Őszi búza és kukorica tájfajták agro-
nómiai tulajdonságainak vizsgálata

Kórtani vizsgálatok őszi búza és 
napraforgó fajoknál

Spárgatermesztési kutatások Erdős Zsuzsa
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Talajhasznosítási módok és javító-
anyagok hatása a homoktalajok fi-
zikai tulajdonságaira

Talajbiológiai és 
Talajhasznosítási 
Osztály

Aranyos Tibor József

Ökológiai és konvencionális gazdál-
kodási rendszerek hatása a nyírségi 
talajok termékenységére

Demeter Ibolya

Kommunális szennyvíziszap komposzt 
kivonat mezőgazdasági felhasználása Fehér Bernadett

Talajművelési módok hatása a talaj 
fizikai tulajdonságaira és CO2 kibo-
csátására homoktalajon

Dr. Hadházy Ágnes

Biogázüzemi fermentlé és ásványi 
anyagok felhasználásával új táp-
anyag/talajjavító anyag előállítása

Dr. Makádi Marian-
na

Szennyvíziszap komposzt rendszeres 
alkalmazásának talaj- és növénytani 
hatásai

Tomócsik Attila

A Westsik-féle vetésforgó tartamkí-
sérlet fenntartása, a talajban leját-
szódó folyamatok tanulmányozása

Henzsel István

Energiafűz tápanyag-utánpótlási kísérlet Dr. Makádi Marianna

A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet támogatásával végzett kutatási 
tevékenység 2014-ben
•	Polifaktoriális szántóföldi tartamkísérlet - Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi 

tanár
•	Az őszi búza fajtaspecifikus tápanyagellátása vetésforgós tartamkísérletben - Té-

mavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, Szilágyi Gergely PhD. hallgató
•	Víz- és tápanyag gazdálkodási tartamkísérlet - Témavezető: Dr. Nagy János 

egyetemi tanár
•	Komplex talajművelési tartamkísérlet - Felelős: Dr. Nagy János egyetemi tanár, 

Dr. Rátonyi Tamás egyetemi docens
•	A kukorica genotípusok tenyészterületének vizsgálata - Témavezető: Dr. Pepó 

Péter egyetemi tanár, Murányi Eszter PhD hallgató

•	Kukoricahibridek tápanyagreakciójának meghatározása - Témavezető: Dr. Pepó 
Péter egyetemi tanár, Karancsi Gábor

•	Különböző genotípusú kukoricahibridek ökofizológiai vizsgálata a növényi abio-
tikus stressz-válaszban - Témavezető: Dr. Széles Adrienn egyetemi adjunktus

•	A környezeti tényezők és a vetésidő szerepe a kukorica hibridek termésére és mi-
nőségére - Témavezető: Dr. Széles Adrienn egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem Belső Kutatási Pályázat
•	 „A környezeti és bioikus stresszfaktorok hatása különböző napraforgó genotí-

pusok fiziológiai, fenológiai és agronómiai tulajdonságára eltérő intenzitású ag-
rotechnikai modellekben.” - Témavezető: Dr. Szabó András egyetemi adjunktus

•	Cseresznye, fajta és alanyhatás vizsgálatok - Témavezető: Dremák Péter egyetemi 
tanársegéd

•	A talaj ásványi anyag tartalmának hatása a kérődző állatok életteljesítményére  - 
Témavezető: Dr. Szabó Csaba PhD egyetemi docens, Dr. Kátai János egyetemi 
tanár

•	A szőrős és vedlő gyapjas juhok genetikai elemzése a magyar állomány stabilizá-
lásában - Témavezető: Dr. Oláh János tudományos munkatárs

•	Külső megbízás alapján teljesített kutatások MTA Agrártudományi Kutató-
központ kukorica fajta-összehasonlító kísérletek - Felelős: Dr. Vad Attila tudo-
mányos munkatárs

•	MONSANTO vetésidő kísérlet - Felelős: Dr. Széles Adrienn egyetemi ad-
junktus

•	 ISTERRA őszi búza és repce kísérlet - Felelős: Dr. Széles Adrienn egyetemi ad-
junktus

•	Őszi búza növényvédelmi technológiájának komplex fejlesztése - Felelős: Dr. 
Pepó Péter egyetemi tanár

•	Őszi káposztarepce növényvédelmi technológiájának komplex fejlesztése - Fe-
lelős: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár

•	Napraforgó növényvédelmi technológiájának komplex fejlesztése - Felelős: Dr. 
Pepó Péter egyetemi tanár

•	Kukorica növényvédelmi technológiájának komplex fejlesztése - Felelős: Dr. 
Pepó Péter egyetemi tanár

•	Syngenta Kft. Őszi búza és őszi árpa fajták agronómiai tulajdonságainak vizs-
gálata - Felelős: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár

•	Nitrogénművek Kft. Környezetkímélő tápanyagutánpótlás fejlesztése - Felelős: 
Dr. Pepó Péter egyetemi tanár

Téma címe Kutatási
egység Témavezető neve
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•	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Komplex növény-
termesztési és növényvédelmi technológiafejlesztés - Felelős: Dr. Pepó Péter 
egyetemi tanár

•	Nufarm Hungária Kft. Kutatási együttműködés - Felelős: Dr. Pepó Péter 
egyetemi tanár

Az Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ kutatási tevé-
kenysége 2014-ben
A központ legfontosabb feladatai 2014-ben
•	kutatás-fejlesztés
•	 a Debrecen-Látókép és a Debrecen- Kismacs Agrometeorológiai Mérőállo-

mások fenntartása, fejlesztése
•	Növénytermesztési Információs Rendszer (METAGRO) fenntartása, folya-

matos fejlesztése és bővítése (41 mérőállomás)
•	 agrometeorológiai mérőhálózatok tervezése, fejlesztése
•	növénytermesztési kísérletek tervezése, kivitelezése, kiértékelése
•	 agrárspecifikus adatszolgáltatás (alap- és feldolgozott adat)
•	 robothelikopter és repülőgép platformra távérzékelési rendszer kialakítása, mű-

ködtetése  
•	oktatás FSz, BSc, MSC, PhD
•	nemzeti és nemzetközi pályázatok generálása, kivitelezése
•	publikációs tevékenység

Adatszolgáltatás és K+F tevékenység
•	 agrárspecifikus meteorológiai adatok szolgáltatása 
•	kukorica vonalak műtrágyázási és öntözési kísérletének tervezése kivitelezése és 

kiértékelése 
•	 eltérő talajtípusok tápanyag-ellátottságának meghatározása spektrális értékek 

alapján
•	új termésbecslési eljárás módszertani kidolgozása, tesztelése
•	precíziós öntözési beavatkozásokat támogató alkalmazás fejlesztése
•	 a Debrecen-Látókép és a Debrecen- Kismacs Agrometeorológiai Mérőállo-

mások II. fejlesztési ütemében új mérési protokoll tervezése, kivitelezése
Egyéb tevékenység
•	European Society for Agronomy (ESA 2014)  felhasználói felület és adatbázis-

háttér tervezése, kivitelezése
•	Növénytermelés szakfolyóirat felhasználói felület és adatbázisháttér tervezése, 

kivitelezése

Az ATK 2014. évi termelési tevékenysége
Karcagi Kutatóintézet
Karcagi-, kisújszállási üzemek (karcagi, kunhegyesi kisújszállási és ecsegfalvi terü-
letek)
A termelési évről összességében elmondható, hogy az őszi vetésű növények gyengéb-
ben szerepeltek, mint a tavasziak. Az enyhe tél miatt a kórokozók és kártevők (me-
zei pocok gradáció) elleni védekezések jelentősen megemelték az intézet növényvé-
delmi kiadásait. A kalászosokban a sárgarozsda járvány okozott nehézségeket, míg 
az őszi pillangósokban a peronoszpóra és a gyomok leküzdése jelentett folyamatos 
problémát.
A tavaszi vetésű növények (napraforgó, fénymag, köles) a folyamatos csapadéknak 
köszönhetően szépen fejlődtek és az átlagot jóval meghaladó termést produkáltak. 
2014 őszén az időjárási körülmények miatt a kalászosoknak csak az 50 százalékát 
tudtuk elvetni, míg az őszi pillangósoknak a negyedét: őszi búza: 36 ha, őszi árpa: 
27 ha, tritikále: 49 ha, pannonbükköny: 25 ha, őszi takarmányborsó: 12 ha, angol-
perje: 45 ha.

Karcagi vetőmagüzem
A Karcagi Kutatóintézet vetőmagüzeme 2014. évben a következő vetőmagok, il-
letve alapanyagok ki-, betárolását szárítását, kezelését valamint tisztítását végezte: 
angolperje, cirok, köles (Lovászpatonai), KG Kunhalom (II. fok), KG Széphalom 
(II. fok), KG Széphalom (Elit), pannonbükköny, NS Pionír borsó, Kunsági2 árpa, 
Kunhalom, Széphalom, köles, fénymag.

Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály (Rainer juhászati telep és a kisújszállási 
fodrostollú lúd állomány)
Az osztály kezelésében lévő karcagi juhtelepen (Rainer) több juhászati termék előál-
lítása folyik, a következő rendelkezésre álló termelési kapacitással:
•	193 ha gyep, Natura 2000 és nitrátérzékeny terület kategóriába tartozó
•	35 ha biogazdálkodásra átállt szántóföld, vízállásos, szikes talajon
•	610 nőivarú tenyészállat (jerketoklyókkal együtt)

A 2014-es év termelését meghatározó események:
•	A kora tavaszi csapadékhiány miatt az ősgyepek fűhozama csak feleannyi lett a 

szokásosnak. 
•	A 2014-re jellemző mezei pocok gradáció tönkretette az új vetésű lucernatele-

pítést, melyet 2015-ben újra kell telepíteni.
•	A fodros tollú törzslúd állomány visszakerült tíz év után egyetemünk haszná-

latába; megtörtént a tenyész-szemle, a tenyészet elit nukleusz igazolást kapott.
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Nyíregyházi Kutatóintézet
Nyíregyházi Telep
Az őszi vetésű gabonák közül a körülményekhez képest átlagos terméseredményeket 
értünk el a rozs és tritikale esetében, melyek döntő része vetőmagként került érté-
kesítésre, illetve a 2014. évi vetés alapját képezte. A vetett rozs és tritikale fajták ese-
tén több szaporítási fokot is előállítottunk, illetve jelentős bevételt eredményezett a 
szöszösbükköny termesztése is. 
A tavaszi vetésű növények közül átlagos eredményeket produkált a zab, kukorica és 
napraforgó. Megbízásos keretek között több éve végzünk hibrid kukorica és zöld-
borsó vetőmag előállítást.
A bio területen, ahol 2014-ben jó eredményt értünk el az olajretek és a köles tekin-
tetében, 2014 őszén megtörtént a tönkölybúza és a tritikale vetése, az ősszel vetett 
állományok állapota megfelelő. 
A telepen közel 203 ha-on termesztett növények: burgonya, csillagfürt, fénymag, 
köles, kukorica, lóbab, lucerna, napraforgó, olajretek, őszi búza, pohánka, rozs, 
spárga, szárazbab, zöldborsó, száraz borsó, szöszösbükköny rozzsal, tavaszi bükköny, 
triticale, zab, zabosbükköny. 

Nagykállói Telep
A Nagykállói Telepen a kukorica és a burgonya termésátlaga jónak mondható, 
ugyanakkor a burgonya értékesítését a piaci anomáliák jelentős mértékben megne-
hezítették. A telepen végeztük a kisebb jelentőségű fénymag és mohar fajták törzs-
keverékeinek előállítását. 
Az itt található építmények és gazdasági épületek állaga nem kielégítő, így azok 
felújítása az elkövetkező évek egyik meghatározó feladata. A telepen található 11 
hektáros gyümölcsös műveléséhez szükséges eszközpark fejlesztése elengedhetetlen.
A telepen 82 ha-on termesztett növények: burgonya, csillagfürt, fénymag, köles, 
kukorica, mohar, napraforgó, olajretek, zöldborsó vetőmag.

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep
A 2014. évben Látóképi Kísérleti Telep összességében 181,31 ha területen folytatott 
szántóföldi növénytermesztést és biztosított kis, közepes méretű parcellás kutatás-
hoz területet és agrotechnikai bázist. A kutatási feladatokban szorosan együttműkö-
dött a DE MÉK oktatóival és kutatóival. A telep termelési és kutatási feladatain túl 
gyakorlati oktatási helyszínként is funkcionált. 
A Látóképi Telep termelési szerkezetében meghatározó szereppel bír: a csemege-
kukorica, a bio zöldborsó, az őszi búza, a takarmánykukorica, a káposztarepce, a 
napraforgó és a szárazborsó.

Kismacsi Növénytermesztő Telep
2014-ben a Kismacsi Növénytermesztő Telep 212,46 ha területen gazdálkodott. 
Területi elosztás és árbevétel tekintetében meghatározó volt a szántóföldi zöldségnö-
vények termesztése: csemegekukorica, zöldborsó, őszi búza, takarmánykukorica.

Pallagi Génbank és Gyakorlóhely
A Pallagi Génbank és Gyakorlóhely 2014. évben 90 ha területen folytatott gazdál-
kodást, ebből 77 ha-on szántóföldi növénytermesztést és közel 13 ha-on termesztett 
különböző gyümölcs fajokat. 
A Pallagi Gyakorlóhelyen 2014-ben az alábbi növények termesztése folyt: kukorica, 
alma, őszibarack, kajszibarack, szilva, dió, meggy, cseresznye, csemegeszőlő, borsző-
lő, kanna, spárga.

Kismacsi Állattenyésztési Gyakorlóhely
A gyakorlati képzéssel párhuzamosan folyik a génmegőrző, tenyésztő és termelő te-
vékenység a telepen. Kiemelendő, hogy a juh ágazatban megindult korszerűsítések 
és a magas színvonalú (dorper, valamint a cigája juh) tenyésztői munka eredménye-
ként a tenyészállat értékesítés fellendült. 
A baromfi fajok közül 7 őshonos tyúk fajta fenntartását végezzük. A pulyka tenyész-
tésben 3 őshonos fajtát (bronz, réz, fekete) tartunk fent. 
A lótartás és tenyésztés területén az őshonos gidrán fajtát tartjuk fenn, zömében 
nukleusz állományként. Elsődleges hasznosításuk hátas lóként a lovas oktatásban 
van, melynek helyszíne a Lovas Akadémia. 
A lovak, tyúkok, pulykák és a cigája juh fajtafenntartása részét képezi az országos 
őshonos génmegőrzési programnak. 

Arborétum, Bemutatókertek
•	Növénytermesztési Bemutatókert

A Bemutatókert a növénytermesztéssel összefüggő gyakorlati képzés fontos bá-
zisa (Látókép mellett). A Bemutatókert legfontosabb feladata a Mezőgazdasági 
mérnök BSc és Növénytermesztő mérnök BSc alapszakos hallgatók gyakorlati 
képzése, foglakoztatásuk hetesi gyakorlaton és nyári gyakorlaton.
A szántóföldi növényfajokból a legfontosabb fajokon belül a fajtákból bemutató 
parcellákat állítottunk be, amelyek a növény- és magfelismerés oktatási követel-
mények teljesítését is segítik. A növénytermesztési bemutató részt a Mezőgazdasá-
gi Növénytani, Növényélettani és Biotechnológiai diszciplína is használja oktatási 
céllal. A Bemutatókert egy része a Genetika Csoporté, növénynemesítési és gén-
megőrzési kutatásokat végeznek.
A Növénytermesztési Bemutatókertben TDK, szakdolgozatos és diplomadolgo-
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zatos hallgatók is tevékenykednek, az ott folyó munkákból, megfigyelésekből ír-
ják a dolgozataikat.

•	Növényvédelmi Bemutatókert
A bemutatókertben 2014-ben gyomirtó szer kísérlet beállítása történt kukoricá-
ban, csemegekukoricában és napraforgóban, gombaölő szer kísérletet végeztek 
burgonyában, paprikában, paradicsomban és napraforgóban. 
Szex-feromoncsapda kísérletek folytak kukorica, csemegekukorica, burgonya, va-
lamint különböző zöldség- és gyümölcs kultúrák állati kártevői előrejelzésének 
továbbfejlesztése céljából, valamint Agriotes fajok felmérése céljából. 
A Növényvédelmi Bemutatókertben az országban egyedülállóan 1969-óta tör-
ténik folyamatosan fénycsapda üzemeltetés és a fogási adatok értékelése. E fény-
csapda adatbázisa komoly tudományos jelentőséggel bír a hazai növényvédelmi 
előrejelzésben.

•	Kertészeti Bemutatókert
A Kertészeti Bemutatókertben zöldség és fűszernövények termesztése történt 
szabadföldön és 6 db fóliaházban (fűszerpaprika, csípős paprika, kápia paprika, 
paradicsom, saláta, tojásgyümölcs, tökfélék, káposztafélék, burgonya, cékla, cse-
megekukorica, fűszernövény fajok, gyökérzöldségek, hagymafélék).
Egynyári dísznövények, cserepes dísznövények, évelő dísznövények termesztése 
történt bemutatási, gyakorlati oktatási és kísérleti célokból.
Különböző gyümölcs fajok és szőlő fenntartása gyakorlati oktatási és bemutatási 
célokra.

Az ATK gyakorlati oktatásban és a PhD képzésben betöltött szerepe
Karcagi Kutatóintézet
A Karcagi Kutatóintézet munkatársai 2014-ben is részt vettek a Debreceni Egye-
tem oktatási tevékenységében az alkalmazott talajtan, talajjavítás, talajvédelem, ta-
lajhasználat, talajművelés, tápanyag gazdálkodás, növénynemesítés, vetőmag előál-
lítás, vidékfejlesztés, juhászat és gyepgazdálkodás terén. 
A fokozattal rendelkező kutatók részt vesznek a DE keretein belül műkö-
dő Kerpely Kálmán, illetve a Hankóczi Jenő Növénytermesztési-, Kertészeti és 
Élelmiszertudományi doktori iskolák oktatási, doktorképzési tevékenységében is. A 
Kutatóintézet munkatársait gyakorta kérik fel a talajjavítás-talajvédelem, tápanyag 
gazdálkodás, talajhasználat-talajművelés, nemesítés, és juhászat-gyepgazdálkodás 
témakörök iránt érdeklődő külföldi graduális és PhD hallgatók, valamint szakem-
berek számára szakmai bemutatók, előadások megtartására.
Évi rendszerességgel kerülnek megrendezésre a Kutatóintézetben az őszi kalászos, 
illetve a cirok fajtabemutatókkal egybekötött szakmai rendezvények és a talajműve-
lési szakmai napok, ahol a hallgatók is megismerkedhetnek az adott problémakör 

terén elért eredményekkel és kihívásokkal. Rendszeresen készülnek különböző 
szakmai kiadványok is a Kutatóintézetben, amelyek jelentősen elősegítik az in-
formációk közvetítését a gyakorlat és az oktatás számára. Az intézet munkatársai 
előadóként rendszeresen részt vesznek a régióban tartott szakmai továbbképzési 
programokban.
A magas színvonalú tudományos diákköri munkának sokéves hagyománya van a 
Debreceni Egyetem karain, melyet az agrártudományi országos konferenciák érem-
táblázatán elfoglalt előkelő helyezése is érzékeltet. 2014-ben a MÉK kari TDK kon-
ferencián 3 olyan hallgató nyerte el az országos TDK konferencián való indulás 
jogát, akiknek a Karcagi Kutatóintézet munkatársai a konzulensei, s akik karcagi 
kutatási témából írták TDK dolgozatukat.
A gyakorlati képzés az utóbbi években sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az intézet 
tevékenységei között. Több éve már, hogy regisztrált gyakorlati képzőhelyként 
BSc-s hallgatók nálunk töltik 7. féléves szakmai gyakorlatukat. Ezen kívül kettő-, 
illetve négyhetes gyakorlat letöltésére is biztosítunk lehetőséget, elsősorban kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági 
mérnök, geográfus és természetvédelmi mérnök hallgatók számára. Ugyanígy a 
doktorandusz hallgatók PhD képzésének is kutatási teret adunk és szakmai irá-
nyítással segítjük azt.

Nyíregyházi Kutatóintézet
A DE ATK Nyíregyházi Kutatóintézetében a nyári gyakorlatokon, illetve a 12 hetes 
gyakorlati képzéseken rendszeresen fogadunk hallgatókat a Debreceni Egyetem kü-
lönböző karairól. Több diplomadolgozat készül különböző témakörökben intéze-
tünkben, illetve intézeti és kari közös, illetve külső témavezetéssel több PhD munka 
folyik.

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
DTTI gyakorlati oktatásban betöltött szerepe
A Debreceni Egyetem agrárképzésében a gyakorlati oktatás fő területe a Tangazda-
ság. Az agrár-felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvonalú Tangaz-
daság (beleértve az agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, 
állattenyésztési és kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes szakmai 
tudás megszerzése céljából. A különböző ágazati gyakorlati képzéseket a DTTI-ben 
integrált telepek és gyakorlóhelyek látják el. 
A növénytermesztés gyakorlati képzés gerincét a Látóképi Növénytermesztési Kí-
sérleti Telep képezi. Egyrészt a nappali képzés hetesi és nyári gyakorlatainak adott 
helyszínt, másrészt a növénytermesztéstan tárgy keretében biztosított feltételeket 
a gyakorlati órákhoz. A 2014. évben a telepen 202 fő Növénytermesztő Mérnök, 
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valamint Mezőgazdasági Mérnök szakos hallgató teljesített hetesi gyakorlatot. 
A Növénytermesztési Bemutatókert is gyakorlati képzés bázisát szolgálta 2014-ben 
összesen 138 fő vett részt a gyakorlati képzésen, ebből 40 fő tavasszal (Mezőgazda-
sági mérnök I-II. évf, Növénytermesztő mérnök I. évf.).
Ősszel 60 fő Mezőgazdasági mérnök I-II-III. évf. és Növénytermesztő mérnök I-II. 
évf. Nyári gyakorlaton 38 fő vett részt (Mezőgazdasági mérnök I-II. évf., Növény-
termesztő mérnök I-II. évf.).
A Kismacsi Állattenyésztési Gyakorlóhely a 2014. évben is a gyakorlati képzés bá-
zisát biztosította az állattenyésztési oktatás széles területén. Egyrészt helyszíne volt 
a hetesi gyakorlatoknak, másrészt az állattenyésztéstan tárgy keretében biztosított 
feltételeket a gyakorlati órákhoz. A 2014/15 tanév őszi félévében 115 fő hallgató 
vett részt állattenyésztés hetesi gyakorlaton, míg a tavaszi félévében 67 fő. A gyakor-
lóhely emellett a Balásházy János Szakközépiskolából érkező nagyszámú diákságnak 
is lehetőséget adott, mint gyakorlati képző hely.
A Pallagi Génbank és Gyakorlóhely ültetvényei kiváló lehetőséget biztosítottak 
a kertészeti gyakorlati képzéshez. Egyrészt a nappali képzés hetesi gyakorlatainak 
adott helyszínt, az év folyamán 84 fő Kertészmérnök hallgató vett részt gyakorlaton. 
Másrészt a kertészeti tárgy keretében biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz. 
Emellett kertészeti gyakorlati képző bázisként szolgált a DE Balásházy János Szak-
középiskola hallgatói számára.
A Kertészeti Bemutatókert és Botanikuskertben óraközi gyakorlatok folytak 2014-
ben a megfelelő növényekkel az előadások témáihoz igazodva. A fő feladat a „Zöld-
ségnövény” és „Dísznövény” tantárgyakhoz kapcsolódó élő növény felismeréshez a 
növényállomány biztosítása és a felismerés lebonyolítása, valamint a hallgatók szak-
dolgozat- és TDK- témáinak megfelelő növények termesztése, kísérletének beállítá-
sa, lebonyolítása volt. A következő szakok hallgatói teljesítettek gyakorlatot, mint 
egy 80 fő hallgató részvételével a Kertészeti Bemutatókertben 2014-ben. „Zöld-
ségtermesztés I, II” és „Dísznövénytermesztés I, II” tárgyak oktatása folyt a be-
mutatókertben Kertészmérnök BSc hallgatók számára, valamint Zöldségtermesztés 
tantárgy oktatása Mezőgazdasági mérnök, Növénytermesztő mérnök BSc, valamint 
Kertészmérnök MSc hallgatók számára.
A Növényvédelmi Bemutatókert az egyetem növényvédelmi oktatásának gyakorlati 
helyszíne „Növénykórtan”, Növényvédelmi állattan”, „Gyomirtás, gyomszabályo-
zás”, „Integrált növényvédelem” és „Növényvédelmi előrejelzés” – tárgyak számá-
ra. A Növényorvos MSc szak és Növényvédő szakmérnöki szak hallgatói számára 
gyakorlati oktatás keretein belül bemutatásra kerültek 2014-ben is a különböző 
kórokozók tünetei, kártevők károsításai, gyomnövények.
A kert az oktatási feladatok részét jelentő kórkép, kárkép, gyomnövény felismerések, 
herbáriumi anyagok begyűjtésének gyakorlati helyszíne. Ennek céljából a bemuta-

tókertben különböző szántóföldi és zöldségnövény kultúrák, illetve gyümölcs fa-
jok termesztése és fenntartása történik. A bemutatókert a „Növényvédelem” –tárgy 
gyakorlati oktatásának helyszíne Mezőgazdasági mérnök BSc, Kertészmérnök BSc 
szakok, valamint felsőfokú szakképzések számára.

A DTTI PhD képzésben betöltött szerepe
A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet telepei a gyakorlati képzés mellett 
kutatási tevékenység helyszínéül is szolgálnak. A Kismacsi Állattenyésztési Gyakor-
lóhely biztosított helyszínt, illetve feltételeket két PhD hallgató kutatási témájá-
hoz.
A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep a növénytermesztés területén biztosí-
tott kutatási bázist, illetve feltételrendszert 2014-ben hat PhD hallgató esetében.
A Növénytermesztési Bemutatókertben a 2014-es évben két hallgató végzett kísér-
leteket doktori képzés keretében.
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Klinikai Központ

A Klinikai Központ vezetése
Főigazgató
•	Dr. Édes István egyetemi tanár

Orvosszakmai igazgató
•	Dr. Balla György egyetemi tanár

Hivatalvezető:
•	Domjánné Dr. Lengyel Irén (mb. 2014. janauár 1.-2014. szeptember 30.; 2014. 

október 1.-2015. április 20.)
•	Dr. Balatoni Ildikó (2015. május 1-jétől)

Gazdasági igazgató:
•	Szimáné Szőllősi Mária

Ápolási Igazgató
•	Domjánné Dr. Lengyel Irén (2009. november 25.-2014. szeptember 30.)
•	Gál Mária (2014. október 01.)

Belgyógyászati Klinika 
Főbb események, rendezvények
•	2014. augusztus 29. – Ultrahang diagnosztika pajzsmirigybetegségekben (Dr. 

Nagy Endre)
•	2014. október 9. – III. Terápiás Aferezis Konferencia (Szervező: Dr. Soltész Pál)
•	2014. október 10. – VI. Betegfórum (Szervező: Dr. Zeher Margit)
•	2014. november 7-8. -  Tudományos Emlékülés, Domborműavatás (Szervező: 

Dr. Zeher Margit)
•	2014. november 14-15. –  Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság XXXVII. 

Kongresszusa (Szervezőbizottság tagja: Dr. Bakó Gyula)
•	2014. november 14. – Debreceni Anyagcsere Nap (Dr. Paragh György, Dr. 

Balogh Zoltán)
•	2014. november 27. –  Magyar Belgyógyász Társaság 45. Nagygyűlése (Társ-

szervező: Dr. Zeher Margit)
•	2014. november 27-29. – Kötelező szinten tartó Gasztroenterológiai Tovább-

képzés 130 résztvevővel az ország vezető gasztroenterológusainak közreműködé-
sével.

•	2014. november 27-29. – Magyar Klinikai Farmakológusok Kongresszusa (Dr. 
Kovács Péter)

•	2014. november 28. – Ultrahang diangosztika, cytológiai mintavétel és inter-
venció pajzsmirigybetegségekben (Dr. Nagy Endre)

•	2015. január 31. – Regionális Hipertónia Nap (Dr. Páll Dénes, Dr. Rurik Imre)
•	2015. április 10-11. – Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 

és a Magyar Immunológiai Társaság közös Továbbképző Rendezvénye (Szervező: 
Dr. Zeher Margit)

•	2015. április 24. – Szívelégtelenség és ritmuszavarok, „Hirtelen Szívhalál” (Dr. 
Lőrincz István)

•	2015. május 7-9. – Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 43. 
Kongresszus (Szervező: Dr. Zeher Margit)  

•	2015. május 15. – Sürgősségi Orvostani Fórum (Dr. Szabó Zoltán)
•	 III. Országos Aferezis Kongresszus megszervezése

Pályázatok
•	A Belgyógyászati Klinika A épületének két kutatócsoportja vett részt alprojekt 

keretében a 2015. április 30-án lezáruló „A legnagyobb súlyú népbetegségek ge-
netikai meghatározottsága a magyar populációban” című TÁMOP 4.2.2.A-11/1/
KONV-2012-0031 (Identification of Disease Related Genes in the Hungarian 
Population; IGEN-HUNGARIAN) pályázatban. 

•	 IGEN 2 Kutatócsoport: Gyakori génpolimorfizmusok és génmutációk hatása 
a zsíranyagcsere folyamatokra primer és szekunder dyslipidaemiával járó kórké-
pekben
Az alprojekt vezetője: Dr. Paragh György
Közreműködő személyek: Dr. Balogh Zoltán, Dr. Fülöp Péter, Dr. Gaál 
Krisztina, Dr. Harangi Mariann, Dr. Juhász Imre, Dr. Káplár Miklós, Dr. 
Katona Éva, Dr. Koncsos Péter, Dr. Páll Dénes, Dr. Seres Ildikó, Dr. Somodi 
Sándor, Dr. Sztanek Ferenc, Dr. Zsíros Noémi, Lőrincz Hajnalka, Madar László, 
Varga Viktória
Eredmények:  11 angol nyelvű, 8 magyar nyelvű közlemény, 26 angol nyelvű, 
61 magyar nyelvű előadás/poszter

•	 IGEN 4 Kutatócsoport: 
Az alprojekt vezetője: Dr. Nagy Endre
Közreműködő személyek: Dr. Bodor Miklós, Dr. Erdei Annamária, Dr. Gazsó 
Andrea Anett, Galgóczi Erika, Dr. Gazdag Annamária, Hámoriné Molnár 
Zsanett, Dr. Hircsu Ildikó, Dr. Jeney Florence, Dr. Kádár András, Katkó 
Mónika, Dr. Kovács Béla, Dr. Lábadi Árpád, M. Nagy Domonkos, Nyíri Jo-
hanna
Eredmények: 3 magyar nyelvű közlemény, 2 magyar nyelvű előadás, 2 magyar 
nyelvű poszter
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•	OTKA 84196 Gyulladásos és oxidatív markerek és a HDL funkció közötti ösz-
szefüggések vizsgálata, vezető kutató: Dr. Paragh György, 2011- 2016, 16.34 M 
Ft
Résztvevők: Seres Ildikó, Fülöp Péter, V. Oláh Anna, Gaál Krisztina, Harangi 
Mariann
Eredmények:  6 angol nyelvű közlemény, 8 angol nyelvű előadás/poszter, 11 
magyar nyelvű előadás/poszter

•	Nemzetközi elnyert pályázat: EUthyroid – Towards the elimination of iodine 
deficiency and preventable thyroid diseases in Europe (H2020-PHC-2014-
634453), futamidő: 36 hónap, összköltségvetés: 2,999,949 €, Prof. Dr. Nagy 
Endre

•	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0023 
A follikuláris T-helper sejtek pathológiás szerepe az immun-diszregulációban 
a Sjögren-szindróma különböző fenotípusai esetén. Futamidő: 2012.10.01.–
2014.09.30.  
Támogatás összege: 21.755.228 Ft
Témavezető: Dr. Zeher Margit

•	OTKA K 101470 
A follikuláris T-helper sejtek pathológiás szerepe az immun-diszregulációban 
a Sjögren-szindróma különböző fenotípusai esetén. Futamidő: 2012.03.02.– 
2016.02.29.
Támogatás összege: 23,548 eFt
Témavezető: Dr. Zeher Margit

•	Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj 
Dr. Nagy Vincze Melinda - Polymyositis/Dermatomyositis betegeink túlélé-
sének, cardiovascularis és malignus szövődményeinek vizsgálata. Az ösztöndíj 
összege: 1.800.000 Ft. Futamidő: 2013.10.30.–2014.10.30. 
Szabó Krisztina - A follikuláris t-helper sejtek pathológiás szerepe az immun-
diszregulációban a Sögren-szindróma különböző fenotípusai esetén. Az ösztöndíj 
összege: 1.800.000 Ft. Futamidő: 2013.10.30.–2014.10.30. Témavezető: Dr. 
Zeher Margit

•	TÁMOP 4.2.4.A Nemzeti Kiválóság Program
„Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 (A2-MZPD-12)” 
Cím: Az extrakorporális fotoferezis terápia alkalmazási javaslatának kidolgozása 
szisztémás sclerosisban. 
Az ösztöndíj összege: 350000 Ft/hónap Futamidő: 2013.06.01.–2014.09.30.
Dr. Papp Gábor pályázati ösztöndíj-támogatás

•	TÁMOP 4.2.4.A Nemzeti Kiválóság Program
„Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 (A2-MZPD-12)” 

Cím: Mikro-RNS-k vizsgálata autoimmun és immun-mediált kórképekben. 
Az ösztöndíj összege: 350000 Ft/hónap Futamidő: 2013.06.01.-2014.09.30.
Dr. Zöld Éva pályázati ösztöndíj-támogatás

•	TÁMOP 4.2.4.A Nemzeti Kiválóság Program
„Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 (A2-MZPD-12)” 
Klinikai megfigyelések SLE-ben különös tekintettel a krónikus szervi szövődmé-
nyekre
Az ösztöndíj összege: 350000 Ft/hónap Futamidő: 2013.06.01.–2014.09.30.
Dr. Tarr Tünde pályázati ösztöndíj-támogatás

Tudományos minősítések
•	Dr. Horváth Ildikó Fanny: A primer Sjögren-szindróma szervi manifesztációi, 

klinikai lefolyása és  patogenezisének egyes kérdései - 2014.10.13.
Témavezető: Prof. Dr. Zeher Margit

•	Dr. Tímár Orsolya: Kardiovaszkuláris eltérések és rosuvastatin kezelés hatásainak 
vizsgálata szisztémás sclerosisban - 2014.12.01.
Témavezető: Prof. Dr. Soltész Pál

Díjak, elismerések, sikerek
•	Kongresszusi Díj: 

Traval Grant - „The 13th International Symposium on Sjögren’s Syndrome” 
Congress Bergen
2015. 05.19.–05.22.
Dr. Papp Gábor utazási támogatás

•	TDK Konferencia díjak 20154/2015 tanév (2015.02.11-13.)
•	Botos Balázs ÁOK V.: Anti-SRP pozitív myositises betegeink klinikai sajátos-

ságai és terápiára adott válaszuk. II. Díj - Témavezető: Dr. Dankó Katalin
•	Budai Dóra ÁOK V.: Anti-Mi-2 szindróma idiopathiás inflammatoricus 

myopathiákban - Különdíj - Témavezető: Dr. Dankó Katalin
•	Tóth Sára Rebeka ÁOK V.: A perifériás artériás rezisztencia változásának a 

hatása az artériás stiffness paraméterekre – Különdíj -Témavezető: Dr. Kerekes 
György

•	Bodnár Zsófia ÁOK IV. Buerger - kóros betegeink klinikai adatainak elemzése 
- Különdíj - Témavezető: Dr. Soltész Pál 

•	Dr. Soltész Pál ismételt megválasztása a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Tár-
saság vezetőségi tagjai közé.

•	Dr. Kerekes György Ferenc elnyerte a Szodoray ösztöndíjat.
•	Dr. Kerekes György Ferenc és társai elnyerték a Rheumatoid arthritis and 

metabolic syndrome című cikkel a Debreceni Egyetem egészség és környezettu-
domány területén a legjobb publikáció díját.
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Elindult a belgyógyász szakvizsgára épített angiológus szakorvos képzés.
Beállítottunk Magyarországon két új aferezis módszert, az immunadsorpciot es a 
reopherezist.

Bőrgyógyászati Klinika
Gyógyítás
Fekvőbeteg-forgalmi adatok: 3 892 eset
Járóbeteg-forgalom: 52 954 eset
Fekvőbeteg osztály profiljai: Általános bőrgyógyászat és dermatoimmunológia, 
Égés-dermatochirurgia, Intenzív betegellátás, Rehabilitáció.
Szakrendelések száma: 16 db. 
Szakmai profil szempontjából rendelkezünk általános bőrgyógyászat, psoriasis, 
photodermatológia, STD, melanoma-naevus, dermatoonkológia, dermatochirurgia, 
égés utógondozás, allergológia, phlebológia, fényterápia rendeléssel valamint bőr-
gyógyászati és STI gondozással, esztétikai szolgáltatással.
A fenti időszakban 2 844 db műtétet végeztünk.

Infrastruktúra fejlesztés – beszerzés
2014 szeptemberében kiépült az ipari wifi hozzáférési lehetőség, ezzel korszerűbbé 
vált az internet elérésünk. Októberben kezdtük el a betegélelmezési modul beveze-
tési munkáit, a Bőrgyógyászati Klinika az elsők között csatlakozott az e-medsolon 
keresztül elérhető modulhoz, élesben a rendszer 2015 januárjában indult el. A kli-
nikai laboratórium visszaköltözéséhez szükséges, hiányzó felújítási munkák felmé-
rése megtörtént, a megrendelést elindítottuk. Beszerzések vonatkozásában fényké-
pezőgépet vásároltunk a fotólaborba, fejlesztettük az Égés osztály és az osztályos 
nagyműtő műszerezettségét, dermatomot szereztünk be bőrlevevő fejekkel, vala-
mint fagyasztó szekrényt vettünk a fagyasztott sertésbőr tárolásához. A fekvőbeteg 
osztályokra vonalkód-leolvasókra volt szükség, amelynek használata meggyorsítja az 
ápolói adminisztrációs munkát.  

Oktatás  
4 TDK és 4 diplomamunka készült ebben az időszakban. 
Szabadon választható kurzusok: Probléma orientált, Sebgyógyulás, Wound healing, 
Plasztikai és rekonstruktív sebészet. Bőrgyógyászati Allergológiai Nem Önálló 
Tanszék: Bőrgyógyászati allergológia, immunológia; Dermatological allergology-
immunology.
Feladatinkat kivesszük a magyar és angol nyelvű graduális, valamint a posztgraduális 
képzésben is. A bőrgyógyász rezidenseink és szakorvosjelöltjeink felkészülését rend-
szeres referálók, rezidensképzések szervezésével segítjük (bőrgyógyászat, sebészet és 
hisztopatológia). A grémiumhoz tartozó rezidensek rendszeresen videó konferenciás 

formában vesznek részt a továbbképzéseken. Emellett részt veszünk a Ph.D. képzés-
ben, minden évben indítunk kurzusokat a klinikán dolgozó vezető oktatók kutatási 
területén, meghívott előadókat is bevonva (Photodermatológiai kurzus, Bőrgyó-
gyászati Allergológiai nem önálló Tanszék „Bőr immunológia” kurzusa).  
Jelenleg 11 levelező, 2 nappali PhD hallgatónk, és 1 doktorjelöltünk van. A poszt-
graduális képzés aktivitását jól jellemzi a klinika által szervezett számos tudományos 
ülés.

Kutatócsoportok
Immunológia: Bőrgyógyászati Allergológiai nem önálló Tanszék keretében 
csoportvezető: Dr. Szegedi Andrea
kutatók létszáma:5 (ebből PhD:1), klinikusok: 5 (ebből PhD: 1, DSc:2), asszisz-
tens: 0 

Photodermatológia
csoportvezető: Prof. Dr. Remenyik Éva
kutatók létszáma: 4 (ebből PhD: 0)  klinikus: 7  (ebből PhD: 1, DSc:1), asszisztens: 1

SCID laboratórium
csoportvezető: Prof. Dr. Juhász István
kutatók létszáma: 3, (ebből PhD: 1)

Sebgyógyulás, oxidatív stressz
csoportvezető:  Dr. Szabó Éva
kutató-klinikus:3 (ebből PhD:1)
A zsíranyagcsere és a gyulladás kapcsolata bőrgyógyászati kórképekben
csoportvezető: Dr. Törőcsik Dániel
kutatók létszáma: 2 (ebből PhD: 0), klinikus: 2 (ebből PhD: 1),  asszisztens: 1 

Pályázatok 
•	Témavezető: Dr. Miskeiné Dr. Kapitány Anikó (Bőrgyógyászati Allergológiai 

nem önálló Tanszék kutatója), Kutatóegyetemi pályázat RH885/2013; időszak: 
2013-2016, elnyert összeg: 9.800 eFt; cím: Keratinocytes, dendritic cells and 
their relationship in patients with atopic dermatitis

•	Témavezető: Dr. Törőcsik Dániel, OTKA PD101557; időszak: 2012-2014, el-
nyert összeg: 11.967 eFt; cím: A lipid környezet hatása a dermális makrofágok 
aktivációjára különböző bőrbetegségekben

•	Témavezető: Dr. Remenyik Éva, OTKA 10587; időszak: 2012 – 2016, el-
nyert összeg: 23.101 eFt; cím: Új CPD fotoliáz mRNS-alapú transzfekció 
fotoprotektív hatása 
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•	Témavezető: Dr. Szegedi Andrea, OTKA K108421; időszak: 2014-2017, elnyert 
összeg: 25.000 eFt; cím: A bőr barrier károsodásának szerepe immun-mediált 
bőrbetegségek kialakulásában

•	Témavezető: Dr. Miskeiné Dr. Kapitány Anikó OTKA-PD 112077; időszak: 
2014-2017, elnyert összeg: 25.458 eFt; cím: A mikrobióm hatása a bőr immun-
rendszerére

•	Témavezető: Dr. Szegedi Andrea, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0023 
- VÉD-ELEM; időszak: 2012-2014, elnyert összeg: 37.354eFt; cím: 
A keratinocyták átprogramozása és a bőr immunsejtjeinek vizsgálata alproject

•	Alprojektvezető: Dr. Törőcsik Dániel, TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-
2012-0031, IGEN 6.; időszak: 2012-2015, elnyert összeg: 57.000 eFt; cím: 
A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar popu-
lációban

•	Alprojektvezető: Dr. Remenyik Éva, TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031, 
IGEN 5.;  időszak: 2012-2015, elnyert összeg: 95.625 e Ft; cím: A legnagyobb 
súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban

Publikációk 
Könyvrészletek száma: 1
Folyóiratcikkek száma: 40
Magyar nyelvű folyóirat közlemények hazai lapban: 15 (IF: 0)
Idegen nyelvű folyóirat közlemények külföldi lapban: 25 (IF: 68,074)
Összesített Impakt Faktor érték: 68,074

Szakvizsgák, kinevezések, elismerések 
•	Dr. Almádi Tamás, Dr. Rudolf Éva, Dr. Dózsa Anikó bőrgyógyászatból, Dr. 

Bodnár Edina klinikai onkológiából tett szakvizsgát.
•	Dr. Almádi Tamás, Dr. Herédi Emese, szakorvosi kinevezést, Dr. Szabó Éva 

egyetemi docensi kinevezést, Dr. Gáspár Krisztián adjunktusi kinevezést nyert.
•	Dr. Gáspár Krisztián PhD minősítést kapott.
•	Dr. Törőcsik Dániel habilitált.
•	Dr. Gellén Emese EADV Michael Hornstein ösztöndíjat nyert.
•	Dr. Törőcsik Dániel Marie Curie ösztöndíjat nyert el a svédországi Karolinska 

Egyetem Bőrklinikájával közösen beadott pályázatával.
•	Vatler Péter Sándorné a Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést vette 

át.
•	Travel award: Boros Gábor
•	Campus Hungary - 44. Annual ESDR Meeting, 2014.09.10-13., Koppenhága
•	Campus Hungary - Biontech Ag rövid tanulmányút, 2015.04.18-28. Mainz - 

Emri Eszter

•	Campus Hungary - 44. Annual ESDR Meeting, 2014.09.10-13., Koppenhága - 
Dr. Gáspár Krisztián

•	Campus Hungary – 23. EADV Congress, 2014.10.08-12., Amszterdam - Dr. Gel- 
lén Emese

•	Campus Hungary – 4.World Congress of Dermoscopy, 2015.04.16-18., Bécs  - 
Hegedűs Csaba

•	Campus Hungary - 44. Annual ESDR Meeting, 2014.09.10-13., Koppenhága - 
Janka Eszter Anna

•	Campus Hungary - 44. Annual ESDR Meeting, 2014.09.10-13., Koppenhága - 
Dr. Remenyik Éva

•	Campus Hungary 12. Spring Symposium, European Academy of Dermatology 
2015.03.05-08., Valencia

•	Campus Hungary 23. World Congress of Dermatology 2015.06.08-13., Van-
couver

Nívódíj
Boros Gábor, Dr. Mikó Edit, Dr. Horkay Irén, Dr. Karikó Katalin, Dr. Emri Gabri-
ella, Dr. Remenyik Éva: Az mRNS-alapú génterápia dermatológiai alkalmazásának 
lehetőségei: fényvédelem újragondolva, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle (89. 
évf. 2013/5. szám 119-122.)

Rendezvényeink
2015.01.29.-2015.05.29.: Regionális bőrgyógyászati továbbképző sorozat
2015.02.20.: Bőrgyógyászati Allergológiai nem önálló Tanszék továbbképzése: Te-
rápiás hiedelmek, rossz szokások, valós terápiás lehetőségek az allergiás betegek ke-
zelésében - II.
2015.03.28.: Bőrgyógyász találkozó a kapcsolat jegyében - Bőrgyógyászati tovább-
képzés
2015.06.25.-2015.06.27.: Magyar Dermatológiai Társulat XV. Kozmetológiai 
Kongresszusa

Gyermekgyógyászati Klinika
Rendezvények
•	Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték - Neonatológia (2014. 10.03.)
•	Neonatológia - Felkészítő és szinten tartó tanfolyam (2014. 10.06-10.)
•	The 9th Regional Central-Eastern/South-Eastern European Pediatric 

Oncohematology Meeting, The 17th Romanian-Hungarian Pediatric Oncology 
Meeting, The 5th Pediatric CELG Meeting (2014. 10.09-11.)

•	Gyermekgyógyászati kötelező szinten tartó tanfolyam (2014. 10.16-18.)
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•	Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték - Új műtéti eljárások a gyermeksebé-
szetben (2014.11.28.)

•	Gyermekgyógyászati kötelező szinten tartó tanfolyam (2015.01.14-16.)
•	MGYT Északkelet-Magyarországi Területi Szervezetének tudományos és tovább-

képző ülése (2015. 03.26-28.)
•	Neonatológia - Felkészítő és szinten tartó tanfolyam (2015.04.20-24.)
Rendezvényeinken a gyermekgyógyászok, valamint a szubspecialitásokat végző or-
vosok találkoztak és megvitatták a gyermekgyógyászati ellátás jelenlegi helyzetét, 
gondjait, eredményeit.
Országos eseményeink kivétel nélkül elő-akkreditáltak, vagy kongresszusi 
akkreditációt kaptak. Rendezvényeinkkel rendszeresen biztosítjuk a régió, valamint 
az egész ország területéről érkező szakorvosok folyamatos továbbképzését. 
Klinikánk tevékenységét alapítványaink is segítik (műszerek, fogyóeszközök be-
szerzése), melyeket az elmúlt időszakban rendszeresen támogat néhány debreceni 
nagyvállalat.
A Hallgatói Önkormányzat és a külföldi hallgatók szervezete, az FMSA, az általuk 
lebonyolított hallgatói rendezvények bevételeit rendszeresen felajánlják az intéze-
tünkben működő alapítványunk javára, mely összeget ebben az évben a Csecsemő 
osztály öt új kórtermének berendezésére használtunk fel. Ettől a tanévtől kezdve a 
kórházi ellátást igénylő csecsemők elhelyezése lényegesen tágasabb, komfortosabb 
környezetben történik, mely reményeink szerint fontos előrelépés a nosocomiális 
fertőzések megelőzése érdekében. A betegfigyelő monitorral felszerelt új osztályrész 
lényeges szerepet tölt be az intenzív osztályról kikerült, de otthoni ápolásra csak a 
szülő betanítása után adható gyermekek kezelésében. 
Továbbra is lehetőséget biztosítunk az V. évfolyamos hallgatók számára, hogy részt ve-
hessenek önkéntes segítőként a sürgősségi betegellátásban, ahol sok gyakorlati tapasz-
talatot, és jártasságot szerezhetnek a gyermekek ellátása során. Így a VI. éves 7 hetes 
szigorló gyakorlatot ezek a hallgatók jobban teljesítik, és elkötelezettségüket bizonyít-
ja, hogy közülük kerülnek ki a leendő csecsemő- és gyermekgyógyász rezidensek.
A TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045 számú, „Az ér- és kardiovaszkuláris 
betegségek patomechanizmusai, diagnosztikái, farmakológiai befolyásolhatóságuk 
az alapkutatás szintjén” című   pályázat  2012. 10.01-2015.04.30. között kilenc 
intézet együttműködésével valósult meg, Európai Uniós támogatásból. Olyan ku-
tatóhálózat jött létre, amely az ér- és szívbetegségek mechanizmusában a hem- és 
hemproteinek stresszhatását, és az ellene hatékony védelmet nyújtó emzimrendszer 
szerepét vizsgálja újszülöttkortól a felnőttkorig. 
Alapkutatási hálózatunkat Magyarország legszegényebb régiójában szervezzük, ahol 
az érbetegségek éppen a szegény családokat sújtják leginkább, és akik számára ered-
ményeinket hasznosítani kötelességünk.

Neurológiai Klinika
Kitüntetés 
•	Dr. Csépány Tünde: DE Rektortorának Elismerő Oklevele eredményes és lelki-

ismeretes munkáért, 2015
•	Dr. Rácz Lilla: A Magyar Neuroimmunológiai Társaság II. Kongresszusán 

(2014.11.14-15., Szeged) „Mozgásérzékelő: Lehet új vizsgálati módszer sclerosis 
multiplexben?” címmel prezentált tudományos munkáért I. helyezést

•	Dr. Csiba László: Szent-Györgyi Albert-díj, 2014
•	Dr. Csiba László: „Az ÁOK év oktatója” díj, 2014
•	Paluskáné Peterman Tünde: Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója. Kimagasló, 

lelkiismeretes szakmai és közéleti tevékenységének elismeréséül.

Ösztöndíjak
•	Dr. Frendl Anita: EFNS Educational Fellowship – 2014. május 1. – július 31., 

szeptember 1. – november 30.

Elnyert pályázatok
•	Dr. Csiba László: TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001
•	Dr. Fekete István: „Klinikai Neurofiziológiai laboratórium” kutatási infrast-

ruktúra: RKI minősítés, 2015. évi tudományos finanszírozás

Konferencia szervezés
•	Dr. Fekete István: 2015. január 21-24. IV. Debreceni Klinikai Neurofiziológiai 

Szimpózium. 

Onkológiai Klinika (Onkológiai Osztály és Sugárterápia Osztály)
Rendezvények, események
•	Továbbképző megbeszélés: Tudósklub. Emlőrák kutatási program; Szervező: DE 

KK Onkológiai Klinika és a Debreceni Akadémiai Bizottság Onkológiai Mun-
kabizottsága - 2014. július 11.; Helye: Onkológiai Tanszék Könyvtár

•	2014. július 1-től 2014.december 31-ig minden héten csütörtöki napokon refe-
rálók. Itt bemutatásra, illetve ismertetésre kerülnek a nemzetközi sugárterápiás 
kutatási eredmények

•	2014. szeptembertől – 2015. júliusig minden héten hétfőn referáló az Onko-
lógiai Tanszék könyvtárában. Itt bemutatásra, illetve ismertetésre kerülnek a 
nemzetközi onkológiai kutatási eredmények.

•	2014. október 20.: Debreceni Amgenius. MTA DAB Onkológiai Munkabi-
zottság és az AMGEN Kft. által szervezett tudományos ülés.

•	2014. október 30.: Multidisciplináris kerekasztal megbeszélés.
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•	Az eseményen az urológusok és az onkológusok két előadást hallgathattak meg a 
prosztatarák korszerű kezelésével kapcsolatban.

•	2014. 11.03.: Fej-nyaki daganatok komplex kezelése.(akkreditált képzés)
•	Előadók: Dr. Tóth László (Fül-Orr-Gége Klinika), Dr. Redl Pál 

(Fogorvostudományi Kar), Dr. Remenár Éva (Országos Onkológiai Intézet, 
Fejnyak daganatok multidiszciplináris Központ), Dr. Takács Nagy Zoltán (Or-
szágos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum)

•	2014. november 27.: Dr. Kocsis Judit és Dr. András Csilla előadása: Bayer 
HealtCare rendezvénye: Differenciált pajzsmirigyrák és a Nexavar

•	2014. december 13.: Dr. Mailáth Mónika tájékoztatója a DE KK Onkológiai 
Klinikán létrehozott „A lélek ereje” pszicho-onkológiai munkacsoport 2014. évi 
munkájáról.

•	2015.04.17-18.: Pszicho-onkológiai Kongresszus Budapest. 
•	2015.05.14-16.: Kecskemét - Magyar Sugárterápiás Társaság Kongresszusa
•	2015. május 14.: Astra Zeneca kerekasztal megbeszélés
•	2015. június 02.: OSL cégtől Dean Willems az ONQRt szoftver bemutatása 

miatti előadás a Sugárterápia Osztály orvosai, fizikusai részére
•	2015. május 21.: Tudományos Ülés - Metasztatikus Colorectalis Carcinoma 

komplex kezelése
•	2015. június 11.: BAYER: HCC Munkacsoport interdisciplináris megbeszélése
•	2015.június 18.: Lilly Hungária Kft. továbbképző szimpóziuma
•	Címe: Onkológiai, onko-pulmonológiai problémák a mindennapi gyakorlatban.
•	Helye: Sugárterápia Osztály Tanterem.
•	2015. június 1.: A Kenézy Kórház Sebészeti Osztálya és a Debreceni Egyetem  

Klinikai Központ Onkológiai Klinika szervezésében tudományos megbeszélés 
„A Sentinel-nyirokcsomó pozitív rosszindulatú emlődaganatok új kezelési lehe-
tőségei a legújabb kutatási eredmények alapján” címmel.

Beruházások
A TIOP 2.2.6. B pályázat keretében megkezdődtek a CATO labor kiépítési mun-
kálatai. 
Befejezés várható időpontja: 2015. szeptember, október
2015. június 01. Bunker átadása, a IV-es gyorsító átadására ez év július közepén 
kerül sor.  

Klinikánk dolgozónak elismerései
•	Dr. András Csilla egyetemi adjunktus Rektori Elismerő oklevélben részesült.
•	Mihály Edit a DE KK Onkológiai Klinika Sugárterápia Osztály röntgen asz-

szisztense 2014. december 09-én kapta a Debreceni Egyetem „Klinikai Központ 
Kiváló Dolgozója” kitüntetést. 

•	Dr. Mailáth Mónika, a DE KK Onkológiai Klinikájának pszichiáterét a Richter 
Gedeon Rt. jelölte az „Aranyanyu 2015.” díjra, melyen elismerő díjat kapott. 

•	Dr. Mailáth Mónika, a DE KK Onkológiai Klinikájának pszichiátere lett a 
Magyar Pszichoonkológiai Társaság Elnöke

Ortopédiai Klinika
2015 júniusában sikeresen lezárult a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikája és az 
ASS Berendezési Rendszerek Ipari Bt. közös pályázati projektje, amely során egy ki-
fordító funkcióval rendelkező ültető-fektető elektromos betegágyat fejlesztettek ki. 

Sebészeti Klinika
Tanfolyamok
2014. 04. 23-25.: Sebészeti Kötelező szintentartó tanfolyam
2015. 04. 30.: Pancreas resectiok, szövődmények lehetősége és elkerülése

Kinevezések
2015. márciustól Dr. Takács István MMST vezetőségi tag, vezetőség titkára kine-
vezés
2014. november: Dr. Fedor Roland PhD fokozat adjunktusi kinevezés
2015. május 1.: Dr. Kanyári Zsolt klinikai főorvos kinevezés
2014. december 1.: Dr. Orosz László adjunktusi kinevezés
2014. november 1.: Dr. Tanyi Miklós habilitáció
2015. május: Dr. Juhász Ferenc nyugdíjba vonult
2015. február 1.: Dr. Nemes Balázs - Európai Tudományos és Művészeti Akadémia; 
EASA tagja
2015. március 7.: Dr. Nemes Balázs - Magyar Sebésztársaság vezetőségi tagja 
2015. május 11.: Dr. Szentkereszty Zsolt: Állatkísérletek elmélete és gyakorlata „B” 
szintű spec. képzés vizsga 2015.

Sebészeti Klinika Szervtranszplantációs Osztály Szakmai 
Továbbképzés
2014. június 1.-október 31.:  Leids Universitaer Medisch Centrumban (LUMC, The 
Netherlands). Dr. Kovács Dávid Ágoston, transzplantációs- sebészet  fellowship (tá-
mogató: Alapítvány a Kelet-Magyarországi Transzplantációért, valamint a Campus 
Hungary program és a Debreceni Egyetem)

Esemény
2015. április 27. Jótékonysági orgonakoncert az „Alapítvány a Kelet-Magyarorszá-
gi Transzplantációért” szervezésében a Debreceni Református Nagytemplomban; 
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Fővédnökök: Dr. Fekete Károly (Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöke) és 
Dr. Szilvássy Zoltán (Debreceni Egyetem Rektora). 

Szemészeti Klinika
Elismerések
•	Dr. Berta András: Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Polgári Tagozat, 2015 

március 15
•	Dr. Csutak Adrienne: Debreceni Egyetem Szodoray Lajos Ösztöndíja 

2014-2017 
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja 2013–2016

•	Dr. Fodor Mariann: SHIOL (Societas Hungarica Ad Implantandam Oculi 
Lenticulam) Új műtéti technikák kategória, 2015 évi video-verseny: I. díj. 
„Open-sky” cataracta extrakcióval kombinált VisuMax femtosecundum lézer-
asszisztált keratoplasztika. Dr. Losonczy Gergely: Debreceni Egyetem Szodoray 
Lajos Ösztöndíja 2014-2017 

•	Dr. Németh Gábor: Debreceni Egyetem Szodoray Lajos Ösztöndíja 2014–2017 
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja 2013–2016

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Események, rendezvények
•	2014.07.01.: Dr. Paller Judit mb.országos tisztifőorvos Dr. Póka Róbert klinika-

igazgatót szakfelügyelő főorvossá nevezte ki.
•	2014.07.07.: Dr. Borsos Antal emeritus professzori kinevezését az ÁOK dékánja 

további 5 évre meghosszabbította.
•	2014.07.10.: Az ÁOK dékánja Dr. Deli Tamást, Dr. Lampé Rudolfot és Dr. 

Lukács Jánost tanársegéddé nevezte ki.
•	2014.07.29.: Megindult a MedSolra adaptált ultrahangos leletező program éles 

tesztelése.
•	2014.07.31. Az MR Kossuth Rádió élő adásában riport hangzott el Dr. Póka 

Róbert klinikaigazgatóval a július 1-jén hatályba lépett új várandósgondozási 
rendelet révén bekövetkezett változásokról.

•	2014.08.15.: Elkészült a donor-szoba felújítása.
•	2014.08.19.: A vagyonbiztonság fokozását igénylő események kapcsán tett intéz-

kedéseink részeként megszüntettük a látogató forgalmat a szülőszobai bejárónál 
és az ajtót a szülőszobáról vezérelhető videotelefonos mágneszárral láttuk el.

•	2014.09.04.: Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozataink teljeskörű aktuali-
zálása befejeződött és megtörtént azok jogászi és igazságügyi orvostani felülvizs-

gálata is. A dokumentumokat minőségügyi nyilvántartásba vettük és elkezdődött 
azok sokszorosítása és bevezetése.

•	2014.09.15.: A Debrecen TV élő adásában interjút sugároztak Dr. Póka Ró-
berttel a 13 éves lányok ingyenes HPV védőoltásáról. 

•	2014.10.01.: A Laboratóriumi Medicina Intézet és a Térítéses Betegellátó 
Központ közvetítésével klinikánkon elindult a térítés ellenében igénybe vehető 
prenatális genetikai szűrés szolgáltatása.

•	2014.10.16.: A DE ÁOK Kari Tanácsa létre hozta a Gazdálkodási Bizottságát, 
melynek tagjává választották klinikánk igazgatóját is.

•	2014.11.07.: Dr. Molnár Zsuzsa megvédte PhD értekezését.
•	2014.11.28.: 10:00-kor a könyvtárban a Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-

Magyarországi Szakcsoportja főorvosi értekezlete, 12:00-kor az igazgatóságon a 
Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága vezetőségi ülése, 13:00-kor a tante-
remben Jubileumi Tudományos Ülés Lampé László 85. és Borsos Antal 75. szü-
letésnapja alkalmából, 14:00-kor a könyvtárban nyugdíjas találkozó, 19:00-kor 
a klinika moziban Intézeti Estet tartottunk.

•	2014.12.23. Elindítottuk a 2015. júniusban Siófokon rendezendő szintentartó 
továbbképzésen prezentálandó előadásainkra való felkészülést. A debreceni klini-
kának szánt 90-perces szekció 5 előadásához a kollégák témákat javasolntak

•	2015. január: Takács Emlékülést rendeztünk
•	Dr. Tóth Zoltán professzor MNT-életműdíjat kapott 
•	MERCK cég támogatásaként egy gemini CTG került beszerzésre 4M Ft ér-

tékben 
•	2015. 03. hó: Az Orvostudományok Doktori Tanácsa legutóbbi ülésén dr. 

Lampé Rudolfot a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájának akkreditált 
oktatójává választotta a Nyíregyházán megtartott ÉKM-i Szekcióülés tudo-
mányos programján klinikánkról díjazott lett: dr. Orosz László 

•	2015. 04. hó: Orosz Mónika és Kövér Ágnes (Deli Tamás és Lampé Rudi TDK-s 
hallgatói) az OTDK-n szekciójukban a legmagasabb pontszámot kapták. Orosz 
Mónika lett az első.

•	2015. 05. hó:
•	Születés Hete program került megtartása
•	 sikeres Baba-barát akkreditáció zajlott le 
•	 felújításra kerültek az alapítványi szobák 
•	 szülőszobai nyílt napot tartunk minden hónap második csütörtökén

•	2015.06. hó: sikeresen zárult a többlépcsős ÁNTSz ellenőrzés 

Tüdőgyógyászati Klinika
2014. december 19-én nyújtottunk be pályázatot a Magyar Pulmonológiai Ala-
pítványhoz „A dohányzásról való leszokást nehezítő genetikai polimorfizmusok 
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(SNP) vizsgálata légúti obstrukciót elszenvedő (asthma bronchiale, COPD, ACOS) 
járóbetegekben” címmel, melyet kedvezően bíráltak el. Ezáltal 1.500.000 Ft-ot 
kaptunk a kutatásunkhoz. Ezen kutatás kb. két éves időtartamot foglal magába. A 
pályázat kutatási eredményeit külföldi szaklapban tervezzük megjelentetni, illetve 
Ph.D dolgozat alapját képezi. 

Urológiai Klinika
Az Urológiai Klinika betegellátási, oktatási és tudományos tevékenysége töretlen. 
Továbbra is országosan kiemelkedő a laparoszkópos, endoszkópos és andrológiai 
mikrosebészeti tevékenység.
Az alábbi eredmények születtek az elmúlt egy évben:
•	Klinikánkon Dr. Benyó Mátyás andrológiai szakvizsgát tett kiválóan megfelelt 

minősítéssel, és adjunktusi kinevezésben részesült.
•	Dr. Benyó Mátyás a European Medical Journal – Reproductive Health szer-

kesztői biztottságába kapott felkérést.
•	Klinikánk bekapcsolódott az eddigi oktatási területek mellett a Népegészségügyi 

karon angol nyelvű képzésébe is (BSC in Public Health).
•	Hallgatóink eredményesen szerepeltek a diákköri konferencián (összesen 9 

előadás hangzott el a Klinikánkról):
•	Erdélyi Balázs: Laparoszkópos húgyúti kőműtétek indikációi és eredmé-

nyessége (TDK ea.: 2015 – III. díj)
•	Pintye Levente: Egyetemi hallgatók szexuális szokásainak felmérése (TDK ea.: 

2015 – különdíj)
•	Varga Dániel: Oktatott gátizomtorna hatása vizelettartási és szexuális funk-

cióra (TDK ea.: 2015 – II. díj, OTDK ea.: 2015)
•	Dr. Benyó Mátyást a European Academy of Andrology (EAA) tagjává válasz-

tották.
•	Kutatási kollaborációk ereményeképpen több tudományos közlemény született.
•	Klinikánk gondozásában urológiai tankönyv is megjelent: Tóth Csaba: Urológia. 

Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2014.
•	Számos hazai és nemzetközi kongresszuson szerepeltek kollégáink előadással, 

poszter prezentációval.

Laboratóriumi Medicina
A Laboratóriumi Medicina Intézet szerepet vállalt „Az élettudományi- klinikai fel-
sőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek 
nemzetközi versenyképességének erősítésére” TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV-2014-
0001 számú projektben, melynek keretén belül a graduális oktatásban részt vevő 
hallgatók megismerik a laboratóriumi autovalidálást és a diagnosztikában jelentős 

segítséget nyújtó laboratóriumi vizsgálati regisztert.
A Laboratóriumi Medicina Intézet „A laboratóriumi diagnosztika alapjai” címmel 
30 órás kötelező szintentartó posztgraduális továbbképzést rendezett orvos, gyógy-
szerész, klinikai biokémikus és klinikai mikrobiológus kollégáknak.
A Kutatók Éjszakája 2014 rendezvény során az érdeklődők a „True blood-avagy 
mitől alvad a vér?” programon megismerték a véralvadás folyamatát, illetve labora-
tórium látogatáson vettek részt. 
A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT) 57. kongresszusán 
Jendrassik Lóránd-emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Kappelmayer János, to-
vábbá Pándy emlékéremet kapott Dr. Hevessy Zsuzsanna és Dr. Balogh István. 
2015-től a MLDT titkárának Dr. Nagy Bélát választották, a leendő elnök Dr. 
Kappelmayer János lett, a Publikációs és Kommunikációs Bizottság elnöke Dr. 
Antal-Szalmás Péter.

Nukleáris Medicina Intézet 
Díjak
•	2015 Izinta-díj „A legjobb diagnosztikai prezentációért” (Dr. Trencsényi 

György)
•	2015 MediRadiopharma díj (Dr. Trencsényi György) 
•	2015 Nemzeti Kiválósági Díj (Spisák Tamás)
•	2015 MONT Alapítvány, Interdiszciplináris kutatási díj (Spisák Tamás)
TDK konferencia – díjak
•	2015. február: Pap Dóra Lili (KDA III), TDK konferencia I. helyezés (téma-

vezető: Dr. Balkay László)
•	2015. február: Nagy Viktória (KDA III), TDK konferencia II. helyezés (téma-

vezető: Dr. Balkay László)
•	2015. április: Pap Dóra Lili (KDA III), OTDK konferencia I. helyezés (téma-

vezető: Dr. Balkay László)

OTDK konferencia – díjak
•	2015. április: Pap Dóra Lili (KDA III), OTDK konferencia I. helyezés (téma-

vezető: Dr. Balkay László)
•	2015. április: Nagy Gergő Kálmán (KDA IV), OTDK konferencia II. helyezés 

(témavezető: Dr. Balkay László)
•	2015. április: Egeresi Lilla (KDA IV), OTDK konferencia különdíj (témavezető: 

Dr. Balkay László)

Ösztöndíjak
2015 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2015-2017 (Dr. Trencsényi György) 
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Tanulmányutak
•	2014. Campus Hungary – rövid munkatársi tanulmányút (Karolinska Institute, 

Svédország) (Dr. Trencsényi György)
•	2014.06.15.-06.28.  Campus Hungary – rövid oktatói tanulmányút (Johns 

Hopkins University, Baltimore, MD, USA) (Dr. Varga József )
•	2015.05.26-31. közötti időszakra szólt: rövid felsőoktatási munkatársi tanul-

mányút – ISRS2015 konferencia részvétel, Columbia, MO, USA (Dr. Jószai 
István)

Díszoklevél
2015. május: MONT díszoklevél (Dr. Balkay László)

Tudományos társasági megbízás
Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, 2015-2019: elnök Dr. Varga József, 
főtitkár Dr. Garai Ildikó

Pályázatok
VKSZ_14-1-2015-0072 sz. pályázat 2015-2018, konzorciumi tag.  Téma: SCOPIA: 
Endoszkópos diagnosztikán alapuló, szoftverrel támogatott klinikai eszközök fej-
lesztése. Támogatás: 639MFt (Dr. Emri Miklós)

Reumatológia
Dr. Szántó Sándor egyetemi docensi kinevezést kapott. 
Dr. Szamosi Szilvia egyetemi adjunktus elnyerte a Szodoray-ösztöndíjat.
A Csordás család jóvoltából egy szökőkút került elhelyezésre a Klinikai Központ 
Reumaológiai Tanszék előtti parkban.
A Magyar Reumatológus Szakdolgozók Egyesülete csatlakozási kérelmét elfogadta 
az Európai Reumaellenes Liga (EULAR), megnyitva ezzel a lehetőséget a haza reu-
matológia területén dolgozó szakdolgozók előtt, hogy külföldön is bemutathassák 
kutatásaikat, munkásságukat, eredményeiket. 

Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika 
Rendezvények
•	2014. november 19-én az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika és a 

Debreceni Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Infektológiai 
Munkabizottsága az „Európai Antibiotikum Nap” alkalmából tudományos ülést 
szervezett. 

•	2014. november 26-án az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika, a 
Magyar Immundeficiencia Társaság (MIDET) és a Magyar Immunhiányos Bete-

gekért Egyesület (MIBE) „Immunszubsztitució és immunrekonstitució a primer 
immunhiányos betegek ellátásában” címmel tudományos ülést szervezett.

•	2015. április 22-29. között az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika, a 
Magyar Immundeficiencia Társaság (MIDET), a Magyarországi Immunhiányos 
Betegekért Egyesület (MIBE) és az Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány 
(IGyA) „Az Immundeficiencia Világhét” alkalmából egész hetes szakmai tovább-
képző, tudományos és ismeretterjesztő programsorozatot szervezett.

•	2015. június 11-én a „Belgyógyászati Napok” programsorozatban az 
Infektológiai szekció megszervezése.

A J Project elnevezésű kelet-közép-európai szakmai továbbképző program, alábbi 
helyszíneken való megszervezése: 
2014: Varna: október 6., Catez: október 11-12., Tehran: október 18-19., 
Yekaterinburg: október 24-25., Warsaw: október 24-25., Pardubice: november 11., 
Nizhny Novgorod: november 26., Sibiu: november 27-28., Erzurum: December 
6., Chisinau: december 12. 2015: Moszkva: február 18-19., Budapest: március 
5-6., Bratislava: április 21-22., Tehran: április 22-23, Minsk: április 23-24., Debre-
cen: április 25., Oryol: május 14-15., Zhytomyr: május 21-22., Dolenjske toplice: 
május 22-23., Sivas: május 29-30., Szentpétervár: június 3-4.

Díjak, kitüntetések, fokozatszerzések, megbízások:
•	Dr. Maródi László (Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika/Tanszék): 

2014. augusztus 18-án a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitün-
tetést vehetett át.

•	Dr. Maródi László (Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika/Tanszék): 
2015. június 3-án a klinikai immunológiai orosz atyjáról, Vladimir Ilyich 
Joffe-ről elnevezett díjat vehetett át egy szentpétervári összoroszországi immuno-
lógiai konferencián. A 2003-ban alapított kitüntetést évente egy szakembernek 
ítélik oda. Az emlékplakettet először kapta külföldi professzor.

•	Dr. Erdős Melinda egyetemi docens (Infektológiai és Gyermekimmunológiai 
Klinika/Tanszék): 2014. november 1-jétől klinikaigazgatói és tanszékvezetői ki-
nevezést kapott

•	Dr. Erdős Melinda egyetemi docens, klinikaigazgató, tanszékvezető 
(Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika/Tanszék): 2015-ben az MTA 
Orvosi Tudományok Osztálya Infektológiai Munkabizottság titkára lett    

•	Gönczi Attiláné nővér (Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika): 2015. 
május 8-án a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság (MAKIT) 
43. Kongresszusán „A Szakdolgozói Szekció Legjobb Előadása” díjat nyerte el.

•	ODTK Konferencia Díj: Bujdosó Beáta VI. é.oh. 2. helyezés: ”X-kromoszó-
mához kötött lymphoproliferatív betegség”
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•	Témavezetői elismerő oklevél: Dr. Erdős Melinda (Infektológiai és 
Gyermekimmunológiai Klinika/Tanszék)

•	TDK Konferencia Díj: Bujdosó Beáta VI. é.oh. 3. helyezés: ”X-kromoszó-
mához kötött lymphoproliferatív betegség” - Témavezető: Dr. Erdős Melinda 
(Infektológiai és Gyermekimmunológiai Klinika/Tanszék)

 
Pszichiátriai Klinika
Humánpolitika
Klinikaigazgató, egyetemi docens: Dr. Frecska Ede
Egyetemi docens: Dr. Égerházi Anikó
Egyetemi adjunktus: Dr. Glaub Theodóra, Dr. Berecz Roland
Oktatók: Dr. Magyar Erzsébet, Dr. Kovács Attila István, Dr. Süveges Ágnes, Dr. 
Móré E. Csaba,  Dr. Andrássy Gábor, Dr. Gajdos Ágoston, Dr. Jeges Balázs, Dr. 
Nagy Annamária, Dr. Nagy Marietta
Pszichológusok: Kulcsár Emese, Kövér Lili, Molnár Ella, Ritzl Andrea

Tudományos rendezvény
Komplex Medicina: Határtalan Elme Konferencia - Debrecen, 2014. Szeptember 
4-6. 

Ápolási Igazgatóság
Ebben az időszakban az Ápolási Igazgatóság kialakította és véglegesítette működésé-
nek rendjét, végleges struktúráját, ápolásszakmai stratégiáját. Az Ápolási Igazgatóság 
a betegellátásban közvetlenül résztvevő egészségügyi szakdolgozók, illetve közvetve 
résztvevő kisegítő dolgozók által végzett tevékenységekkel kapcsolatos igazgatási fel-
adatokat lát el.
Élén az Ápolási Igazgató áll, aki a Klinikai Központ céljainak, feladatainak megfele-
lően kialakítja az ápolási stratégiát, irányítja és vezeti az ápolási, egészségügyi szak-
dolgozói szolgálatot, a betegdokumentáció rendszerét, a betegjogok érvényesülését.
Szervezi, irányítja és ellenőrzi az egészségmegőrző, egészségnevelő, ismeretterjesztő 
tevékenységet.
Az Ápolási Igazgatósághoz tartozó egységek: Dietetikai Szolgálat, Szakdolgozói 
Felnőttképzési Központ, Nővérotthon, Szociális Munka Munkacsoport, Terápiás 
Mobil Teamek.
Az Ápolási Igazgatóság feladatai közé tartozik a Klinikai Központ ápolásszakmai, 
közép-, és felsőfokú elméleti, gyakorlati oktatási tevékenységek igazgatása, a kötele-
ző és szabadon választott szakmacsoportos továbbképzések lebonyolítása.

Kongresszusok
Az egészségügyi szakdolgozóknak 19 alkalommal 12 kötelező szakmacsoportban 
továbbképzést tartottunk, melyen összesen 1.190 fő vett részt.
2014. augusztus 29-30-án került megrendezésre a „Juhász Zsuzsa” IV. Szakdolgo-
zói Konferencia több mint 500 résztvevővel. 6 szekcióban 39 előadás hangzott el, 
melyek által a szakdolgozók megismerhették egymás munkáját, tevékenységét, bő-
víthették ápolásszakmai ismereteiket.

Kitüntetések, díjak 
A „Juhász Zsuzsa” emlékérem és emlékdíj kitüntetést 2014-ben Kissné Kolozsvári 
Mária, a Belgyógyászati Klinika „B” épület osztályvezető ápolója nyerte el. A díjat 
Juhász Zsuzsának, az I. sz. Belgyógyászati Klinika intézetvezető főnővérének emlé-
kére alapította a DEOEC 2010-ben. Juhász Zsuzsa 63 évig végezte példamutató 
munkáját, életét és munkásságát messzemenő elhivatottsággal és ügybuzgalommal 
csak a klinikának és a betegellátásának szentelte. Értékrendjében az ápolás nagy 
hozzáértést, türelmet, fegyelmet és empátiát igénylő feladat, a gyógyítás fontos része 
volt. A Juhász Zsuzsa-díj évente egy alkalommal egy személynek adományozható.

Kardiológiai Intézet és Klinikai Fiziológiai Tanszékének eredményei 
Hazai es nemzetközi ösztöndíjak, elismerések, funkciók tudományos társasá-
gokban
•	Dr. Balogh László 2014. ESC Endovascular Cardiac Complication Congress- 1. 

díj
•	Dr. Borbély Attila: 2015. Nemzeti Kiválóság Díj Adományozó: Közigazgatási 

és Igazságügyi Hivatal, TÁMOP-4.2.4.A/1 Nemzeti Kiválóság. Projektiroda, 
Magyary Zoltán Kuratórium.

Témavezetett hallgatók által elnyert ösztöndíjak, elismerések
•	Dr. Csípő Tamás: 2015. A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekci-

ójában I. helyezett előadás az Elméleti Orvostudományok / In vivo farmakológia 
- Kardiovaszkuláris és egyéb perifériás farmakológia tagozatban.
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Tanárképzési Központ

Az idén 100 éves Debreceni Egyetem a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett 
a tanárképzésre. Intézményünk sok évtizede magasan képzett tanárokat bocsát ki, 
akik sikeresen helytálltak és helytállnak egyrészt a magyar közoktatás, a köznevelés 
és a művészeti oktatás különféle területein, másrészt ők alkották és alkotják ma is a 
tudományos és művészeti felsőoktatás legfontosabb bázisát.
Egyetemünkön jelenleg a Bölcsészettudományi, a Természettudományi és Techno-
lógiai, a Zeneművészeti és az Informatikai Karokon folyik tanárképzés. Tevékeny-
ségüket a Tanárképzési Központ koordinálja, szoros együttműködésben a gyakor-
lóiskolákkal, valamint a debreceni és más kelet-magyarországi partneriskolákkal. 
Törekvésünk, hogy az eddigi regionális vezető szerepünket megőrizzük és a követ-
kező években tovább erősítsük. Célunk, hogy a közeljövőben minél több hallgatót 
vonzzunk a tanári pályára, amely, úgy tűnik, az életpályamodell kialakításával és a 
különféle ösztöndíjakkal (legfőképpen a Klebelsberg-ösztöndíjjal) egyre csábítóbb-
nak tűnik a felsőoktatásba belépő ifjúság számára.
A központ nemcsak a tanárképzésben részt vevő karok munkájának összehangolását 
és mindennapi tevékenységüket segíti, hanem a jelenlegi sokszínű képzés összecsi-
szolását, a kétciklusú és az osztatlan képzés feltételrendszerének kialakítását és mű-
ködtetését is végzi.
A Debreceni Egyetemen jelenleg kétféle tanárképzés folyik párhuzamosan. A két-
ciklusú képzés (az ún. bolognai rendszer) keretében, a közismereti tanárszakokon 
az alapképzés (BA, BSc) elvégzése, az ún. tanári minor szak – és azzal együtt a 
pedagógiai modulok – teljesítése után a hallgatók továbbléphetnek a két és fél éves 
mesterképzésbe, ahol immáron kétszakosként tanulhatnak. Intézményünkben e 
képzési formában a következő szakokon lehet tanulni: angol, francia, hon- és nép-
ismeret, latin, magyar, német, orosz, pedagógia, történelem (bölcsészettudomány), 
biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika (természettudomány), informatika, 
könyvtárpedagógia (informatika). A zeneművésztanár és zenetanár szakokon a 
képzési idő két, illetve négy félév, a zenetanárképzés egyszakos. Kétszakos képzési 
formára csak a zeneismeret-tanár – ének-zene tanár szakképzettségek esetében van 
lehetőség, a képzési idő öt félév. A közismereti és a zeneművész-/zenetanár szakokon 
a képzés egyharmadában pedagógiai tárgyakat kell tanulni, kétharmadában pedig 
a szakos munka folyik. Ez a képzés kifutó jellegű, 2016 után már nem lehet rá je-
lentkezni.
2013-ban indult el az ún. osztatlan tanárképzés, amely egyetemi szinten 5+1 éves (itt 
középiskolai/zeneművészeti szakközépiskolai tanárokat képzünk), főiskolai nívón 
pedig 4+1 éves (ennek végén általános iskolai/zeneiskolai tanárokat bocsátunk ki). 

De vannak olyan tanárszakok, mint a hon- és népismerettanár, a könyvtárostanár, 
az erkölcstan- és etikatanár, a közösségi művelődés tanára, melyek képzési ideje 4+1 
év, ám a megszerzett diploma általános iskolai és középiskolai szinten is feljogosít 
tanításra. A „plusz egy év” azt jelenti, hogy a hallgatók a tíz, illetve nyolc féléves 
egyetemi tanulmányaik után egy teljes tanévet az iskolákban tölthetnek, ahol test-
közelből tapasztalhatják meg a tanári pálya szépségeit (és nehézségeit), és leshetik el 
mentoraiktól, gyakorlatukat irányító tanáraiktól e szakma fortélyait. Már az eddigi 
két év tapasztalatai alapján is látszik, hogy ez a kétszakos képzési forma népszerű a 
diákok között, ráadásul egyre többen választanak olyan, első pillantásra meglepő, 
kétfajta szakterületet kombináló szakpárokat, mint pl. angol–matematika, német–
kémia, magyar–matematika. Reméljük, a hozzánk érkező tanárjelöltek száma a kö-
zeljövőben emelkedni fog, ennek érdekében igyekszünk aktív hallgatói marketing 
tevékenységet folytatni, rendszeres tájékoztatókat és kedvcsináló előadásokat tartani 
az érdeklődő diákoknak – nemcsak az egyetem berkein belül, hanem ellátogatunk 
a régió sok iskolájába, és személyesen mutatjuk be az érdeklődő középiskolásoknak 
e pálya szépségeit.
A Debreceni Egyetemen az osztatlan tanárképzésben jelenleg az angol, német, ma-
gyar, történelem, valamint a biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika és az infor-
matika azok a tanárszakok, amelyek egymással tetszés szerint párosíthatók. A hon- 
és népismeret-, latin-, orosz- és könyvtárostanár szakokat csak az előbb felsorolt ún. 
első tanárszakok valamelyikéhez párosítva lehet választani. A Zeneművészeti Karon 
zeneművésztanár és zenetanár szakokon lehet tanulni. Reméljük, a közeljövőben a 
kínálatot tovább tudjuk bővíteni, több szak kérelme áll akkreditációs eljárás alatt 
áll.
A 2014 nyarán lezajlott felvételi során az osztatlan tanárképzésbe 165 hallgatót vet-
tünk fel. Közülük 64 bölcsész, 33 természettudományi szakpáron kezdte meg ősszel 
tanulmányait. 31 hallgató BTK–TTK szakpárt választott, 11-en egy bölcsész szak 
mellé, ketten pedig a matematika szak mellé vették fel az informatikatanár szakot. 
A zenetanárképzésnek 24-en vágtak neki. A legnépszerűbb szaknak a történelem 
(52), az angol (49), a magyar (37), illetve a matematika (31), a biológia (23) és a 
földrajz (21) bizonyult. A legtöbb hallgatót vonzó szakpárok: magyar–történelem 
(15), angol–történelem (12), történelem–hon- és népismeret (10), biológia–kémia 
(9) és történelem–földrajz (8).
A kétciklusú képzés tanári mesterszakjaira 102 nappali és 85 levelező tagozatos hall-
gatót vettünk fel. A legnépszerűbb szakok itt is ugyanazok voltak, mint az osztatlan 
képzésben.
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Az osztatlan tanárképzés egyes szakjainak létszáma (2013–14, nappali tagozat)

Bölcsészettudományi Kar 2013 2014 változás

történelemtanár 31 52 + 21

angoltanár 34 49 + 15

magyartanár 24 37 + 13

hon- és népismeret tanár 3 11 + 8

latintanár 2 2 0

némettanár 19 15 – 4

orosztanár 9 4 – 5

Természettudományi és
Technológiai Kar

matematikatanár 20 31 + 11

biológiatanár 27 23 – 4

földrajztanár 27 21 – 6

fizikatanár 14 7 – 7

kémiatanár 22 15 – 7

Informatikai Kar

informatikatanár 5 7 + 2

könyvtárostanár 5 6 + 1

A kétciklusú tanárképzés egyes szakjainak létszáma (2011–14, nappali tagozat)

Bölcsészettudományi Kar 2011 2012 2013 2014

angoltanár 5 + 5 7 + 4 9 + 8 13 + 6

franciatanár 1 + 1 0 + 2

hon- és népismeret tanár 0 + 1 0 + 1 0 + 2 0 + 2

latintanár 2 + 5 0 + 2

magyartanár 11 + 8 6 + 5 13 + 5 12 + 13

némettanár 1 + 5 6 + 4 3 + 4 8 + 4

orosztanár 0 + 3

pedagógiatanár 0 + 5 4 + 6 1 + 0 1 + 5

történelemtanár 13 + 7 8 + 6 11 + 19 18 + 17

összesen 32 + 36 31 + 29 38 + 41 52 + 53

Természettudományi és
Technológiai Kar

biológiatanár 11 + 3 4 + 1 4 + 1 6 + 1

fizikatanár 0 + 1 1 + 1 0 + 4 2 + 3

földrajztanár 2 + 8 1 + 8 8 + 8 4 + 11

kémiatanár 1 + 2 0 + 1

környezettan-tanár 0 + 1

matematikatanár 6 + 0 7 + 1 6 + 2 6 + 3

összesen 20 + 14 13 + 12 18 + 15 18 + 19

Zeneművészeti Kar

zeneművész-tanár 17 3 10

zenetanár 29 34 18 29

összesen 46 37 28 29

Informatikai Kar

informatikatanár 2 3 6 3

A kétciklusú tanárképzés egyes szakjainak létszáma (2011–14, levelező tagozat)

Bölcsészettudományi Kar 2011 2012 2013 2014

angoltanár 33 22 22 16

franciatanár 1 2

hon- és népismeret tanár 2 3 2 3

magyartanár 6 7 4 3

némettanár 13 4 2 3

orosztanár 1 2

pedagógiatanár 24 5 6 12

történelemtanár 12 5 7 8

összesen 80 46 48 49
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Természettudományi és
Technológiai Kar

biológiatanár 29 14 8 14

fizikatanár 11 5 2 6

földrajztanár 5 2 4 3

kémiatanár 9 1 7 2

környezettan-tanár 4

matematikatanár 15 6 2 4

összesen 73 28 23 29

Zeneművészeti Kar

zenetanár 3 10 7

összesen 3 10 7

Informatikai Kar

informatikatanár 16 3

könyvtárpedagógia 14

összesen 30 3

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről

Állam- és Jogtudományi Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár

Dékánhelyettesek:
•	Gazdasági és külügyi dékánhelyettes: Dr. Bencze Mátyás egyetemi docens 
•	Tudományos, pályázati és fejlesztési dékánhelyettes: Dr. Fézer Tamás egyetemi 

docens
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Szikora Veronika egyetemi docens (2014. szep-

tember 1. – 2015. január 31.)
•	Mb. oktatási dékánhelyettes: Dr. Árva Zsuzsanna egyetemi docens (2015. január 

1. – 2015. július 31.)

Felvételi adatok 
Jogász osztatlan szak nappali tagozat állami ösztöndíjas helyre 3 hallgató, önkölt-
séges helyre 93 hallgató nyert felvételt. Jogász osztatlan szak levelező tagozat állami 
ösztöndíjas helyre 1 hallgató, önköltséges helyre 114 hallgató nyert felvételt. 
Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak nappali tagozat önköltséges 
helyre 1 hallgató nyert felvételt. Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak 
levelező tagozat önköltséges helyre 8 hallgató nyert felvételt.
Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat állami ösztöndíjas helyre 7 hallga-
tó, önköltséges helyre 55 hallgató nyert felvételt. Igazságügyi igazgatási alapszak 
levelező tagozat állami ösztöndíjas helyre 4 hallgató, önköltséges helyre 61 hallgató 
nyert felvételt. Közigazgatás-szervező alapszak nappali tagozat önköltséges helyre 
37 hallgató nyert felvételt. Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat önkölt-
séges helyre 40 hallgató nyert felvételt. Jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat 
állami ösztöndíjas helyre 39 hallgató, önköltséges helyre 3 hallgató nyert felvételt. 
Jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat állami ösztöndíjas helyre 26 hallgató, 
önköltséges helyre 23 hallgató nyert felvételt.
A 2014/2015-ös tanévben karunkra összesen 515 jelentkező nyert felvételt.
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Kitüntetések 
•	Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérme kitüntetést 

kapott: Dr. Kahler Ilona elnök (Debreceni Törvényszék), Dr. Matúz György c. 
egyetemi docens

•	Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáért kitüntetést kapott: Andrási 
Tünde ügyvivő-szakértő, Dr. Csűrös Gabriella egyetemi adjunktus, Dr. Hajnal 
Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Molnár Judit egyetemi adjunktus, Dr. Sipka Péter 
egyetemi tanársegéd, Dr. Tóth-Matolcsi László egyetemi adjunktus

•	Nemzeti Kiválóság Díjban részesült Dr. Szemesi Sándor egyetemi docens
•	 „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült: Gócza Ágnes 

V. évfolyamos joghallgató
•	Domokos Lajos-díjban részesültek: Brunda Anett V. évfolyamos joghallgató, 

Deák Viktória V. évfolyamos joghallgató, Keresztes Gergő Márk V. évfolyamos 
joghallgató, Szabó Zsanett V. évfolyamos joghallgató

•	 „A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele” kitüntetést kapott: 
Veszprémi Anikó ügyvivő-szakértő, Magyar Éva ügyvivő-szakértő, Keresztes 
Gergő Márk V. évfolyamos joghallgató, Gócza Ágnes V. évfolyamos joghallgató

•	 „A Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett” kitüntetésben részesült: Gócza Ágnes 
V. évfolyamos joghallgató

•	 „A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetésben ré-
szesült: Kiss János Márk V. évfolyamos joghallgató, Kuun Aladár V. évfolyamos 
joghallgató

Legkiemelkedőbb hallgatói eredményeink 
•	2015. március 16.: a XII. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszédver-

senyen I. helyezést ért el Bagossy Mária, Fekete Péter Pál és Ferenczy Áron jog-
hallgatókból álló csapat.

•	2015. április 24.: az Országos Munkajogi Perbeszédmondó-versenyen Fekete 
Péter Pál III. legjobb felperes, Szodorai Levente II. legjobb alperes és a Budapest 
Ügyvédi Kamara különdíjasa lett, csapatversenyben III. helyezést ért el Bagossy 
Mária, Fekete Péter Pál és Szodorai Levente.

•	2015. április 30.: az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen Gábri Angéla 
ügyész kategóriában II. helyezést ért el.

•	2015. május 7.: a VI. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny dön-
tőjében Bagossy Mária I. helyezést, Szilágyi Szabolcs III. helyezést ért el, Széles 
Krisztina pedig különdíjban részesült.

•	2015. május 8.: a VII. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Ver-
senyen III. helyezés ért el Pádár Henrietta. 

•	2015. május 8.: a X. Miskolci EU Vándorkupán I. helyezés ért el Besenyei Fru-
zsina, Horváth Henriett, Kuprák József, valamint II. helyezés ért el Kiss Ber-
nadett, Lovas Dóra, Pálinkás Nóra, Szilágyi Dániel.

PhD-védések 
•	2014. december 5.: Dr. Pallagi Anikó: Büntetőpolitika az új évszázad első 

éveiben (témavezető: Dr. Blaskó Béla)
•	2014. december 10.: Dr. Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő bánásmód elvének 

érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban (témavezető: Dr. 
Nádas György)

•	2014. december 17.: Dr. Ficsor Krisztina: A formalista bírói érvelés jogelméleti 
és politikai filozófiai háttere (témavezető: Dr. Bencze Mátyás, társ-témavezető: 
Dr. Szabó Miklós)

•	2015. január 16.: Dr. Papp László: A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szaba-
dalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának tükrében (témavezető: Dr. Balogh Judit)

•	2015. április 10.: Dr. Juhász-Tóth Angéla: The Europeanization of the 
Hungarian National Assembly (témavezető: Dr. Várnay Ernő)

•	2015. április 29.: Dr. Krizsai Anita Kinga: A szociális szolgáltatások szervezé-
sének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből (témavezető: 
Dr. Horváth M. Tamás)

Habilitációs előadások 
•	2014. szeptember 18.: Dr. Gönczi Katalin tudományos munkatárs (Sächsische 

Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)
•	2014. október 15.: Dr. Tóth Gábor Attila egyetemi docens (Alkotmányjogi 

Tanszék)
•	2014. november 26.: Dr. Balogh Judit egyetemi docens (Jogtörténeti Tanszék)
•	2014. december 2.: Dr. Fézer Tamás egyetemi docens (Polgári Jogi Tanszék)
•	2015. május 5.: Dr. Bónis Péter egyetemi adjunktus (Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar)

Tudományos eredmények 
•	2014. szeptember 1. és 2015. június 30. között a következő fontosabb művek 

(monográfia, tanulmánykötet stb.) jelentek meg: 
•	Árva Zsuzsanna: A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenysége. Debreceni 

Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.; 
•	Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Helyi 

önkormányzatok. Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2014.; 
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•	Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Magyar 
Közigazgatási Jog. Általános Rész. Egyetemi tankönyv. 1-2. kötet. Debreceni 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.; 

•	Bányai Orsolya: Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában. DELA 
Könyvkiadó Kft., Debrecen, 2014.; 

•	Elek Balázs – Háger Tamás – Tóth Andrea Noémi (szerk.): Igazság, ideál és 
valóság. Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. DE ÁJK 
Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2014.; 

•	Fodor László: Környezetjog. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.; 
•	Horváth M. Tamás (szerk.): Külön utak. Közfeladatok megoldásai. Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2014.; 
•	Horváth M. Tamás (szerk.): Gyűrűk és sugarak. Mit nyújt egy magyar város? 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2014.; 
•	Kiss Tibor: A haszonbérleti szerződés – a mezőgazdasági haszonbérlet. Buda-

pest, 2014.; 
•	Molnár Judit: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások 

tükrében. Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 2014.; 
•	Fodor László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Német-

országból. Wolter Kluwer – Complex Kiadó, Budapest, 2014.; 
•	Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. 

század első felében. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014.; 
•	Szabó Béla (szerk.): »Ernyedetlen szorgalommal …«: A Debreceni Tudomány-

egyetem jogász professzorai (1914-1949). (Historia Facultatis Iuridicae IV.). 
DE ÁJK, Debrecen, 2014.; 

•	Szabó Béla – Újvári Emese (szerk): Universitas „unius rei”: Tanulmányok a ró-
mai jog és továbbélése köréből. Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskola, Debrecen, 2014.; 

•	Varga Nelli: A fogyasztói pénzügyi lízing. HVGOrac, Budapest, 2014.; 
•	Varju Márton – Várnay Ernő (szerk.): The Law of the European Union in Hun-

gary: Institutions, Processes and the Law. HVG-ORAC, Budapest, 2014.; 
•	Szemesi Sándor: Case-law of the European Court of Human Rights. Lícium-

ART, Debrecen, 2015.;
•	Szabadfalvi József (szerk.): A debreceni jogászképzés kezdetének centenáriuma. 

Debrecen, 2015.; 
•	Fónai Mihály: Joghallgatók – honnan jönnek és hová tartanak? Debreceni 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2015.; 
•	Csűrös Gabriella: Uniós pénzügyek. Az európai integráció fejlődésének pénz-

ügyi jogi vizsgálata. HVG-ORAC, Budapest, 2015.; 
•	Horváth M. Tamás: Magasfeszültség. Városi szolgáltatások. Dialóg Campus Ki-

adó, Budapest – Pécs, 2015.

•	Hallgatóink tudományos eredményei: 2015. március 31. – április 2. között az 
NKE KTK szervezésében zajlottak a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi 
Szekciójának rendezvényei. Díjazottaink: Keresztes Gergő Márk (I. helyezés) 
– konzulense: Dr. Hajnal Zsolt adjunktus; Hutóczki Katalin (II. helyezés) – 
konzulense: Dr. Csűrös Gabriella adjunktus; Szabó Zsófia (II. helyezés) – kon-
zulense: Dr. Szabó Krisztián adjunktus; Ugrai Katalin (II. helyezés) – konzu-
lense: Dr. Hajnal Zsolt adjunktus; Brunda Anett (III. helyezés) – konzulense: 
Dr. Balogh Judit docens; Hadházi Dávid (III. helyezés) – konzulense: Dr. Sipos 
Ferenc tanársegéd; Haraszti Nóra (III. helyezés) – konzulense: Dr. Csűrös Gab-
riella adjunktus; Bagossy Mária (különdíj) – konzulense: Dr. Szemesi Sándor 
docens; Ferenczy Áron (különdíj) – konzulense: Dr. Papp László tanársegéd; 
Kazsamér Katalin (különdíj) – konzulense: Dr. Balázs István egyetemi tanár; Ke-
resztes Gergő Márk (különdíj) – konzulense: Dr. Hajnal Zsolt adjunktus; Kiss 
János Márk (különdíj) – konzulense: Dr. Fézer Tamás docens; Szabó Attila (kü-
löndíj) – konzulense: Dr. Tóth Gábor Attila docens; Gyurkó Brigitta (legjobb 
opponens) – felkészítette: Dr. Papp László tanársegéd; Gaál Szilvia (legjobb op-
ponens) – felkészítette: Dr. Papp László tanársegéd

Előléptetések 
•	Tanársegédi kinevezést kapott: Dr. Becánics Adrienn (Európa-jogi és Nem-

zetközi Jogi Tanszék), Dr. Tóth Andrea Noémi (Büntető Eljárásjogi Tanszék)
•	Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Kovács Ágnes (Jogbölcseleti és Jogszociológiai 

Tanszék), Dr. Valentényi-Szilágyi Bernadett (Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment 
Tanszék)

•	Egyetemi tanári kinevezést kapott: Dr. Balázs István (Közigazgatási Jogi Tanszék)

Oktatás 
•	Az ERASMUS+ hallgatói mobilitás keretei között az őszi szemeszterre 8 beér-

kezett hallgatónk volt: 1 lengyel Wroclawból, 1 szlovák Pozsonyból, 3 román 
Kolozsvárról, 1 román Marosvásárhelyről, 2 spanyol Granadából. A tavaszi fél-
évben bejövő hallgatónk 7 volt: 2 spanyol Granadából, 1 román Bukarestből, 3 
román Kolozsvárról, 1 litván Vilniusból. Mindösszesen 75 ösztöndíjas hónapot 
töltöttek karunkon ebben a szemeszterben.

•	A 2014/15-ös tanév őszi szemeszterében sikeres ERASMUS+ hallgatói pályá-
zattal egy hallgatónk tanult Frankfurtban. Ezen túlmenően második szemesz-
terét tölti egy hallgatónk Wroclawban, egy pedig Granadában.

•	A 2014/15-ös tanévben az ERASMUS+ hallgatói ösztöndíjra (2015/2016-os 
tanév őszi szemeszterére) 8 hallgatónk pályázott (7 jogászhallgató és 1 nappali 
tagozatos PhD hallgató). Hét jelentkező pályázata lett sikeres, így 5-5 hónapra 
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utazhatnak az őszi szemeszterben a megjelölt célegyetemre. Célegyetemek: 
Róma, Würzburg, Wroclaw, Trier, Nizza.

•	Az ERASMUS+ oktatói mobilitás keretei között a tavaszi szemeszterben ka-
runkra érkezett Dr. PhD Sztranyiczki Szilárd Kolozsvárról, és a polgári jog tárgy-
körében tartott magyar nyelven előadást jogászhallgatók számára. Ugyancsak 
vendégünk volt Dr. PhD Vallasek Magdolna Kolozsvárról, aki magyar nyelven 
tartott előadást a munka- és szociális jog tárgykörében PhD- és jogász hallga-
tóknak. Az Erasmus+ nem oktatói mobilitás keretei között karunkra érkezett 
Diana Cirmaciu Nagyváradról.

•	Karunk új ERASMUS+ kapcsolatot tudott létesíteni hallgatói és oktatói mobi-
litásra a Bielystoki Egyetemmel, a Kranji Egyetemmel, valamint a Plzeni Egye-
temmel. Folyamatban van a megállapodás létrehozása a Beneventoi, az Utrechti 
és a Barcelonai Egyetemmel.

•	A Senior Lawyers Program keretében 2014 októberében Prof. William Barrett 
(University of Chicago) látogatott a karra, aki U.S. Business Law címmel 
tartott szabadon választható kurzust a jogász szak és az LLM szak hallgatóinak. 
2015 májusában Prof. Gayle Hyle (University of Law Vegas) Law of American 
Economy címmel kínált kurzust hallgatóinknak. 

•	Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a sportjogi szakokleveles tanácsadó, va-
lamint a sportjogi szakjogász szakirányú továbbképzéseket, melyeken 2015 szep-
temberétől indul meg a képzés.

•	Megtörtén a „Közigazgatás-szervező” alapképzés indítása 2014 szeptemberében.

Kari rendezvények 
•	2015. május 20.: Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatója
•	2014. szeptember 26.: Ezerarcú Jogtudomány – Kutatók éjszakája (Elő alkot-

mányjog – Emberi jogi konfliktusok a YouTube-on címmel alkotmányjogi ke-
rekasztal-beszélgetés filmvetítéssel egybekötve; polgári jogi mintatárgyalás, Bün-
tetőjog a mozivásznon címmel ismert filmjelenetek büntetőjogi minősítése; 
játékos vetélkedők, kiállítások, kvízek.)

•	2014. szeptember 26.: MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport bemutatta 
a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és az Állam- és Jogtudományi Kar 
közötti együttműködés keretében végzett kutatás eredményeit tartalmazó tanul-
mánykötetet

•	2014. október 15.: Doktori Iskola és Alkotmányjogi Tanszék TDK-csoportja 
közös műhelyszemináriumot tartott. Vendégelőadó volt: Sólyom László akadé-
mikus, volt köztársasági elnök

•	2014. október 17.: Vallásszabadság és egyházjog – Az állam egyházjogi szabá-
lyozási feladatai című tudományos konferencia az Állam- és Jogtudományi Kar 
és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem közös szervezésében

•	2014. október 17.: MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport „Külön utak. Köz-
feladatok megoldásai” című kötetének könyvbemutatója

•	2014. november 3.: „The Law of the European Union in Hungary: Institutions, 
Processes and the Law” című, Varju Márton és Várnay Ernő által szerkesztett 
tanulmánykötet bemutatója (az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai 
Gazdasági Jogi Tanszék, a Jean Monnet Centre of Excellence, a DE ÁJK Eu-
rópa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék, valamint az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közös szervezésében Budapesten)

•	2014. november 6-7.: az Állam- és Jogtudományi Kar centenáriumi ünnepsége
•	2014. november 27.: Jogászok, képzés, a professzió mintázatai című kerekasztal 

beszélgetés (a Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszék szervezésében)
•	2014. november 28-29.: How to Measure the Quality of Judicial Reasoning? 

Nemzetközi tudományos konferencia
•	2014. december 11-12.: What is Law for? MetaLawEcon nemzetközi konfe-

rencia
•	2014. december 12.: Útban a bírói meggyőződés felé. A készülő büntetőeljárási 

törvény kodifikációja (a Büntető Eljárásjogi Tanszék szervezésében az Igazságügyi 
Minisztériummal együttműködve)

•	2015. április 10.: Sérelemdíj, gyűlöletbeszéd és közéleti szereplők személyiségi 
jogai – az új Ptk. kihívásai a bírói gyakorlatban című tudományos konferencia

•	2015. április 23.: Kerekasztal-beszélgetés Hajdú Eszter rendezővel az Ítélet Ma-
gyarországon c. film vetítésével egybekötve (az Alkotmányjogi Tanszék, valamint 
a Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék szervezésében)

•	2015. május 20.: az  Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatója
•	2015. május 29. XII. Debreceni Doktorandusz Konferencia
•	2015. június 4.: a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, va-

lamint az Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék keretében előadást tartott ka-
runkon Prof. William R. Slomanson (Thomas Jefferson Law School, San Diego)

•	2015. június 19-július 2. között: a Marton Géza Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola keretében „International environmental law” címmel PhD 
kurzust tartott Prof. Aaron Schwabach (Thomas Jefferson Law School, San 
Diego)

Gazdálkodás 
•	A 2014/2015-es tanévben a kormányzat adminisztratív eszközökkel továbbra is 

korlátozta a jelentkezők körében népszerű osztatlan jogász szakunkra jutó állami 
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ösztöndíjas helyeket és a szakmonopolizálás miatt a kizárólag önköltséges köz-
igazgatási-szervező alapszakunkon is az utolsó évfolyam indult el. Az így kieső 
bevételeket új képzések indításával igyekeztünk pótolni (jogi asszisztens felső-
oktatási szakképzés, igazságügyi igazgatási alapszak, angol nyelvű LLM képzés), 
melyek iránt jelentős az érdeklődés. Sajnálatos módon további új szakok (fo-
gyasztóvédelmi jogi mesterszak, jogvédelmi szakértő mesterszak) indítására nem 
kaptunk engedélyt.

•	A 2014-ben bevezetett új egyetemi költségvetés-számítási mód 2015-ben is ér-
vényesült, ami rendkívül kedvezőtlenül érinteti a kart. Így az előző évekhez ha-
sonló oktatási teljesítmény mellett a karnak 7%-kal kisebb költségvetésből kellett 
gazdálkodni. Ennek következtében meg kellett kezdeni az előző évekből megta-
karított maradvány működési célú felhasználását (PR költségekre és az oktatók 
tudományos előmeneteléhez szükséges konferencia-részvétel támogatására).

•	A 2014/2015-ös tanévben az egyetemi központ, a HÖK és az ÁJK közös finan-
szírozásában lezajlott a kar új épületbe költözése és az épület belső felújítása, 
átalakítása. A 2015. év második félévben kerül sor az épület homlokzatának 
szükségessé vált renoválására, melyre teljes egészében a karnak kell fedezetet biz-
tosítani. 

•	A fenti fejleményekre tekintettel költségvetési mozgásterünk bővítéséhez pá-
lyázati források elnyerése szükséges, melyre egyetemen belüli együttműködéssel 
és támogatással lehet esélyünk. 

Általános Orvostudományi Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Mátyus László egyetemi tanár

Dékánhelyettesek:
•	Általános dékánhelyettes: Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár
•	Tudományos dékánhelyettes: Dr. Virág László egyetemi tanár
•	Klinikai dékánhelyettes: Dr. Nagy Endre egyetemi tanár (2015. február 5-ig)

Oktatás
Végzettek
Az Általános Orvostudományi Karon 2014. június végéig az Általános orvos szakon 
193 magyar és 107 külföldi hallgató végzett. Az osztott képzésben Orvosi Labora-
tóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus (OLKDA) alapszakon 67 hallgató 
vehette át oklevelét. A tanévben a Molekuláris Biológia mesterszakon 24 fő, a Klini-
kai Laboratóriumi Kutató mesterszakon 16 fő, a Táplálkozástudományi mestersza-
kon 13 fő szerzett mesterfokozatot. Az Angol-magyar orvos- és egészségtudományi 
szakfordító szakirányú továbbképzési szakon 7-en, az Egészségügyi menedzsment 
specialista szakirányú továbbképzési szakon 12-en kaptak oklevelet. 

A 2014. szeptember 7-én megrendezett tanévnyitó ünnepségen egyetemünk koráb-
ban végzett orvostan hallgatói között 3 Rubin, 2 Vas, 21 Gyémánt és 80 Aranydip-
loma került kiosztásra az Alma Mater egyetemtől. 

Felvettek
A 2014-es évben a kar osztatlan képzésén az Általános orvos szakra a felvettek szá-
ma a magyar képzésen 219, az angol nyelvű képzésen 315, az osztott képzésen az 
OLKDA szakra felvett hallgatók száma 70 volt. A Molekuláris biológia mestersza-
kon 32-en, a Táplálkozástudományi mesterszakon 12-en kezdhették meg tanulmá-
nyaikat. A 2012-ben indult Klinikai Laboratóriumi Kutató mesterszakra 12 hall-
gató került felvételre. Az Angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító 
szakirányú továbbképzési szakon 7-en kezdték meg tanulmányaikat.
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Kitüntetések, elismerések
•	2014. július 2-án Dr. Lőrincz István Pro Sanitate díjat, Dr. Pfliegler György 

pedig Batthyány-Strattmann László-díjat vehetett át több évtizedes munkája el-
ismeréseként.

•	2014. július 3-án az osztott képzés diplomaosztó ünnepségen Balázs Ervin 
számára a kar Pro Facultate Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő közéleti 
tevékenysége elismeréseként. Balázs Ervin és Bojcsuk Dóra Török József-díjat 
vehetett át kiváló tanulmányi eredménye és tudományos munkája jutalmául. A 
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában végzett munkája elismeré-
seként 8 hallgató kapott elismerő oklevelet. Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat 
javaslatára 5 hallgató vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet közéleti és tudo-
mányos munkája elismeréseként.

•	2014. augusztus 20-ai ünnepségek keretében Dr. Maródi László Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje kitüntetést vehetett át. 

•	2014. szeptember 20-án az orvosavató ünnepségen a kar érdemeik elismeré-
seként Dr. Biró Sándor, Dr. Kollár József, Dr. Maródi László és Dr. Rajnavölgyi 
Éva professzorok számára Pro Facultate díjat és emlékérmet adományozott. Ki-
emelkedő oktató és tudományos munkájuk elismeréseként Dr. Bíró Tamás, Dr. 
Berényi Ervin és Dr. Turchányi Béla az ÁOK Kiváló Oktatója elismerést, 12 
oktató az ÁOK Év Oktatója díjat vehetett át. Az oktatásban végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként Dr. Dombrádi Viktor a Magyar Felsőoktatásért Em-
lékplakett kitüntetésben részesült. Färber Eszter hallgató a Debreceni Egyetem 
Rektora Elismerő Oklevél díjat kapott eredményes munkája elismeréseként. 
Virga József hallgató a Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett kitüntetést nyerte 
el. A kar 13 hallgatója nyerte el a Köztársasági ösztöndíjat a 2014/2015-ös 
tanévre. Gaál Zsuzsanna számára a kar Pro Facultate Iuventutis díjat adomá-
nyozott kiemelkedő közéleti tevékenysége elismeréseként. Gaál Zsuzsanna és 
Zákány Florina Weszprémi-díjat vehetett át kiváló tanulmányi eredménye és 
tudományos munkája jutalmául. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Prog-
ramjában végzett munkája elismeréseként 10 hallgató kapott elismerő oklevelet. 
Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat javaslatára 14 hallgató vehetett át DEHÖK 
Elismerő oklevelet közéleti és tudományos munkája jutalmául.

•	A 2014. november 25-i Doktor- és díszdoktoravató egyetemi tanácsülésen 37-en 
PhD doktori címet szereztek, valamint négyen habilitációs oklevelet vehettek át. 
Dr. Fuxreiter Mónika az Év női kutatója díjat nyerte el, valamint Dr. Erdődi 
Ferenc Pro Cura Ingenii díjat vehetett át Rektor úrtól. A Debreceni Egyetem 
Innovációs díja kitüntetését Dr. Panyi György és Dr. Varga Zoltán számára ítélte 
oda. 

•	A Debreceni Egyetem Aulájában 2014. december 17-én megrendezett átadó 
ünnepségen Prof. Sir Stephen O’Rahilly vehette át a Debrecen Award for 
Molecular Medicine kitüntetést és oklevelet.

•	A 2014. december 14-i orvosdoktor-avató ünnepségen Csípő Tamás számára 
a kar Pro Facultate Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő közéleti tevé-
kenysége elismeréseként. Dr. Fuxreiter Mónika lett a Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Intézet által alapított Bagossi Péter-díj nyertese. Az ÁOK Hallgatói 
Önkormányzat javaslatára 3 hallgató vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet 
közéleti és tudományos munkája elismeréseként. A Debreceni Egyetem Tehet-
séggondozó Programjában végzett munkája jutalmául 2 hallgató kapott elismerő 
oklevelet.

•	2015. március 15-én Dr. Balla József Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitün-
tetésben, Dr. Berta András Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben ré-
szesült.

•	2015. március 25-én került sor a kari díjátadó ünnepségre. A rendezvényen Dr. 
Gergely Lajos emeritus professzor Elischer Gyula-emlékérmet, Dr. Balla György 
professzor úr Fornet Béla-emlékérmet, Dr. Szöllősi János professzor úr Went Ist-
ván-emlékérmet vehetett át.

•	A 2015. június 13-i Doktor- és díszdoktoravató egyetemi tanácsülésen 28-an 
PhD doktori oklevelet vehettek át, valamint a kar 6 oktatója számára habilitációs 
oklevelet nyújtottak át. A Debreceni Egyetem Dr. Kovács László emeritus pro-
fesszor számára a Debreceni Egyetem Díszérme kitüntetést adományozta.

•	2015. június 19-i az orvosdoktor-avató ünnepségen a Kari Tanács döntése 
alapján a kar címzetes egyetemi docensi címet adományozott Dr. Jeszenszky 
Dezső János osztályvezető főorvos számára. Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat 
javaslatára 9 hallgató vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet közéleti és tudo-
mányos munkája jutalmául. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program-
jában végzett munkája elismeréseként Szalmási Orsolya hallgató kapott elismerő 
oklevelet. Dr. Mátyus János Batthyány-Strattmann László-díjat nyert el kiváló 
munkája elismeréseként a Semmelweis Nap alkalmából.
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Bölcsészettudományi Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Papp Klára

Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Forisek Péter 
•	Tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettese: Dr. Keményfi Róbert 
•	Gazdasági és pályázati dékánhelyettes: Dr. Csoba Judit 

Fontosabb változások a kar szervezeti rendjében
2014. szeptember 15. - 2018. június 30. között Dr. Pete László egyetemi docens az 
Idegen Nyelvi és Továbbképzési Központ vezetője.
2014. szeptember 15. - 2015. június 30. között Dr. Nagy Levente főiskolai docens 
lett a Politikatudományi és Szociológiai Intézet megbízott intézetigazgatója.

Humánpolitika
A BTK Kari Tanácsának felterjesztésére tudományos eredményeik alapján a köztár-
sasági elnök új professzorokat nevezett ki a Bölcsészettudományi Karra:
•	Dr. Bárány Attila a Történelmi Intézet,
•	Dr. Pozsony Ferenc a Néprajzi Tanszék,
•	Dr. Rácz István az Angol-Amerikai Intézet,
•	Dr. Szirák Péter a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékegyetemi tanára 

lett. 

Docensi előléptetések a karon:
•	Dr. Csatár Péter (Germanisztikai Intézet),
•	Páskuné dr. Kiss Judit (Pszichológiai Intézet),
•	Dankovicsné dr. Szűcs Olga (Szlavisztikai Intézet), 
•	Dr. Jeney-Tóth Annamária (Történelmi Intézet).

Adjunktusi előléptetések:
•	Dr. Abári Kálmán (Pszichológiai Intézet),
•	Dr. Buzásné ShahrennovaNava-Vanda Szergejevna (Szlavisztikai Intézet),
•	Dr. Bülgözdi Imola (Angol-Amerikai Intézet),
•	Dr. Csató Péter (Angol-Amerikai Intézet),
•	Dr. Márton Sándor (Politikatudományi és Szociológiai Intézet),
•	Dr. Matey Éva (Angol-Amerikai Intézet),

•	Dr. Keszeg Anna (Pszichológiai Intézet),
•	Dr. Szilágyi Zsolt (Történelmi Intézet).

Kitüntetések
•	2014 júliusában Dr. Kertész András akadémikust, a Germanisztikai Intézet 

egyetemi tanárát az Academia Europaea (AE) tagjává választották. Az AE húsz 
szekciója a tudomány valamennyi ágát magában foglalja – a természettudomá-
nyokat, az élettudományokat és a társadalomtudományokat egyaránt. Az AE 
jelenleg több mint háromezer tagot – közöttük Nobel-díjasokat is – számláló 
közösség.

•	Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Budapesti Gazdasági Főiskola 
(BGF) tanévnyitóján, 2014. szeptember 8-án az oktatás érdekében hosszabb 
időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-díjat 
adott át Szaffkó Péter, az Angol-Amerikai Intézet habilitált egyetemi docense ré-
szére.

•	Tiszadada község díszpolgára címet adományozott Tiszadada polgármestere, 
Mizser Zsolt és jegyzője, dr. Bankó-Fenyvesi Henrietta Dr. Ujváry Zoltánnak, 
a Néprajzi Tanszék professor emeritusának 2014. szeptember 26-án. Professzor 
úr a megtiszteltető címet a Holló-kultusz megteremtését, ápolását szolgáló ki-
emelkedő és példás tevékenységéért, tudományos munkásságáért, és a település 
kulturális és művészeti fejlődését szolgáló életművéért kapta.

•	2014. október 2-án Dr. Szaffkó Péter, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi do-
cense Pro Universitate Partium díjat kapott.

•	A Kiváló TDK Szervezői Díjat kapott Dr. Forisek Péter egyetemi docens. A díjat 
azok az intézményi/kari TDT-elnökök, -titkárok, -felelősök és -koordinátorok 
nyerhetik el, akik helyi és/vagy országos szinten kimagasló színvonalú szervezői 
munkát végeznek. A kitüntetéseket október 17-én, a „Fókuszban a tudományos 
műhelymunka” c. rendezvényen adta át Maruzsa Zoltán felsőoktatásért és tu-
dománypolitikáért felelős helyettes államtitkár és Weiszburg Tamás, az OTDT 
általános alelnöke. 

•	Az 1992-ben alapított Gérecz Attila-díjat Áfra János, a Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet PhD hallgatója kapta az etika, az irodalom és a szo-
ciális problémák iránt is érzékeny Glaukóma című 2012-ben megjelent verses-
kötetéért. 

•	Debrecen városának október 23-a alkalmából tartott ünnepi közgyűlésén Dr. 
Bartha Elek, a Néprajzi Tanszék egyetemi tanára Csokonai-díjat kapott.

•	2014. november 19-én Dr. Solymosi László akadémikus Fraknói Vilmos-díjat 
vehetett át a középkori egyháztörténet kutatásában elért munkásságáért.
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•	Ruszista Életműdíjban részesült Dr. Hajnády Zoltán, a Szlavisztikai Intézet ko-
rábbi vezetője, nyugalmazott professzor.

•	Debrecen Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma posztumusz Debrecen Kultúrá-
jáért díjat adományozott Görömbei Andrásnak, Kossuth-díjas magyar irodalom-
történésznek, kritikusnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának.

•	2015. január 29-én Országh László-díjat kapott Dr. Pelyvás Péter nyugalmazott 
egyetemi docens. A kitüntetést kétévente két fő részére ítéli oda a szervezet ku-
ratóriuma. A díjat nemzetközileg elismert, angol nyelven publikáló tudós kap-
hatja, aki méltó képviselője a hazai anglisztikának.

•	A Magyar Szociológiai Társaság a legjobb szociológiai témájú publikációjáért 
adományozandó Polányi Károly-díját, a Terv és piac az oktatásban című tanul-
mányáért (Educatio, 2013/1) Dr. Polónyi Istvánnak, a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó 35 év alatti szociológusok számára alapított Erdei-díjat pedig Dr. Kovács 
Klárának ítélte.

•	Dr. Bényei Tamás egyetemi tanár, az Angol-Amerikai Intézet Brit Kultúra Tan-
székének tanszékvezetője az MTA DAB 2015. évi közgyűlésén DAB Plakett ki-
tüntetésben részesült magas színvonalú tudományos munkásságáért.

•	A Debreceni Egyetem egykori hallgatójának, későbbi díszdoktorának, a Magyar 
Tudományos Akadémia külső tagjának, Petőfi S. Jánosnak az emlékére özvegye, 
az Ethnica Alapítvány keretében, a humán tudományok területén kutató, 40 év 
alatti oktatók és PhD hallgatók számára publikációs díjat hozott létre. Az első 
alkalommal meghirdetett Petőfi S. János Publikációs Díjat február 25-én Takács 
Levente, a DE Történelmi Intézetének adjunktusa vehette át The Social Status 
of Roman Land Surveyors című könyvéért. 

•	A huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb szakértőjeként elért je-
lentős tudományos eredményei, páratlanul gazdag irodalomtudományi és kri-
tikusi életműve, valamint egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként Széche-
nyi-díjat kapott Márkus Béla József Attila-díjas debreceni irodalomtörténész, 
kritikus, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet nyugalmazott egyetemi docense. Az elismerést Áder János köztársasági 
elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök társa-
ságában március 15-én az Országház kupolatermében.

•	2015. április 11-én Dr. Imre László akadémikus, a Magyar Irodalom- és Kul-
túratudományi Intézet professor emeritusa Debrecen Város díszpolgára kitünte-
tésben részesült. 

•	A Nemzeti Kiválósági Program a Konvergencia Régiókban májusi 
zárórendezvényén átadták a Nemzeti Kiválósági Díjakat több kategóriában (ta-

pasztalt oktató-kutatók, doktorjelöltek, doktoranduszok, mesterszakos hall-
gatók), a Debreceni Egyetemről összesen harminckilencen vehették át az el-
ismerést, köztük Dr. Pusztai Gabriella, a Neveléstudományok Intézetének 
egyetemi tanára.

•	Kitüntetéseket ítéltek oda június 26-án a Debreceni Egyetem oktatóinak és hall-
gatóinak az Országos Tudományos Diákköri munkájuk elismeréseképpen. A Ne-
veléstudományok Intézetének főiskolai docense, dr. Juhász Erika a Pedagógiai, 
Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban nyújtott munká-
jáért részesül a kitüntetésben.

Egyetemi kitüntetések
•	A Debreceni Egyetem rektora a tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő telje-

sítményének elismeréseként Pro Cura Ingenii Díjat adományozott Dr. Tóth Va-
léria egyetemi docens részére.

•	2014. november 29-én a Bölcsészettudományi Kar felterjesztésére a Debreceni 
Egyetem díszdoktorává avatták Monika Schwarz-Frieselt, a Berlini Műszaki 
Egyetem nyelvész professzorát, aki a kognitív nyelvészet egyik úttörője, egyúttal 
a német nyelvtudomány kognitivista vonulatának elindítója. Olyan kimagasló 
tudós, aki iránymutatóan képes befolyásolni tudományágának fejlődését. A pro-
fesszor asszonyt 20 éves kutatási együttműködés fűzi a Debreceni Egyetemhez, 
mely egyebek mellett ösztöndíjasok fogadásában és közös publikációk készíté-
sében nyilvánult meg.

•	A 2015. március 15-i ünnepség keretében Kiváló Dolgozó kitüntetésben ré-
szesült Köpösdi Judit, a Történelmi Intézet könyvtárosa és Mezőné Fenyvesi 
Margarita, az Angol-Amerikai Intézet oktatásszervezője. 

•	Rektori Elismerő Oklevelet kapott Dr. Csatár Péter egyetemi docens (Germa-
nisztikai Intézet), Dr. Márton Sándor egyetemi adjunktus (Politikatudományi és 
Szociológiai Intézet), Dr. Puskás István egyetemi adjunktus (Olasz Tanszék) és 
Dr. Tóth Ágoston egyetemi adjunktus (Angol-Amerikai Intézet).

•	A hallgatói szavazatok alapján a 2014/2015-ös tanév legnépszerűbb oktatói Dr. 
Bényei Tamás, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára és Dr. Inántsy-Pap 
Judit, a Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa, kitüntető okleveleiket a 
2015. június 27-i diplomaosztó ünnepségeken vették át. 

•	A 2015. évi nyári diplomaosztó ünnepség keretében Rektori Elismerő Oklevelet 
vettek át Körösparti Péter és Czumbil Krisztián János bölcsész hallgatók, míg 
a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben Buzgó Anita III. éves 
finnugor szakos PhD hallgató részesült. 
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Kari szintű kitüntetések
•	A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnöksége által a Bölcsészet-

tudományi Kar Hallgatói Emlékérem kitüntetésben részesült 2014. szeptember 
10-én Dr. S. Varga Pál akadémikus (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet), Dr. Fenyő Imre egyetemi adjunktus (Neveléstudományok Intézete), 
Szilágyi Katalin intézeti titkár, oktatásszervező (Germanisztikai Intézet) és Takács 
Ibolya könyvtáros (Szlavisztikai Intézet).

•	A Bölcsészettudományi Kar fennállásának 100. évfordulója alkalmából 2014. 
október 8-án ünnepélyes Kari Tanács ülés keretében egy-egy Szilágyi Imre gra-
fikus által készített jubileumi oklevéllel jutalmazta a kar volt és jelenlegi dékán-
jainak, dékánhelyetteseinek, akadémikusainak eddigi kimagasló munkásságát. 

•	A Bölcsészettudományi Kar Emlékérmet kapott:
•	Dr. Abádi Nagy Zoltán professor emeritus (Angol-Amerikai Intézet)
•	Dr. Lenkey Béla nyugalmazott egyetemi docens, a KLTE Baráti Körének 

elnöke
•	Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár (Filozófiai Intézet)
•	Dr. Solymosi László professor emeritus (Történelmi Intézet)
•	Dr. S. Varga Pál akadémikus, egyetemi tanár (Magyar Irodalom- és Kultúratu-

dományi Intézet)

•	A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Elismerő Oklevelet kapott:
•	Dr. Csépes Ildikó egyetemi adjunktus (Angol-Amerikai Intézet)
•	Dr. Goretity József egyetemi docens (Szlavisztikai Intézet)
•	Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár (Neveléstudományok Intézete)
•	Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus (Magyar Nyelvtudományi Intézet)
•	Dr. Regéczi Ildikó egyetemi docens (Szlavisztikai Intézet)

•	A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicséretében részesült:
•	Dr. Engler Ágnes egyetemi adjunktus (Neveléstudományok Intézete)
•	Dr. Fényes Hajnalka egyetemi docens (Politikatudományi és Szociológiai In-

tézet)
•	Dr. Juhász Erika főiskolai docens (Neveléstudományok Intézete)
•	Dr. Kricsfalusi Beatrix egyetemi adjunktus (Germanisztikai Intézet) 
•	Lőrincz Mónika ügyvivő-szakértő (Dékáni Hivatal) 
•	Pásku Gyöngyi ügyvivő-szakértő (Szlavisztikai Intézet) 
•	Somogyi Krisztina ügyvivő-szakértő (Történelmi Intézet) 
•	Szabó Teréz könyvtáros (Angol-Amerikai Intézet) 
•	Várhegyi László ügyvivő (Dékáni Hivatal) 
•	Erdei Orsolya Ágnes hallgató  

•	Rubóczki Babett hallgató  
•	Szücs Szabina hallgató  
•	Tóth Dorina Anna hallgató  
•	Kovács Katalin hallgató  
•	Schrek Katalin hallgató  
•	Haraszti Fanni hallgató  
•	Molnár Dániel hallgató

•	Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Hallgatói Elismerő Oklevelét vette át:
•	 Jóna Janka hallgató
•	Szabó Vivien hallgató
•	Szendi Annamária hallgató 
•	Paczári Viktória hallgató
•	Baráth Anikó hallgató
•	Ábel Nikolett hallgató
•	Kati Balázs hallgató 
•	Czirbik Dávid Róbert hallgató 
•	Mikoly Zoltán hallgató
•	Molnár Mária hallgató
•	Cseh Dániel hallgató 
•	Katona Csete hallgató 
•	Takács Bálint hallgató  
•	Barta Fruzsina hallgató 
•	 Izer Boglárka Noémi hallgató 
•	Biró Vivien hallgató 
•	Loncsák Noémi hallgató 
•	Zámbó Gabriella hallgató

•	Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatóiért díjban részesült:
•	Palincsár Mária ügyvivő-szakértő (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)
•	Szendrei Ákos ügyvivő-szakértő (Dékáni Hivatal)

•	Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének Elismerő Okle-
velét vette át:
•	 Jóna Janka hallgató
•	Kiss Orsolya hallgató
•	Lehrer Nándor hallgató
•	Schmidt Katalin Boglárka hallgató
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•	A Hallgatói Önkormányzatban évek óta nyújtott kiemelkedő munkásságáért 
Bajusz Bernadett hallgató (Politikatudományi és Szociológiai Intézet) a Hall-
gatói Mozgalomért Emlékplakett kitüntetésben részesült 2015. június 27-én.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2015)
A DE BTK helyezett és díjazott hallgatói
Humán Tudományi Szekció (PPKE) – 41 dolgozat a DE BTK-ról:

Név (évfolyam, szak) Tagozat Helyezés Témavezető

Cseh Dániel
(II. történelemtanár–

magyartanár MA)

Magyar gazdaság-, társa-
dalom és életmód a 20. 

században
I. dr. Szilágyi Zsolt

Katona Csete  
(II. történelem MA)

Középkori és újkori egyete-
mes történelem I. dr. Bárány Attila

Takács Bálint  
(I. fordító és tolmács 

MA)
Klasszika filológia II. I. dr. Szabó Edit

Mikoly Zoltán  
(I. német nyelv-, iro-

dalom- és kultúratudo-
mány MA)

Germanisztika II. dr. Kricsfalusi Beatrix

Bihary Gábor  
(II. magyar nyelv és iro-

dalom MA)

A 19. század második felé-
nek magyar irodalma III. dr. Bényei Péter

Erdei Orsolya Ágnes 
(I. amerikanisztika MA)

Amerikai és kanadai iroda-
lom és kultúra III. dr. Németh Lenke

Hegedűs Zoltán  
(I. történelem MA)

Egyetemes történelem 1945 
után III. dr. Barta Róbert

Molnár Mária  
(I. német nyelv-, iro-

dalom- és kultúratudo-
mány MA)

Fordítástudomány III. Tóth Máté

Putnoki Petra  
(I. szlavisztika MA) Orosz irodalom III. dr. Regéczi Ildikó

Szücs Gábor  
(III. történelem–infor-

matika BA)

Magyar gazdaság-, társa-
dalom és életmód a 20. 

században
III. dr. Barta Róbert

Rubóczky Babett 
(II. amerikanisztika 

MA)

Amerikai irodalom és 
kultúra különdíj dr. Németh Lenke

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (DE BTK) 
– 17 dolgozat a DE BTK-ról:

Név (évfolyam, szak) Tagozat Helyezés Témavezető

Barta Fruzsina  
(II. andragógia MA) Felnőttképzés I. dr. Márkus Edina

Izer Boglárka Noémi  
(II. andragógia MA)

Emberi erőforrás tanácsadás 
és felnőttképzés I. dr. Juhász Erika

Farkas Zsolt  
(I. andragógia MA) Közművelődés II. dr. Juhász Erika

Szele Anna Szabina  
(III. pszichológia BA) Általános lélektan 3. II. dr. Kondé Zoltán

Mata Zsuzsanna  
(III. pszichológia BA) Szociálpszichológia 1. III. Molnárné dr. Kovács 

Judit

Zsila Ágnes 
(II. pszichológia MA) Szociálpszichológia 2. III. Bernáth Ágnes, dr. 

Inántsy-Pap Judit

Babinszki Emese (II. 
pszichológia MA) Szociálpszichológia 2. különdíj dr. Balázs Katalin

Deutsch Szilvia Zita (II. 
pszichológia MA) Alkalmazott pszichológia 2. különdíj dr. Medvés Dóra

Horváth Attila (II. tör-
ténelemtanár–magyarta-

nár MA)

Neveléselmélet és nevelés-
filozófia különdíj Barta Szilvia

Szücs Szabina (II. 
andragógia MA) Felnőttképzés különdíj dr. Márkus Edina

Tóth Dorina Anna (I. 
neveléstudomány MA)

Nevelés- és pedagógiatörté-
net, oktatáselmélet különdíj dr. Rébay Magdolna

Társadalomtudományi Szekció (KGRE BTK) – 19 dolgozat a DE BTK-ról:

Név (évfolyam, szak) Tagozat Helyezés Témavezető

Biró Vivien  
(I. kommunikáció és 

méd. MA)

Média- és kommunikáció-
tudomány I. dr. Oláh Szabolcs

Loncsák Noémi  
(II. szociológia BA) Szociológia I. dr. Czibere Ibolya
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Zámbó Gabriella  
(II. szociológia BA)

Szociális munka, szociál-
politika I. Nagy Zita Éva

Balogh Fruzsina  
(II. kommunikáció és 

méd. MA)

Média- és kommunikáció-
tudomány II. dr. Sebestyén Attila

Pálóczi Alexandra  
(I. kommunikáció és 

méd. MA)

Média- és kommunikáció-
tudomány II. dr. Keszeg Anna

Bene Viktória  
(IV. szociális munka 

BA)

Média- és kommunikáció-
tudomány III. dr. Szekeres Melinda

Markos Valéria  
(II. szociológia MA) Szociológia III. dr. Fényes Hajnalka

Név (évfolyam, szak) Helyezés

Pálóczi Alexandra 
(I. kommunikáció és méd. MA)

Budapest Főváros Önkormányzatának 
különdíja

Oktatás
2014 októberében 2997 fő tanult a Bölcsészettudományi Karon. Nappali tagozaton 
2522 fő tanult: alapképzésben (BA) 1698 fő, mesterképzésben 554 fő, tanári mes-
terképzésben 184 fő, osztatlan tanárképzésben 142 fő, felsőoktatási szakképzésben 
104 fő.
A levelező tagozaton 475 fő tanult: alapképzésben (BA) 185 fő, mesterképzésben 
(MA) 94 fő, tanári mesterképzésben 49 fő, szakirányú továbbképzésben 183 fő.

A kar szervezete, szakok, képzések:
A kart intézetek és azokat nem önálló tanszékek alkotják, az intézetek mellett önálló 
tanszékek is vannak. 
Az intézetek és azok tanszékeinek a felépítése a következő: 
•	Angol-Amerikai Intézet, ezen belül Brit Kultúra nem önálló Tanszék, Angol 

Nyelvészeti nem önálló Tanszék, Észak-Amerikai nem önálló Tanszék; 
•	Filozófia Intézet, ezen belül Esztétika és Etika nem önálló Tanszék, Filozófia 

nem önálló Tanszék; 
•	Germanisztikai Intézet, ezen belül Német Nyelvű Irodalmak nem önálló Tan-

széke, Német Nyelvészeti nem önálló Tanszék;
•	Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; 
•	Magyar Nyelvtudományi Intézet, ezen belül Finnugor Nyelvtudományi nem 

önálló Tanszék, Magyar Nyelvtudományi nem önálló Tanszék; 

•	Neveléstudományok Intézete, ezen beül Andragógia Tanszék, Pedagógia 
Tanszék; 

•	Politikatudományi és Szociológiai Intézet, ezen belül Politikatudományi Tanszék, 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék; 

•	Pszichológiai Intézet, ezen belül Általános Pszichológiai nem önálló Tanszék, 
Klinikai és Személyiség-pszichológiai nem önálló Tanszék, Pedagógiai Pszicho-
lógiai nem önálló Tanszék, Szociál- és Munkapszichológiai nem önálló Tanszék; 

•	Szlavisztikai Intézet,  
•	Történelmi Intézet, ezen belül Egyetemes Történeti nem önálló Tanszék, Klasz-

szika-filológiai és Ókortörténeti nem önálló Tanszék, Középkori, Koraújkori 
Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék, Modernkori Magyar 
Történeti nem önálló Tanszék. 

Az Önálló Tanszékek a következők: 
•	Francia Tanszék;
•	Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; 
•	Néderlandisztika Tanszék; 
•	Néprajzi Tanszék; 
•	Olasz Tanszék. 
Nem önálló tanszék: 
•	Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.

Az intézetek és tanszékek mellett működik az Idegen Nyelvi és Továbbképzési 
Központ.

Alapképzés (BA)
Az alapképzés nappali és levelező tagozatára felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben:

ANÁ = alapképzés, nappali, állami finanszírozású
ANK = alapképzés, nappali, költségtérítéses
ALK = alapképzés, levelező, költségtérítéses
PONTHATÁR = első oszlop: ANÁ; második oszlop: ANK 

NAPPALI TAGOZAT ANÁ ANK PONTHATÁR ÖSSZ.

andragógia 1 8 430 292 9

anglisztika 89 5 363 363 94

germanisztika/néderlandisztika 15 1 268 268 16

germanisztika/német 50 3 284 284 53

kommunikáció és médiatud. 0 27 455 261 27
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magyar 24 1 302 302 25

néprajz 4 4 264 264 8

pedagógia 5 0 334 334 5

politológia 42 2 262 262 44

pszichológia 68 2 425 425 70

romanisztika/francia 6 1 273 273 7

romanisztika/olasz 21 2 310 310 23

szabad bölcsészet 27 1 263 263 28

szlavisztika/orosz 21 0 260 260 21

szociális munka 14 1 288 288 15

szociológia 42 1 308 308 43

történelem 40 2 265 265 42

összesen 469 61 520

LEVELEZŐ TAGOZAT PONTH. ALK

andragógia n.i. 0

anglisztika n.i. 0

germanisztika/néderlandisztika n.i. 0

germanisztika/német n.i. 0

kommunikáció és médiatud. n.i. 0

magyar n.i. 0

néprajz n.i. 0

pedagógia n.i. 0

politológia n.i. 0

pszichológia 264 34

romanisztika/francia n.i. 0

szabad bölcsészet n.i. 0

szlavisztika/orosz n.i. 0

szociális munka n.i. 0

szociológia n.i. 0

történelem n.i. 0

összesen 34

Diszciplináris mesterképzés (DMA)
Jelenleg 20 szakunk van akkreditálva, 2014-ben a 20 akkreditált szakunk közül 16 
mesterszakon indult meg a képzés.

A mesterképzésre felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben:
MNÁ = mesterképzés, nappali, állami finanszírozású  
MNK = mesterképzés, nappali, költségtérítéses
MLÁ = mesterképzés, levelező, állami finanszírozású  
MLK = mesterképzés, levelező, költségtérítéses
PONTHATÁR = első oszlop: MNÁ; második oszlop: MNK

NAPPALI TAGOZAT MNÁ MNK PONTHATÁR ÖSSZ.

amerikanisztika 10 0 84 n.i. 10

andragógia 8 0 86 n.i. 8

anglisztika 21 0 78 n.i. 21

digitális bölcsészet 0 0 n.i. n.i. 0

esztétika 0 0 n.i. n.i. 0

filozófia 7 1 83 90 8

finnugrisztika 11 0 80 n.i. 11

fordító és tolmács 28 4 62 50 32

hungarológia 0 0 n.i. n.i. 0

klasszika-filológia 0 0 n.i. n.i. 0

kommunikáció és médiatud. 20 0 69 n.i. 20

magyar nyelv és irodalom 10 0 80 n.i. 10

neveléstudomány 9 0 80 n.i. 9

német nyelv, irodalom, kultúra 7 0 84 n.i. 7

néprajz 13 3 84 86 16
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pszichológia 29 1 80 84 30

szlavisztika 5 0 59 n.i. 5

szociálpolitika 3 1 81 n.i. 4

szociológia 10 1 87 86 11

történelem 7 2 65 64 9

összesen 198 13 211

LEVELEZŐ TAGOZAT PONTH. MLK

amerikanisztika n.i. 0

andragógia n.i. 0

anglisztika n.i. 0

digitális bölcsészet n.i. 0

esztétika n.i. 0

filozófia n.i. 0

fordító és tolmács n.i. 0

kommunikáció és méd. tud. n.i. 0

magyar nyelv és irodalom n.i. 0

neveléstudomány 62 4

német nyelv, irod. és kult. n.i. 0

néprajz n.i. 0

pszichológia 83 10

szlavisztika n.i. 0

szociálpolitika 83 5

szociológia n.i. 0

történelem n.i. 0

összesen 10

Tanári mesterképzés és osztatlan tanárképzés 
A kétciklusú tanári mesterképzésben és a 2013 szeptembere óta működő osztatlan 
tanárképzésben is indítottunk szakokat. A kétciklusú tanári mesterképzésben 10 

tudományterületen, az osztatlan tanárképzésben 7 tudományterületen biztosítja ka-
runk a tanári képesítés megszerzését, 2014-ben sikeresen akkreditáltuk az erkölcs-
tan- és etikatanár, a francia nyelv és kultúra tanára, a holland nyelv és kultúra tanára 
és a közösségi művelődés tanára osztatlan tanárszakokat.

A tanári mesterképzésre felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben: 
NAPPALI TAGOZAT 1. szak PONTHATÁR 2. szak

angoltanár 14 68 6

franciatanár 0 93 2

hon- és népismeret 0 78 2

latintanár 0 n.i. 0

lengyeltanár 0 n.i. 0

magyartanár 13 66 14

némettanár 8 74 4

orosztanár 0 90 3

pedagógiatanár 1 66 5

történelemtanár 19 66 17

összesen 55 53

LEVELEZŐ TAGOZAT MLÁ MLK PONTHATÁR ÖSSZ.

angoltanár 13 5 67 76 18

franciatanár 2 3 87 50 5

hon- és népismeret 2 2 73 50 4

lengyeltanár 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár 1 2 76 76 3

némettanár 1 2 50 75 3

orosztanár 2 0 80 n.i. 2

pedagógiatanár 10 4 50 50 14

történelemtanár 7 1 78 78 8

összesen 38 19 57
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Osztatlan tanárképzés
ONA = osztatlan, nappali, állami finanszírozású
ONK = osztatlan, nappali, költségtérítéses
PONTHATÁR = első oszlop: ONA; második oszlop: ONK

NAPPALI TAGOZAT ONÁ ONK PONTHATÁR ÖSSZ.

angol nyelv és kultúra tanára; biológia-
tanár (egészségtan)

5 0 299 n.i. 5

angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok)

1 0 342 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; földrajz-
tanár

2 0 294 n.i. 2

angol nyelv és kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár

1 0 376 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; informa-
tikatanár

5 0 308 n.i. 5

angol nyelv és kultúra tanára; kémiata-
nár

1 0 370 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; 
könyvtárostanár

0 0 n.i. n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára; magyar-
tanár

11 0 318 n.i. 11

angol nyelv és kultúra tanára; matema-
tikatanár

5 0 345 n.i. 5

angol nyelv és kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra tanára

3 0 385 n.i. 3

angol nyelv és kultúra tanára; történe-
lemtanár és állampolgársági ismeretek 
tanára

12 0 350 n.i. 12

magyartanár; hon- és népismerettanár 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; könyvtárostanár 4 0 301 n.i. 4

magyartanár; matematikatanár 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; német nyelv és kultúra 
tanára

3 0 353 n.i. 3

magyartanár; történelemtanár és állam-
polgársági ismeretek tanára

15 0 292 n.i. 15

német nyelv és kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár

0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
könyvtárostanár

1 0 378 n.i. 1

német nyelv és kultúra tanára; történe-
lemtanár és állampolgársági ismeretek 
tanára

4 0 262 n.i. 4

történelemtanár és állampolgársági is-
meretek tanára; hon- és népismerettanár

10 0 305 n.i. 10

történelemtanár és állampolgársági is-
meretek tanára; könyvtárostanár

1 0 352 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv 
és kultúra tanára

0 0 n.i. n.i. 6

angol nyelv és kultúra tanára; orosz 
nyelv és kultúra tanára

3 0 348 n.i. 3

magyartanár; latin nyelv és kultúra ta-
nára

1 0 348 n.i. 1

magyartanár; orosz nyelv és kultúra 
tanára

0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; latin 
nyelv és kultúra tanára

0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; orosz 
nyelv és kultúra tanára

0 0 n.i. n.i. 0

történelemtanár és állampolgársági is-
meretek tanára; latin nyelv és kultúra 
tanára

0 0 n.i. n.i. 0

történelemtanár és állampolgársági is-
meretek tanára; orosz nyelv és kultúra 
tanára

1 0 304. n.i. 1

összesen 89 0 89

Szakirányú továbbképzésben 85-an végeztek 2015-ben.
Pedagógus szakvizsgát tettek 63-an, Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordí-
tó 6 fő, Európa-tanulmányok 1 fő és Mentálhigiéné szakon 15 fő végzett.
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Felsőoktatási szakképzés (FOSZK)
2015-ben 16 fő vehetett át oklevelet kommunikáció és média, 7 fő szociális és ifjú-
sági munka szakon. 
Felsőoktatási szakképzésre felvettek létszáma a múlt évben:

NAPPALI TAGOZAT PONTH. ÖSSZ

Kommunikáció és média (Kommunikátor) 224 29

Kommunikáció és média (Moderátor) 242 17

Szociális és ifjúsági munka (Ifjúság segítő) 222 11

Szociális és ifjúsági munka
(Szociális munka)

224 12

LEVELEZŐ TAGOZAT

Kommunikáció és média (Kommunikátor) 236 13

Szakirányú továbbképzés (SzTK)
•	Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító
•	Angol-magyar társadalomtudományi szakfordító 
•	Fejlesztéspolitikai szakreferens 
•	Felnőttképzési szervező 
•	Gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens 
•	Közép-európai szakreferens német nyelven 
•	Kulturális animáció 
•	Kulturális és európai uniós szakfordító 
•	Mentálhigiéné 
•	Művelődésszervező
•	Német-magyar bölcsészettudományi szakfordító 
•	Német nyelvű kommunikációs- és információs technológia 
•	Önkormányzati szakpolitikai ismeretek  
•	Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó 
•	Vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése 
•	Referens és fordító szakirányú továbbképzési szakok 
•	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 
•	Referens és fordító
•	Pedagógus szakvizsga (etika, 19–20. századi filozófia, francia, hon-és népismeret, 

latin, magyar nyelv és irodalom, német, történelem, vallástudomány, mérés-ér-
tékelés, vezetőtanári, mentálhigiéné, tehetségfejlesztés-tehetséggondozás, gyakor-
latvezető mentortanár specializáció)

Felsőfokú szakképzés
2015-ben már megszűnt a szak, csak két a képzésben lemaradt hallgató volt még.
A hallgatók összes létszáma: idegennyelvi kommunikátor 2 fő
A felsőfokú szakképzés helyét a felsőoktatási szakképzés vette át 2013. szeptember-
től új szakokkal: Kommunikáció és média, valamint Szociális és ifjúsági munka.

Felsőoktatási Szakképzés
2013 szeptemberében indultak az első évfolyamok Kommunikáció és média, vala-
mint Szociális és ifjúsági munka szakon, több szakirányon. A képzés egy országosan 
is új struktúra szerint épül fel. 3 félév erős gyakorlati oktatást 1 félév külső szakmai 
gyakorlat követ. A képzés oklevéllel zárul (level 5-ös szintű), de diplomát nem ad. 
Ebben az évben tett záróvizsgát az első évfolyam. Szomorú hír, hogy előreláthatóan 
2015 szeptemberében indul utoljára a szak, aztán rendeleti változás miatt megszű-
nik.
A végzettek azonos szakra történő felvételi esetén beszámíthatják tanulmányaikat 
90 kredit értékben, mivel a képzés a BA-ra épül.

Kommunikáció és média szakirányai létszámmal:
•	Kommunikátor 45 fő nappali, 12 fő levelező
•	Moderátor 25 fő
Szociális és ifjúsági munka szakirányai létszámmal:
•	 Ifjúság segítő 12 fő
•	Szociális munka 21 fő
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A BTK SZAKSTRUKTÚRÁJA 

BA Diszciplináris MA Tanári MA Osztatlan tanár

andragógia andragógia közösségi művelő-
dés tanára

anglisztika
anglisztika angoltanár angol nyelv és kul-

túra tanára

amerikanisztika

germanisztika / 
német német némettanár német nyelv és kul-

túra tanára

germanisztika / 
néderlandisztika

holland nyelv és 
kultúra tanára

kommunikáció és 
médiatudomány

kommunikáció és 
médiatud.

magyar
magyar magyartanár magyartanár

finnugor

néprajz néprajz nép- és honismeret 
tanár

nép- és honismeret 
tanár

ókori nyelvek és 
kultúrák latin latintanár latin nyelv és kul-

túra tanára

pedagógia neveléstudomány pedagógiatanár

politológia

pszichológia pszichológia

romanisztika / 
francia franciatanár francia nyelv és 

kultúra tanára

romanisztika / 
olasz

szabad bölcsészet
filozófia erkölcstan- és eti-

katanáresztétika

szlavisztika / orosz szlavisztika orosztanár orosz nyelv és kul-
túra tanára

szociális munka szociálpolitika

szociológia szociológia

történelem történelem történelemtanár
történelemtanár 

és állampolgársági 
ismeretek tanára

digitális bölcsészet

fordító és tolmács

hungarológia

Doktori képzés
A tudományterületen működő doktori iskolák képzéseiben összesen nyolc tu-
dományban (irodalomtudományok, nyelvtudományok, filozófia, pszichológia, 
szociológia, neveléstudományok, történelem, néprajz) szerezhető PhD fokozat. 
A 2015/2016-os tanévre előirányzott államilag támogatott felvételi keretszámok 
a tavaly 30 főhöz képest nem változtak. A doktori iskolák működését rendkívüli 
mértékben megnehezítette, hogy forrásaik nagy részéről kénytelenek az egyetem 
anyagi helyzete miatt lemondani. A bölcsészettudományi doktori képzésekben a 
2014/2015-ös tanévben összesen 192 hallgató vett részt.

Megnevezés ÖsztÖndíjas képzés
ÖnkÖltséges 

képzés

nyelvtudoMányok dI

Modern nyelvészet 15 5

Általános és alkalmazott nyelvészet 3 0

Magyar és finnugor nyelvészet 1 0

IrodaloMtudoMányok dI

Magyar és összehas. Irodalom 21 6

Angol-amerikai irodalom 10 2

HuMán tudoMányok dI

Filozófia 6 6

Neveléstudomány 8 24

Pszichológia 4 7

Szociológia 4 10

tÖrténelMI és néprajzI dI

Történelem 32 9

Néprajz 13 6

Összesen 117 75
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A bölcsészettudományokból a 2014/2015-ös tanévben összesen 24 fő szerzett dok-
tori fokozatot, doktori iskolánként az alábbi megosztásban:
 Nyelvtudományok: 1
 Irodalomtudományok: 10
 Humán tudományok: 11
 Történelmi és Néprajzi tudományok: 2

Habilitációs előadások
2014. szeptember 12.: Dr. Lévai Csaba egyetemi docens (Történelmi Intézet)
2014. december 18.: Dr. Regéczi Ildikó egyetemi docens (Szlavisztikai Intézet)
2015. április 1.: Dr. Bényei Péter egyetemi adjunktus (Magyar Irodalom- és Kultú-
ratudományi Intézet)
2015. május 11.: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus (Magyar Nyelvtudományi 
Intézet)

Tudományos rendezvények
2014. szeptember
•	2014. szeptember 11.: Egyetemtörténeti Miniszimpózium (Történelmi Intézet) 

2014. szeptember 17.: A Nagy Háború és emlékezete c. konferencia (Történelmi 
Intézet)

•	2014. szeptember 17.: A falu és a vidék kapcsolatrendszere c. konferencia (Az 
MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztálya és az MTA Debreceni 
Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága)

•	2014. szeptember 20.: CentralEuropeansoverseas: Travel, Migration, and War 
(The World War I Experience) c. konferencia (Angol-Amerikai Intézet)

•	2014. szeptember 23.: Gyertyagyújtás dr. Varró Gabriella és férje, Puskás Árpád 
emlékére (Angol-Amerikai Intézet)

•	2014. szeptember 26.: Kutatók Éjszakája 2014 (Debreceni Egyetem – BTK)
•	2014. szeptember 27.: Bereményi Géza művészete c. konferencia (Filozófia In-

tézet)
•	2014. szeptember 29.: Az orosz nyelv hete (Szlavisztikai Intézet)

2014. október
•	2014. október 1-4.: Közel-Kelet Európai Felnőttképzési Konferencia (Neveléstu-

dományok Intézete)
•	2014. október 2.: Az Angol-Amerikai Intézet a kanadai stúdiumok megkez-

désének 30. évfordulóját ünnepelte; egy hetes kiállítást  nyitottak meg The 
Canadian North through Hungarian Eyes címmel (Angol-Amerikai Intézet)

•	2014. október 7. - november 11. BTK 100 - Hagyomány és megújulás c. k i á l -
lítás (DE BTK)

•	2014. október 8-9.: Debrecen University Symposium 2014 - A kulturális 
örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században c. konferencia 12 
szekcióban (DE BTK)

•	2014. október 8-22.: VI. Egyetemi Művészeti Tárlat c. kiállítás (DE BTK, KLTE 
Baráti Köre)

•	2014. október 12.: Díszoklevél-átadó ünnepség, jubileumi diplomaosztó (DE 
BTK)

•	2014. október 15.: Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938-1948)  
c. könyv bemutatója (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)

•	2014. október 15.: Michael Kumpfmüller: Die Herrlichkeit des Lebens – 
könyvbemutató (Germanisztikai Intézet)

•	2014. október 15.: 1944 előzményei, avagy a holokauszt legnagyobb szabású de-
portálásának evolúciója c. előadás és kiállítás (Történelmi Intézet)

•	2014. október 15-31.: A magyar-osztrák határnyitás 25. évfordulója - évforduló, 
kiállítás, kerekasztal-beszélgetés (DE, Történelmi Intézet, Germanisztikai In-
tézet, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Kommunikáció- és Mé-
diatudományi Tanszék, Alumni Központ, DEENK)

•	2014. október 16.: „Magyarország a középkori Európában” - bemutatkozó 
előadás (MTA Lendület Kutatócsoport)

•	2014. október 16-18.: Debreceni Egyetemi Színjátszó Találkozó II. (Angol-
Amerikai Intézet)

•	2014. október 20-21.: Voronyezsi Állami Egyetem oktatóinak, Tamara Gyakova, 
(kulturológus) és Dmitrij Gyakov (történész, újságíró) előadásai (Szlavisztikai 
Intézet; Történelmi Intézet)

•	2014. október 27.: Dr. Matthew Lungerhausen nyílt angol nyelvű előadása (Po-
litikatudományi Tanszék) 

2014. november
•	2014. november 5-7.: Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkal-

mából (Történelmi Intézet)
•	2014. november 5.: Előadás a Radnóti-emléknap alkalmából (Történelmi In-

tézet)
•	2014. november 6. : Kultúra – Örökség – Hagyomány című szakmai, mód-

szertani workshop (Néprajz Tanszék) 
•	2014. november 6.: Nádasdy Ádám: A (dráma)fordító hat problémája című elő-

adása a fordítás tudományáról (Angol-Amerikai Intézet)
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•	2014. november 6-7.: Fordítói workshop és felolvasás Kajtár Mária műfordítóval 
(Germanisztikai Intézet)

•	2014. november 6-8.: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia (Nevelés-
tudományok Intézete)

•	2014. november 6.: Előadások „A demokratikus deficit” témakörben (Politika-
tudományi Tanszék) 

•	2014. november 7.: Katolikus és protestáns mártírértelmezések a kora újkorban 
c. konferencia (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

•	2014. november 7-8.: 10 éves a DEPOLIT Egyesület - Jubileumi konferencia 
(Politikatudományi Tanszék) 

•	2014. november 10. Bring Color into your Studies and Share the Joy of Art 
with the Fans of American Art c. előadás (Angol-Amerikai Intézet) 

•	2014. november 10-13.: Pszichológus szakhét (Pszichológiai Intézet)
•	2014. november 13-14.: „Csataképek, életképek, emlékképek: Az első világ-

háború emlékezete az irodalomban, a művészetekben és a mindennapok kultú-
rájában” c. konferencia és kiállítás (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi In-
tézet, Néprajzi Tanszék, Politikatudományi Tanszék)

•	2014. november 13-14.: Nemzetközi Historiográfiai Konferencia (Történelmi 
Intézet)

•	2014.november 14.: Szaktárnet módszertani workshop, online fórum kialakítása 
némettanároknak (DaF-PORTAL) (Germanisztikai Intézet)

•	2014. november 15.: Zajkonferencia (Filozófia Intézet)
•	2014. november 18.: Professzori bemutatkozó előadások: Dr. Tegyey Gabriella, 

Dr. Rácz István, Dr. Pozsony Ferenc, Dr. Szirák Péter (DE BTK)
•	2014. november 18.: Előadás 1956-os anyagokról (Történelmi Intézet, 

DETHE) 
•	2014. november 19.: Ne hagyjátok... az iskolát című filmbemutató és tudo-

mányos ülés (Neveléstudományok Intézete)
•	2014. november 20.: Periféria vagy ütközőzóna? Kelet-Európa 1989 után c. 

előadás, könyvbemutató (Történelmi Intézet)
•	2014. november 20.: Könyvbemutató a labdarúgás történetéről (Történelmi In-

tézet)
•	2014. november 21.: Imre László köszöntése 70. születésnapja alkalmából 

(Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
•	2014. november 26.: AB INBev sörgyártó vállalat cégbemutató előadást tartott 

(Angol-Amerikai Intézet)
•	2014. november 26.: Kiss Árpád-, Karácsony Sándor-gyűjtemény szimpózium 

(Neveléstudományok Intézete)

•	2014. november 27.: Az erdélyi fejedelemségkori társadalomtörténeti kutatások 
újabb eredményei és irányai c. műhelykonferencia (Történelmi Intézet)

•	2014. november 27-28.: Időszemlélet és jövőkép a görög és római gondolko-
dásban c. konferencia (Történelmi Intézet)

•	2014. november 28.: Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel díszdoktori székfoglaló 
előadása

2014. december
•	2014. december 1-4.: Angol szakhét (Angol-Amerikai Intézet)
•	2014. december 5.: XXI. századi városi kihívások c. konferencia (Politikatudo-

mányi és Szociológiai Intézet)
•	2014. december 8.: Alekszej Gromiko előadása (Szlavisztikai Intézet)
•	2014. december 9.: Lapis József: Líra 2.0 c. kötet bemutatója (Magyar Iro-

dalom- és Kultúratudományi Intézet)
•	2014. december 11.: Glenn Patterson felolvasása (Angol-Amerikai Intézet)
•	2014. december11.: Hálózatok, terjedés, akkulturáció (Az európai tömegkultúra 

születése) c. konferencia (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) 
•	2014. december 12-13.:Tér, hatalom és szubjektivitás viszonyai a magyar 

filmben c. konferencia (Angol-Amerikai Intézet)
•	2014. december 16-17.: K.A.K. (Karácsonyi Ajándékkészítés) - kézműves foglal-

kozás (Néprajz Tanszék)

2015. január
•	2015. január 12.: Seres Attila (Moszkvai Magyar Levéltári Intézet): “Tambov 

presszó - Tolna szálló. A magyar-szovjet testvértelepülési kapcsolatok főbb kér-
dései a szocializmus idején” c. előadás (Történelmi Intézet)

•	2015. január 22.: Iskolai konfliktus tudásközpont c. konferencia (Neveléstudo-
mányok Intézete)

•	2015. január 29-31.: Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE) 12. konferenciája 
(Angol-Amerikai Intézet)

2015. február
•	2015. február 6.: In memoriam Görömbei András - díjátadó, könyvbemutató, 

emlékülés (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
•	2015. február 11-13.: Multimodalcommunication: resources and application c. 

workshop (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) 
•	2015. február 13.: A szégyen megjelenési formái, történetisége és elméleti meg-

közelítései c. workshop (interdiszciplináris)
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•	2015. február 24.: T. Kiss Tamás - Tibori Tímea: Az önépítés útjai. Durkó 
Mátyás munkássága c. könyvbemutató

•	2015. február 25.: MTA-DE Lendület kutatócsoport könyvbemutatója: 
„Priskosréthór töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában” 
Szerk: Szebelédi Zsolt; E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában (Történelmi 
Intézet)

•	2015. február 27.-március 1. Síkfőkúti műhelytalálkozó (Angol-Amerikai In-
tézet)

2015. március
•	2015. március 4.: Olasz egyetemi tájékoztató (Olasz Tanszék)
•	2015. március 4-5.: Nyílt előadások: Marcel den Dikken: The trouble with 

subjects: An inquiry in two parts; Bácskai-Atkári Júlia - Dékány Éva: A vo-
natkozó névmások története az óangolban és az ómagyarban (Angol-Amerikai 
Intézet)

•	2015. március 5.: Nyiss Északra - Finnugor nyílt nap (Magyar Nyelvtudományi 
Intézet)

•	2015. március 6-7.: 100 éves a finn- és finnugoroktatás Debrecenben c. konfe-
rencia (Magyar Nyelvtudományi Intézet)

•	2015. március 13.: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyaror-
szágon és Európában c. könyvbemutató (Történelmi Intézet)

•	2015. március 19.: Lesung von Katja Petrowskaja, aus dem Roman: Viel leicht 
Esther – felolvasás (Germanisztikai Intézet)

•	2015. március 20.: Kovács Ilona műfordító előadása (Francia Tanszék)
•	2015. március 20.: Doktorandusz konferencia (DE Humán Tudományok 

Doktori Iskola Szociológia ésTársadalompolitika Doktori program)
•	2015. március 20.: Jótékonysági gála az Igazgyöngy Alapítvány javára – koncert 

(Germanisztikai Intézet, Wáli István Szakkollégium, Romadok)
•	2015. március 21.: Jótékonysági hangverseny az Igazgyöngy Alapítvány meg-

mentésére – koncert (Germanisztikai Intézet, Zeneművészeti Kar, Romadok)
•	2015. március 21., 28.: A 21. század kihívásai az angoltanárok számára – to-

vábbképzés (Angol-Amerikai Intézet)
•	2015. március 24.: Francia nyelvű színházi előadás (Francia Tanszék)
•	2015. március 25.: Fiatal Irodalmárok Fóruma c. konferencia (Magyar Iro-

dalom- és Kultúratudományi Intézet)
•	2015. március 25.: International PotluckParty - csoportépítő rendezvény (An-

gol-Amerikai Intézet)
•	2015. március 25.: Ösztöndíjprogram-ismertető (Angol-Amerikai Intézet)
•	2015. március 30. - április 1.: Húsvéti Ajándék Készítése (Néprajz Tanszék)

•	2015. március 31.: Pierre Dufief előadása (Université de Paris-Nanterre) 
(Francia Tanszék)

2015. április
•	2015. április 1.: Csak még egy kérdés - a Szent Szövetség korszakáról c. kerek-

asztal-beszélgetés (Történelmi Intézet)
•	2015.április 1.: Anne-Simone Dufief (Université d’Angers) La nouvelle en 

France au XIX e siècle c. előadása (Francia Tanszék)
•	2015. április 1.: Anne-Simone Dufief (Université d’Angers) Alphonse Daudet: 

Lettres de monmoulin c. előadása (Francia Tanszék)
•	2015. április 3.: A vidék társadalmi integrációja c. konferencia (Politikatudo-

mányi és Szociológiai Intézet)
•	2015. április 1-9.: „Málenkij robot” – A kárpátaljai magyarok 1944-es depor-

tálása c. kiállítás (Történelmi Intézet) 
•	2015. április 9.: Germanista szakhét (Germanisztikai Intézet)
•	2015. április 9.: Jugendforscht. Tudományos hallgatói konferencia (Germanisz-

tikai Intézet)
•	2015. április 10.: Húsvéti műhelytalálkozó (Angol-Amerikai Intézet)
•	2015. április 10-11.: The Jagielloniansin Europe: Dynastic Diplomacy and 

Foreign Relations c. konferencia (Történelmi Intézet - MTA Lendület kutató-
csoport)

•	2015. április 11.: A 21. század kihívásai az angoltanárok számára –továbbképzés 
(Angol-Amerikai Intézet)

•	2015. április 15-17.: XXXII. OTDK 13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai 
és Könyvtártudományi Szekciójának megrendezése (Neveléstudományok In-
tézete) 

•	2015. április 16-18.: V. Szociológus Hallgatói Találkozó (Szociológia és Szociál-
politika Tanszék)

•	2015. április 20-23.: Angolszakhét (Angol-Amerikai Intézet)
•	2015. április 21.: Református és katolikus kultúra a kora újkorban c. könyvbe-

mutató (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
•	2015. április 24.: PoetrySlamWorkshop (Germanisztikai Intézet)
•	2015. április 27.: Lesung von Karin Peschka aus dem Roman: „Watschenmann“ 

- felolvasás, könyvbemutató (Germanisztikai Intézet)
•	2015. április 28.: Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori 

Máramarosban kötet bemutatója (Történelmi Intézet) 

2015. május
•	2015. május 4-6.: Történelem szakhét (Történelmi Intézet) 
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•	2015. május 4-6.: Média Szakhét (Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék)

•	2015. május 5-7.: Andragógus-pedagógus szakhét (Neveléstudományok In-
tézete)

•	2015. május 6.: Beszélgetés Akos Doma íróval és műfordítóval (Germanisztikai 
Intézet)

•	2015. május 7-8.: A Bűnpogány és keresztény fogalomrendszere c. konferencia 
(Történelmi Intézet)

•	2015. május 7-8.: A műfaj átalakulása: a kortárs orosz regény c. konferencia 
(Szlavisztikai Intézet)

•	2015. május 8.: Imre László: Barta János monográfia könyvbemutató (Magyar 
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

•	2015. május 11-13.: Ewa Mazierska (Erasmus-vendégoktató, University of 
CentralLanceshire, Preston) látogatása (Angol-Amerikai Intézet)

•	2015. május 13.: EEC infocus: from state farms to blockhouseapartments c. 
workshop (Angol-Amerikai Intézet)

•	2015. május 14. LEGO-tájékoztató – cégbemutató (Angol-Amerikai Intézet)
•	2015. május 14-15.: III. Had- és Fegyvertörténeti Konferencia (Történelmi In-

tézet)
•	2015. május 14.: Nagy Levente és Valuch Tibor könyveinek bemutatója (Politi-

katudományi és Szociológiai Intézet)
•	2015. május 20.: dr. Tino Villanuevacsikánó költő és művész (Bostoni Egyetem, 

USA) felolvasása (Angol-Amerikai Intézet) 
•	2015. május 21.: School Leadership Toolkit for Accelerating Achievement c. 

workshop-sorozat (Neveléstudományok Intézete)
•	2015. május 20-22.: X. Helynévtörténeti szeminárium (Magyar Nyelvtudo-

mányi Intézet) 
•	2015. május 28-29.: The (Web)Sites of Memory: Cultural Heritage in the 

Digital Age c. workshop (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
•	2015. május 30.: Romantikus világszemlélet – A német romantika művészet- és 

történelemfelfogása c. konferencia (Filozófiai Intézet)

2015. június
•	2015. június 4.: Debrecen Parla Italiano találkozó (Olasz Tanszék)
•	2015. június 4-5.: School Leadership Toolkit for Accelerating Achievement c. 

workshop-sorozat (Neveléstudományok Intézete)
•	2015. június 12.: Katolikus újjászületés Debrecen c. konferencia (Történelmi 

Intézet)

•	2015. június 16.: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar története II. 
kötet bemutatója (Történelmi Intézet)

•	2015. június 17.: Emlékülés Tamás Attila professzor 85. születésnapjának évfor-
dulója alkalmából (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

•	2015. június 18.: Teacher Education in Central and Eastern Europe c. konfe-
rencia (Neveléstudományok Intézete)

Pályázati tevékenység
A 2014. évben az Európai Unió által nemzetközi programok keretében közvetle-
nül támogatott pályázati programok közül a 2007-2013-as pályázati ciklus utolsó 
EU7-es keretprogramjainak megvalósítására került sor. E programok egyikében a 
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék munkatársai vesznek részt. A Manches-
ter Metropolitan University koordinálásával a MYWEB (MeasuringYouthWell-
Being) programban a fiatalok társadalmi integrációját kutatják.  A Szociológia és 
Szociálpolitika Tanszék az idősek életminőségét kutató, 8 ország részvételével szer-
vezett HASIC projektben is részt vesz (Healty Ageing Supported by Inernet and 
Community). Itt a főpályázó a Turku University of Applied Sceinces. A kutatási-
fejlesztési programot az Európai Health Programja támogatja. 
Néhány, az Európai Unió által támogatott, de hazai szervezési programban is részt 
vett karunk az év során. Ezek közül a legjelentősebbek az egyetem által pályázott, 
valamennyi szervezeti egységet érintő TÁMOP programok, melyben karunk egy-
egy munkacsomag megvalósításába kapcsolódott be.   
A TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv – Tudás-Park – A növekedési zónák tudástransz-
fer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával pályázati 
program keretében karunk a nyertes egyetemi pályázat megvalósítását egy szükség-
letfeltárásra irányuló kutatási modullal erősíti. 
A TÁMOP-4.2.2.B-15/KONV-2015-0001 program, mely  a tudományos képzés 
műhelyeit támogatja a karunkon működő doktori iskolák kutatási tevékenyégét tá-
mogatja és hozzájárul a karhoz, illetve a kar néhány intézethez kötődő tudományos 
disszeminációs  esemény megvalósításához.
Mindezek mellett a kar számos oktatója és hallgatója vett részt, az ugyancsak 
TÁMOP program keretében, de nem egyetemi, hanem országos szinten szervezett 
Campus Hungary programban, ahol kutatási és tudományszervezései feladatokat 
láttak el a kedvezményezettek. 
Az Európai Unió által finanszírozott programok mellett a kutatóműhelyek egyre 
nagyobb figyelmet fordítanak a hazai forrásháttérrel rendelkező kutatási pályáza-
tokra. 2014 júliusában négyéves OTKA pályázatot nyert Rákosi György és kuta-
tócsoportja a magyar névmási rendszer kutatásához. A nyertes OTKA pályázatok 
mellett kiemelt jelentőségű Bárány Attila, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi 
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Intézetének docense által elnyert MTA Lendület pályázata, melynek keretében a 
program vezetője a Történelmi Intézetben 2014 és 2019 között „Magyarország a 
középkori Európában” címmel önálló kutatócsoportot vezet. 
2015 májusában a Debreceni Egyetem belső kutatási pályázatán a Bölcsészettudo-
mányi Kar három fiatal kutatója nyert támogatást jövő év végéig: Balázs Katalin, 
Györke Ágnes és Tóth Valéria. A belső kutatási pályázat teljesítésénél elvárás, hogy 
a következő év folyamán a támogatást elnyert fiatal kutatók nyújtsanak be további 
kutatási pályázatokat hazai és nemzetközi lehetőségekre.

Elismerések
Sőregi–Vilén ösztöndíjban részesült 2014 júliusában Elek Boglárka (III. évfolyam 
magyar BA – finn specializáció szakos hallgató), Ékes Zsófia (II. évfolyam magyar 
BA – finn specializáció szakos hallgató), Szabó Csilla Renáta (II. évfolyam angol BA 
– finn specializáció szakos hallgató), Újvári Eszter (II. évfolyam magyar BA – finn 
specializáció szakos hallgató). Jari Vilén úr, a Finn Köztársaság korábbi magyaror-
szági nagykövete (jelenleg a varsói finn diplomácia vezetője) – aki az egyetemünkkel 
fennálló többéves, kiváló kapcsolatok elismeréséül 2012-ben megkapta a Debreceni 
Egyetem Díszérmét –, feleségével, Sőregi-Vilén Évával együtt egy 2000 euró alap-
tőkéjű ösztöndíjalapot hoztak létre, amelyből évente 500 eurónak megfelelő összeg 
juttatható a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék hallgatóinak kiváló tanulmányaik 
elismeréséül, kutatási célra való anyaggyűjtésre vagy Finnországban folytatandó ta-
nulmányok támogatására.
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert 2014-ben Bodrogi Ferenc Máté, Győrffy 
Erzsébet Magdolna, Kálai Sándor, Kalmár György, Rébay Magdolna Éva, Szolár 
Éva, Takács Levente Ókortudomány. 2015-ben Pabis Eszter és Fazakas Gergely 
nyerték el a fiatal kutatói ösztöndíjat. 

Gazdálkodási tevékenység
A Bölcsészettudományi Kar gazdálkodását a 2014. évben a felsőoktatást érintő ked-
vezőtlen finanszírozási feltételek ellenére sikerült egyensúlyban tartani, sőt hosszú 
évek után az idei évben először sikerült a költségvetésben egy kisebb összeget (5 
millió Ft) még fejlesztésre is elkülöníteni. Ez természetesen csak a legszükségesebb 
elmaradások pótlását szolgálta, de lehetőséget biztosított pl. néhány tanterem tech-
nikai eszközeinek korszerűsítésére.  
A csökkenő állami támogatás mellett ez évben is folytatódott a saját bevétel szerepé-
nek növekedése. Ez nagy kihívást jelent a kar számára, hiszen alaptevékenysége el-
sődlegesen nem profitorientált területre fókuszál. A saját bevétel növelése érdekében 
törekedtünk a BTK által szervezett képzések piaci pozícióinak javítására (hatékony 
toborzás, információközvetítés a képzésekre, az oktatói és kutatói tevékenységre vo-

natkozóan, kari nyílt napok szervezése, közvetlen kapcsolatfelvétel a beiskolázási 
körzetbe tartozó középiskolákkal), a képzési kínálat folyamatos bővítésére, valamint 
a kar hazai és nemzetközi, szakmai és tudományos kapcsolatrendszerének ápolására 
a pályázati bevételek növelése érdekében. 

Elhunyt kiválóságaink
2014 augusztusában elhunyt Dr. Vaskó László nyugalmazott egyetemi docens, a 
Neveléstudományok Intézetének egykori tanszék- és intézetvezetője.
Tragikus hirtelenséggel 2014. augusztus 23-án elhunyt Dr. Varró Gabriella az An-
gol-Amerikai Intézet egyetemi docense.
2014. október 15-én életének 86. évében elhunyt a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Társadalomelméleti Intézetének volt igazgatója, a Közgazdaságtan Tanszék volt 
vezetője Dr. Darai József nyugalmazott egyetemi tanár.
Dr. Gorilovics Tivadar, a Francia Tanszék professor emeritusa 2014. november 26-
án 82 éves korában elhunyt. Számos hazai és külföldi tudományos társaság tagja 
volt, kiemelkedő, sokoldalú tevékenysége elismeréséül több rangos szakmai és állami 
kitüntetésben részesült. 1980-ban a Francia Köztársaság az Akadémiai Pálmarend 
tiszti fokozatával tüntette ki, 2001-ben Apáczai Csere János-díjat kapott, s ugyan-
ebben az évben a Clermont-Ferrand-i Blaise Pascal Egyetem díszdoktora lett.
54 éves korában a Tanulmányi Osztály egykori előadója, Kaszáné Dobi Erika távo-
zott el 2014 decemberében.
2015. február 8-án, 84 éves korában elhunyt Dr. Tamás Attila, a Magyar Iroda-
lom- és Kultúratudományi Intézet nyugalmazott egyetemi tanára. Volt a Debreceni 
Egyetem rektorhelyettese, a városi közgyűlés tagja. Számos szakmai díjat és állami 
kitüntetést kapott; Debrecen város díszpolgári címet adományozott neki, az egye-
tem professor emeritusává avatta.
Dr. Karancsy László, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének nyugalmazott 
egyetemi tanára életének 88. évében hosszantartó, súlyos betegségben 2015. június 
6-án elhunyt.
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Egészségügyi Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs (2014. október 1-jétől tudományos 

tanácsadó)

Dékánhelyettesek:
•	Általános és fejlesztési dékánhelyettes: Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár (2014. 

szeptember 30-ig megbízott dékánhelyettes, 2014. október 1-jétől kinevezett 
dékánhelyettes) 

•	Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kiss János főiskolai docens, 2014. szeptember 
15-től főiskolai tanár (2014. szeptember 30-ig megbízott dékánhelyettes, 2014. 
október 1-jétől kinevezett dékánhelyettes)

•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár (2014. szep-
tember 30-ig megbízott dékánhelyettes, 2014. október 1-jétől kinevezett 
dékánhelyettes)

Fontosabb szervezeti változások
Az új dékán vezetésével, a Kari Tanács és a Szenátus jóváhagyásával a karon meg-
történt a teljes szerkezeti átalakítás, melynek keretében létrejöttek a tudományos, 
igazgatási és oktatási egységek, ezeken belül pedig a megfelelő részlegek. Az oktatási, 
tudományos és egyéb feladatok teljesítése továbbra is a két alapvető egységre, az 
Egészségtudományi, valamint a Szociális és Társadalomtudományi Intézetre hárul-
nak. Külön említésre méltó, hogy a tanév folyamán a gerontológiai ismereteket 
érintő oktatási, oktatásszervezési és tudományos feladatok hatékonyabb megvaló-
sítása érdekében a Kari Tanács egy új nem önálló tanszék létrehozásáról döntött, 
így jött létre a Gerontológia Tanszék, melynek vezetője Dr. Semsei Imre lett. Ez a 
tanszék az első és egyetlen gerontológia tanszék az országban.

Oktatás
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2014 végén hozott döntésével tá-
mogatta a karon az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak angol nyelvű képzésé-
nek indítását. A kar, illetve a szak vezetésének közös döntése alapján a szakot 2016 
szeptemberétől indítja majd az illetékes intézet, a megfelelő előkészítő munkákat 
követően.
A tanév folyamán a kar több külföldi hallgatói és oktatói delegációt fogadhatott. Az 
őszi időszakban a Szociális Munka és Szociális Gazdaság nemzetközi közös mester-
képzés keretében osztrák hallgatók teljesítették kötelező szakmai gyakorlatukat az 

intézményben.
A nemzetközi mobilitási programokat támogató pályázatok területén a kar hallgatói 
és oktatói igen sikeresek voltak az év folyamán. A Szociális Munka és Szociális Gaz-
daság mesterképzés újra elnyerte a CEEPUS (Central European Exchange Prog-
ram for University Studies) hálózati támogatását. A programban osztrák, román, 
szlovák, cseh és lengyel partneregyetemek vesznek részt, a koordinációs feladatokat 
a szak munkatársai látják el. A képzés hallgatói romániai és osztrák szakmai tanul-
mányútra is nyertek el egy-egy Campus Hungary pályázati támogatást. 
A tavaszi félév folyamán egyhetes szakmai tanulmányúton járt a karon az amerikai 
Louisville-i Egyetem szociális munka mesterszakos hallgatóinak csoportja Prof. Dr. 
Thomas R. Lawson vezetésével. A delegáció megismerkedett a karon folyó képzé-
sekkel és kutatási programokkal, valamint látogatást tettek különböző egészségügyi 
és szociális intézményekben is, hogy képet kapjanak a lokális ellátórendszerekről.
Az oktatási szolgáltatások korszerűsítése érdekében a Debreceni Egyetem, a Sze-
gedi Tudományegyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem közösen nyert el egy 
TÁMOP pályázatot 2014-ben, „Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakor-
latorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi ver-
senyképességének erősítésére” címmel. A pályázati programban a kar elsősorban 
tananyagfejlesztésre, új képzés kialakítására és a hallgatói szolgáltatások bővítésére 
kapott támogatást, de a program keretében valósult meg a „Képzők képzése” elne-
vezésű előadás és tréningsorozat is, amelynek keretében magyar, cseh, finn és angol 
szakemberek tartottak tematikus továbbképzéseket az oktatóknak.
A tanév kiemelkedő eseménye volt, hogy a kar együttműködési megállapodást írt 
alá a floridai College of  Osteopathic Medicine-Nova Southeastern University intéz-
ményével. A szerződés hat pontban tartalmazza az oktató-és hallgatócserére, a közös 
kutatási projektekre, oktatási programokra, publikációkra, a gyakorlati képzésre vo-
natkozó megállapodást, ideértve a gyakorlatban dolgozó szakemberek cseréjét is.
Április végén Dr. Ralph Scheide, az Osztrák Köztársaság új magyarországi nagykö-
vete tett hivatalos látogatást a karon, amikor is hallgatókkal és oktatókkal találkozva 
ismerkedett meg a képzésekkel, illetve az osztrák kapcsolatokkal.
Sikeres tanévet zárt a Szociális Szakvizsga, Szak-és Továbbképzési Központ, amely 
több szakmai konferenciát és kreditpontszerző tanfolyamot szervezett. A központ 
szervezésében a tanév során 7 szakmacsoportban 114 fő tett sikeres szociális szak-
vizsgát.

Tudományos kutatás, konferenciák és jubileumi rendezvények
2014 augusztusában a kar volt a házigazdája a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhe-
lyek Országos Egyesülete VIII. konferenciájának.  A tudományos szervező bizottság 
elnökei Dr. Kósa Zsigmond és Dr. Sárváry Attila voltak. A többnapos rendezvényen 
a kar oktatói 7 magyar nyelvű és egy angol nyelvű előadással szerepeltek.
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A szeptemberi hónap kiemelkedő eseménye volt „Az ápolói és szülésznői munka je-
lene és jövője” elnevezésű nemzetközi kongresszus, melynek társrendezői a kar cseh, 
szlovák, lengyel partneregyetemei, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara voltak. A rendezvény Tudományos Bizottságában a kart Dr. Semsei Imre, 
Dr. Sárváry Attila, Dr. Papp Katalin és Ujváriné Dr. Siket Adrienn képviselték.
A tanév folyamán a kar a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szer-
vezetével több közös konferenciát szervezett. Így került sor ősszel az első megyei 
hospice, illetve novemberben az ötödik, jubileumi alapellátási konferenciára.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából „Útközben” elnevezéssel tudományos 
konferenciát szervezett a kar novemberben, amelynek plenáris ülésén az aktuális ku-
tatási programokat mutatták be a programvezető oktatók, azt követően két szekció 
keretében összesen 27 előadás hangzott el az egészségtudományok és a társadalom-
tudományok területeiről.  A rendezvényre megjelentek az előadások absztraktjai is.
Decemberben rendezte meg a kar a VII. Nyíregyházi Gerontológiai Napokat „Szép-
korúak 2014” címmel. 
Decemberben a kar hagyományosan megrendezett Nyílt Napját az Ápolás mes-
terszakos hallgatók által megszervezett Egészségnap is színesítette, amelyen nem-
csak szakmai és tudományos előadások hangzottak el, hanem az érdeklődők részt 
vehettek egészségügyi szűrővizsgálatokon, látványkonyha és kóstoló formájában 
megismerkedhettek az egészséges táplálkozás modern formáival, illetve különböző 
mozgástechnikákat is kipróbálhattak.
Év végén egy hetet töltött a karon Dr. Ellen Csikai, az Alabama University oktatója, 
aki az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak oktatóival és hallgatóival folytat 
közös kutatási programot.

A 2015-ös év különleges a kar életében, hiszen ebben az évben ünnepli az intéz-
mény, illetve annak jogelődje, alapításának 25. évfordulóját. A jubileumot több ren-
dezvény, konferencia megszervezésével köszöntötték az egyes szervezeti egységek.
Kora tavasszal a kar szociális munkás képzése, valamint a Védett Szervezetek Or-
szágos Szövetsége megalapításának 25 éves jubileuma alkalmából került sor arra a 
közös nemzetközi konferenciára, amelyen a hazai előadók mellett román, cseh és 
amerikai szakértők is előadást tartottak a megváltozott munkaképességű emberek 
ellátásairól.
Május végén rendezte meg a kar jubileumi, ünnepélyes kari tanácsülését.  Az ün-
nepségen elsőként Dr. Jávor András rektorhelyettes és Dr. Semsei Imre dékán kö-
szöntötte a résztvevőket, majd három korábbi dékán Dr. Lukácskó Zsolt, Dr. Ka-
lapos István és Dr. Fábián Gergely visszaemlékezései elevenítették fel az indulást, 
illetve a 25 év kiemelkedő eseményeit és eredményeit. A partnerszervezetek nevében 
Dr. Szegedi János és Balogh Zoltán, a külföldi intézmények részéről pedig Dr. Bri-

gitta Zierer (Ausztria), valamint Dr. Valéria Tóthová (Csehország) köszöntötték a 
jubiláns intézményt. Az eseményen jubileumi emlékérmek átadására is sor került, 
majd a Sóstói út és a Stadion utca kereszteződésében látványos mentési bemutatót 
tekinthettek meg az érdeklődők. Esti programként Dr. Ondrej Botek (University 
of Trnava), a Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterszak oktatója és zenekara 
adott hangulatos jazz-koncertet. 
Jubileumi emlékéremben részesültek: Balogh Zoltán, Buczi Judit, Deák Lászlóné, 
Hunyadi Károlyné, Kiss Gábor, Nagy Miklós, Dr. Horváth László, Dr. Szoboszlai 
Katalin, Dr. Kiss János, Dr. Ködmön József, Dr. Papp Katalin, Dr. Szegedi János, 
Dr. Lukácskó Zsolt, Dr. Kalapos István, Dr. Fábián Gergely, a külföldi partnerek 
közül pedig Dr. Valéria Tóthóvá és Dr. Brigitta Zierer.
Jubileumot és egyben centenáriumot is ünnepelhetett a kar védőnő képzése, hiszen 
2015-ben lett huszonöt éves a szak, illetve 100 éves a hazai védőnői szolgálat. A ket-
tős ünnepre szakmai konferenciával készült az illetékes tanszék, amelyen a szakmai 
előadások mellett a meghívott vendégek felidézték a szolgálat száz éves fejlődését 
is.
Május közepén került megrendezésre az Ápolás mesterszakos hallgatók ötödik tudo-
mányos konferenciája „KI-KELET” címmel, amelyen hazai és külföldi meghívott 
előadók mellett a szak oktatói és hallgatói mutatták be tudományos munkáikat. A 
konferencia idei fő témája az ápolók pszichoszociális helyzete volt.
A jubileum tiszteletére alapította meg a Szociális Munka Tanszék a „Párbeszéd – a 
szociális munka folyóiratát”, amelynek a Debrecen University Press a kiadója. A 
hiánypótló folyóiratnak eddig három száma jelent meg, ezek online formában bárki 
számára elérhetőek. A Párbeszéd főszerkesztője Dr. Szoboszlai Katalin tanszékvezető 
lett.
Külföldi felkérésre a „Comparative Professional Pedagogy” című nemzetközi folyóirat 
editorial board tagjává választották Dr. Kiss János tudományos dékánhelyettest.  
A tanév folyamán a kar oktatói több kutatói ösztöndíjat nyertek el, így Rákóczi 
Ildikó és Dr. Jóna György Jedlik Ányos Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjban, míg 
Jávorné Erdei Renáta Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban részesült. 
Dr. Jóna György elnyerte a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kétéves kutatói 
ösztöndíját is.

Humánpolitika, kinevezések és elismerések
Magyarország Köztársasági Elnöke, Dr. Thomas R. Lawson, a Kent School of Social 
Work, University of Louisville egyetemi professzora részére a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Karával való együttműködése, az amerikai-magyar diákcsere fellendí-
tése érdekében végzett tevékenysége, valamint tudományos munkája elismeréseként 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta, melyet Prof. Lawson 
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szeptember 30-án vehetett át az Országházban Lezsák Sándortól, a Magyar Ország-
gyűlés alelnökétől.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szakmai Díjában részesült Dr. Papp 
Katalin, főiskolai docens, aki szeptember elején a MESZK Siófokon megrendezett 
tudományos kongresszusán vette át elismerését. A tanév folyamán Dr. Papp Kata-
lin nemzetközi kitüntetésben is részesült, az Univerzita Komenského V Bratislave 
Jesseniova Lekárska Fakulta V Martine intézményben megrendezett nemzetközi 
konferencián, amelyen Alzbeta Hanzlikova-Emlékérmet vehetett át.
A kar oktatói és dolgozói közül a tanév során Dr. Fábián Gergely és Dr. Kósa Zsig-
mond a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele, Szőllősi Mihály a 
Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója elismerésben részesült, míg a kar tanácsának 
döntése értelmében Rákóczi Ildikó és Dr. Szoboszlai Katalin a Kar Kiváló Oktatója, 
Ricsei Béla pedig a Kar Kiváló Dolgozója lett. 
2015-ben a 25 éves kimagasló színvonalú terepgyakorlati és tehetséggondozói tevé-
kenységéért Genius Loci díjban részesült a Start Nonprofit Kft., a Debreceni Egye-
tem felterjesztésére. A díjat ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át Balogh 
Zoltán vezérigazgató, címzetes főiskolai docens. Az elismerés fontosságát jelzi, hogy 
Genius Loci díjat idén adtak át először hazánkban.
A tanév folyamán több kinevezés átadására is sor került. Dr. Semsei Imre dékán 
a Debreceni Egyetem rektorától vehette át tudományos tanácsadói kinevezé-
sét. 2015-ben főiskolai tanári kinevezésben részesült Dr. Kiss János tudományos 
dékánhelyettes, a tanév végén főiskolai docens lett Dr. Huszti Éva, Rusinné Dr. 
Fedor Anita és Dr. Hüse Lajos.

Fogorvostudományi Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár

Dékánhelyettesek: 
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Tornai István egyetemi docens
•	Általános dékánhelyettes: Dr. Redl Pál egyetemi docens

Oktatás
A 2014/2015-ös tanév hallgatói létszámai:

Évfolyam Magyar Program Angol Program

I. 55 84

II. 103 91

III. 42 60

IV. 48 65

V. 50 41

Összesen 298 341

  639

A Fogorvostudományi Karon a 2014/2015-ös tanévben 298 magyar és 341 TOK 
angol programos hallgató regisztrált, ezen belül 55 magyar, valamint 84 TOK-os 
elsőéves hallgató került felvételre. 

A 2015. június 26-i diplomaosztó alkalmával 45 magyar és 26 külföldi állampolgár-
ságú hallgatónk kapta meg diplomáját. Kustos Laura, Magas Hajnalka Annamária, 
Ádám-Szabó Adrienn V. éves hallgatók summa cum laude minősítéssel fejezték be 
tanulmányaikat.

A végzős hallgatók által készített TDK pályamunkák:
•	Gombás Bence: Lokális lebenyplasztika az arcon (Témavezető: Dr. Boda Róbert)
•	Kádár Kitti: Fehérjék és fogászati polimer allergének kötődésének vizsgálata SPR 

készülékkel (Témavezető: Dr. Szalóki Melinda)
•	Kiss Barbara: A moláris-incizális hipoplázia (Témavezető: Dr. Alberth Márta)
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•	Kustos Laura: Antigén prezentációban szerepet játszó nikkel-hisztidin kötődé-
sének jellemzése FT-SPR módszerrel (Témavezető: Dr. Szalóki Melinda)

•	Lampé Krisztina: Extrém alacsony születési súlyú gyermekek fogászati vizsgálata 
(Témavezető: Dr. Alberth Márta)

•	Szala Nóra: CAD-CAM technológiák a fogászatban (Témavezető: Dr. Bistey 
Tamás)

A 2015. február 11-13. között megrendezett debreceni TDK konferencia Fogor-
vostudományok tagozatának díjazottjai:

Szerző(k) Előadás címe Díj

Kiss Barbara A moláris-incizális hipoplázia 1. díj

Papp Krisztina-Polyák 
Angéla

A HSP 60 fehérje kifejeződése és feltételezett 
szerepe a fogfejlődés során

1. díj

Kádár Kitti
Fehérjék és fogászati polimer allergének 
kötődésének vizsgálata SPR készülékkel

különdíj

Külföldi képzések
Az ERASMUS program keretén belül idén 2 francia hallgató érkezett a karra. A 
College of Oral Medicine Chung Shan Medical University Taichung, Taiwan egye-
temmel kötött FOK csereprogram keretében 2 magyar hallgató és 2 taiwani hallga-
tó töltött el két hetet a partner intézménynél.   

Szakorvos képzés
A kar jelenleg 996 fő fogszakorvos folyamatos szakorvosképzéséért felelős. Az el-
múlt tanévben 10 tudományos és gyakorlati továbbképzést tartottunk részükre.
Az elmúlt tanév őszén Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakból 33 fő szakvizs-
gáztatását végeztük el.
A regionális szakorvosképzés keretében a FOK jelenleg 51, a régiónkban dolgozó 
rezidens törzsképzésében vesz részt. Ebből a számból 15 fő gyakorlati képzése folyik 
a kar tanszékeinek rendelőiben, 36 fő képzése az egyetem által akkreditált szakorvo-
si rendelőkben történik. További 30 fő szakorvosjelölt, ebből 2 fő Arc-, állcsont és 
szájsebészeti képzése folyik a FOK-on. Jelenleg 8 fő szakorvos készül a régiónkban 
a második szakvizsga megszerzésére. 

A tanév során adományozott előléptetések, kitüntetések, díjak
Dr. Bistey Tamás adjunktus „A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele” 
kitüntetésben részesült.

2015. június 26-án a diplomaosztó alkalmával kiemelkedő tanulmányi és aktív kö-
zösségi munkájának elismeréséül Kiváló Fogorvostan hallgató díjat kapott Kustos 
Laura fogorvosdoktor, valamint a Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának dön-
tése alapján kimagasló közéleti tevékenysége elismeréséül Pro Facultate Iuventutis 
kitüntetésben részesült Amit Mehta és Jenei Balázs fogorvosdoktor. 

Tudományos tevékenység
Minősített oktatóink száma 39 fő. A kar tanszékein jelenleg 8 oktató dolgozik szer-
vezett keretek között Ph.D. munkáján. Az elkövetkező 1-2 évben 5 oktató Ph.D. 
minősítésének megszerzése várható.

Rendezvények
2015. április 16-18-a között rendeztük meg a XVI. Debreceni Fogászati Napokat. 
Rendezvényünkön közel 30 kiállító mutatta be termékeit, 70 előadás hangzott el, 
közülük 7 angol nyelven. Az előadásokat a magyar és angol program hallgatóinak 
is elérhetővé tettük előre meghirdetett szabadon választható kreditpontos kurzusok 
formájában. 
A rendezvény alkalmával a Fogorvostudományi Kar kerekasztal megbeszélést szer-
vezett, ahol a kar tanszékvezetői mellett a MOK Fogorvosi Tagozatának a régióhoz 
tartozó megyei választókerületeinek elnökei és szakfelügyelő főorvosai vettek részt. 
A programot bál zárta. 

Egyéb fontos események
A térítéses orvosképzés hallgatói bevételei növekvő tendenciát mutatnak. Karunkon 
fejlesztéseket tervezünk, folyamatosan dolgozunk azon, hogy mind az oktatás mind 
a betegellátás területén a lehető legtöbbet, a lehető legmagasabb technikai és szak-
mai színvonalon tudjuk nyújtani.
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Gazdaságtudományi Kar

A kar vezetői
Dékán: 
•	Dr. Pető Károly egyetemi docens (2014. augusztus 1. és 2014. október 14. 

között megbízott dékán, 2014. október 15-től kinevezett dékán)

Dékánhelyettesek:
•	Általános és stratégiai dékánhelyettes: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár (2015. 

január 1-jétől)
•	Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Popp József egyetemi tanár 

(2014. augusztus 1. és 2014. december 31. között megbízott dékánhelyettes, 
2015. január 1-jétől kinevezett dékánhelyettes) 

•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Erdey László egyetemi docens (2015. január 1-jétől)

Oktatás
A Gazdaságtudományi Kar 2014. augusztus 1-jével jött létre a Gazdálkodástudo-
mányi és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
egyesülésével.
A Gazdaságtudományi Karon a 2014/2015-ös tanévben 10 intézetben, ezen belül 
26 tanszéken kezdődött meg az oktatás. A karon a 2014. október 15-i statisztika 
alapján a főállású oktatók létszáma 114 fő, ebből vezető oktató 44 fő (8 fő egyetemi 
tanár, 36 fő egyetemi docens). A főállású kutatók létszáma 3 fő, a nem oktatók-ku-
tatók létszáma 32 fő. 

2014. évi általános felvételi eljárás adatai

Szak Állami ösztön-
díjas képzés

Önköltséges 
képzés

gazdálkodási és menedzsment 6 177

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 95 24

informatikus és szakigazgatási agrármér-
nöki

36 3

kereskedelem és marketing 2 82

nemzetközi gazdálkodás 9 68

pénzügy és számvitel 2 80

sportszervező 60 34

turizmus-vendéglátás 19 89

BA/BSc összesen: 229 557

gazdálkodási és menedzsment 59 27

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 37 4

kereskedelem és marketing 67 7

nemzetközi gazdálkodás 11 4

pénzügy és számvitel 58 8

turizmus-vendéglátás 57 4

felsőoktatási szakképzés összesen: 289 54

emberi erőforrás tanácsadó 12

gazdasági agrármérnöki 7 1

logisztikai menedzsment 30 1

MBA 1 2

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 9

szakigazgatás-szervező és informatikus 
agrármérnök

2

számvitel 18 2

vállalkozásfejlesztés 15 3

vezetés és szervezés 26 7

vidékfejlesztési agrármérnöki 2

MA/MSc összesen: 122 16

GTK összesen: 640 627

2014. évi keresztféléves felvételi eljárás adatai

Szak Állami ösztön-
díjas képzés

Önköltséges 
képzés

gazdasági agrármérnöki 16

logisztikai menedzsment 25
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MBA 1

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 15

szakigazgatás-szervező és informatikus 
agrármérnök

3 1

számvitel 24 1

vállalkozásfejlesztés 14 1

vezetés és szervezés 45

vidékfejlesztési agrármérnöki 8

MA/MSc összesen: 151 3

GTK összesen: 151 3

Tanévnyitó: 2014. szeptember 7.
Központi tanévnyitó ünnepség 

Főbb események 
•	2014. augusztus 1.: Megkezdi működését a Gazdaságtudományi Kar 
•	2014. augusztus-szeptember: Az új kar létrejöttével új kari tanácstagok választása 

valamennyi rétegben
•	  2014. november 26.: Kari Tudományos Diákköri konferencia, A jövő tudósai 

PhD konferencia
•	2014. november-december: a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó 

szakok párhuzamos szakakkreditációs anyagainak elkészítése
•	2014. december 5.: V. Ihrig Károly Országos Tanulmányi Verseny a kar szerve-

zésében
•	2014. december 18-19.: alapképzési szakok záróvizsgája
•	2014. december: dékánhelyettesi megbízások pályáztatása
•	2014. december-2015. január: intézetigazgatói megbízások pályáztatása
•	2015. január 6-7.: keresztféléves mesterszakok felvételi elbeszélgetése
•	2015. január 10., január 29.: kari nyílt nap rendezése középiskolás diákok 

számára
•	2015. január 19.: mesterszakok záróvizsgája
•	2015. január 30.: diplomaosztó ünnepség
•	2015. február 16.: kari diák menedzsment bajokság
•	2015. február 19-20.: TAO konferencia

•	2015. április 8-10.: kari hallgatók részvétele az OTDK-n
•	2015. április 13-15.: GTK Napok rendezvénysorozat
•	2015. április 16.: Logisztika Napja konferencia sorozat kari társszervezéssel
•	2015. április 16-17.: 45. Mozgásbiológiai konferencia kari társszervezéssel
•	2015. április 27.: Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet VI. kutatói estje
•	2015. június 12.: záróvizsga lebonyolítása
•	2015. június 25.: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori 

Iskola felvételi eljárásának lebonyolítása
•	2015. június 26.: diplomaosztó ünnepség

Kinevezések, humánpolitika
Vezetői megbízás: 
•	2014. október 15-től 2018. június 30-ig dékáni megbízást kapott Dr. Pető 

Károly egyetemi docens
•	2015. január 1-jétől 2018. június 30-ig dékánhelyettesi megbízást kapott Dr. 

Szakály Zoltán egyetemi tanár (általános és stratégiai), Dr. Popp József egyetemi 
tanár (tudományos és külkapcsolati), Dr. Erdey László egyetemi docens (ok-
tatási)

•	2015. február 1-jétől 2018. december 31-ig intézetigazgatói megbízást kapott 
Dr. Popp József egyetemi tanár (Ágazati Gazdaságtan és Módszertani Intézet), 
Dr. Felföldi János egyetemi docens (Alkalmazott Informatika és Logisztika 
Intézet), Dr. Czellér Mária egyetemi docens (Gazdasági Szaknyelvi Kom-
munikációs Intézet), Dr. Nábrádi András egyetemi tanár (Gazdálkodástudo-
mányi Intézet), Dr. Kapás Judit egyetemi tanár (Közgazdaságtan Intézet), Dr. 
Szakály Zoltán egyetemi tanár (Marketing és Kereskedelem Intézet), Dr. Bács 
Zoltán egyetemi docens (Számviteli és Pénzügyi Intézet), Dr. Dajnoki Krisztina 
egyetemi docens (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet), Dr. Pető Károly 
egyetemi docens (Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet), va-
lamint Dr. Erdey László egyetemi docens (Világgazdasági és Nemzetközi Kap-
csolatok Intézet).

Új oktatói-kutatói kinevezések 2014/2015. tanévben: 
•	Egyetemi docensi kinevezést kapott Dr. Apáti Ferenc, Dr. Bácsné Dr. Bába Éva, 

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó, Dr. Fenyves Veronika, Dr. Nagy Adrián 
Szilárd, Dr. Oláh Judit és Dr. Szilágyi Róbert.

•	Adjunktusi kinevezést kapott Dr. Harangi-Rákos Mónika, Godáné Dr. Sőrés 
Anett, valamint Dr. Gergely Éva.

•	Tanársegédi kinevezést kapott Dr. Botos Szilvia, Dr. Dombi Mihály, Horváth 
Péter, Kiss Zsuzsanna, Kovács Krisztián, Dr. Soós Mihály és Dr. Pierog Anita.



A Debreceni Egyetem évkönyve

276 277

Beszámoló a központi egységek, központok, karok eseményeiről, eredményeiről

•	Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott Nagy Tünde Orsolya.

Diplomaosztók
Diplomaosztó 2015. január 30.
Elnökölt: Dr. Jávor András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mondott: Dr. Pető Károly egyetem docens, dékán
Diplomát kapott:
•	59 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 
•	96 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (magyar nyelven)
•	5 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (angol nyelven)
•	12 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
•	37 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon 
•	29 fő közgazdász kereskedelem és marketing szakon 
•	20 fő közgazdász turizmus-vendéglátás szakon 
•	8 fő közgazdász közszolgálati szakon
•	21 fő közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon
•	7 fő okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
•	35 fő okleveles közgazdász számvitel szakon 
•	29 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 
•	17 fő okleveles logisztikai menedzser 
•	8 fő okleveles gazdasági agrármérnök 
•	4 fő okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
•	3 fő okleveles közgazdász MBA szakon
•	7 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (magyar 

nyelven)
•	1 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (angol 

nyelven)
•	16 fő okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

A diplomaosztón kitüntetések kerültek átadásra: 
•	Szőke Diána, a GTK HÖK elnöke „A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének 

Elismerő Oklevele” kitüntetést adta át Erdei Regina és Nyuzó Barbara részére.
•	Dr. Popp József dékánhelyettes úr a Tormay Béla Szakkollégium és a Kerpely 

Kálmán Szakkollégium tanúsítványát adta át Szepesi Zsanett, Czeglédi László, 
Cserepes Enikő, Gál Zsuzsa, Kocsi Balázs, Mile Lilla, Novák Norbert, Rácz Rita, 
Vathy Veronika és Zámborszky Gábor részére. 

•	Dr. Jávor András rektorhelyettes úr és Dr. Nábrádi András rekorhelyettes úr a 
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának Oklevelét adta át Tóth 

Edina, Gál Zsuzsa, Kocsi Balázs, Kovács Tamás, Kun Viktória, Novák Norbert, 
Pásztor István és Vathy Veronika részére.

•	Dr. Szakály Zoltán dékánhelyettes úr a Debreceni Egyetemi Közgazdász Szakmai 
Műhely kitüntetését adta Kovács Bence részére.

Tanévzáró diplomaosztó: 2015. június 26.
Elnökölt: Dr. Jávor András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mondott Dr. Pető Károly egyetemi docens, dékán
Diplomát kapott:
•	13 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 
•	19 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (magyar nyelven)
•	6 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (angol nyelven)
•	6 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
•	19 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon 
•	17 fő közgazdász kereskedelem és marketing szakon 
•	15 fő közgazdász turizmus-vendéglátás szakon 
•	7 fő közgazdász közszolgálati szakon
•	8 fő közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon
•	27 fő sportszervező
•	14 fő okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
•	19 fő okleveles közgazdász számvitel szakon 
•	16 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon (magyar nyelven)
•	1 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon (angol nyelven)
•	22 fő okleveles logisztikai menedzser 
•	7 fő okleveles gazdasági agrármérnök 
•	4 fő okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
•	1 fő okleveles közgazdász MBA szakon
•	12 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (magyar 

nyelven)
•	1 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (angol 

nyelven)
•	22 fő okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon 
•	10 fő gazdálkodási és menedzsment asszisztens
•	14 fő kereskedelem és marketing asszisztens
•	2 fő nemzetközi gazdálkodás asszisztens
•	3 fő turizmus-vendéglátás asszisztens
•	5 fő pénzügyi szakügyintézői OKJ bizonyítvány
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A diplomaosztó ünnepségen kitüntetések kerültek átadásra: 
•	Dr. Jávor András rektorhelyettes Rektori Elismerő Oklevél kitüntetést adta át 

Dr. Kőmíves Péter, Novák Norbert és Vincze Éva részére.
•	Körösparti Péter, a DE HÖK elnöke a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója 

kitüntetést adta át Ladányi Krisztina hallgató részére.
•	Dr. Pető Károly dékán a Gazdaságtudományi Kar címeit, kitüntetéseit adta át az 

alábbiak szerint: 
•	GTK Ezüst Díszérme kitüntetést kapott Dr. Popp József egyetemi tanár,
•	Dr. Kádár Béla-díjban részesült Dr. Gályász József egyetemi docens és Udovecz 

Gábor professor emeritus,
•	Pro Facultate-díjat kapott Dr. Huzsvai László egyetemi docens, az Univer 

Product Zrt. vállalati kapcsolatok igazgatója,
•	Pro Educatione Oeconomicae díjban részesült Dr. Oláh Judit egyetemi 

docens,
•	Pro Scientiis Oeconomicae díj illette meg Dr. Kun András egyetemi docenst,
•	Pro Meritis Interfacultatis díjat ítélték oda Dr. Biró Szabolcsnak, az Agrárgaz-

dasági Kutató Intézet osztályvezetőjének,
•	Gazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója lett Pancsira János ügyvivő-

szakértő és Szarvasné Kádár Renáta ügyvivő-szakértő,
•	Dékáni elismerő oklevelet kapott Dr. Becsky-Nagy Patrícia adjunktus, Fonalka 

László ügyintéző, Dr. Gergely Éva adjunktus, Dr. Kovács Sándor adjunktus, 
Majorik Tünde ügyvivő-szakértő, valamint Dr. Soós Mihály tanársegéd,

•	Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevélben részesült Szenderák János, Szűcs 
Imre, Tömöri Gergő, Dorogi Dóra és Molnár Szilvia,

•	GTK Sajtódíjat kapott Fazekas László, a Best FM rádió műsorvezetője, Szabó 
László, a Debreceni Egyetem Kancellária Kabinet Sajtóiroda sajtóreferense, a 
Campus Rádió szerkesztő-műsorvezetője. 

•	Dr. Popp József átadta az Ihrig Károly Doktori Iskola kitüntetését is: 
•	 Ihrig Károly Doktori Iskola Emlékéremben részesült Dr. Berde Csaba 

egyetemi tanár és Dr. Szabó Gábor professor emeritus.
•	Dr. Jávor András rektorhelyettes úr átadta a Debreceni Egyetem Tehetség-

gondozó Programjának elismerő oklevelét Ladányi Krisztina, Molnár Szilvia, 
Pauluk Júlia részére.

•	Dr. Popp József átadta a Tormay Béla Szakkollégium Tanúsítványát Ladányi 
Krisztinának, Molnár Szilviának és Pauluk Júliának.

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár

Dékánhelyettesek: 
•	Dr. Láczay Magdolna dékánhelyettes, főiskolai tanár
•	Hovánszki Jánosné dr. mb. dékánhelyettes, főiskolai tanár
•	Dr. Móré Mariann mb. dékánhelyettes, egyetemi docens

Oktatás
2014/2015. tanév felvételi adatai

Képzés Létszám (fő)

Alapképzés
Nappali tagozat 138

Levelező tagozat 155

Mesterképzés 50

Felsőoktatási szakképzés

Csecsemő- és kisgyer-
meknevelő szak

39

Szociális és ifjúsági mun-
ka (Ifjúságsegítő) szak

19

Szakirányú továbbkép-
zések

195

Összesen 596

Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
A kar szervezeti felépítése területén változás nem történt az előző tanévhez képest.
A kar vezetése a kari tanács támogatásával bővíteni kívánja a képzési struktúrát, 
ezért a jelzett időszakban a humán erőforrást, az infrastrukturális feltételeket és a 
társadalmi igényeket figyelembe véve 2 új BA szak indítását dolgozott ki, amelyeket 
a Szenátus elfogadott, valamint felnőttképzés keretében 2 emelt szintű OKJ-s kép-
zés indítását, és 4 „D” képzési körbe tartozó programot dolgoztunk ki, amelyekre 
szintén megkaptuk az indítási engedélyt.
A meglévő szakok színvonalának emelése mellett nagy gondot fordít a kar a tudo-
mányos tevékenység növelésére is. Több tudományos-szakmai tanácskozást, konfe-
rencia szervezését vállaltuk, aminek eredményét a publikált kötetek bizonyítják. 
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Folyamatosan törekszik a kar nemzetközi szakmai kapcsolatainak szélesítésére. Az 
ERASMUS mobilitás program keretén belül 10 ország 12 egyetemével van szakmai 
együttműködési kapcsolat, amely kiterjed az oktatókra, hallgatókra. 2015. február 
7-től május 8-ig egy olasz vendégoktató, Nicola S. Barbieri professzor (Department 
of Education and Human Sciences University of Modena and Reggio Emilia) ok-
tatott, kutatott karunkon. 
A nemzetközi és hazai pályázatok, projektek is számos szakmai sikert hoztak a kar-
nak.

Humánpolitika, szabályzatalkotás
A tanévben a kar kiemelt célja volt a humánerőforrás bővítése és a minőségi fejlesz-
tése. Egy fő PhD fokozatot szerzett, két fő habilitált.
Két jelentős állami kitüntetés is született karunkon. A leköszönő dékán Dr. Kovácsné 
dr. Bakosi Éva Apáczai Csere János-díjat, a leköszönő dékánhelyettes Hovánszki 
Jánosné dr. pedig Brunszvik Teréz-díjat kapott sok éves oktatói és vezetői tevékeny-
ségük elismeréseként. 

A 2014/2015. tanévi kitüntetések
A 2015. január 10-i diplomaosztó ünnepségen az alábbi kari kitüntetések átadására 
került sor:
•	Viszoki Sándorné gazdasági ügyintéző „A DE Gyermeknevelési és Felnőttképzési 

Karért” kitüntetésben részesült nyugdíjba vonulása alkalmából és a karon töltött 
több évtizedes munkájáért.

•	A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Konzulens tanári elismerésben ré-
szesült:
•	Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens, aki konzulense volt a „Kiváló 

szakdolgozat” címet elnyert Matuz Ágnes és Kacsó Krisztina Tünde szakdol-
gozatának, 

•	Dr. Pálfi Sándor főiskolai docens, aki konzulense volt a „Kiváló szakdolgozat” 
címet elnyert Nagy Róbert szakdolgozatának, valamint 

•	Dr. Szerepi Sándor főiskolai docens, aki konzulense volt a „Kiváló diploma-
munka” címet elnyert Ládáné Szatmári Piroska diplomamunkájának. 

A 2015. január 10-i diplomaosztó ünnepségen kari hallgatói kitüntetések átadására 
került sor:
•	A Hallgatói Önkormányzatban vállalt kiemelkedő munkáért, valamint az 

egyetem közéletében kifejtett aktív tevékenységért a „Debreceni Egyetem Hall-
gatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesült 

Körmendi Ágnes és Szigeti Eszter, a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
Hallgatói Önkormányzatának tagjai.

A 2015. január 10-i diplomaosztó ünnepségen:
•	A kari pályázatra benyújtott újszerű, aktuális témát feldolgozó szakdolgoza-

tukért, valamint diplomamunkájukért „Kiváló Szakdolgozat”, valamint „Kiváló 
Diplomamunka” elismerésben részesült:
•	Matuz Ágnes nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató, 
•	Kacsó Krisztina Tünde levelező tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató,
•	Nagy Róbert levelező tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató, valamint 
•	Ládáné Szatmári Piroska levelező tagozatos Emberi erőforrás tanácsadó mes-

terszakos hallgató. 

A 2015. június 20-i diplomaosztó ünnepségen az alábbi kari kitüntetések átadására 
került sor:
•	 „A Kar Kiváló Dolgozója” kitüntetésben részesült:
•	Dr. Móré Marianna egyetemi docens a karért felelősséggel, hozzáértéssel, 

magas fokú elkötelezettséggel végzett tevékenységéért,
•	Dr. Nagy Éva dékáni hivatalvezető a Dékáni Hivatal működésének szakszerű, 

zökkenőmentes irányításáért, valamint
•	Nagy Katalin tanulmányi előadó a pontos, hozzáértő, megbízható munkavég-

zéséért.
•	 „Dékáni Elismerő Oklevélben” részesült:
•	Molnár Sándorné oktatásszervező a kar képzési tevékenységét segítő magas 

színvonalú munkájáért,
•	Varga Éva gondnok, aki színvonalas munkájával segíti a kar zökkenőmentes 

működését és szolgáltató tevékenységét, és
•	Balogh Csaba gépkocsivezető, aki megbízhatóan, lelkiismeretesen, odaadóan 

végzi munkáját.

•	A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon Konzulens tanári elismerésben ré-
szesültek:
•	Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens, aki konzulense volt a „Kiváló 

szakdolgozat” címet elnyert Szabó Barbara szakdolgozatának,   
•	Dr. Bocsi Veronika főiskolai docens, aki konzulense volt a „Kiváló szakdol-

gozat” címet elnyert Kállai Mária szakdolgozatának, 
•	Vargáné dr. Nagy Anikó adjunktus, aki konzulense volt a „Kiváló szakdol-

gozat” címet elnyert Cseke Anita és Kissné Hajósi Anikó szakdolgozatának, 
valamint
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•	Dr. Oláh Judit egyetemi docens, aki konzulense volt a „Kiváló diploma-
munka” címet elnyert Virág Levente diplomamunkájának. 

A 2015. június 20-i diplomaosztó ünnepségen a Debreceni Egyetem kitüntetése 
karunkon:
•	 „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Móré Dóra 

nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató.
•	A Hallgatói Önkormányzatban és annak szervezeteiben vállalt feladatainak több 

éven át tartó végzéséért és az egyetem közéletében kifejtett aktív tevékenységért 
a „Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett” kitüntetésben részesült Török Ádám, a 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

•	A Hallgatói Önkormányzatban vállalt kiemelkedő munkáért, valamint az 
egyetem közéletében kifejtett aktív tevékenységért a „Debreceni Egyetem Hall-
gatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” és a „DEHÖK Elnö-
kének és alelnökének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesültek a Gyermek-
nevelési és Felnőttképzési Kar Hallgatói Önkormányzatának tisztségviselői, 
tagjai:
•	Balla Nikolett nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató,
•	Móré Dóra nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató,
•	Nagy Fanni nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási 

szakképzés szakos hallgató,
•	Pilinszky Anett nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató,
•	Pocsai Fruzsina nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató,
•	Puporka Viktória nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőok-

tatási szakképzés szakos hallgató és
•	Sántha Dóra nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató. 

A 2015. június 20-i diplomaosztó ünnepségen kari hallgatói kitüntetések átadására 
került sor:
•	 „Kiváló Óvodapedagógus jelölt” kitüntetésben részesül Cseke Anita nappali ta-

gozatos óvodapedagógus szakos hallgató. 
•	 „Kiváló Csecsemő- és kisgyermeknevelő jelölt” kitüntetésben részesült Kalmár 

Kincső nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató. 

A 2015. június 20-i diplomaosztó ünnepségen:
•	A kari pályázatra benyújtott újszerű, aktuális témát feldolgozó szakdolgoza-

tukért, valamint diplomamunkájukért „Kiváló Szakdolgozat”, valamint „Kiváló 
Diplomamunka” elismerésben részesült:

•	Cseke Anita nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató, 
•	Kissné Hajósi Anikó  levelező tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató,  
•	Szabó Barbara  nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató, 
•	Kállai Mária  levelező tagozatos Szociális menedzser szakirányú továbbképzési 

szakos hallgató,
•	Virág Levente levelező tagozatos Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos 

hallgató. 

A 2015. június 20-i diplomaosztó ünnepségen:
•	 „Rózsa Borka Alapítvány Díj”- ban részesült Szabó Rebeka nappali tagozatos 

óvodapedagógus szakos hallgató
„Rózsa Györgyné óvónő (1920-1967) emlékére és hivatása tiszteletére férje és 
két fia alapítványt hozott létre 1990-ben. Azóta a szakmai kuratórium minden 
évben versenyt hirdet, amelyre az ország összes óvodapedagógus-képző intéz-
ménye egy-egy végzős hallgatót nevezhet. 
A 2014/15-es tanévben a díjban a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar je-
löltje, Szabó Rebeka nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató dolgo-
zatát emléklappal és könyvjutalommal díjazta a kuratórium. 

Oktatás
Karunkon a következő képzések működnek:
 Mesterképzés: 
  Emberi erőforrás tanácsadó MA szak
 Alapképzés:  
  Óvodapedagógus BA szak
  Óvodapedagógus cigány/roma szakirány
  Szociálpedagógia BA szak
  Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak
  Társadalmi tanulmányok BA szak
 Felsőoktatási szakképzés:
  Csecsemő- és kisgyermeknevelő FOSZ
  Szociális munka felsőoktatási szakképzés (Ifjúságsegítő) FOSZ

Karunkon a 2014/2015-ös tanévben mesterképzésben, alapképzésen, felsőfokú 
szakképzésen és szakirányú továbbképzési szakokon 826 hallgató tanult.
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Felsőoktatási 
szakképzés

Hagyományos 
főiskolai szintű 

képzés
Alapképzés BA Mester-

képzés

Szak-
irányú 
tovább-
képzés

Össze-
sen

Nap-
pali

Le-
ve-
lező

Össz. Nap-
pali

Le-
ve-
lező

Össz. Nap-
pali

Le-
ve-
lező

Össz.

80 421 1403

46 29 75 - 1 1 405 421 826

Ebben a tanévben is szerveztünk szociális szakvizsgát, ahol 30 fő kapott oklevelet. 
A karon meglévő szakok oktatási színvonalának megőrzése és fejlesztése mellett tö-
rekszik a profilbővítésre. A 2014/2015-ös tanévben a kar indítási engedélyt kapott:
•	Társadalmi tanulmányok – Romaügyi specializáció BA szak indítására,
•	Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ-s képzés indítására,
•	Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ-s képzés indítására,
•	A mediáció a bíróságok és a szociális szakma tükrében, Interkulturális isme-

retek, Szakmai felkészítés mentori feladatok ellátására, Gyógyító testnevelés „D” 
képzési körbe tartozó szakmai program megvalósítására.

Az alábbi szakok szakindítási kérelmeit a Debreceni Egyetem Szenátusa elfogadta, 
de határozatot még nem kapott karunk az Oktatási Hivataltól:
•	Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás in-

tézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak indítására,

•	Szakoktató BA szakalapítására, indítására,
•	Gyógypedagógia BA szak indítására. 

Tudományos kutatás, rendezvények 
Hazai konferenciák, ahol oktatóink jelen voltak előadóként:
•	 „Mozdulj az egészségedért”. Nemzetközi Szakmai-módszertani Konferencia. 

(Hajdúböszörmény, 2014. március 27.)
•	XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. (Szeged, 2014. május 1-3.)
•	Korai angolnyelv-oktatás. (Szatmárnémeti, 2014. május 8-9.)
•	XI. Sporttudományi Kongresszus. (Debreceni Egyetem ATK, 2014. június 5-7.)
•	Korai idegennyelv-oktatás (HuCER, Debrecen, 2014. június 14-15.)
•	Tehetség Határok nélkül Nemzetközi Konferencia. (Debrecen, 2014. június 30.)
•	VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. (Debrecen, 2014. szeptember 6-7.)
•	Régi Zeneakadémia Kamaraterem (Budapest, 2014. szeptember 28.)

•	Pedagógiai asszisztensek I. országos konferenciája, „Engedj játszani!” (Budapest, 
2014. október 6.)

•	Tervezett pszichológia az I. világháborúban – a lélektani hadviselés korszak-
váltása (Szeged, 2014. október 8.)

•	A család ma c. nemzetközi tudományos konferencia. (GYFK Hajdúböszörmény, 
2014. október 14-15.)

•	Családpedagógiai Nemzetközi Konferencia. (GYFK Hajdúböszörmény, 2014. 
október 15.)

•	VIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Nemzetközi Tudományos Konfe-
rencia. (Kaposvár, 2014. október 17.)

•	 IX. PhD. országos konferencia. Professzorok az Európai Magyarországért. (Bu-
dapest, 2014. október 29.)

•	 Interdiszciplináris kutatás (Budapest, 2014. október 29.)
•	 Interdiszciplináris Tudományos Konferencia (Debrecen, 2014. november)
•	Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége konferencia (Budapest, 

2014. november 6-8.)
•	Tisza-parti Dalostalálkozó – Felnőtt Minősítő hangverseny (Tiszavasvári, 2014. 

november 8.)
•	Házi TDK konferencia. (Hajdúböszörmény, 2014. november 11.)
•	Önálló hangverseny – DEZK épületátadásának 40 éves évfordulóján (Debrecen, 

2014. november 16.)
•	44. Mozgásbiológiai Konferencia. (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sport-

tudományi Kar, Budapest, 2014. november 20-21.)
•	VII. Gerontológiai Napok – nemzetközi konferencia. (Nyíregyháza, 2014. de-

cember 4-5.)
•	 „Magyar Kórusok Napja” – KÓTA szervezés (Budapest, Zeneakadémia, 2014. 

december 16.)
•	Tehetségpontok kínálata (Debrecen, 2014.)
•	Taní-tani konferencia. (Miskolc, 2015. január 30.)
•	Tehetség és tanulás (Törökszentmiklós, 2015. február 3.)
•	Kisgyermeknevelők Napja szimpózium. (GYFK Hajdúböszörmény, 2015. 

február 26.)
•	Tehetség konferencia. (Sátoraljaújhely, 2015. március 6.)
•	Tehetségpont akkreditáció. (Debrecen, 2015. március 7.)
•	Tehetségpont akkreditáció. (Budapest, 2015. március 13.)
•	Mentor Konferencia. (Hajdúböszörmény, 2015. március 18.)
•	Összehasonlító nevelési szimpózium (GYFK Hajdúböszörmény, 2015. március 

24.)
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•	45. Mozgásbiológiai Konferencia. (Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 2015. 
április 16-17.)

•	Önálló hangverseny. (Szent Anna Székesegyház, Debrecen, 2015. április 19.)
•	Óvodai tehetségnap. (Hajdúböszörmény, 2015. április 22.)
•	Tankerületi tehetségnap. (Hajdúböszörmény, 2015. április 29.)
•	A koragyermekkori nevelés és gondozás angliai tapasztalatai, szimpózium. 

(GYFK Hajdúböszörmény, 2015. április 29.)
•	Bárdos Szimpózium (Zeneművészeti Kar, Debrecen, 2015. május 1-3.)
•	 „A fizikai aktivitás és az egészség” szakmai konferencia. (Belügyminisztérium, 

Budapest, 2015. május 6.)
•	 „Játékkal a világ körül” nemzetközi játékkonferencia. (GYFK Hajdúböszörmény, 

2015. május 21-22.)
•	Oktatás, fejlesztés, kutatás konferencia. (ELTE TÓK, Budapest, 2015. június 5.)
•	Társas játékok a világ körül. (Debrecen, 2015. május 21-22.)
•	Báthory-Brassai Nemzetközi Konferencia. (Budapest, 2015. május 27.)
•	Személyiségfejlesztés – mint a különleges bánásmód egy speciális esete (Bu-

dapest, 2015. május 27.)
•	5. Vezetéstudományi Konferencia. „Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel” 

(Szeged, 2015. május 29.)

Külföldi konferenciák, ahol oktatóink jelen voltak előadóként:
•	 „Tudás-Tanulás-Szabadság” Neveléstudományi Konferencia. (Babes-Bolyai 

University, Románia, Kolozsvár, 2014. március 21-23.)
•	Szomatikus prevenció és korrekció, Szakmai fórum. (Selye János Egyetem, Szlo-

vákia, Komárom, 2014. április 28.)
•	Személyiségfejlesztés és tehetséggondozás. (Szlovákia, Kassa, 2014. július 7.)
•	Tanulásfejlesztés és tehetséggondozás. (Románia, Csíkszereda, 2014. augusztus 

14.)
•	EARLI SIG – Challanges for the Future in Early Childhood Education konfe-

rencia. (University of Jyväskylä, Finnország, 2014. augusztus 25-27.)
•	 Jótékonysági hangverseny. (Románia, Csanálos, 2014. szeptember 6-7.)
•	EECERA konferencia. (Görögország, Kréta, 2014. szeptember 14-19.)
•	Pályaorientáció és tehetséggondozás. (Románia, Csíkszereda, 2014. november 

21-23.)
•	Mozgás, környezet, egészség… (Szlovákia, Komárom, 2014. december 8-9.)
•	 „Százarcú pedagógia” III. Nemzetközi Neveléstudományi és Szakmódszertani 

Konferencia. (Selye János Egyetem, Szlovákia, Komárom, 2015. január 12-14.)
•	Különleges bánásmód. (Szlovákia, Rozsnyó, 2015. február 11.)

•	Amerikai Egyesült Államok 59th CIES Konferencia. (Washington Hilton, 2015. 
március 10.)

•	Neveléstudományi Konferencia. (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Ro-
mánia, Kolozsvár, 2015. április 24-26.)

•	 „Bestfest 2015” Nagykárolyi Kulturális Tavaszi Fesztiválzáró hangverseny. (Ro-
mánia, Nagykároly, 2015. május 31.)

•	A kreatív tanulás. (Szerbia, Szabadka, 2015. augusztus 12-13.)
•	Tanulásfejlesztés. (Szlovákia, Nyitra, 2015. szeptember 16-19.)

Külföldi tanulmányutak
•	Ausztrália, Adelaide (2014. május 12.-június 8.) – Campus Hungary
•	Stockholm, Malardalen University (2015. április 7-15.) – Campus Hungary
•	Anglia, Northampton University (2015. május 2-9.) – Erasmus ösztöndíj
•	 Írország (2015. május 15.-május 23.) – Campus ösztöndíj

Rendezvények
•	2014. szeptember 6-9.: Roma Szakkollégium erdélyi kirándulás
•	2014. szeptember 15., október 6., október 14.: „Tea Party” Angol teadélután az 

önkéntesekkel (egyiptomi, szerb) szülőknek, hallgatóknak, dolgozóknak
•	2014. szeptember 18-21.: Roma Szakkollégium kirándulás
•	2014. szeptember 26.: Kutatók Éjszakája: A családdal a világ körül
•	2014. szeptember 30.: A mese napja
•	2014. október 3.: Alma fesztivál (őszi terméskarnevál) – DE Gyakorló Óvoda
•	2014. október 15.: A kar napja: A mai család – Nemzetközi Konferencia
•	2014. november 4-5.: Halloween Ünnepség
•	2014. november 7.: A cigány/roma gyermekek felzárkózási esélyei és jogai Kelet 

Európában – nemzetközi konferencia
•	2014. november 9.: Regionális szakmai nap – DE Gyakorló Óvoda
•	2014. november 11.: TDK és a Multikulturális műhely tehetségnapi konferen-

ciája
•	2014. november 12.: Tudománynapi konferencia
•	2014. november 21.: Gólyabál
•	2014. november 24.: „Az én Mikulásom!” városi rajzpályázat – DE Gyakoroló 

Óvoda
•	2014. december 2-4.: Mikulás Kupa
•	2014. december 5.: Mikulás várás az óvodában – DE Gyakorló Óvoda
•	2014. december 11.: Kiskarácsony hangverseny
•	2014. december 16.: Karácsonyi ünnepség
•	2015. január 10.: Diplomaosztó
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•	2015. január 16.: Nyílt nap
•	2015. január 23.: Előalkalmassági vizsga
•	2015. február 6.: Cigány mesék fordíthatóságának és interpretációjának prob-

lémái
•	2015. február 9.: Fotókiállítás – „Képek egy szilágysági roma közösség minden-

napjaiból”
•	2015. február: A kisgyermekkori felzárkózás esélyei a cigány gyerekeknél
•	2015. február 26.: Kisgyermeknevelők szimpóziuma
•	2015. március 2-5.: A cigány gyermekek iskolai felzárkózása – nemzetközi pá-

lyázat elősegítése – Horizont 2020
•	2015. március 18.: Mentorkonferencia
•	2015. március 21-22.: Roma Szakkollégium – konferencia
•	2015. március 27.: Végzős bál
•	2015. április 17.: „Miénk a színpad” – DE Gyakorló Óvoda
•	2015. április: Gyógypedagógiai képzés fejlesztéséért konferencia - könyvbe-

mutató
•	2015. május: Roma Szakkollégium pályázatának záró konferenciája
•	2015. május 14.: Szociálpedagógia konferencia
•	2015. május 21-22.: Nemzetközi Játékkonferencia – „Játékkal a világ körül”
•	2015. május 27.: Játékfesztivál
•	2015. június 26.: Roma Szakkollégium záró konferencia
•	2015. június 25-26.: Alkalmassági vizsga
•	2015. június 20.: Diplomaosztó

Tanévzáró, diplomaosztó
2015. január 10-én a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szociálpedagógia sza-
kán nappali tagozaton 14 fő, levelező tagozaton 24 fő; óvodapedagógus szakán leve-
lező tagozaton 1 fő, andragógia szakán nappali tagozaton 1 fő; csecsemő- és kisgyer-
meknevelő szakán nappali tagozaton 2 fő; emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon 
7 fő szerzett diplomát. Szakirányú továbbképzési szakokon 75 fő teljesítette az előírt 
követelményeket és szerzett oklevelet.
2015. június 20-án a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar óvodapedagógus sza-
kán nappali tagozaton 32 fő, levelező tagozaton 18 fő; andragógia szakán nappa-
li tagozaton 4 fő, levelező tagozaton 8 fő; csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán 
nappali tagozaton 3 fő, levelező tagozaton 7 fő; szociálpedagógia szakán nappali 
tagozaton 3 fő, levelező tagozaton 2 fő; emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon 15 
fő szerzett diplomát. Szakirányú továbbképzési szakokon 192 fő teljesítette az előírt 
követelményeket és szerzett oklevelet. Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási 
szakképzési szakon 19 fő, szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzési sza-
kon 11 fő szerzett felsőoktatási szakképesítést. 

Gazdálkodás
A felsőoktatási felvételi rendszer átalakítása évek óta érezteteti kedvezőtlen hatását 
a kar hallgatói létszámának alakulására (a kötelező emelt szintű érettségi bevezetése 
jelentős hallgatói létszám-kiesést okozott).
A működőképesség megtartására a kar folyamatosan bővíti képzési kínálatát, terve-
zett új BA-szak (gyógypedagógia; 2016-tól) és felsőfokú szakképzések indításával, 
MA- képzések bevezetésével, új szak alapításával. 
A kar programot dolgozott ki az oktatók fokozatszerzésének felgyorsítására, a minő-
sített oktatói létszám növelésére. 
A kiegészítő források bevonása érdekében folyamatosan növeltük a pályázati akti-
vitást. 
A kar adott időszakra szóló gazdálkodását a visszafogottság és takarékosság jelle-
mezte (a kar 2014. évi  pénzmaradványa több, mint 20%-kal haladta meg az előző 
évit).

Pályázatok
Sikeres pályázatok a 2014/2015-ös tanévben
•	Horizon 2020 - H2020-MSCA-Rise-2014 - Knowledge, Skills and Attitudinal 

Competences for Quality Early Childhood Education and Care
•	NTP-SZKOLL-14-0014 - Tehetséggondozó tréning a társadalmi szenzitivitás 

erősítése érdekében
•	A TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003 azonosító számú, „Ötágú síp 

projekt”: a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi képzés, tehetség-
gondozás, felzárkóztatás és alkalmazott kutatás fejlesztése a DE GYFK kollégi-
umában 

•	A „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógus-
képzésért az Észak - alföldi régióban” c. TÁMOP 4.1.2.B.2 - 13/1 – 2013 - 
0009. számú pályázat

Benyújtott pályázatok ebben az időszakban, ahol még nincs eredmény
•	Erasmus+ Program - UNIROM: Strengthening the trainee teachers skills on 

Romani Studies
•	Erasmus+ Program - Tudás-tanulás-vállalkozás és esélyegyenlőség a felsőokta-

tásban - nemzetközi innováció
•	Visegrad Fund, Small Grants - Participation of local communities in creating 

local development
•	Visegrad Fund, Standard Grants - Seniors’ participation in local communities.
•	Társult partnerként csatlakoztunk az „Ethika - Ethics and values education in 

schools and kindergartens” című Erasmus+ programhoz
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Gyógyszerésztudományi Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens (2015. február 28-ig)

Mb. dékán:
•	Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár (2015. március 1-jétől)

Dékánhelyettes: 
•	Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár, dékánhelyettes (2015. február 28-ig)
•	Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens, mb. dékánhelyettes (2015. március 

1-jétől)

Oktatás
A 2014-es évben 67 magyar hallgató, valamint 31 angol nyelvű gyógyszerészképzés-
ben résztvevő külföldi hallgató nyert felvételt a karra. A 2014/2015-ös tanévben 70 
fő a magyar nyelvű képzésben, és 15 fő az angol nyelvű képzésben szerzett gyógy-
szerész diplomát. A diplomaosztó 2015. június 20-án volt.

Hallgatói létszámadatok a 2014/2015-ös tanév II. félévében (gyógyszerész szak, osz-
tatlan képzés, nappali tagozat)

Évfolyam Program

Magyar Angol

Össze-
sen

Állami ösztöndí-
jas / támogatott

Költség-
térítéses / 

Önköltséges 

Költségtérí-
téses / Önkölt-

séges

1 73 71 2 41

2 78 74 4 33

3 62 58 4 23

4 74 69 5 30

5 71 63 8 18

Összesen 358 335 23 145

Összesen 503

Díjazott hallgatók
•	Kémia TDK Konferencián Varga Eszter I. díjat, Demeter Fruzsina II. díjat nyert 

el
•	DE TDK Konferencián a Gyógyszerészi Kémia, Gyógyszeranalitika, 

Farmakognózia, Gyógyszertechnológia, Gyógyszerfelügyelet, Minőségbiztosítás 
Szekcióban Varga Eszter különdíjban részesült

•	DE TDK Konferencián a Gyógyszerészi Kémia, Gyógyszeranalitika, 
Farmakognózia, Gyógyszertechnológia, Gyógyszerfelügyelet, Minőségbiztosítás 
Szekcióban Sinka Dávid különdíjas lett

•	Richter ösztöndíjat kapott Mező Erika
•	DETEP kutatási támogatást nyert: Bege Miklós, Pénzes András, Nagy László 

Zsolt, Molnár József Dénes, Szilágyi Eszter, Demeter Fruzsina, Varga Eszter
•	A gyógyszerészképzés multidiszciplináris jellegének köszönhetően a XXXII. Or-

szágos Tudományos Diákköri Konferencia két szekciójában is sikeres előadásokat 
mutattak be a debreceni gyógyszerészhallgatók. A Kémiai és Vegyipari Szek-
ciónak Veszprém és a Pannon Egyetem adott otthont, míg az Orvos- és Egész-
ségtudományi Szekció Budapesten került megrendezésre. Hallgatóink a Gyógy-
szerésztudományi Kar viszonylag rövid 12 éves történetének eddigi legtöbb 
OTDK helyezését és különdíját nyerték el, hiszen az OTDK-ra bejutott 10 hall-
gatóból 9-en I., II. vagy különdíjazottként tértek vissza Debrecenbe. Kémiai és 
Vegyipari Szekcióban Varga Eszter I. helyezést és jelölést Országos Prezentációs 
Díjra, Bege Miklós II. helyezést ért el, míg az Orvos- és Egészségtudományi 
Szekcióban Gyöngyösi Tamás I. helyezést ért el és a Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság különdíját nyerte el, Puhl Eszter I. helyezést és a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság különdíját, Erdei Tamás  II. helyezést, Ráduly Zsolt 
II. helyezést és Zilinyi Rita II. helyezést ért el, Holup Angelika a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság különdíját, Kovács Zoltán a Különdíjat hozta el. 

•	Az Év Gyógyszerész hallgatója 2015. versenyen Sinka Dávid Zsolt ötödik, míg 
Földes Zsuzsa második helyezést ért el.

Díjazott oktatóink
•	Dr. Tósaki Árpád, a Gyógyszerhatástani Tanszék tanszékvezetője Szentágothay 

János „National Excellence” professzori kutatási ösztöndíjat nyert.
•	Dr. Lekli István, a Gyógyszerhatástani Tanszék oktatója az Orvostudomány te-

rületén Prima Junior Díj-ban részesült.
•	Dr. Varga Balázs „National Excellence Díj” elismerésben részesült, valamint a 

„Konvergencia Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj”-at nyerte el.
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•	Dr. Ujhelyi Zoltán, a Gyógyszertechnológiai Tanszék oktatója szakmai mun-
kájának elismeréseként Rácz István-díj-ban részesült, valamint ugyanebben az 
évben a TÁMOP 4.2.4. pályázata alapján a Magyary Zoltán kuratórium kiváló 
minősítését nyerte el.

•	Dr. Oláh Gábor, a Biofarmácia Tanszék oktatója Cholnoky I. díjat kapott.
•	Dr. Szabó Zsuzsanna és Dr. Sipos Éva, a Biofarmácia Tanszék oktatói Campus 

Hungary ösztöndíjat nyertek.
•	Dr. Herczeg Mihály, a Gyógyszerészi Kémia Tanszék oktatója oktató- és kutató-

munkája során nyújtott kimagasló teljesítményéért Dr. Sztaricskai Ferenc-em-
lékdíj elismerést kapott.

•	Rőth Józsefné, a Gyógyszerészi Kémiai Tanszék laboránsa a Debreceni Egyetem 
Rektorának Elismerő Oklevelét kapta.

•	Dr. Bakai-Bereczki Ilona, a Gyógyszerészi Kémia Tanszék oktatója Kisfaludy 
Lajos Alapítvány 2015. évi publikációs pályázatán 3. díjat kapott.

Nemzetközi Kapcsolatok
•	A Gyógyszerészi Kémia Tanszék oktatója, Dr. Csávás Magdolna Campus 

Hungary pályázat keretein belül 2015.05.18.-2015.06.12. között tanul-
mányúton vett részt. (Csehország, Brno, Masaryk University).

•	Eszenyi Dániel, PhD hallgató 2015.08.02.-2015.08.07. a 18th European 
Carbohydrate Symposium-on vett részt Moszkvában, Oroszországban.

•	Lenka Malinovska (Central European Institute of Technology, Masaryk 
University) 2014. december 1.-2015. február 28. között a Gyógyszerészi Kémia 
Tanszéken tartózkodott vendégkutatóként.

•	Hadházi Ádám, Gyógyszerészi Kémia Tanszék PhD hallgatója 2014.09.11.-
2015.03.31. között Prof. Mark von Itzstein témavezetésével Ausztráliában 
vett részt kutatómunkában, melynek helye Institute for Glycomics, Griffith 
University, Gold Coast, Australia.

•	A Gyógyszerészi Kémiai Tanszék tovább ápolja és erősíti kapcsolatait az alábbi-
akban felsorolt nemzetközi hírű kutatókkal:
•	Prof. Margaret Dah-Tsyr Chang: Institute of Molecular and Cellular Biology 

& Department of Medical Science, National Tsing Hua University
•	Lenka Malinovská, Ph.D.: Central European Institute of Technology 

(CEITEC), Masaryk University
•	Prof. Dr. Lieve Naesens: Rega Institute of Medical Research, Katoliejke 

Univeritet Leuven, Leuven, Belgium
•	Professor, Dr. Andrey E. Shchekotikhin: Head of Laboratory of Chemical 

Transformations of Antibiotics Gause, Institute of New Antibiotics Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia

•	Gabriela Balíková Novotná, PhD.: Laboratory for Biology of Secondary 
Metabolism, Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech 
Republic

•	Az East Tennessee State University Bill Gatton College of Pharmacy (Johnson 
City, TN) és a Gyógyszerésztudományi Kar között megkötött és aláírt 
egyezmény alapján tovább erősödött az eddig is értékes tanulmányi és tudo-
mányos együttműködés, melynek keretében 2014 szeptemberében Dr. Harda 
Kristóf gyógyszerész rezidens, 2015. áprilisban Dr. Sipos Éva PhD hallgató és 
Vasvári Gábor gyógyszerész rezidens utazott ki és töltött el 1 hónap szakmai gya-
korlatot. 

•	A Michigan-i Ferris State University Collage of Pharmacy-val történő együttmű-
ködési megállapodás keretében Dr. Halmos Gábor szakmai vezetésével július kö-
zepétől  a Nyári Egyetemmel kooperálva 3 fő amerikai Pharm. D. programban 
tanuló gyógyszerész hallgatót fogadtunk 1 hónapos szakmai programra. 

•	A Biofarmácia Tanszék Halmos Gábor professzor munkacsoportjával 2004 óta 
folytat intenzív, közös tudományos együttműködést Prof. Andrew V.Schally No-
bel-díjas tudós intézetével (Univ.of Miami, Miami, FL / VA Medical Center, 
Miami, FL, USA), amelyet az elmúlt években megjelent számos publikáció, 
tudományos közlemény és PhD munka is fémjelez. 2014. augusztus és 2015. 
június-júliusi kint tartózkodása során Halmos professzor munkamegbeszélést 
folytatott A.V. Schally professzorral és Norman L. Block professzorral, akikkel 
további hosszú távú kutatási együttműködésben állapodtak meg.

•	A Gyógyszerhatástani Tanszék tovább ápolja és erősíti kapcsolatait az alábbi-
akban felsorolt nemzetközi hírű kutatókkal: 
•	Michele Samaja - University of Milano, Italy
•	Marina Marini - University of Bologna, Italy
•	Gregory Meyer - Avignon, France
•	Cyril Reboul - Avignon, France
•	Heibatullah Kalantari - Ahwaz, University of Iran
•	Laurentiu M. Popescu - Bucarest, Romania
•	Catalin G. Manole - Bucarest, Romania

•	Dr. Tósaki Árpád 2014. augusztusban Franciaországba, Avignonba (Universite 
d’Avignon Faculte des Sciences) utazott nemzetközi kapcsolatépítés céljából, 
ahol előadást tartott, illetve a HORIZON 2020-as projektről szóló kerekasztal 
megbeszélésen vett részt. Kiutazása a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 
projekt keretein belül valósult meg.

•	2014. augusztus-szeptember: Dr. Gregory Meyer (University of Avignon 
Department of Biochemistry) a Hatástani Tanszékkel folytatott nemzetközi 
együttműködés, közös projekt munka (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-
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2012-0045) és a Magyar Élettani Társaság által szervezett 2014. évi konferencia 
(FEPS) céljából érkezett Magyarországra, ahol előadta a legújabb kutatási ered-
ményeiket.

•	Dr. Gregory Meyer (University of Avignon), Prof. Dr. Laurentiu M. Popescue 
(Carol Davida University of Medicine and Pharmacy), Dr. Cataline Manole 
(Carol Davida University of Medicine and Pharmacy) és Dr. Michele Samaja 
(University of Milan) a Debreceni Kardiológiai Napok (2015. március 5-7.) 
konferenciára legújabb kutatási eredményeik bemutatása miatt 2015. márci-
usban érkeztek vendégelőadóként. Továbbá Dr. Michele Samajával, valamint 
Dr. Gregory Meyerrel tárgyalások folytak a jövőben tovább folytatódó sikeres 
nemzetközi együttműködésekről a Debreceni Egyetem és a Milánói Egyetem, 
valamint az Avignoni Egyetem és a Debreceni Egyetem között.

•	2015. májusban Dr. Lekli István a Milánói Egyetemre utazott Dr. Michele 
Samajához és kutatócsoportjához előadást tartani a tanszéken folyó kutatási 
eredményekről és a két egyetem között folyó együttműködések tovább erősítése 
céljából. Kiutazása a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 projekt keretein 
belül valósult meg. 

•	Dr. Czompa Attila, Dr. Csépányi Evelin, Dr. Szőke Kitti és Gyöngyösi Ale-
xandra Finnországba, Helsinkiben jártak a Minerva Institute for Medical 
Research Unit of Cardiovascular Research intézetben új nemzetközi kapcsolat 
kiépítése, illetve a Finnországban folyó kutatások tanulmányi megtekintése cél-
jából. A kiutazást az Agrártudományi Központ egyik TÁMOP projektje támo-
gatta.

Tudományos tevékenység, rendezvények
•	A GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék társszervezésében 2015. május 27-29-én 

Mátraházán került megrendezésre az MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibio-
tikum Munkabizottsága, tudományos ülése neves külföldi kutatók részvételével.

•	A GYTK Gyógyszerészi Kémia Tanszék oktatói, kutatói 2014. november 6-9. 
között Kolozsváron a XX. Nemzetközi Vegyészkonferencián vettek részt, ahol 
szekcióelőadásokat tartottak Szerves kémia és Gyógyszer és biokémia téma-
körben.

•	Hadházi Ádám résztvevőként volt jelen az Interdiszciplináris Lindau Nobel-díjas 
találkozón Németországban 2015. június 28.-július 3. között.

•	A Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszékének oktatói és kutatói 
poszter és orális prezentációval vettek részt a Magyar Klinikai Onkológiai Tár-
saság VIII. Kongresszusán, 2014 novemberében.

Elnyert pályázatok
•	2013. szeptember 1-jétől négyéves kutatási támogatást nyert el az Országos Tu-

dományos Kutatási Alapprogramtól Dr. Borbás Anikó, a Gyógyszerészi Kémia 
Tanszék vezetője „Peptid-oligonukleozidok, oligomannozid mimetikumok és 
királis koronaéterek szintézise tio-click módszerrel, K109208” című kutatási 
programjára.

•	2015. április 1-jétől 2016. márius 31-ig Dr.  Borbás Anikó, a Gyógyszerészi 
Kémia Tanszék vezetője Mizutani Foundation Research Grant: Development of 
a novel class of heparinoid anticoagulants címmel kutatási pályázatot nyert el.

•	Dr. Herczeg Mihály a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság 
Program keretében Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíjat nyert el a Gyógyszerészi 
Kémia Tanszéken tervezett kutatási támogatására.

•	Dr. Csávás Magdolna, a Gyógyszerészi Kémia Tanszék tanársegéde Campus 
Hungary Nemzetközi mobilitási program (2015.05.18-2015.06.12.) keretében 
Csehországban, Brunoban vett részt tanulmányúton.

•	A Gyógyszerésztudományi Karnak aktív résztvevőként a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/
KONV 2014-0001 (2014. május-2015. október 31.) „Az élettudományi- kli-
nikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki kép-
zőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére” TÁMOP-4.1.1.C-13/1/
KONV-2014-0001 azonosítószámú projekt, a három orvosképzést végző 
egyetem által közösen elnyert pályázat keretében lehetősége nyílt az oktatói 
számára képzések, nemzetközi kapcsolatfejlesztések, szervezetfejlesztések megva-
lósítására, illetve az alumni rendszerének harmonizálására.

•	A kar TÁMOP 4.2.6-15/1-2015-0001 Komplex Innováció az egészségipari há-
lózat hatékonyság növelése érdekében (2014. május 1. - 2015. november 30. 
között) projekt keretében Klinikai gyermekgyógyászati gyógyszerterápiás fej-
lesztő és tanácsadó hálózat kialakítását kezdtük meg. A cél egy tudás alapú, non-
profit/egyetemi szervezet és ezen keresztül egy adatbázis létrehozása, ami ezen 
speciális területen hozzájárul a szükséges kérdések szakértői szintű megtárgyalá-
sához és a szervezeti felépítésén, a tudáshálózaton keresztül a résztvevők számára 
validált információk eléréséhez biztosít lehetőséget.

A kar vezető oktatóinak személyügyi változásai
•	Dr. Treszl Andrea elhalálozott, Dr. Dobos Nikoletta folytatja tudományos és ok-

tatói munkáját a Biofarmácia Tanszéken
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Informatikai Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Mihálydeák Tamás egyetemi docens

Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Fazekas Attila egyetemi docens
•	Tudományos és pályázati dékánhelyettes: Dr. Fazekas István egyetemi tanár 
•	Gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes: 
•	Dr. Almási Béla egyetemi docens (2015. március 31-ig)
•	Dr. Aszalós László egyetemi docens (2015. április 1-jétől)

Oktatás
A 2014/2015-ös tanévben 1724 nappali, 211 levelező, azaz összesen 1935 hallgató 
tanult az októberi statisztika alapján.
Elsőéves hallgatóink száma 327 fő, ebből 297 hallgató alapszakos, 30 hallgató pe-
dig mesterszakos. Külföldi hallgatóink száma 186, ebből 172 alapszakos, míg 14 
mesterszakos.
Képzéseink lefedik az informatika tudományág valamennyi képzését:

alapképzés (BSc) magyar és 
angol nyelven

programtervező informatikus, gazdaságinfor-
matikus, mérnökinformatikus

alapképzés (BA) magyar nyel-
ven

informatikus könyvtáros

mesterképzés (MSc) magyar és 
angol nyelven: 

programtervező informatikus, gazdaságinfor-
matikus, mérnökinformatikus

mesterképzés (MA) magyar 
nyelven 

informatikus könyvtáros, informatika tanár, 
könyvtárpedagógia tanár

doktori képzés (PhD) Informatikai Tudományok Doktori Iskola ke-
retein belül

továbbképzés könyvtárinformatikus

szakirányú továbbképzés: digitális filmtechnika, informatikatanár
 
Az Informatikai Kar Tanácsa 2015. április 1-jei ülésén elfogadta a magyar és angol 
nyelvű programtervező informatikus mesterszakunk szakfelelőse személyének mó-
dosítását Dr. Vaszil György egyetemi docens személyében Dr. Pethő Attila helyett.

Felkérésre került a gazdaságinformatikus alap- és mesterképzés felülvizsgálatára egy 
bizottság, amelynek tevékenysége kiterjedt többek között a tantárgyi tematikák, a 
követelményrendszerek áttekintésére, a szakdolgozat készítés rendjére, a záróvizsga 
lebonyolítás rendjére, valamint a szakmai gyakorlatok rendszerére. 

Hallgatói sikerek
Az 2014. október elején Lille-ben megrendezett szakmák Európa Bajnokságán, 
az EuroSkills 2014 versenyen a Vállalati ICT Team kategóriában a magyar csapat 
aranyérmet szerzett. A 3 fős csapat tagja volt Bora László mérnökinformatikus hall-
gatónk is.
A Nokia cég egy speciális „Code Jam” országos programozói versenyt indított Az 
Informatikai Kar hallgatóinak Bundáskenyér nevű csapata az országos döntőn 3. 
helyezést ért el. A csapat tagjai Fejes Ferenc mérnökinformatikus, Király Alex, Jáno-
si György programtervező informatikus hallgatók.
OTDK 2015 - Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szek-
ciójában II. helyezést ért el karunk hallgatója Girhiny Eszter a Filmelőzetes és köte-
lező olvasmányok: lehetőség a Z-generáció olvasóvá nevelésére? című dolgozatával. 
Témavezetője: Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, karunk adjunktusa.

Események
A habilitációs rend megváltozása miatt megalakult a Műszaki Tudományterüle-
ti Habilitációs Bizottság. Megszűnt a Kari Tudományos és Habilitációs Bizottság 
2014. június 30-ai hatállyal, helyette megalakult a kari Tudományos Bizottság, 
melynek elnöke Dr. Fazekas István egyetemi tanár tudományos dékánhelyettes. Je-
lenlegi tagjai: Dr. Benczúr András egyetemi tanár (ELTE), Dr. Fülöp Zoltán egye-
temi tanár (SZTE), Dr. Györfi László egyetemi tanár (BME), Dr. Hajdu Lajos 
egyetemi tanár (DE TTK), az Informatikai Kar részéről pedig Dr. Halász Gábor 
egyetemi docens, Dr. Mihálydeák Tamás dékán, egyetemi docens, Dr. Pethő Attila 
egyetemi tanár, Dr. Sztrik János egyetemi tanár, Dr. Terdik György egyetemi tanár, 
Dr. Vertse Tamás professor emeritus.
Módosult a Fogyatékkal Élő Hallgatók Bizottságának összetétele is. Elnöke Dr. Fa-
zekas Attila oktatási dékánhelyettes, tagjai pedig Márton Ágnes, Balogh Anita és 
Dr. Kocsis Gergely.
A Kari Tanács a 2014. szeptember 17-ei ülésén támogatta, hogy a Tanulmányi 
Bizottság Szakmai Gyakorlati Albizottságában az Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszéket Nyul Balázs helyett Sikolya Kinga képviselje.
A Kari Tanács 2015. április 1-jei ülésén elfogadott határozat szerint a kari Lotus 
Notes levelező rendszer lecserélésre kerül 2015. július 1-jétől a Zimbra levelező 
rendszerre. 
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Meghirdetésre került három egyetemi docensi állás karunk Alkalmazott Matema-
tikai és Valószínűségszámítási Tanszékére, Információ Technológia Tanszékére és 
Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszékére. Az Információ Technológia Tan-
székre meghirdetett egyetemi tanári állásra Dr. Halász Gábor egyetemi docens adta 
be pályázatát, a Számítógéptudományi Tanszékre meghirdetett egyetemi tanári ál-
lásra pedig Dr. Vaszil György egyetemi docens adta be pályázatát. Mindkét állás 
2015. szeptember 1-jétől tölthető be. Mind a kari Tudományos Bizottság, mind a 
Kari Tanács, mind a MAB, mind a Szenátus támogatta az egyetemi tanári pályáza-
tokat.
A Kari Tanács a 2015. április 1-jei ülésén támogatta Dr. Bácsó Sándor nyugalmazott 
egyetemi docens felterjesztését az egyetemi magántanári címre, amelyet a Szenátus 
jóváhagyó döntése után a nyári doktoravató ünnepségen vehetett át.

Szabályzatmódosítás
A Kari Tanács 2014. szeptember 17-ei ülésén módosításra került a TVSZ kari része, 
amelyben alapvetően a jogszabályi változások kerültek átvezetésre, és a kedvezmé-
nyes tanrend és a szakdolgozatok beadásának módja változott. 
A Kari Tanács a 2014. december 3-ai ülésén módosította a TVSZ kari részét, annak 
az átoktatásra és áthallgatásra vonatkozó részét.
A Kari Tanács a 2015. január 14-ei ülésén módosította a Felvételi Szabályzat kari 
részét, aminek a lényege az, hogy az adható ponttartomány megváltozott a jogsza-
bályokban, így ezeket a határokat át kellett skálázni.
A Kari Tanács 2015. április 1-jei ülésén módosításra került a Kari Működési Rend, 
kiegészült a C) melléklettel, amely a FIRCC Szervezeti és Működési Szabályzatát 
tartalmazza. 
A Kari Tanács 2015. június 10-ei ülésén elfogadta a TVSZ tanárképzésre vonatkozó 
részének módosítását. 

Humánpolitika
Vezetésben történt változások:
2014. július 1-jétől négy év időtartamra az Informatikai Rendszerek és Hálózatok 
Tanszék vezetője ismételten Dr. Sztrik János egyetemi tanár. 
2014. július 31-i hatállyal Dr. Halász Gábor egyetemi docens, gazdasági és külkap-
csolati dékánhelyettes lemondott tisztségéről. Helyette 2014. augusztus 1. és 31. 
között a pályázati eljárás lefolytatásáig, majd 2014. szeptember 1-jétől három év 
időtartamra Dr. Almási Béla egyetemi docens került kinevezésre erre a tisztségre. 
2014. december 31-i hatállyal viszont ő is lemondott tisztségéről. A pályázati eljárás 
lefolytatásáig, majd 2015. április 1-jétől három év időtartamra Dr. Aszalós László 
egyetemi docens lett a gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes. 

Távozó kollégáink:
2014. augusztus 31-én szűnt meg Kovács Györgynek, a Komputergrafika és Kép-
feldolgozás Tanszék tanársegédjének közalkalmazotti jogviszonya közös megegye-
zéssel. 
2014. december 31-ével megszűnt Dr. Végh Jánosnak az Informatikai Rendszerek 
és Hálózatok Tanszék egyetemi tanárának a közalkalmazotti jogviszonya. 
2014 decemberétől nyugdíj előtti felmentési idejét tölti Dr. Fazekas Gábor egyete-
mi docens.
2015. május 22-én 63 éves korában elhunyt Dr. Kormos János, karunk Alkalma-
zott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszékének egyetemi tanára. Temetésére 
2015. május 29-én került sor, kedves kollégánkat a Debreceni Egyetem, a Gazda-
ságtudományi Kar és az Informatikai Kar is saját halottjának tekintette. 
2015. május 31-i hatállyal megszűnt Dr. Orosz Péternek, az Informatikai Rendsze-
rek és Hálózatok Tanszék adjunktusának közalkalmazotti jogviszonya közös meg-
egyezéssel.
2015. június 2-án 85 éves korában elhunyt Dr. Arató Mátyás professor emeritus, 
temetésére 2015. június 17-én került sor. Arató professzort karunk saját halottjának 
tekintette és mélységes megrendüléssel osztozott családja gyászában.

Új oktatói kinevezések: 
2014. szeptember 1-jétől került alkalmazásra tanársegédként Kovács László a Kom-
putergrafika és Képfeldolgozás Tanszékre. 
2014. szeptember 1-jétől adjunktusi kinevezést kapott Bekéné Dr. Rácz Anett és 
Dr. Stuhl Izabella az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszéken.
2014. szeptember 1-jétől áthelyezéssel került karunk Alkalmazott Matematika és 
Valószínűségszámítás Tanszékére Dr. Gáll József egyetemi docens beosztásban a 
GTK-ról.
2015. február 1-jétől alkalmazásra került adjunktusi beosztásban Dr. Tóth László az 
Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszéken.
2015. április 1-jétől adjunktusi beosztásban alkalmazásra került Dr. Tomán Henri-
etta a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszéken.

PhD, habilitáció
MTA doktora címet szerzett 2014-ben Dr. Halász Gábor, az Információ Tech-
nológia Tanszék egyetemi docense, 2015-ben pedig Dr. Vaszil György, a 
Számítógéptudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.
Habilitációs oklevelet vettek át a 2015. június 13-i doktoravató ünnepségen karunk 
következő oktatói: Dr. Burai Pál adjunktus, Bodroginé Dr. Zichar Marianna ad-
junktus, Dr. Huszti Andrea adjunktus, Dr. Szahtmáry László adjunktus.
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Kitüntetéses egyetemi (PhD) doktori fokozatot szerzett Sikolya Kinga, az Alkalma-
zott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék tanársegédje.
PhD fokozatot szereztek karunk alábbi tanársegédjei: Biró Piroska, Fülöp Erika, 
Kunkli Roland Imre, Pánovics János, Szilágyi Szabolcs, Tomán Henrietta.
Az MTA választások eredményeként Dr. Hajdu András egyetemi docenst, Dr. 
Terdik György egyetemi tanárt és Dr. Vaszil György egyetemi docenst megválasz-
tották a MTA Számítástudományi és Informatikai Bizottság tagjának, Dr. Sztrik 
János egyetemi tanár pedig a Távközlési Tudományos Bizottság tagja lett. 

Diplomaosztók
2015. február 14-én a Díszudvaron tartott tanévzáró és diplomaosztó ünnepi ta-
nácsülésen 90 nappali tagozatos és 11 levelező tagozatos hallgató vette át diplomá-
ját. A 2015. június 27-én a  Díszudvaron  megtartott tanévzáró és diplomaosztó 
ünnepi tanácsülésen pedig 153 nappali tagozatos és 14 levelező tagozatos hallgató 
vette át diplomáját.

Kitüntetettjeink a 2014/2015-ös tanévben
•	A 2015. március 14-i ünnepségen vehette át a Debreceni Egyetem Rektorának 

Elismerő Oklevele kitüntetést Dr. Bérczes Tamás adjunktus és Dr. Herendi 
Tamás adjunktus.

•	Kari kitüntetéseinket a következők kapták: 
•	 az Informatikai Érmet Dr. Terdik György egyetemi tanár, karunk előző dé-

kánja kapta meg, 
•	 az Informatikai Kar Díjában részesült: Dr. Fazekas Gábor egyetemi docens és 

Dr. Orosz Péter adjunktus,
•	 az Informatikai Kar Kiváló Oktatója elismerésben részesült: Bekéné Dr. Rácz 

Anett adjunktus és Dr. Papp Ildikó adjunktus,
•	 az IK Hallgatói Emlékérmét vett át: Besimi Nuhi, László Zsolt, Majoros 

Tamás, Smajda Máté, 
•	 az IK Dékánjának Dicséretében részesült: Auer Bence, Bende Nóra, Borbély 

Bence, Csoba István, Fekete Norbert, Mamenyák András, Nagy Gergő Máté, 
Szabó Flórián Ákos.

Tudományos kutatás, konferenciák, előadások, versenyek
•	2014. augusztus 27. és 29. került megrendezésre a 8. Informatika a felsőokta-

tásban konferencia, amelyen 25 hazai és határontúli felsőoktatási intézmény 
képviselői vettek részt, összesen 198 résztvevővel. A konferencián 145 előadás 
hangzott el.

•	2014. augusztus 29-én került sor karunk megalakulásának 10. évfordulójának 
tiszteletére rendezett konferenciára, ahol a következő előadók tartottak elő-
adásokat: Dr. Pethő Attila karalapító dékán A karalapítás szubjektív története 
címmel, Dr. Mihálydeák Tamás jelenlegi dékán Az Informatikai Kar jövőképe 
címmel, Dr. Fazekas István dékánhelyettes Tudományos kutatások az Informa-
tikai Karon címmel, Pajor Ferenc NI igazgató Mit vár az ipar – 5 év múlva az 
egyetemen végzett informatikusoktól, Lovas István, Schönherz Akadémia - a 
piaci munkaerőigények kiszolgálása az egyetemi oktatásra építő rapid képzé-
sekkel. Megkoszorúzásra került Gyires Béla emléktáblája, a Kassai úti campuszon 
egy tölgyfa elültetése és egy emléktábla kihelyezése jelzi karunk alapításának tíz 
éves évfordulóját. Megjelent karunk tíz éves történetét bemutató kötet is. 

•	2014. szeptember 26-án lezajlott Kutatók Éjszakája program keretében ka-
runkon is számos érdekes előadás hangzott el.

•	2014. október 21. és 22. között lezajlottak a tizenegyedik alkalommal megren-
dezésre kerülő Informatikai Szakmai Napok 25 cég részvételével, 50 előadással. 
Mind a hallgatók, mind a résztvevő cégek részéről csak pozitív visszajelzéseket 
kaptunk, ami egyértelműen sikeresnek bizonyult.

•	2014. november 14-én került megrendezésre az a konferencia a 
Könyvtárinformatika Tanszék szervezésében, amely az egyetemünkön a 25 éve 
indult informatikus könyvtáros képzésre emlékezett meg, valamint elhangzott 
egy kerekasztal beszélgetés a könyvtáros életpályamodellről. 

•	2014. november 29-én került sor a Jövő Internet kutatások az elmélettől az al-
kalmazásig” című projekt zárórendezvényére sajtótájékoztatóval, előadások kísé-
retében. E rendezvényen részt vett Dr. Pálinkás József kormánybiztos is.

•	2014. november 30-án került megrendezésre a DEIK Regionális Programozói 
csapatverseny közép- és felsőoktatási intézmények 53 három fős csapatai 
számára. 

•	2014. december 19-én került megrendezésre a kar tudományos napja, a Gyires 
Béla Informatikai Nap. Az eseményen az évfolyamelső hallgatók jutalmazása 
után a tanszékek munkatársainak egy-egy előadása következett, majd oktatói ér-
tekezlet keretében a dékán beszámolt az év eseményeiről. 

•	2015. március 30-31-én került sor a hagyományos tavaszi Informatikai Szakmai 
Napok előadássorozatra. A két nap folyamán 28 cég képviseletében több, mint 
50 előadás hangzott el. A Szakmai Napok rendezvény lehetőséget teremt a cégek 
nyitottságának kiaknázására a hallgatóink számára szakmai gyakorlóhelyeinek 
biztosítása érdekében.
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Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Komlósi István egyetemi tanár

Dékánhelyettes:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. habil. Juhász Csaba egyetemi docens 

Dékáni tanácsadó:
•	Dr. Stündl László adjunktus

Oktatás
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar küldetése a 
„Víz- és energiatakarékos, környezetbarát, gazdaságos élelmiszerelőállítás”; külön-
böző szinten szakemberek képzése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék fej-
lesztése érdekében az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon. A kar ma-
gas színvonalú kutatási háttere biztosítja az új tudományos eredmények létrejöttét, 
amelyeket többek között szaktanácsadás révén adnak közre.
A kar az oktatás szerkezetének kialakításakor szem előtt tartja a munkaerőpiac által 
támasztott igényeket. Öt szinten folyik a képzés: felsőoktatási szakképzés, BSc alap-
képzés, MSc képzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés. Tevékenységük ered-
ményességét igazolja a kar iránt mutatkozó széleskörű érdeklődés. A 2015/2016-os 
tanévtől kezdődően 6 alapszakon elindul a duális képzés 12 gyakorlati képzőhely-
lyel történő együttműködés keretében. A kar minőségirányítási (MSZ EN ISO 
9001:2009) és környezetközpontú irányítási rendszer (MSZ EN ISO 14001:2005) 
szerint tanúsított. A Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings az 
agrár képzési területen a világ 200 legjobbja közé került karunk. 
A kutatásszervezési tevékenység alapvetően az akkreditált doktori iskolák köré szer-
veződik. Továbbra is jelen vannak a klasszikus és korszerű precíziós mezőgazdasági 
kutatási témák, ugyanakkor előtérbe kerülnek az élelmiszeripari, környezetgazdál-
kodási, a természetvédelmi, biotechnológiai, a technológiai jellegű, valamint az in-
terdiszciplináris területek. A kar sikeres hazai és nemzetközi kutatási projektek tel-
jesítésével járul hozzá a tiszántúli térség vidék-, környezet-, valamint multifunkciós 
mezőgazdaságának fejlesztéséhez.
A karon 9 intézet és 1 Agrárműszerközpont, 1 Agrár Lovasiskola, illetve 17 kihe-
lyezett tanszék működik. A kar teljes munkaidős dolgozói létszáma 131 fő, ebből 
minősített oktató 78 fő. Ebből 16 fő egyetemi tanár, 24 fő egyetemi docens. Az 

oktató-kutató kollégák közül 11 fő az MTA doktora. A kar 2014/2015-ös tanévi 
hallgatói létszáma 1843 fő. A MÉK három doktori iskolájának működési területeit 
az alábbiak jelentik:
•	Állattenyésztési-tudományok Doktori Iskola (vezetője: Dr. Kovács András) – 

PhD hallgatók létszáma: nappali 20 fő, levelező 1 fő. 
•	Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori 

Iskola (vezetője: Dr. Kátai János) – PhD hallgatók létszáma: nappali 23 fő, le-
velező 9 fő, egyéni 1 fő.

•	Kerpely Kálmán Doktori Iskola (vezetője: Dr. Nagy János) – PhD hallgatók lét-
száma: nappali 16 fő, levelező 10 fő, egyéni 7 fő.

•	A kutatások, a tudományos munka támogatására a tudományos kutatások főbb 
forrásai a TÁMOP, NKTH, OTKA, TIOP, GINOP.

Felvételi adatok
2014 szeptemberében nappali mesterképzésre 31 fő, levelező mesterképzésre 23 fő, 
alapképzésre nappali tagozatra 297 fő, levelező tagozatra 16 fő, felsőoktatási szak-
képzésre nappali tagozatra 59 fő, levelező tagozatra 27 fő nyert felvételt. 

Kinevezések, megbízások, fokozatszerzések 
Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Rakonczás Nándor 
Tanársegédi kinevezést kapott: Dr. Novák Adrienn
Tudományos főmunkatársi kinevezést kapott: Dr. Tarcali Gábor
Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott: Őri Nóra, Riczu Péter

Jelentősebb események
•	2014. szeptember 5-én került sor a jubileumi diplomások ünnepségére. Az ün-

nepségen 72 arany, egy vas és két rubin díszoklevelet adtunk át végzettjeinknek.
•	2014. szeptember 10-én meghívtuk a régió jelentősebb vállalatainak képviselőit 

a kar gyakorlati képzésével kapcsolatosan szervezett egyeztető megbeszélésre.
•	2014. szeptember 14-én tartottuk a kar tanévnyitó ünnepségét Aulánkban. Az 

ünnepségen átadásra kerültek a köztársasági ösztöndíjak, valamint minden első 
évfolyamost egyetemi hallgatóvá fogadtunk.

•	2014. október 2-án került sor a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ün-
nepségére.

•	2014. október 7-11. között Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a moszkvai 
Arany Ősz elnevezésű mezőgazdasági nemzetközi kiállításon.

•	2014. október 11-én került megrendezésre a III. Kari Családi Sport- és Egész-
ségnap, ezúttal a burgonya jegyében.
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•	2014. november 11-én karunk adott helyet a Zöld Börzének, melyet a Deb-
receni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága 
szervezett.

•	2014. november 13-án került sor a kari Tudományos Diákköri Konferenciára. 
50 fő jelentkezett, 48 fő mutatta be a dolgozatát 

•	2014. november 21-én került sor a Dr. Sárvári Mihály professzor úr 70. szüle-
tésnapja tiszteletéből szervezett ünnepi tanácskozásra.

•	2014. november 28-án került sor a PhD konferenciára.
•	2014. december 1-jén és 2-án zajlottak a tanszéki védések karunkon.
•	2014. december 5-én került a középiskolai diákok tanulmányi versenyére.
•	A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 2014. de-

cember 9-én tartotta beiskolázási nyílt napját az Agrár Campus Aulájában. 
•	2014. december 10-11-12-én került sor a záróvizsgákra karunkon.
•	2014. december 20-án vehették át végzős hallgatóink okleveleiket. 138 hallgató 

vette át diplomáját az Agrár Campus Aulájában rendezett ünnepségen. A hall-
gatóink közül többen kaptak oklevelet a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Programjában, a Kerpely Kálmán Szakkollégiumban és a Tormay Béla Szakkol-
légiumban végzett kiemelkedő munkájukért.

•	2015. január 17-én immár második alkalommal került megrendezésre a Debre-
cen-Nagyvárad Klub, Nagyváradon.

•	2015. január 28-án Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a Magyar Mezőgaz-
daság c. lap fennállásának 70. évfordulójára rendezett konferencián, Budapesten, 
ahol az Agrár-felsőoktatásért emlékérmet adományozta a lap részére.

•	2015. február 13-án került sor a növényorvosi mesterszakos és a növényvédelmi 
szakmérnök szakirányú továbbképzésben végzettek oklevelének ünnepélyes át-
adására.

•	Nyertes TIOP 1.3.1 pályázat keretei között a 2015. évben megvalósul az Élel-
miszer feldolgozó és oktató épület kialakítása az Agrár Campus területén.

•	A MÉK HÖK és a Környezetvédelmi Bizottság hallgatóinak közreműködé-
sével elindult a Hallgatói Közösségi Kert program. A programban nem kizá-
rólag karunk hallgatói, hanem a Debreceni Egyetem más szakjain tanuló diákok 
is részt vesznek (élelmiszermérnök, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági 
mérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, élelmiszer biz-
tonsági- és minőségi mérnök, növénytermesztő mérnök, agrármérnök, vadgazda 
mérnök szakok, továbbá TTK (biológia, kémia, környezettan, vegyészmérnök, 
geográfus, matematika-német szakok); BTK (angol-magyar szakfordító, ang-
lisztika, szociális munka, filozófia, szabad bölcsész szakok); GTK (nemzetközi 
gazdálkodás, szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök szakok); NK 

(egészségpszichológia szak); MK (építőmérnök szak); ÁOK (általános orvos 
szak).

•	A hallgatók elkezdték a volt Könyvesbolt helyiségének átalakítását, Zöld Pont 
kialakítása céljából.

•	2015. március 10-én a karon szerveztünk egy tájékoztató napot a duális képzés 
bevezetésével kapcsolatosan. A rendezvényre meghívtuk a vállalatok képviselőit, 
valamint a képzésben részt vevő képzés szakvezetőket, a szakok képviselőit. A 
Duális Képzési Tanács támogatta a 2015 szeptemberében indítandó duális kép-
zésben részt venni kívánó új cégek kérelmét. Mindezek alapján a MÉK által 
meghirdetett hat alapképzési szak duális rendszerű képzési formájához 13 agrár 
cég csatlakozott.

•	2015. március 6-án karunkra látogattak a Bayer Zrt. képviselői. Látogatásuk 
célja egy hallgatói ösztöndíj program kidolgozása volt. 

•	2015. március 9. és 11. között Dr. Komlósi István dékán úr Wageningenben 
tartózkodott a közös állattenyésztési képzés kialakítása céljából.

•	2015. március 16. és 26. között Dr. Komlósi István dékán úr, Dr. Juhász Csaba 
dékánhelyettes úr, továbbá Dr. Radócz László egyetemi docens és Dr. Tarcali 
Gábor tudományos főmunkatárs urak Kínában tartózkodtak kutatási együttmű-
ködés kialakítása céljából.

•	2015. március 31-én Dr. Komlósi István dékán úr, Dr. Juhász Csaba 
dékánhelyettes úr és Dr. Bársony Péter adjunktus úr (a Mundus program képvi-
seletében) részt vettek a nemzetközi képzések auditján.

•	2015. április 9-én került sor a kar ISO 9001 és ISO 14001, minőség- és környe-
zetirányítási auditjára.

•	2015. április 11-én rendeztük az I. Locsolóbált.
•	2015. május 6-án Dr. Komlósi István dékán úr és Dr. Tamás János tudomány- 

és oktatáspolitikai tanácsadó úr részt vettek az Aquaprofit Kft. által szervezett, 
a kínai-magyar négyoldalú vízügyi megállapodás sajtótájékoztatóján. A meg-
állapodás aláírója az Aquaprofit Kft., valamint a School of Earth Science and 
Geological Engineering, Sun Yat-sen University és a Shenzhen Deep Ecology 
Environmental Technology Co. Ltd, mellett a Debreceni Egyetem részéről 
karunk.

•	2015. május 3. és május 9. között zajlott a Sárgulási hét.
•	2015. június 11-én karunkon került megrendezésre az Országos Vízügyi Főigaz-

gatóság Aszály monitoring munkacsoportjának ülése.
•	2015. június 20-án került sor a kar diplomaosztó ünnepségére. Az ünnepségen 3 

címzetes egyetemi tanári, 5 tiszteletbeli docensi címet adtunk át. Egy fő kapott 
Rektori Elismerő Oklevelet. 86 hallgatónk vehette át diplomáját.
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•	2015. június 25-én Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a Magyar Tarka Te-
nyésztők Egyesületének Szakmai Napján, ahol átvehette „A magyartarka fajtáért” 
emlékérmet kapta Fazekas Sándor miniszter úrtól.

Tanévzáró és diplomaosztó ünnepségek
2014. december 20. 
Dr. Jávor András rektorhelyettes úr megnyitotta a tanévzáró, diplomaosztó nyilvá-
nos ünnepi tanácsülést, az ünnepi tanévzáró beszédet Dr. Komlósi István dékán úr 
tartotta. Ezt követően egyetemi és kari kitüntetések, majd DETEP oklevelek, vala-
mint a Kerpely Kálmán és a Tormay Béla Szakkollégiumok okleveleinek átadására 
került sor, majd Dr. Juhász Csaba dékánhelyettes úr, számolt be a Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar végzős hallgatóinak záróvizsga 
eredményeiről. A beszámoló után a MÉK Hallgatói Önkormányzat nevében Tótin 
Zsófia környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszakos hallgató búcsúzott. A diplo-
mák átadása előtt a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Az eskütétel után Dr. 
Jávor András rektorhelyettes úr és Dr. Komlósi István dékán úr átadták az oklevele-
ket. Az oklevelek átadását követően Vincze Éva környezetgazdálkodási agrármérnök 
mesterszakos hallgató búcsúzott a végzettek nevében. 

2015. június 20. 
Dr. Jávor András rektorhelyettes úr nyitotta meg a tanévzáró, diplomaosztó nyilvá-
nos ünnepi tanácsülést, ezután Dr. Komlósi István dékán úr ünnepi tanévzáró be-
szédét mondott. Ezt követően címzetes egyetemi tanár, tiszteletbeli docens címek, 
egyetemi és kari kitüntetések, a Kerpely Kálmán és a Tormay Béla Szakkollégiumok 
oklevelei átadására került sor. Az átadások után Dr. Farkas Hilda címzetes egyetemi 
tanár asszony mondott köszöntőt, majd Dr. Juhász Csaba dékánhelyettes úr beszá-
molt a végzős hallgatók záróvizsga eredményeiről. A beszámoló után a végzős hall-
gatókhoz Kántor Andrea élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterszakos 
hallgató szólt. 
A diplomák átadása előtt a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Ezt követő-
en Dr. Jávor András rektorhelyettes úr és Dr. Komlósi István dékán úr átadták az 
okleveleket, majd a végzettek nevében Varga Csaba élelmiszermérnök alapszakos 
hallgató búcsúzott.

Műszaki Kar

A kar vezetése
Dékán:
•	Dr. Szűcs Edit tanszékvezető főiskolai tanár 

Dékánhelyettesek: 
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Husi Géza tanszékvezető egyetemi docens
•	Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kalmár Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár 

Oktatás
A Műszaki Kar 9 alapképzést és 6 mesterképzést indított a 2014/2015-es tanév-
ben:
•	Építészmérnöki alapképzési szak
•	Építőmérnöki alapképzési szak 
•	Gépészmérnöki alapképzési szak 
•	Környezetmérnöki alapképzési szak 
•	Mechatronikai mérnök alapképzési szak 
•	Műszaki Menedzser alapképzési szak 
•	Gépészmérnöki alapképzési szak angol nyelven
•	Építőmérnöki alapképzési szak angol nyelven
•	Mechatronikai mérnök alapképzési szak angol nyelven 
•	Környezetmérnöki mesterképzési szak
•	Létesítménymérnöki mesterképzési szak
•	Mechatronikai mérnök mesterképzési szak
•	Műszaki Menedzser mesterképzési szak
•	Településmérnöki mesterképzési szak
•	Tervező Építészmérnöki mesterképzési szak

2015 szeptemberétől a gépészmérnöki alapszak üzemeltető-karbantartó és jármű-
ipari folyamattervező specializációja duális képzési formában is választható.
A 2014/2015-ös tanévre felvettek száma nappali és levelező tagozatra  
528 fő, a kar hallgatói létszáma a 2014. októberi statisztikai adatok  
alapján 1998 nappali és 660 levelező tagozatos hallgató, összesen 2658  
fő volt.  
A 2014/2015-ös tanévre összesen 1602 fő jelentkezett, 1294 fő államilag  
finanszírozott nappali tagozatos képzésre, amelyből 551 fő első  
helyen. A Műszaki Kar összesen 375 főt vett fel alapszakra, és 153 főt  
a mesterképzéseire, amelyből 463 fő az államilag finanszírozott  
képzést érintette.
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Tudományos munka
A Műszaki Kar oktatói létszáma a 2014/2015-ös tanévben 78 fő volt, amelyből 46 
oktató tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkezett. A kar stratégiai célkitű-
zése továbbra is a tudományos fokozattal rendelkezők számának emelése. Ennek 
jegyében a 2014/2015-ös tanévben 3 fő szerzett PhD vagy DLA fokozatot. 
Dr. Kalmár Ferenc, Dr. Kalmár Tünde Klára, Dr. Zöld András és Csáky Imre „Mun-
kaasztal és eljárás egyedi munkahely lokális, személyi klimatizációjára” találmánya 
szabadalmat kapott.
Dr. Lakatos Ákos 3 évre szóló MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert el.

Nemzetközi kapcsolatok
A Műszaki Karon a Gépészmérnöki Tanszék négy CEEPUS programban vett részt, 
melyek fő koordinátorai a következő egyetemek: Kolozsvári Műszaki Egyetem, 
Zsolnai Műszaki Egyetem, Poznani Műszaki Egyetem, Faculty of Manufacturing 
Technologies of Technical University of Košice és a Maribori Műszaki Egyetem. A 
CEEPUS program keretében oktatói és hallgatói mobilitás projektekre nyílik lehe-
tőség, amelyet többségében az oktatók használnak ki. 
Az ERASMUS+ program keretén belül karunk partnerei az osztrák University of 
Applied Sciences (Fachhochschule Technicum), a német Hochschule Ostwestfalen-
Lippe, Hochschule Wismar a Leuphana University, a dán VIA University College, 
VIA School of Business, Technology and Creative Industries, a spanyol Catholic 
University of St. Teresa of Ávila és az Universidad, az olaszországi University of 
Cagliary és a Universita Degli Studi Di Padova, a holland Windesheim University 
of Applied Sciences Engineering ICT Division, a portugál Instituto Politecnoci 
Do Porto, Instituto Politecnoci Do Porto és az Universidade Do Minho, a román 
Technical University of Cluj-Napoca, a Gheorghe Asachi Technical University, 
és a University of Oradea, a finn Lappeenranta University of Technology, a szlo-
vák Technical University of Košice, a török Afyon Kocatepe Universitesi, Atatürk 
University, Yildiz Teknik Universitesi, Izmir Üniversitesi és a Gediz Üniversitesi, 
Erciyes University.
Az ERASMUS programban a 2014/2015-ös tanévben 9 fő utazott ki ösztöndíjjal 
féléves részképzésre Németországba, Szlovákiába, Olaszországba, Franciaországba, 
Spanyolországba, Törökországba. Jelentősen nőtt viszont a külföldi hallgatóink szá-
ma, főleg Törökországból fogadunk ERASMUS hallgatókat. A 2014/2015-ös tan-
évben 29 hallgató érkezett gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, építőmérnöki 
és műszaki menedzser szakokra. 

A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék nemzetközi kapcsolatokkal kapcso-
latos programjai 2014. szeptember- 2015. június között:

•	2014 szeptemberében Dr. Husi Géza vendégelőadóként tartott előadást KR5 
robot szingularitási problémái címmel Törökországban az Atatürk Egyetemen, 
valamint az Erciyes Egyetemen.

•	2014. október 6-9. között Dr. Piros Sándor és Bánóczy Emese külföldi egye-
temekkel és kutatóközpontokkal történő kapcsolatépítés céljából látogatott el a 
Brüsszelben megrendezett Open Days Rendezvényre.

•	A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék szervezésében került megren-
dezésre 2014. október 9-10. között a VII. Villamosipari, világítástechnikai és 
épületmechatronikai kiállítás és a VII. Elektrotechnikai és Mechatronikai kon-
ferencia. A rendezvénnyel egyidőben kötöttük meg a szerződést a Schneider 
Electric Zrt.-vel és avattuk fel (régi/új) laboratóriumunkat, amely ezentúl a 
Schneider Electric referencialabor néven működik tovább. Visszaérkezett a tan-
széken fejlesztett kukásautó egy hónapi próbaüzem után, amit szintén bemu-
tattunk.

•	2014. december 10-17. között Japánban, Tokióban, a 2014 IEEE/SICE 
International Symposium on System Integration című konferencián elő-
adást tartott Dr. Husi Géza, Dr. Szemes Péter Tamás, valamint Sherif Emam 
a Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával 
(DEnzero)” című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 azonosító számú 
alapkutatási projekt keretén belül.

•	2015. március 13-23. között Dr. Husi Géza kapcsolatépítés céljából látogatott 
el az Egyiptomban található Kafrelsheikh Egyetemre, Suezi Egyetemre, valamint 
a Tanta Egyetemre, ahol szakmai együttműködési kezdeményezést írtak alá az 
egyetem vezetőivel.

•	A Workshop on Cognitive and Etho-Robotics in iSpace CERIS’15, valamint az 
Electrical Engineering and Mechatronics Conference EEMC’15 konferenciák 
közösen kerültek megrendezésre két helyszínen, Budapesten és Debrecenben 
2015. március 9-11. között. 

•	 Japán, török, portugál, és romániai résztvevője is volt a konferenciáknak, melyek 
közül az Electrical Engineering and Mechatronics Conference EEMC’15 im-
máron nyolcadik alkalommal került megszervezésre a Villamosmérnöki és Mec-
hatronikai Tanszék szervezésében.

•	A Műszaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékének és az Erciyes 
Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronikai Tanszékének évekre visszanyúló 
szakmai és kulturális   együttműködésének köszönhetően kilenc mechatronikai 
mérnök hallgató és egy oktató látogatott el 2015. április 20-30. között a Vil-
lamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékre az Erciyes Egyetemről.  A tíz napos 
látogatásuk során különféle tanulmányi és szabadidős programokon vettek rész a 
tanszékünk szervezésében. 
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•	Bánóczy Emese PhD hallgató részt vett és előadást tartott az IYCE’15, 5th 
International Youth Conference on Energy 2015 konferencián, amely 2015. 
május 27-30. között került megrendezésre Pisa-ban a CNR Congress Cent-
re-ben.

Angolnyelvű képzés
2011-ben beindítottuk az angolnyelvű gépészmérnök BSc képzést, majd 2013-ban 
mechatronikai mérnök BSc képzést. A következő tanévtől, 2014-ben az építőmér-
nöki BSc képzés kezdődött el. A gépész szakon az elmúlt félévben 3 hallgató si-
keresen le is diplomázott, a következő félévben pedig további hallgatók szereznek 
majd nemzetközi diplomát. 2015 szeptemberében indítjuk mechatronikai mérnök 
MSc és műszaki menedzser BSc képzéseinket, melyekre igen nagy az érdeklődés. 
Az előbbihez a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében úgynevezett Pre-Master kép-
zést indítottunk, melynek célja, hogy a mechatronikai mérnök mesterképzésre 
jelentkezők teljesítsék az MSc képzés előkövetelményét, megszerezzék a hiányzó 
kreditpontjaikat. Idén 4 hallgató sikeresen be is fejezte ezt az előkészítő félévet. 
Hallgatóink jellemzően afrikai, arab és ázsiai országokból érkeznek, de szép szám-
ban vannak török és brazil hallgatóink is. Az elsőéves hallgatói létszám jelenleg 
46 fő, de az új szakok beindításával ez a létszám a következő tanévben várhatóan 
megduplázódik.

Kari események:
2014. július 1-jétől Dr. Szűcs Edit kapott dékáni megbízást
2014. október 9.: Duális Képzés Konferencia
2014. október 9-10.: ISCAME konferencia
2014. október 9-10.: Épületgépészeti Szakmai Napok
2014. október 10.: Árkádia IV. konferencia
2014. október 16.: Duális Workshop
2015. január 15.: Nyílt nap
2015. február 14.: Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés
2015. február 24.: Műszaki állásbörze
2015. február 26.: Menedzser Szakest
2015. február 27.: A mechatronikai szak szakmai napja
2015. február 23-i hét KYOWA Méréstechnikai Szakmai Nap
2015. március 6-11.: Workshop on Cognitive and Etho-Robotics in iSpace
2015. május 29.: 50 éves a Műszaki Kar – Szakmai Nap
2015. június 11.: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban Kon-
ferencia
2015. július 4.: Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés

Pályázati eredmények (megvalósított és megvalósítás alatt álló projektek)
•	HURO/1101.191.2.2.1. SMARTMAT – 1,2 mEuro;
•	CIP-IEE-2010 - Összehangolt akció az új épületenergetikai direktíva előkészí-

tésére és bevezetésére a tagországokban (12.835.260 Ft);
•	TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0018 - Létesítménymérnöki MSc tananyagainak 

fejlesztése (66.632.784 Ft);
•	KEOP-6.2.0/B/09-2010-0027 - Fenntartható épületenergetika – információs 

központ (149.681.589 Ft);
•	TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0017 - Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának 

integrált modellezése (307.990.632 Ft);
•	TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007  - A felsőoktatás minőségének ja-

vítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni 
Egyetemen (DE MK támogatás 17.944.265 Ft);

•	TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 - Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gya-
korlat-orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszeripar, 
Gépészet, Informatika, Turisztika és Vendéglátás területen (MUNDO) (DE MK 
támogatás 55.500.000 Ft);

•	TÁMOP 4.1.2.E.-13/1/KONV-2013-0010 - „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés 
a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon („A” és „B” komponensek 
a felsőoktatási sport fejlesztésért) - (DE MK támogatás 21.480.000 Ft);

•	GOP- 1.1.1-11-2012-0220 - Innovatív napkövetővel ellátott napenergia hasz-
nosító rendszer kifejlesztése lapostetős épületekre;

•	GOP- 1.1.1-11-2012-0398 - Köz- és Irodaépületek Hatékony Energia me-
nedzsment rendszerének létrehozása újfajta fotovoltaikus rendszer és komplex 
töltésszabályozó rendszer kifejlesztésével elektromos áram és hőenergia előállí-
tására és tárolására, elektromos autók meghajtására;

•	GOP-1.1.1-11-2012-0617 - Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektro- 
mos hajtású tehergépjármű fejlesztése; 

•	Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával – 
Intelligens épületek munkacsoport;

•	TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048-as azonosítószámú „Tudományos ered-
mények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és 
hallgatói által” című projekt, „Színek, számok, formák, mozgások - mérnöki 
szemmel, Játékos betekintés a mérnöki alaptudományokba középiskolások 
számára” alprojekt (4.000.000 Ft);

•	TÁMOP-4.1.1.C-12/KONV-2012-0013 - „Integrált szervezeti és komplex felső 
oktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni 
Egyetemért (Versenyképes Debreceni Egyetem)” címmel, mellyel 874 996 800 
Ft összegű támogatást nyert el (DE MK támogatás 17.000.000 Ft). 
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Hallgatói versenyek
•	A 2014. november 27-én megtartott kari TDK konferencián az alábbi hallga-

tóink vettek részt, illetve értek el szép eredményeket: 
I. díjat nyert:
•	Puskás Dániel mechatronikai mérnök hallgató,
•	Vincze Csaba építészmérnök hallgató,
•	Stefán Viktória tervező építészmérnök hallgató,
•	Molnár Anita környetmérnök hallgató, 
•	Truzsi Alexandra környetmérnök hallgató,
•	Varga Tamás gépészmérnök hallgató,
•	Takács Tímea műszaki menedzser hallgató,
•	Csüllög Mihály műszaki menedzser hallgató,
•	Májer Violetta - Ungvári Ferenc építőmérnök hallgatók, 
•	Máté Balázs mechatronikai mérnök hallgató,
•	Tóth Xénia mechatronikai mérnök hallgató,
•	Fiál Ádám létesítménymérnök hallgató, 
•	Rácz Tamás épületgépész hallgató.

II. díjat nyert:
•	Győri Barnabás műszaki menedzser hallgató, 
•	Oláh Krisztián Sándor tervező építészmérnök hallgató,
•	Csige Zsanett építészmérnök hallgató, 
•	Gyökös Brigitta környezetmérnök hallgató,
•	Ungvári Levente- Petrányi Andrea környezetmérnök hallgatók,
•	Bertalan Nikolett környezetmérnök hallgató,
•	Konyári Mariann gépészmérnök hallgató,
•	Tamás Péter műszaki menedzser hallgató,
•	Bánházi Petra műszaki menedzser hallgató,
•	Káli Richárd műszaki menedzser hallgató,
•	Németh Erika Judit műszaki menedzser hallgató,
•	Taierling János- Mező Norbert építőmérnök hallgatók, 
•	Zilahi Krisztián László mechatronikai mérnök hallgató
•	Szabó Tibor Dávid épületgépész hallgató.

III. díjat nyert:
•	Megyesi Miklós - Gáspár Bence építészmérnök hallgatók,
•	Erdei Timotei István - Molnár Zsolt mechatronikai mérnök hallgatók. 

•	Az Óbudai Egyetemen 2015. március 25-27. között megrendezett XXXII. 
OTDK MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ-ban a következő eredményeket 
érték el hallgatóink:

1. díjat nyert:
•	Stefán Viktória tervező építészmérnök hallgató,
•	Vigh Ádám létesítménymérnök hallgató,
•	Kocsi Balázs PHD hallgató,
•	Molnár Anita környezetmérnök hallgató. 

2. díjat nyert:
•	Máté Balázs mechatronikai mérnök hallgató.
•	Takács Tímea műszaki menedzser hallgató,
•	Tokai Sándor műszaki menedzser hallgató,
•	Bertalan Nikolett környezetmérnök hallgató.

3. díjat nyert:
•	Tóth Xénia Erzsébet mechatronikai mérnök hallgató,
•	Káli Richárd műszaki menedzser hallgató.

•	A III. MVM Energia Futamon II. helyezést ért el a Gépészmérnöki Tanszék ver-
senyautója „Prototípus – Ultrakönnyű osztály” kategóriában.

•	A VIII. Nemzetközi Aventics Pueumobil Versenyen a Gépészmérnöki Tanszék 
Főnix csapata a gyorsulási futamon IV. helyezést ért el, az ügyességi futamon VI. 
helyezést.

•	2014. Augusztinyi Fruzsina építészmérnök és Hitró Ágnes tervező építész-
mérnök szakos hallgatók képviselték a debreceni építészképzést a Műcsarnok 
Mustra című kiállításán.

•	2014. FOIBOS prágai könyvkiadó Kortárs családi ház országos hallgatói pályá-
zatán Riczu Csaba és Vágner Krisztián építészmérnök szakos hallgatók I. díjat 
nyertek.

•	2015. LEIER családi ház hallgatói pályázaton Szalai László és Sőrés Gergő épí-
tészmérnök hallgatók I. díjat nyertek.

•	2015. Sárospatakon az Új Bástya kiállító teremben a Tervező építészmérnök 
MSc hallgatók munkáiból nyílt kiállítás.

Kitüntetések
•	Dr. Szűcs Edit dékán, tanszékvezető főiskolai tanárt 2014-ben Magyarország 

Köztársasági Elnöke kiemelkedő oktatói, kutatói és szakértői munkája elismeré-
seként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.
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•	2015. évben a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Pekár Imre Életműdíjat 
adományozott Dr. Szűcs Edit dékán, tanszékvezető főiskolai tanár részére.

•	2015. évben Prof. Puhl Antal DLA, habil egyetemi tanár, az Építészmérnöki 
tanszék vezetője Wéber Antal-díjban részesült.

•	2015. évben Kovács Péter DLA, egyetemi docens, az Építészmérnöki tanszék 
oktatója Ybl Miklós-díjat kapott.

•	A Debreceni Egyetem Rektora több éven át nyújtott kimagasló tevékenységéért 
„Kiváló Dolgozó” kitüntetést adományozott Farkas Lászlóné ügyintéző részére. 

•	A Debreceni Egyetem Rektora feladataik kiemelkedő hozzáértéssel és szorga-
lommal történő elvégzéséért és az egyetem közéletében való aktív tevékenységük 
kifejtéséért „Rektori Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesítette Dr. Husi Géza 
oktatási dékánhelyettest és Halczman Attila tanársegédet.  

•	A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájukért 
„Rektori Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesítette Dobi Lajos hallgatót és 
Molnár József hallgatót.  

•	A Debreceni Egyetem Szenátusa a kar oktató, kutató munkájának sokoldalú, 
több éve tartó támogatásáért, a képzés színvonalának emeléséért, a hallgatók gya-
korlati képzése terén kifejtett tevékenységéért „Címzetes Egyetemi Tanári” címet 
adományozott Andor Anikó Ybl Miklós és Ormos Imre-díjas okleveles táj- és 
kertépítész mérnök részére.

•	A Debreceni Egyetem Szenátusa a kar oktató, kutató munkájának sokoldalú, 
több éve tartó támogatásáért, a képzés színvonalának emeléséért, a hallgatók gya-
korlati képzése terén kifejtett tevékenységéért „Címzetes Főiskolai Tanári” címet 
adományozott Dr. Grasselli Gábor Norbert kandidátus részére.

•	A Műszaki Karon végzett kiemelkedő munkájáért Dékáni Dicséretben részesült: 
Keczánné Dr. Üveges Andrea főiskolai docens, Dr. T. Kiss Judit egyetemi 
docens, Csáky Imre tanársegéd és Siposné Dr. Bíró Noémi dékáni hivatalvezető.

•	Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Dékáni Dicsé-
retben részesült: Molnár Anita környezetmérnök MSc, Csépke Tamás építész-
mérnök MSc, Papp Gábor mechatronikai mérnök MSc, Győri Barnabás mű-
szaki menedzser szakos hallgató, Molnár József műszaki menedzser szakos 
hallgató, Szabó József építészmérnök szakos hallgató, Börcsök Zsuzsanna kör-
nyezetmérnök szakos hallgató, Orosz Péter építészmérnök szakos hallgató, 
Váradi Ádám műszaki menedzser szakos hallgató, Kocsi Balázs műszaki me-
nedzser, doktorandusz, Zilahi Krisztián László mechatronika szakos hallgató, 
Vigh Ádám létesítménymérnök, Stefán Viktória tervező építészmérnök szakos 
hallgató, Molnár Anita környezetmérnök, csoportos Dékáni Dicséretben ré-
szesült Füge Attila és Henk Bence településmérnök hallgató.

•	 „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Szecsődi 
Balázs építőmérnök szakos hallgató.

•	A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Publikációs Díja kitüntetésben részesítette 
a mérnöki alkotások kategóriában Falvai Balázs DLA és Török Dávid DLA ad-
junktusokat, a tudományos publikációk kategóriában műszaki területen Dr. 
Lakatos Ákos főiskolai docenst, társadalomtudomány területen Dr. Csomós 
György főiskolai tanárt.
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Népegészségügyi Kar

A kar vezetői 
Dékán:
•	Dr. Balázs Margit egyetemi tanár 

Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens 
•	Stratégiai dékánhelyettes: Dr. Kósa Karolina egyetemi docens

Felvételi adatok
Alapképzés
•	Egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány 68 fő
•	Ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány 72 fő
•	BSc in Physiotherapy 20 fő
•	BSc in Public Health 16 fő

Mesterképzés
•	Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás 19 fő
•	Egészségpszichológia 32 fő 
•	Egészségügyi menedzser 46 fő
•	Komplex rehabilitáció 28 fő
•	Népegészségügyi 50 fő
•	MSc in Public Health 10 fő

A 2014/2015-ös tanévre összesen 361 fő nyert felvételt.

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók
•	Kató Szabolcs hallgató (Egészségpszichológia MSc)
•	Varga Nándor József hallgató (Népegészségügyi ellenőr BSc)
•	Baranyi Gergő hallgató (Népegészségügyi ellenőr BSc)
•	Sebő Evelin hallgató (Népegészségügyi ellenőr BSc)

A 2014/2015-ös tanévben diplomát kapott – magyar és külföldi – hallgatók 
száma (135 fő)
•	 egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr 

szakirányán: 36 fő

•	 ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányán: 43 fő
•	népegészségügyi mesterképzési szakon: 6 fő
•	 egészségpszichológia mesterképzési szakon: 17 fő
•	 egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési szakon: 5 fő
•	 egészségügyi menedzser mesterképzési szakon: 14 fő
•	komplex rehabilitáció mesterképzési szakon: 10 fő
•	BSc in Physiotherapy képzésen: 2 fő
•	MSc in Public Health képzésen: 2 fő

DE Orvos-és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács 2015. évi TDK 
konferencia helyezettjei (Debrecen)
I. helyezett: Gáll Tibor, Papp Orsolya, Kató Szabolcs, 
II. helyezett: Balajthy Dániel, Gercsák Klaudia, Fehér Sándor
III. helyezett: Kis Gyöngyi, Gercsák Klaudia, Illés Adrienn, Debity Boglárka
Különdíj: Éles Bernadett, Bagin Barbara, Deme Adrienn, Illés Adrienn, Bakai Rita, 
Szabó Mónika

A Népegészségügyi Karon, illetve a kar által működtetett Egészségtudományok 
Doktori Iskolában 8 fő szerzett PhD fokozatot: Dr. Bíró Éva, Kolozsvári László 
Róbert, Pál László, Nagy Károly, Cserepes Réka, Nagy Attila, Megyeri Boglárka.

A kar munkatársai által nemzetközi folyóiratokban megjelentett közlemények ösz-
szesített impakt faktor értéke:  95.768

Kari rendezvények
•	2014. szeptember 3-5. között Nyíregyházán nyolcadik alkalommal került sor a 

Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének (NKE) kon-
ferenciájára.

•	2014. szeptember 6-7. között került megrendezésre gyógytornászok számára a 
Kinematic Taping tanfolyam.

•	2014. szeptember 20-21. között került megrendezésre gyógytornászok számára a 
Neurodinamika tanfolyam.

•	2014. szeptember 26-án a Kutatók éjszakája programsorozat keretében 
Stresszkezelés a tornateremben címmel zajlott előadássorozat gyógytornászok 
számára.

•	2014.október 2-4. között foglalkozás-egészségügyi kötelező szintentartó tovább-
képzés volt.
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•	2014. október 9-11. között Táplálkozási ismeretek háziorvosoknak címmel 
került sor továbbképzés megszervezésére. 

•	2014. október 11-én Reumatológia a háziorvosi gyakorlatban címmel került sor 
továbbképzés megtartására.

•	2014. október 29-31. között a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 
program keretében került sor a genfi Graduate Institute programjának hazai 
adaptációját követően az Egészségdiplomácia workshop megszervezésére, mely 
40 magyar, döntően az államtitkárságok által delegált szakember számára bizto-
sított részvételi lehetőséget.

•	2014. október 29-31. között kötelező szintentartó továbbképzés megtartására 
került sor megelőző orvostan- és népegészségtan, illetve közegészségtan-jár-
ványtan szakorvosok számára. 

•	2014. november 7-8-án Betegfelvétel, a beteg állapotának felmérése kötelező 
szakmacsoportos továbbképzés zajlott végzett gyógytornászok számára. 

•	2014. november 15-én volt a Bőrgyógyászat a családorvosi gyakorlatban c. to-
vábbképzés. 

•	2014. november 29-én Gerontológia háziorvosi gyakorlatban címmel szervezett 
továbbképzést a kar.

•	2015. november 22-én volt az Interaktív relaxáció elmélete és gyakorlata a 
fizioterápiában c. továbbképzés. 

•	2014. november 28-29-én Új terápiás eljárások a fizioterápiában címmel került 
sor kötelező szakmacsoportos továbbképzés megtartására.

•	2015. február 6-7. között A wellness-, fittness és egyes természetgyógyászati 
módszerek szerepe az egészség megőrzésében, a krónikus betegségekben szen-
vedők rehabilitációjában címmel kötelező szakmacsoportos továbbképzés zajlott 
gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztensek és masszőrök számára.

•	2015. február 26-28. között került sor a Kutatás az alapellátásban - 
Családorvoskutatók Országos szervezetének XIV. Kongresszusára. 

•	2015. március 7-8. között került megrendezésre gyógytornászok számára a 
Kinematic Taping alap tanfolyam.

•	2015. március 20-21-én Betegfelvétel, a beteg állapotának felmérése kötelező 
szakmacsoportos továbbképzés zajlott gyógytornászok számára. 

•	2015. április 24-25. között A wellness-, fittness és egyes természetgyógyászati 
módszerek szerepe az egészség megőrzésében, a krónikus betegségekben szen-
vedők rehabilitációjában címmel kötelező szakmacsoportos továbbképzés zajlott 
gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztensek és masszőrök számára.

•	2015. május 22-én került sor a VI. Fizioterápiás Szakmai Nap megtartására. 
•	2015. május 20-22. között került sor a XV. Debreceni Egészségügyi Minő-

ségügyi Napok c. rendezvényre.

•	2015. június 24-én került sor az Egészségtudományok Doktori Iskola VII. PhD 
szimpóziumára.

Kitüntetések
•	Rektori Elismerő Oklevélben részesült: Dr. Cseri Julianna, Fizioterápiás Tanszék
•	A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója elismerést kapott: 
•	Búzás Lajos - Megelőző Orvostani Intézet
•	Nagyné Farkas Anita - Magatartástudományi Intézet 

Folyamatban lévő projektek
•	MTA-TKI: Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni veszé-

lyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása, 2012-2016
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	EU FP7: The Appropriateness of Presscribing Antibiotics in Primary Health 
Care in Europe With Respect to Antibiotic Resistsance (APRES), 2009-2014
Szakmai vezető: Dr. Rurik Imre

•	TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 „Disszeminációs pályázat az Egészség-
diplomácia nemzetközi workshop lebonyolítására ”, 2013-2015

 Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza
•	TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 „Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktú-

raváltásban érintett intézményeknél”, 2012-2014
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	Svájci Hozzájárulás: Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi 
fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támoga-
tásával, 2012-2016
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 A legnagyobb súlyú népbetegségek 
genetikai meghatározottsága a magyar populációban, 2012-2015
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfejlesztés a 
sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon (A és B komponensek a fel-
sőoktatási Sport fejlesztéséért), 2013-2015
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az élettudományi- klinikai felső-
oktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek 
nemzetközi versenyképességének erősítésére, 2014-2015
Alprojektvezető: Dr. Balázs Margit

•	EU FP7 Sustainable prevention of obesity through integrated strategies 
(SPOTLIGHT), 2012-2016
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza
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•	EU H2020 Developing and implementing a community-based intervention to 
create a more supportive social and physical environment for lifestyle changes 
to prevent diabetes in vulnerable families across Europe (Feel4Diabetes), 
2014-2019
Szakmai vezető: Dr. Rurik Imre

•	EU H2020 Personalized PREvention of Chronic Diseases (PRECeDI), 
2015-2018
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	Emberi Erőforrások Minisztériuma A Debreceni Egyetem Népegészségügyi 
Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, 2015
Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit

•	OTKA A XIII-as faktor A alegysége immunhisztokémiai kimutatásának 
dermatopatológiai hasznosítása és értékelése, 2010-2015
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	OTKA Oszteopontin: Szerepe jelátviteli útvonalakban és melanoma progresz-
szióban, 2015-2018
Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit

Természettudományi és Technológiai Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár

Dékánhelyettesek:
•	Oktatási dékánhelyettes: Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár
•	Tudományos és pályázati dékánhelyettes: Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár 

Dékáni tanácsadók:
•	Gazdasági ügyek területén: Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens 
•	Külső kapcsolatok területén: Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus 

Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
Új igazgatói kinevezés 2015. február 1-jétől:
•	Dr. Tóthmérész Béla egyetemi tanár (Biológiai és Ökológiai  Intézet)

Új tanszékvezetői kinevezések 2014. július 1-jétől
•	Dr. Rózsa Péter egyetemi docens (Ásvány- és Földtani Tanszék)
•	Dr. Karaffa Levente egyetemi docens (Biomérnöki Tanszék)
•	Dr. Vibók Ágnes egyetemi tanár (Elméleti Fizikai Tanszék)
•	Dr. Gáspár Vilmos egyetemi tanár (Fizikai Kémiai Tanszék)
•	Gálné Dr. Miklós Ida egyetemi docens (Genetikai és Alkalmazott Mikrobio-

lógiai Tanszék)
•	Dr. Bányai István egyetemi tanár (Kolloid-és Környezetkémiai Tanszék)
•	Dr. Vasas Gábor egyetemi docens (Növénytani Tanszék)
•	Dr. Erdélyi Zoltán egyetemi docens (Szilárdtest Fizikai Tanszék)
•	Dr. Szabó Szilárd egyetemi docens (Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tan- 

szék)
•	Váradiné Dr. Szarka Angéla egyetemi docens (Villamosmérnöki Tanszék)

Humánpolitika
Új oktatói, kutatói kinevezések 2014. július 1. – 2015. június 30. között
•	Tanársegéd:5 fő
•	Adjunktus: 6 fő 
•	Egyetemi docens: 5 fő 
•	Dr. Horváth Gábor (Algebra és Számelmélet Tanszék)
•	Dr. Lendvai Ádám (Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék)
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•	Dr. Máthé Csaba (Növénytani Tanszék)
•	Dr. Molnár V. Attila (Növénytani Tanszék)
•	Dr. Török Péter (Ökológiai Tanszék)

•	Egyetemi tanár: 3 fő
•	Dr. Dobosi Gábor (Ásvány- és Földtani Tanszék)
•	Dr. Kun Ferenc (Elméleti Fizikai Tanszék)
•	Dr. Magura Tibor (Ökológiai Tanszék)

Kari kitüntetések
A Természettudományi és Technológiai Kar kitüntetéseket alapított a kar munka-
társainak elismerése céljából. A 2014/2015-ös tanév során kiosztott kari kitünteté-
sek:
TTK Kiváló Dolgozója elismerésben részesült:
•	Puzsár Jánosné ügyintéző
•	Erdelicsné Virágos Erzsébet ügyvivő-szakértő
•	Kovácsné Gábor Anikó vegyésztechnikus
TTK Dékánjának Elismerő Oklevelét kapta meg:
•	Dr. Daróczi Lajos adjunktus
•	Dr. Vincze Csaba egyetemi docens
TTK Kiváló Fiatal Oktatója elismerést kapta meg:
•	Dr. Tóth Tamás adjunktus
•	Dr. Novák-Gselmann Eszter adjunktus

Októberben a díszokleveles ünnepségen a TTK egykori hallgatói jubileumi díszok-
levelet vehettek át. Arany díszoklevelet kapott 66 fő, gyémánt oklevelet 17 fő. Ezen 
az ünnepségen nyújtotta át a dékán a kar oktatóinak a Katedra díjakat. 
A Természettudományi és Technológiai Kar Gyémánt Katedra Díjában részesült:
•	Dr. Emri József, a Kémiai Intézet nyugalmazott egyetemi docense,
•	Dr. Győry Kálmán, a Matematikai Intézet professor emeritusa,
•	Dr. Szilágyi László, a Kémiai Intézet professor emeritusa,
•	Dr. Szabó József, a Földtudományi Intézet professor emeritusa,
A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
•	Dr. Erdélyi Gábor, a Fizikai Intézet nyugalmazott egyetemi docense,
•	Dr. Kerényi Attila, a Földtudományi Intézet professor emeritusa,
•	Dr. Tóth Imre, a Kémiai Intézet egyetemi tanára

Oktatás
A 2014/2015-ös oktatási évben a kar teljes hallgatói létszáma 3381 fő. A döntő 
többség (3210 fő) már a Bologna-i képzési rendszerben, de 100 fő már az osztatlan 
tanárképzésben tanult a karon.

2014 szeptemberében is, amint ez 2006 óta így van, a kar már csak a Bologna-i 
képzési rendszer különböző képzési formáiban és szintjein fogadott új hallgatókat, 
mindösszesen 790 főt. Közülük a többség, 534 fő (517 fő nappali, 17 fő levelező 
szakos) BSc képzésben indult tanulmányaival. Az MSc képzésre jelentkezések nö-
vekvő tendenciát mutatnak. 2014 szeptemberében mindösszesen 205, keresztfél-
évben pedig 22 fő új MSc-s hallgató iratkozhatott be a karra (nappali képzésben 
180 fő, levelező tagozaton 47 fő). A további képzési formák közül szakirányú to-
vábbképzésbe 42 fő új hallgató lépett be. A BSc szakok közül a mérnöki alapszakok 
(biomérnök, vegyészmérnök, villamosmérnök) különösen népszerűek a TTK-ra 
jelentkezők körében, de a természettudományi alapszakokra sem csökken a jelent-
kezések száma. 
A 2014/2015-ös tanévben is folytatódott a BSc szakok tanterveinek, szakirányainak 
elemzésére, racionalizálására irányuló munka. Ennek egyik fontos eleme, a belépő 
hallgatók munkáját segítő formák kiépítése. Változatlanul igaz ugyanis sajnos az a 
tény, hogy a műszaki, természettudományi képzési területre felvételt nyert hallgatók 
jelentős aránya az induláskor nem rendelkezik olyan szintű szakmai tudással, mely-
lyel azonnal képes lenne az egyetemi kurzusok munkájába sikerrel bekapcsolódni. 
2009 szeptemberében megtörtént néhány természettudományi tárgyból az alapvető 
ismeretet felmérő dolgozatok országos szintű egyeztetésben történő íratása, melyhez 
a TTK is csatlakozott. A dolgozatok eredményeit megismerve a karon több szak 
esetében hirdettek az oktatók ún. 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 2014/2015-ös tanévben tizenegy mesterszak várta a hallgatókat. A piaci igény 
és a hallgatói érdeklődés alapján a kar 2014 tavaszi félévében kérelmet nyújtott be 
a Vegyészmérnök MSc szak akkreditációjára, melyet a MAB támogatott, így 2015 
szeptemberében elindul a képzés. Jelenleg kidolgozás alatt áll a Villamosmérnök 
MSc szak tanterve.
A 2014/2015-ös tanévben karunk nagy sikerrel indította be az osztatlan tanárkép-
zést. A 100 tanár szakos hallgató nagy része két természettudományos szak páro-
sítását választotta. A felvételi pontszámok alapján kijelenthető, hogy az osztatlan 
tanárszakokra jó képességű hallgatók jelentkeznek. Ezt alátámasztja az a tény is, 
hogy 59 hallgatónk nyerte el a Klebersberg-ösztöndíjat.
A már pályán lévők szakmai fejlődését segítendő számos szakirányú továbbképzést 
(alkalmazott geoinformatikus, geoinformatikai szakasszisztens, környezetvédelmi 
és fejlesztési szaktanácsadó, megújuló energetikai szakirányú továbbképzési szak, 
műszeres analitika, számítógépes modellező, angol- és német-magyar természettu-
dományi szakfordító, területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai 
Unióban) indít a kar.  
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A 2014/2015-ös tanévben végzettek és diplomát szerzők száma a Természettudo-
mányi és Technológiai Karon

Képzé-
si szint

Képzési 
forma

Végzett (fő) Diplomát szerzett (fő)

1. félév 2. félév 1. félév 2. félév

   
ösz-
sze-
sen

ebből 
műszaki

ösz-
sze-
sen

ebből 
műszaki

ösz-
sze-
sen

ebből 
mű-
szaki

ösz-
sze-
sen

ebből 
mű-
szaki

Alap-
képzés

nappali 160 88 307 71 115 77 237 56
levelező 12 12 6 6 8 8 4 4

Mester-
képzés

nappali 37 13 112 9 37 13 112 9
levelező 4 19 3 15

Régi 
képzés

nappali 4 2
levelező 1 1

Szak-
irányú 
tovább-
képzés

távokta-
tás 10 3 10 3

nappali 12 12
levelező 4 20 4 20

Össze-
sen

nappali 201 101 431 80 154 90 361 65

levelező 21 12 45 6 16 8 39 4

távokta-
tás 10 3 10 3

A TTK szakjainak szakmai színvonala, oktatóinak felkészültsége lehetővé teszi több 
szakon is az angol nyelvű képzést. Komoly beiskolázási munka folyik annak érde-
kében, hogy legyen számottevő nemzetközi érdeklődés a kar angol nyelven meghir-
detett képzéseire is.      
A fentiekben már említésre került, hogy felzárkóztató, szakmai kiegészítő kurzuso-
kat, továbbá a nyelvtanulást segítő programokat kínált a kar a 2014/2015. tanévben. 
Ugyanakkor nagy figyelmet fordított a tehetséges hallgatókkal való foglalkozásra is, 
amelyet az alábbi tények igazolnak: 
Nyári szakmai ösztöndíjat kapott 49 hallgató, Kiemelt ösztöndíjat elnyert 62 fő, 
Köztársasági ösztöndíjban részesült 22 fő, és egyszeri „Mester Szakmai Ösztöndíj”-
ban részesült 93 fő elsőéves MSc-s hallgató. 
A kiemelkedő munkát felmutató végzős hallgatók között, a diplomaosztás alkalmá-
val az egyetem, a kar, az intézetek és a Hallgatói Önkormányzat előterjesztésére, az 
alábbi kitüntetéseket osztottuk ki: 
TTK Emlékérem   15 fő 
TTK Dékáni Dicséret   15 fő

DE Kiváló Hallgatója    1 fő
DETEP-es oklevél   58 fő
Összesen:     89 fő 

Tudományos kutatás, rendezvények
A Természettudományi és Technológiai Kar az elmúlt időszakban igen élénk pályá-
zati tevékenységet folytatott. 
A Természettudományi és Technológiai Kar magas szintű tudományos potenciálját 
jelzik, hogy az MTA által meghirdetett pályázatokon is számos sikert értek el okta-
tóink. 
Emellett a kar oktatói sikeresen kapcsolódtak be az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
eddigi akciótervei keretében meghirdetett pályázatokba is. Egyrészt a kar oktatói 
meghatározó szerepet töltenek be több elnyert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által meghirdetett TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV kódszámú (Nemzetközi együtt-
működéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása) pályá-
zatban. 
A „Célzott kémiai és biológiai alapkutatások környezeti szennyezők felszámolására” 
(ENVIKUT) projekt átfogó célja, hogy a projekt tématerületén nemzetközi együtt-
működéssel környezeti szennyezők felszámolására irányuló célzott kémiai és bio-
lógiai alapkutatási eredmények szülessenek, melyek növelik a Debreceni Egyetem 
szellemi potenciálját, és hozzájárulnak az innovációs lánc kiépüléséhez, a környe-
zetvédelmi stratégiai döntések és a jövőbeli környezetvédelmi kutatási programok 
irányvonalának meghatározásához.
Az „Intelligens funkcionális anyagok: Mechanikai, termikus, elektromágneses, op-
tikai tulajdonságaik és alkalmazásaik” projekt célja egy olyan innovatív kutatói team 
létrehozása, amely megteremti az alapkutatási témák művelésének és fejlesztésének 
a lehetőségét az egyetemen belül, és lehetőséget nyújt az alapkutatási eredményeken 
keresztül a felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések számának 
és intenzitásának növelésére, ezzel erősítve a kutatások piaci szerepét.
A „Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával” 
(DEnzero) projekt alapvető célja, hogy az egyes részterületek alapos vizsgálata után 
olyan ajánlásokat fogalmazzon meg Magyarország számára, amelyek hozzájárulnak 
az energiastratégia optimális alkalmazásához, illetve a Horizont2020 céljainak el-
éréshez.
A kar aktívan részt vesz a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 számú, Tudo-
mányos eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, 
oktatói és hallgatói által című projekt megvalósításában is, melynek keretében rend-
szeresen szervezünk szakmai előadásokat középiskolákban, szakmai tanári fórumot 
rendeztünk természettudományos középiskolai tanárok részére és középiskolás szek-
ciót hoztunk létre a kari TDK-n belül.
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A Természettudományi és Technológiai Kar egységei a 2014/2015-ös tanévben is 
törekedtek arra, hogy aktívan bekapcsolódjanak a hazai és a nemzetközi tudomá-
nyos életbe. Ennek szellemében a tanszékek szervezésében több nemzetközi és hazai 
konferenciára került sor.
Több sikeres programot szervezett a kar középiskolások számára a műszaki és ter-
mészettudományok népszerűsítése céljából. Közel 100 fő vett részt a Tudományos 
Nyári Táborunkban. Élénk érdeklődés kísérte a TTKarnevál és a Tudomány a Fó-
rumban rendezvényeket, amelyek során az egyetem falain kilépve népszerűsítettük 
a kart és a tudományt.

Gazdálkodás
A Természettudományi és Technológiai Kar a 2014/20145-ös tanévben az előző 
évekhez képest javuló tendenciát mutató költségvetési keretek között gazdálkodott. 
A szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a korábbi évek nehéz gazdasági helyzetén 
enyhített az is, hogy a kar igen sikeres pályázati tevékenységet folytatott, s a pályá-
zatok rezsiköltsége, valamelyest csökkenti a költségvetési hiányt, az általuk vásárol-
ható eszközök emelik a tudományos kutatások színvonalát és lehetőségeit. Ebben az 
évben a karnak minimális fejlesztésekre is lehetősége nyílt.

Zeneművészeti Kar

A kar vezetői
Dékán:
•	Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár

Dékánhelyettes:
•	Dr. Váradi Judit főiskolai docens

Oktatás
A felvételi jelentkezések száma az előző évihez hasonlóan alakult. Ez a létszám ele-
gendőnek bizonyult ahhoz, hogy a legtehetségesebbeket beiskolázva az előző évihez 
hasonló hallgatói létszámmal kezdjük meg a tanévet. Tapasztalatunk, hogy a ze-
neoktatási rendszer alap- és középfokán megjelenő, rapszodikus létszámmozgások 
hatása a zenei felsőoktatást is elérte, így különös odafigyelést igényelt az egyes szak-
irányok szakmailag szükséges hallgatói létszámának szinten tartása. A tanév elején 
regisztrálhattuk, hogy az előző évben végzett hallgatóink a diploma átvételét követő 
fél éven belül 100%-ban szakképzettségüknek megfelelő munkakörben tudtak el-
helyezkedni.
A tanév vége közeledtével tapasztalhattuk, hogy a 2015-ös felvételi vizsgákra a ko-
rábbiaknál nagyobb létszámban jelentkeztek felvételizők, egyre népszerűbb az osz-
tatlan zenetanárképzés, de a tanári mesterképzésre is nagy még az igény.

Humánpolitika
A tanév folyamán az oktatói generációváltás folytatódott: két magas rangú okta-
tónk, Dr. Tokos Zoltán gitárművész, főiskolai tanár és Dr. Karasszon Dezső orgo-
naművész, egyetemi tanár kollégánk bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát. A 
képzéshez szeptemberben új oktató is csatlakozott: Ölveti Mátyás gordonkaművész 
kezdte meg munkáját. Romos Zsolt fuvolaművész is tagja lett az oktatói karnak. A 
nagy vonzással rendelkező oktatónk igen eredményes és igényes munkával mutat-
kozott be. Eltávozott az oktatói karból Dr. Báll Dávid zongoraművész. Főiskolai 
tanári kinevezését vette át a tanév folyamán Dr. Szabó István ütőhangszer művész 
és Dr. Adrovicz István gitárművész. A képzést most is számos óraadó segítette, akik 
részfeladatokat vállalva tették teljessé a szakmai kínálatot. 
Több oktatónk is sikeresen befejezte doktori tanulmányait (Koppányi Zsolt, Puskás 
Levente, Kovalcsik András), így növelve a kar minősítettjeinek arányát (jelenleg 
26 fő minősített). Sikeresen honosította finnországi doktori minősítését Dr. Török 
Ágnes főiskolai docens, valamint DLA minősítést szerzett Nagy Csaba oboaművész, 
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adjunktus és ifj. Duffek Mihály fagottművész, tanársegéd. További 8 oktató folytat 
doktori tanulmányokat Magyarországon és külföldön.

Elismerések
•	2015-ben vehette át Rektori Elismerő Oklevelét Dr. Tokos Zoltán főiskolai 

tanár, 
•	 a Debreceni Zenei Felsőoktatásért Díjat kapott Dr. Karasszon Dezső egyetemi 

tanár.
•	Matuz István fuvolaművész, egyetemi tanár elnyerte az MTA Széchenyi Irodalmi 

és Művészeti Akadémia rendes tagságát. 
•	A Debreceni Egyetem Rektorának és a DEHÖK Elnökségének közös kitün-

tetését (A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele) Boldizsár Zsolt 
nyerte el, 

•	 a Szesztay Zsolt-Emlékdíjat kapott Veres Anett, 
•	 a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést Hodozsó Norbert érdemelte 

ki.
•	A Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett ezévi birtokosa Szalai Tamás.

A tanév folyamán két specializáció is elindult a képzésben: a Fúvóskarnagy 
Specializáció és a Kóruskarnagy Specializáció.
Hallgatóink hazai, valamint külföldi verseny részvételi aktivitása és eredményessége 
az előző tanévhez képest kiemelkedő volt: a hallgatói összlétszám 16%-át teszi ki az 
e megmérettetéseken eredményesen szereplő hallgatók száma (34%). 

Tanévnyitó
A kar tanévnyitó ünnepsége 2014. szeptember 8-án 11 órakor volt. Helyszíne a 
Liszt terem.

Események
A Zeneművészeti Kar a tanév kezdete előtt júliusban rendezte meg az Ifjú Zenemű-
vészek Nemzetközi Nyári Akadémiáját, amelyre immár 14. alkalommal került sor. 
A közel 160 hallgató Magyarországról és számos országból érkezett. A Kodály Zol-
tán Világzenekar mesterkurzusának eredményeit Vásáry Tamás karmester, Debrecen 
Díszpolgára és a Debreceni Egyetem Díszdoktora, Kossuth-díjas zongoraművész, a 
Nemzet Művésze irányításával Debrecenben, Budapesten és a prágai Zeneakadémia 
Martinú termében mutatta be. A felkészítő folyamatban Hámori Máté karmester 
vállalt nagy szerepet. A hagyományokhoz híven, immár 8. alkalommal került sor az 
Országos Gitártalálkozóra és Versenyre augusztusban.
2014 októberében igen fontos és magas színvonalú szakmai eseményre került sor: a 

40Feszt zenei rendezvénysorozattal a Zeneművészeti Kar épülete átadásának negy-
venedik évfordulóját ünnepeltük meg. Az évforduló jelentősége abban áll, hogy az 
új épületbe költöző egykori Zeneművészeti Főiskola az új helyszínen jelentős szak-
mai fejlődésnek indult, oktatói kara és hallgatói létszáma kiemelkedően rövid idő 
alatt jelentősen megnőtt. A lezajlott szakmai fejlődést ma is korszerűnek mondható 
infrastruktúra segítette, amely immár felújított formájában áll az Egyetem tér sar-
kán. Az évfordulón bemutatkozott a Gulyás György Szakkollégium is, amely legte-
hetségesebb hallgatóink számára ad különleges környezetet a tehetségfejlődéshez. 
A képzés eredményességének látványos bizonyítékát adta a Zeneművészeti Kar 
a veszprémi Pannon Egyetemen adott nagy közönségsikerű zenekari koncertjén, 
amelyen hangszeres és énekes hallgatóink professzionális közreműködése nagy elis-
merést váltott ki. 
Igen sikeres hangversenyt adtak hallgatóink a budapesti Művészetek Palotája 10 
éves évfordulóján. Nagy hagyományú kari rendezvényre került sor a tavasz folya-
mán: a HÖK szervezésében valósult meg az Éjféli koncert, amely szintén négy év-
tizedes történelmet mutat. 
2015 tavaszán is megrendezésre kerültek az éves rendszerességgel megszervezett ver-
senyek, találkozók: a Dohnányi Ernő Országos Kamarazenei Találkozó és Verseny, a 
Bárdos Szimpózium, a Rézfúvós és Ütőhangszeres Verseny, az Országos Gitárzene-
kari Találkozó. Két, újonnan megrendezett versennyel bővült a paletta: a Klarinét-
versenyhez társult az első Szaxofon Verseny, valamint a Zeneakadémiával közösen 
megrendezett Fúvósötös Verseny is növelte az összehasonlíttatás lehetőségét hallga-
tóink számára. 
Ezzel egyidejűleg megkezdődött az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadé-
miájának szervezése is. A nemzetközi eseményre jelentkezők száma a rendezvény 
történetében először haladta meg a 200 főt. 2015-ben tizenötödször nyitotta meg 
kapuit a rendezvény, a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar pedig Debrecenben, 
Gyulán, Budapesten, Galántán és Prágában adta elő az Akadémia ideje alatt meg-
tanult koncertműsort.
A Zongora Tanszék által évekkel korábban kezdeményezett szakmai napokat a tanév 
folyamán több hangszeres terület is megszervezte a hallgatói marketing részeként, 
növelve a zeneoktatási szintek közötti, szorosabb együttműködést. A fogadtatás és 
a részvétel aránya idén is igen magas volt. Partnerintézményeink egyre nagyobb 
hasznát látják e szakmai eseményeknek. 
Nemzetközi kapcsolataink bővülésének és erősödésének kiemelt eseménye volt a 
finnországi Jyväskylä Egyetemmel kötött megállapodás, amennyiben együttműkö-
désre kerül sor a Neveléstudományi Doktori program területén, különös tekintettel 
a zenepedagógiai doktori alprogramra. A tanév végét követően az USA-ban tanuló 
énekes fiatalok mesterkurzusára került sor a Magánének Tanszék szervezésében. Ko-
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reai hallgatók mesterkurzusra jelentkeztek, a Nagyváradi Egyetem hallgatói pedig 
hangversennyel kapcsolódtak szakmai programjainkhoz.
Az idei tanévben is sok zenehallgató és zeneszerető egyetemi polgár élvezhette az 
Universitas Hangversenysorozat, a Konzervatóriumi Esték Hangversenysorozat 
bérleti koncertjeit, valamint az Ifjúsági Hangversenysorozattal és a Kölcsey Köz-
pontban megszervezett Vasárnapi Muzsikával hallgatóink folyamatos szereplési le-
hetőséget kaptak a város nyilvánossága előtt. A Konzervatórium Galéria tárlatnyitó 
hangversenyei, az egyetem kiemelt ünnepségei további hallgatói szereplésekkel bi-
zonyították az oktatás színvonalát, a hallgatók tehetségét és fejlődését.
A második félévben megkezdődött a zongora felújítási program, de az év elején is 
sikerült forrást biztosítani minőségi fúvós- és ütőhangszerek beszerzésére. Közvetle-
nül EMMI forrásból lehetőség nyílott csúcsminőségű hangversenyzongora beszer-
zésére is, amelynek közbeszerzési eljárása megkezdődött. 
Különleges ünneppel fejeződött be a tanév: szoboravatásra került sor a kar belső, fel-
újított parkjában: Kiss Nagy András Kossuth-díjas szobrászművész 1964-ben alko-
tott „A hárfázó nő” c. szobra az Önkormányzat adományaként került elhelyezésre, 
kiegészítve ezzel a korábban felújított épület miliőjét.
Az eseményekben és eredményekben kiemelkedően gazdag tanév végén 65 oklevél 
átadására kerülhetett sor, a nyelvvizsga miatt diplomájukat átvenni nem tudó hall-
gatók száma elenyésző volt. A diplomaosztó, tanévzáró ünnepségre 2015. június 
20-án 14 órakor került sor a Liszt teremben.
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Ünnepi beszédek

Tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés, 2014. szeptember 7.

Tisztelt Szenátus! Miniszterelnök Úr! Miniszter Urak! Püspök Urak! Rektor Urak! 
Kedves Elsőéves Hallgatók! Kedves Vendégeink!

Orando et laborando! Arra kérem a debreceni elsősöket, hogy ha nem is tanultak 
latinul, és ha nem is szándékoznak latinul tanulni, ezt mindenképpen tudják! Ez 
a jelmondat volt az, ami elindította az egyetem jogelődjét, a Református Kollégi-
umot, nagyon nehéz időkben. Szó volt arról, hogy a 100 éves egyetem az I. világ-
háború vérzivatarában indult el. A Református Kollégium se indult el könnyebb 
viszonyok között. 1538-ban – 12 évvel Mohács után – reményvesztett pusztulás irá-
nyába ment az ország, itt Debrecenben mégis kiírták, hogy: Orando et laborando! 
Ez a jelmondat hatotta át a diákságot a padsorokban is, és utána is. A debreceniek 
még emlékeztek arra, hogy mi magyarok az országunkat karddal szereztük meg, de 
a kereszt tartotta meg, és a tudás kellett ahhoz, hogy a jövőben bízhassunk és tovább 
fejlődhessünk. A modernkori Debreceni Egyetem, aminek az évnyitója 1914-ben 
volt - ahogy hallhatták -, ennek a Református Kollégiumnak a jogfolytonosságú 
intézményeként alakult meg. Nem kis jelentőséggel bírt ebben gróf Tisza István 
magyar miniszterelnök jó kapcsolata I. Ferenc József császárral és királlyal, minek 
következtében császári dekrétummal létrejött a modernkori Debreceni Egyetem. 
Csodálatos eredménye volt ez a kiegyezés korai megbékélésnek, ahol néhány év alatt 
hazánk a vezető nagyhatalmak sorába emelkedett, és ennek a pozíciónak az egyik 
pillére lett a magyar felsőoktatás, és ennek az egyik pillére a Debreceni Egyetem. Ez 
az érdem, hogy itt egyetem van, ez nagyon jelentős mértékben a debreceniek érde-
me, sőt szinte kizárólag. Debrecen városa és a Tiszántúli Egyházkerület fejedelmi 
tehervállalással és az ősi Kollégium szent koronájának odaadásával biztosította azt, 
hogy Önök ma itt egyetemi polgárok lesznek. 

Ez egy egységes egyetem volt, így hozták létre, így áldották meg, így működött, 
így nőtt naggyá. A II. világháború utáni rezsim időszakában ezt az egyetemet da-
rabokra vágták, három darabba, és azt lehet mondani, hogy sine cruce, sine luce, 
sine Deo – fény nélkül, kereszt nélkül, Isten nélkül – darabokra szabdalva műkö-
dött sokáig, és az egyetem újbóli egységének a befejezése pont 100 évvel később, 
2014-ben sikerült. Önök az elsők a II. világháború utáni időszakban, akik egységes 
esküt tesznek le, és ezzel válnak a Debreceni Egyetem polgáraivá. Ez a mai nap, ez 
a helyszín tisztelet és hála a Tiszántúli Református Egyházkerületnek és Debrecen 
városának ezért az áldozatért, hogy ez az egyetem létrejöhetett. 

Tisztelt Elsőéves Hallgatók! 100 évvel ezelőtt a Debreceni Magyar Királyi Tudo-
mányegyetem új jövevény volt ezek között a falak között, nehéz időben született 
- az I. nagy világégés közepette -, és talán a templom boltíveinek szent tradíciói 
védték meg attól, hogy az I. világháború tüze és a nyomában keletkezett válságok 
felemésszék az új egyetem hajtásait. Nehéz volt, de a legfőbb hatalom fogta a kezét, 
és a legnemesebb cél, a nemzet szolgálatának irányába indult el, 300 diákkal. Ma 
több mint 30000-en járnak a Debreceni Egyetemre, és a 8700 új elsőévessel a Deb-
receni Egyetem ma az ország egyik legjelentősebb oktatási intézménye. Ma persze 
az egyetem feladata, az egyetem szolgálata más, mint 100 évvel ezelőtt volt. Maradt 
az oktatás, maradt a szakemberképzés, a kutatás és a Debreceni Egyetem esetében 
a gyógyítás, de egy olyan intézménynek, mint a mienk, a mostani körülmények 
között a tudását a gazdaságfejlesztés szolgálatába is kell állítani. Debrecen ebből a 
szempontból ismét azt gondolom, hogy megtette a magáét, hiszen Debrecenben az 
egyetem körül egyedülálló módon alakult ki a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával, illetőleg rajta keresztül a vállalatokkal, az egyházzal, és a regionális 
önkormányzatokkal egy olyan modern iparfejlesztési együttműködési innovációs 
rendszer, amelyre méltán lehet alapozni a régió gazdaságának felvirágzását. A Deb-
receni Egyetem és Debrecen városa közösen tervez, közösen alkot stratégiát. Ennek 
a stratégiának most a fókuszában a régió és a város adottságainak megfelelően az 
egészségipari versenyképes szektorok vannak, tehát Debrecen arca a gyógyítás, az 
orvosi műszergyártás, az élelmiszeripar, a gyógyturizmus és a sportegészségügy, és 
természetesen a hozzá tartozó informatika és elektronika. Az Önök számára ez azért 
fontos, mert a képzésük során nemcsak az iskolapadban ülnek, hanem gyakorlati 
tapasztalatokat is tudnak szerezni, és ami még fontosabb: ha ide járnak, könnyeb-
ben lesz munkahelyük. 

Az együttmunkálkodás magasztos céljainak, és nemes feladatainak prospektusá-
val, ezennel a Debreceni Egyetem Rektora és Szenátusa az egyetem 2014/2015. – 
századik – tanévét megnyitjuk úgy, mint egy évszázaddal ezelőtt: Isten nevében és 
a haza üdvére!

Dr. Szilvássy Zoltán rektor

Ünnepi beszédek
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Ünnepi beszéd a Debreceni Egyetem 2014. november 29-i doktor-
és díszdoktoravató ünnepségére

Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Egyetemi Vezetők!
Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a Doktor- és Díszdoktor-
avatás. A fiatal, önálló kutatóvá érett kollégák ekkor kapják meg doktori címüket 
és ugyanezen az ünnepségen kerül sor a szakmai karrier további lépcsőfokain el-
ért eredmények elismerésére, a habilitáltak okleveleinek átadására és a tudományos 
publikációs díjak átnyújtására. A díszdoktoravatás koronázza majd meg mai ünnep-
ségünket is, amikor egy nemzetközileg is elismert, kiváló tudósnak nyújtjuk át egye-
temünk díszdoktori címét. A szakmai, tudományos karrier kiemelkedő állomásai 
ezek, az egyetemi lét lényegét szimbolizálják.

De mi is az egyetemi lét, mi is az az egyetem? Ez az az intézmény, ahol az új tudást 
létrehozzák, azt a korábbi tudással szintetizálják. De a tudást nem csak létrehozni és 
gyarapítani kell, azt tovább is kell adni, hogy azt mások felhasználhassák és tovább 
gyarapíthassák. Meggyőződésem, hogy az egyetem épp ezért minden modern, a tu-
dományon alapuló társadalom elidegeníthetetlen része, és mint ilyen, semmivel sem 
helyettesíthető. Az értékes tradíció, az alkotó jelen és a biztató jövő pótolhatatlan 
együttese.

Éppen ezért az egyetemek ma fontosabbak, mint bármikor voltak. A 21. század 
a tudás társadalma. Napjainkban a tudás, a tudás megszerzése, a szó szoros értel-
mében egy gombnyomásnyira, szakszóval élve, egy kattintásnyira – vagy érintés-
nyire – van tőlünk. Eláraszt bennünket az információ, a vélt és valós tudás özöne. 
Világunkban ezért sokszor fontosabb, hogy meg tudjuk különböztetni ezeket egy-
mástól – a talmi csillogást a valódi kincstől –, mint hogy ténylegesen elsajátítsuk az 
összes információt.

Albert Einstein erről azt mondta: „Az embernek nem olyan fontos a tényeket 
megtanulni. Ehhez nincs igazán szüksége iskolára. Megtanulhatja őket könyvekből. 
Az oktatás értéke egy liberális szellemű iskolában nem a sok tényanyag megtanulása, 
hanem az agytréning, ami megtanít úgy gondolkodni valamiről, ahogy azt a köny-
vekből nem lehet megtanulni." 

Mi is akkor egy oktatási intézmény feladata? Egy olyan intézményé, mely a jövő 
minél felkészültebb tudósait – a most avatandó PhD doktorokat –, és az őket kép-
zőket – a habilitált doktorokat – kívánja felkészíteni, majd útjukra bocsájtani. 
Szentgyörgyi Albert szavaival élve: „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, 
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson 
bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson 

szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."
Ehhez pedig kiváló egyetemekre, minden szempontból kiemelkedő kutatóegyete-

mekre van szükség. Vannak, és bízom abban, hogy lesznek is hazánkban ilyenek. A 
Debreceni Egyetem is közéjük tartozik. Bár megváltoztak a kihívások, összetetteb-
bek lettek a külső hatások, gyorsabbak a változások, az egyetem, mint intézmény, 
képes volt évszázadok során alkalmazkodni a társadalmi körülményekhez, az újabb 
és újabb igényekhez, anélkül, hogy lényegén változtatott volna.

Tisztel Doktorjelöltek!

Egy egyetem nem csak az ott tanítók szellemiségétől, a rendelkezésre álló korszerű 
infrastrukturális feltételektől lesz elismert. Ahhoz épp úgy hozzájárul az ott tanu-
lók munkája, elkötelezettsége, a tanulás, a tudás megszerzése iránti igénye. Mindig 
emlékezzenek arra a kínai közmondásra, hogy: „A tanítók csak az ajtót nyitják ki, 
belépned neked kell.”

A mai ünnepség arra is alkalmat ad, hogy beszéljünk mindarról, ami napjaink 
tudományos közéletét foglalkoztatja. Hadd kezdjem azzal, ami a mai ünnepséghez 
közvetlenül is kapcsolódva egyetemünk doktorképzésében történik. Most is folyik 
doktori iskoláink – számuk most 24 – akkreditációjának megújítása. Az Országos 
Doktori Tanács a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal együttműködve 
mindent megtett annak érdekében, hogy a doktori iskolák minél szervezettebben, 
a lehetőségekhez mérten a legpontosabban tudják bemutatni működésüket. Bízom 
abban, hogy doktori iskoláink sikeresek lesznek ebben a megmérettetésben.

Ugyanakkor szem előtt kell tartani – ahogy azt a „Fokozatváltás a Felsőoktatás-
ban” koncepció is megállapítja –, hogy Magyarország, sajnos – a számok tekinteté-
ben – igen kedvezőtlenül áll a doktori képzés terén: a 25-34 éves korosztályban ezer 
lakosra vetítve évente 0,8 a kiadott PhD fokozatok száma, miközben az EU átlag 
1,69. A magyar adat nemcsak az olyan fejlett országokkal összehasonlítva alacsony, 
mint Németország (2,65), Svédország (2,9) vagy Svájc (3,68), hanem még olyan 
régiós országokkal szemben is lemaradásban vagyunk, mint Románia (1,4), Cseh-
ország (1,3), illetve Szlovákia (3,1). A problémát tovább árnyalja, hogy a doktori 
programokra való jelentkezések terén (évente és ezer lakosra vetítve) az uniós 2,9 áll 
szemben a magyar 1,6-tal. Ezen a téren mindenképp változásra van szükség!

Tisztelt Kollegák!

Az elmúlt években Magyarországon a felsőoktatáshoz való hozzáférés kiszélesedett, 
így egyre többen szereznek felsőfokú végzettséget. A felsőoktatást sokan nemzetgaz-
daságunk egyik legsikeresebb, legversenyképesebb ágazatának tekintik. Ugyanakkor 
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a magyar egyetemek és főiskolák társadalmi megítélése mintha romlana, a magyar 
diploma értéke úgy tűnik megkérdőjeleződött, hiszen egyre többen választják azt, 
hogy külföldi egyetemeken tanuljanak. Vajon mi lehet ennek a látszólagos ellent-
mondásnak az oka?

Bár a probléma igen összetett, fontos felismerni, hogy a hallgatókat az intéz-
mények sokszor nem állítják igazi kihívások elé, és a közeg sem eléggé motiváló. 
Mindemellett, a munkaerőpiac szereplői a felsőoktatásba történő befektetés helyett 
belső képzésekkel próbálták megoldani humánerőforrás-problémáikat, hozzájárulva 
ezzel bizonyos diplomák inflálódásához. A kitörést csak a tehetségek felkarolása és 
a minőségi képzés előretörése jelentheti. A motiváltabb, magasabb munkabírású 
hallgatóknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy egymást ösztönözve messzebb 
juthassanak tanulmányaikban. Más szavakkal, aki többet vállal, intenzívebben ta-
nul, az magasabb minőségű oktatást kell, hogy kapjon.

Ha ez felvállaljuk, és következetesen alkalmazzuk minden esélyünk meg van arra, 
hogy létrehozzuk Közép-Európa legjobb felsőoktatási rendszerét. Ehhez, természe-
tesen, felsőoktatásunknak fel kell vennie a globális világ által elvárt, és megkövetelt 
tempót. Az értékmegőrzés és értékteremtés szem előtt tartásával az erőforrások mi-
nél hatékonyabb koncentrálása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesít-
ményelvű rendszert kell létrehozni. Mindeközben igazodnunk kell a gazdasági és 
munkaerőpiaci igényekhez, az öregedő társadalom következményeként kialakuló 
elvárásokhoz, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokhoz egyaránt.

A kutatás-fejlesztés és innováció a felsőoktatás jövője szempontjából is meghatá-
rozó, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a hazai felsőoktatás a nem-
zetközi oktatási és kutatási térben is megállja a helyét. Ennek érdekében, s az előbb 
elmondottak tükrében, szükség van – többek között – a doktori képzés kapacitá-
sának növelésére és ezzel párhuzamosan a végzési arány emelésére egyaránt. Erre a 
kihívásra nem lehet másként válaszolni, mint azzal, hogy az egyetemi képzésben 
tovább erősítjük a minőségi követelményeket, s még jobban támogatjuk a tudás 
megszerzése iránt elkötelezett, szorgalmas és tehetséges hallgatóinkat. Az olyanokat, 
mint amilyenek Önök.

A felsőoktatási intézmények akkor teljesítik küldetésüket, ha a hallgatóknak át-
adott ismeretek a munkaerőpiacon relevánsak, ha a kutatási eredmények a társada-
lom és a nemzetgazdaság számára hasznosak, és ha az intézmények ellátják regioná-
lis katalizátor szerepüket.

A felsőoktatás koherens jövőképe azonban csak akkor bontakozhat ki, ha az álla-
mi finanszírozás stabillá és kiszámíthatóvá válik, a mindenkori képzési, gazdasági, 
intézményfejlesztési preferenciák meghatározása koncepciózusan történik, a rövid 
távú döntéseket világosan megfogalmazott hosszú távú célok motiválják. Csakis ily 
módon kínálkozhat vonzó szakmai és egzisztenciális perspektíva mindazok számára, 

akik mindennapos nehézségeink ellenére is tiszteletreméltó morális tartással és szak-
mai igényességgel kutatnak és oktatnak a magyar felsőoktatásban.

Kedves Doktorjelöltek!

Önök a Debreceni Egyetemen elmélyültek a tudomány különböző területein, 
vagy éppen a művészetekben. Ezek alatt az évek alatt megtanulták szakmájukat, és 
megtanultak kellő alázattal viszonyulni mindahhoz, amit tudunk és előre nézni arra, 
amit még nem ismerünk. Ennek az országnak nagyon nagy szüksége van Önökre. 
A kiművelt emberfők mennyisége, száma a nemzet igazi hatalma. A „hatalommal” 
azonban felelősség is jár. Kérem, hogy mindig érezzék azt a felelősséget, melyet a 
munkájuk jelent. Önök hamarosan felelősek lesznek az Önöket követőkért, hama-
rosan önálló kutatási programokat visznek, hamarosan el kell kezdeniük átvenni azt 
a munkát, amit ma az Önöknél idősebb generáció végez ezen és más egyetemeken.

Mindez csak úgy képzelhető el, ha megőrzik kíváncsiságukat, nyitottságukat az 
új ismeretek befogadására. Ismerjék és tiszteljék az évszázadok alatt felhalmozott 
tudáskincset, de merjenek kérdezni, merjék újból és újból megvizsgálni azt, amit 
elődeink hagytak ránk.

Őszintén kívánom, hogy a tudományos munka iránti elkötelezettségük csak fo-
kozódjon, tudományos életpályájuk magasra íveljen.

Tisztelt Habilitált Kollégák!

Engedjék meg, hogy valamennyiüknek őszinte tisztelettel gratuláljak, és oktató-
kutató munkájukhoz jobb kutatási feltételek mellett elért további sok sikert kíván-
jak.

Végezetül kívánom a ma avatandó doktorainknak, a habilitált kollegáknak, új 
honoris causa doktorunknak, hogy legyenek büszkék a Debreceni Egyetemre és 
továbbra is járuljanak hozzá annak sikeréhez, feladatainak ellátásához.

Ehhez kívánok mindannyiuknak sok sikert, céltudatosságot és erős akaratot!

Dr. Csernoch László tudományos rektorhelyettes
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és díszdoktoravató ünnepségére

Tisztelt Rektor Úr, Tisztelt Egyetemi Vezetők!
Tisztelt Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!

Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a Doktoravatás. A fiatal, 
önálló kutatóvá érett kollégák ekkor kapják meg doktori címüket és ugyanezen 
az ünnepségen kerül sor a szakmai karrier további lépcsőfokain elért eredmények 
elismerésére, a habilitáltak okleveleinek átadására, a tudományos publikációs díjak 
átnyújtására, azoknak a kollégáknak az emeritus professzorrá fogadására, akiknek 
szakmai teljesítménye, pályafutása kiemelkedik az egyetemi tanárok közül. A szak-
mai, tudományos karrier kiemelkedő állomásai ezek, az egyetemi lét lényegét szim-
bolizálják.

Tisztelt Doktorjelöltek!

Egyetemünk 24 doktori iskolájából kikerülve Önök a hazánkban használatban 
lévő doktori címek közül a legfiatalabb titulusban részesülnek. Ennek ellenére a ma 
már több mint két évtizede újjászervezett doktorképzésben végzett kutatómunká-
juk eredményeként megszerezhető doktori címük – mondhatnám – történeti távla-
tú tradíciókkal rendelkezik. Szellemiségét tekintve az Önök doktori címe áll legkö-
zelebb a szó eredeti, középkorban kialakult értelméhez: Az akkoriban is rendkívül 
költségesen megszerezhető doktori cím külső jele volt előbb az adott egyetemen való 
oktatási lehetőség, a licentia docendi, majd az egész latin-keresztény világban való 
licentia ubique docendi elnyerésének. Önök a PhD. fokozat elnyerésével hasonló 
jogokat szereznek, hiszen "minősítettként" lehetőségük nyílik a hazai egyetemi ka-
tedrák elfoglalására, egyúttal az egyetemes értelmiség teljes jogú tagjává válnak. 

Kérem, emlékezzenek tehát: a doktori cím viselése a középkor, a XII. század óta 
jog, kiváltság s nagy tisztesség. A középkorban a doktori címet viselőket a születési 
nemességgel egy sorba, sőt az alsó nemesség elé helyezték. Ennek a hagyománynak 
a folytatóiként Önök a tudomány nemeseiként léphetnek ki az Egyetem kapuján. 
Elkötelezettséggel terhelt nemesekként: hisz a doktori cím kötelesség is, kötelesség 
szüleik, iskoláik, tanáraik, hazájuk irányában. Nehéz, de édes teher, higgyék el.

Az elmúlt évek során sok feladattal, problémával kellett megküzdeniük. Sokszor 
gondolhatták, vajon megéri-e a befektetett munka? Hadd idézzem erről Eötvös Ló-
ránd szavait: „Aki nagy útra készül, aki testi erejét nagy próbának veti alá, még az 
is, aki bárminemű sport terén másokkal versenyre kel, lemond kedves szokásairól, 

kényelmét, mulatságát céljának áldozza. Nem érdemel-e a szellemi küzdés terén 
elérendő siker éppen ilyen áldozatokat?”

Kívánom Önöknek, hogy az elmúlt évek lemondásai hozzák meg a szellemi téren 
e sikereket, s hogy örömmel és megnyugvással tekintsenek majd vissza a Debreceni 
Egyetemen kutató munkával eltöltött időre. Ne felejtsék el azonban, hogy a kutató 
munkája felelősséget is jelent. Az eskü, melyet letenni készülnek kötelezettséget is 
hordoz. Megpróbáltatásaik során jussanak eszükbe Abraham Lincoln szavai: „Nem 
a győzelemre esküdtem, csak arra, hogy igaz legyek. Nem a sikerre esküdtem, csak 
arra, hogy érdemes legyek a lángra, mely bennem ég.”

Tisztelt elnöki gyűrűs doktorjelölt!

Ön az Egyetem almanachjaiba úgy fog bekerülni, mint a Debreceni Egyetem sub 
auspiciis avatott doktora. Joggal lehet büszke elődeire, hiszen a Debreceni Egyete-
men és annak jogelőd intézményeiben, a néha viszontagságos évtizedek ellenére is, 
szép számmal került sor kitüntetéses doktoravatásokra.

Az osztrák mintára már a '48-as forradalom előtt a pesti egyetemen szokásban 
lévő "promotio sub auspiciis Regis" doktoravatások csak 1895 indultak újra Ma-
gyarországon. Azóta azonban, mint a hallgatóknak adható legmagasabb egyetemi 
kitüntetés – különböző formákban bár – de folyamatosan megtalálható az egyre 
szélesülő magyar felsőoktatásban. Az 1912-ben létrehozott debreceni egyetemen 
először Nagy Zoltán jogászt avatták királyi keggyel aranygyűrűs doktorrá, tette ezt 
IV. Károly 1918. október 23-án, amikor Debrecenben járt felavatandó az egyetem 
elsőként elkészült épületét. Bár az I. világháborút követő évek gondjai és nehéz 
gazdasági helyzete miatt a gyűrű anyaga egy ideig vas volt, az ország helyzetének 
javultával a gyűrű ismét arannyá változott, s maradt mind a mai napig.

A rendszerváltás után ismét perszonifikálódott a kiváló tanulmányi eredményeket 
felmutatók pártfogója. Csak úgy mint Ausztriában, hazánkban is a Köztársasági 
Elnök járul hozzá a kitüntetéssel történő doktoravatáshoz, s elnökeink továbbra 
is fontosnak tartották személyes jelenlétüket ezen jeles alkalmakon. Egyetemün-
kön Göncz Árpád Szegedi Andrea orvosnak (1990), Boros Zoltán matematikusnak 
és Závodszky Péter fizikusnak (1994), Mádl Ferenc Győry Máté matematikusnak 
(2004), Sólyom László pedig Katona Gábor fizikusnak (2006) és Nyul Gábor ma-
tematikusnak (2007) adta át személyesen a kitüntetést.

Az elismerés különlegességét jelzi, hogy az 1990 óta eltelt 25 esztendőben a jog-
tár tanúsága szerint összesen 39 köztársasági elnöki határozat született kitüntetéses 
doktorrá avatásról, 42 fiatal tudós – ebből 9 egyetemünk hallgatója – „koronázhat-
ta” meg eredményes tanulmányait az aranygyűrű átvételével.

Ünnepi beszédek
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Tisztelt kitüntetéses doktor!

Mindazok, akik bármely elnevezéssel is ilyen kitüntetésben részesültek a Debre-
ceni Egyetem jogelőd intézményeiben, lett légyen vas vagy aranygyűrű az ujjukra 
húzva, büszkén és alázattal viselték ezen ritka kitüntetést. Büszkén saját teljesítmé-
nyükre, elismerve tanáraik odaadását és szüleik áldozatkészségét, alázattal a tudo-
mány és az élet iránt. Kívánom, hogy a tudomány Önt is a legnemesebb tudósaink 
közé emelje.

Tisztelt habilitált doktor kollégák!

Az alig több mint két évtizede elindult felsőoktatási reformfolyamatok visszahe-
lyezték régi jogaikba az egyetemeket: hisz már a középkorban az egyetemeken okta-
tó magisterek, doctorok és professorok feladata és joga volt az, hogy oktatói-kollé-
giumaikat saját feltételeiknek megfelelő, az intézmény hírnevét növelő, tekintélyét 
és oktatási színvonalát megőrizni kész kollégákkal egészítse ki. A licentia docendi 
helybéli adományozásának joga – melyet a 19. század óta habilitationak is neveznek 
– a felsőoktatás-politika talán legvitatottabb kérdése. Én személy szerint remélem, 
hogy a Debreceni Egyetem és valamennyi hazánkban egyetemi rangot viselő felső-
oktatási intézmény eléggé "felnőtt" ahhoz, hogy eldöntse, kik azok a kollégák, akik 
az általuk megcélzott oktatási és nevelési színvonalat megteremteni és képviselni 
tudják.

Nem kerülhetem el, hogy ne szóljak a felsőoktatás és annak részeként a doktor-
képzés helyzetéről. Egyrészről a jelenlegi finanszírozás mértéke mind a normatív 
dologi támogatás, mind a doktori ösztöndíjak, mind pedig az egyéb feltételek szem-
pontjából alacsony. Nem elég azonban arra törekedni, hogy a képzésre fordított 
összeg a felsőoktatás egészét tekintve megközelítse a fejlett európai országok nor-
máit, legalább ilyen fontos a támogatási összeg arányos, a szellemi értékeket meg-
őrző felhasználása is. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy mielőbb 
helyreálljon a szakmai érték és a pénzügyi feltételrendszer egyensúlya. Másrészről 
a képzés feltételrendszere is átgondolásra érett. Mára bizonyossággá vált, hogy a 
doktori fokozat megszerzéséhez – amennyiben az összehasonlítást nemzetközi szin-
ten is kiálló teljesítményhez kötjük annak odaítélését – általában nem elegendő a 
három év. Ennek megoldása érdekében elindult reformfolyamat széles körű vitáját 
minél előbb meg kell tartani és a - lehetőleg konszenzusos - véleményt a szabályzó 
rendszerbe bevezetni. Nem szabad azonban túl nagy átalakítást, ugrást tervezni, 
hiszen, ahogy arra báró Eötvös József is utalt: „Haladni csak úgy lehet, ha míg egyik 
lábunkkal előre lépünk, a másikat a helyén hagyjuk”.

A felsőoktatás koherens jövőképe, épp ezért, csak akkor bontakozhat ki, ha az ál-
lami finanszírozás stabillá és kiszámíthatóvá válik, a mindenkori képzési, gazdasági, 
intézményfejlesztési preferenciák meghatározása koncepciózusan történik, a rövid 
távú döntéseket világosan megfogalmazott hosszú távú célok motiválják. Csakis ily 
módon kínálkozhat vonzó szakmai és egzisztenciális perspektíva mindazok számára, 
akik mindennapos nehézségeink ellenére is tiszteletreméltó morális tartással és szak-
mai igényességgel kutatnak és oktatnak a magyar felsőoktatásban.

Ehhez kívánok mindannyiuknak sok sikert, céltudatosságot és erős akaratot!

Dr. Csernoch László tudományos rektorhelyettes

Ünnepi beszédek
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•	Dr. Ábrahám Katalin
•	Dr. Albert Réka
•	Almássy Zsuzsanna Katalin
•	Bartók Ádám
•	Bécsi Bálint
•	Berényi Réka Renáta
•	Bihari-Horváth László
•	Dr. Bíró Éva
•	Bodnár János Kristóf
•	Budai Csilla
•	Czédli Herta
•	Czintos Emese
•	Dr. Csákányi Zsuzsanna
•	Csehi András
•	Csillag Anikó
•	Ecsedi Szilvia Irina
•	Dr. Fagyas Miklós
•	Fáriné Turi Ildikó Margit
•	Farkas Anna Krisztina
•	Farkas Enikő
•	Dr. Farkas Szabolcs
•	Dr. Fedor Roland
•	Fehér Milán
•	Gaál Botond
•	Gonda Cecília
•	Gönczy Sándor
•	Dr. Gulácsy Vera
•	Gulyás Gabriella
•	Hajdu István
•	Halász Ágnes
•	Hegyi Katalin
•	Hodosi Anett
•	Dr. Horváth Ildikó Fanny
•	Horváth Hajnalka
•	Hutyra-Grámné Ötvös Rita

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk

Egyetemi doktori (PhD) oklevelet vettek át 2014. november 29-én

•	 Jakab Anita
•	 Jakab Zsuzsanna
•	 Józsa Éva
•	 Juhász Krisztina
•	Kavecsánszki Máté
•	Kecskeméti Gábor
•	Kis Andrea
•	Dr. Kiss Alexandra
•	Kiss Zsuzsanna
•	Dr. Kobezda Tamás
•	Kocsisné Molnár Judit
•	Dr. Kolozsvári László Róbert
•	Kovács András László
•	Kovács Renátó László
•	Kovács Zsófia Eszter
•	Libertini Rosangela
•	McIntosch Richard William
•	Mészáros Beáta
•	Miglécz Tamás
•	Dr. Molnár Zsuzsanna
•	Orosz Ágnes
•	Páhi András
•	Pál László
•	Dr. Pálfyné Dr. Vass Nóra
•	Pánovics János
•	Pántya József
•	Parditka Bence
•	Pázmándi Kitti Linda
•	Pénzes-Daku Krisztina
•	Rácz Csaba
•	Robu Magda
•	Dr. Ruzsnavszky Ferenc
•	Dr. Sajtos Erika
•	Dr. Sarkadi Adrienn Katalin
•	Sedlák Gergő

Egyetemi doktori (PhD) oklevelet vettek át 2015. június 13-án

•	Ahmed Ezzat Gaballa Kassem
•	Balogh Tamás László
•	Dr. Bedekovics Judit
•	Beneduci Roberto
•	Bernáth Ágnes
•	Biró Piroska
•	Bodnár Dóra
•	Bogyó Dávid
•	Bökös Borbála Mária
•	Burján Zita Kata
•	Dr. Czuriga-Kovács Katalin Réka
•	Csató Viktória
•	Csedreki László
•	Cserepes Réka Eszter
•	Csontó Balázs
•	Dániel Bence
•	Dedinszki Dóra
•	Demeter Zita
•	Dr. Doan Xuan Quang Minh
•	Dremák Péter
•	Elekes Edit
•	Fekete Tünde
•	Dr. Ficsor Krisztina
•	Fülöp Erika
•	Dr. Gáspár Krisztián József
•	Géresi Krisztina
•	Dr. Hegyi Bence
•	Homoki Andrea

•	Hornyák István
•	Horváth Péter
•	Dr. Juhász-Tóth Angéla
•	Kézi Csaba Gábor
•	Kistamás Kornél 
•	Klingné Takács Anna Mária
•	Dr. Kontor Enikő
•	Dr. Koszta György
•	Kovács Györgyi
•	Kovács Katalin
•	Kovács Sárkány Hajnalka
•	Kovács Zsuzsanna
•	Kovács-Nagy Klára
•	Kozák Anita
•	Kövér László
•	Dr. Krizsai Anita Kinga
•	Kulin Borbála Katalin
•	Kunkli Roland Imre
•	Kuti István
•	Lajtos Imre
•	Lakfalviné Szögedi Gabriella
•	Matúz Krisztina
•	Molnár Krisztina
•	Nagy Attila
•	Nagy Dénes
•	Nagy Károly
•	Nagy Zsolt
•	Nagy Zsuzsanna

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk

•	Szabó László Zsolt
•	Dr. Szöllősi Attila Gábor
•	Tóth Kornél Tibor
•	Vagyim Olegovics Vozdvizsenszkij
•	Varga Aliz
•	Dr. Varga Balázs
•	Dr. Varga Imre
•	Vass Róbert

•	Venkovits Balázs
•	Vintse Timeo
•	Voronova Krisztina
•	Wiese Thomas Rudolph Gerhard
•	Dr. Zákány Judit
•	Dr. Zarjou Abolfazl
•	Zsótér Zsolt
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Habilitált doktori (Dr. habil.) oklevelet vettek át 2014. november 29-én

•	Dr. Csatár Péter
•	Dr. Csomós Ákos
•	Dr. Gönczi Katalin
•	Dr. Hevessy Zsuzsanna Dóra
•	Dr. Kovács Tibor
•	Dr. Lévai Csaba
•	Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta
•	Dr. Ostoros Gyula

•	Dr. Rákosi György
•	Revák Gyuláné dr. Markóczi Ibolya
•	Dr. Szabó Zoltán
•	Dr. Szikora Veronika Tünde
•	Dr. Tóth Gábor Attila
•	Dr. Vajda Zoltán
•	Vančoné dr. Kremmer Ildikó

Habilitált doktori (Dr. habil.) oklevelet vettek át 2015. június 13-án

•	Dr. Bálint Péter Vince
•	Dr. Balogh Judit
•	Dr. Bényei Péter
•	Dr. Bocsi Veronika
•	Bodroginé Dr. Zichar Marianna
•	Dr. Bónis Péter Pál
•	Dr. Burai Pál József
•	Dr. Czeglédi Levente
•	Dr. Darai Judit
•	Dr. Fehérvári Anikó Éva

•	Dr. Fézer Tamás
•	Dr. Fialowski Alice Ágnes
•	Dr. Fuxreiter Mónika
•	Dr. Fülöp Péter
•	Dr. Hontiné Dr. Varga Márta 

Zsuzsanna
•	Dr. Huszti Andrea
•	Dr. Juhász László
•	Dr. Katona Éva
•	Dr. Kovács Sándor

•	Németh Zoltán
•	Novák Adrienn
•	Örvössy Noémi
•	Dr. Pallagi Anikó
•	Papp Gábor
•	Dr. Papp László
•	Papp Nóra
•	Pataki Éva
•	Peneva Fotinova Dennica
•	Ruszkai Csaba Gyula
•	Sárvári Anitta Kinga
•	Sebestyén Attila
•	Sikolya Kinga (kitüntetéses)
•	Simándi Zoltán
•	Soltész Angéla
•	Szabó Gergely Sándor
•	 ifj. Székely József

•	Szilágyi Judit
•	Szilágyi Szabolcs
•	Szőllősi Nikolett
•	Talamon Attila
•	Dr. Timár Orsolya
•	Tomán Henrietta
•	Tóth Bence
•	Török Ágnes
•	Dr. Török Zsolt
•	Trencsényi Réka Eszter
•	Túri Zoltán Krisztián
•	Dr. Ujhelyi Judit Ágnes
•	Dr. Ujhelyi Zoltán
•	Ungvári Éva
•	Veres Zsuzsa 
•	Dr. Zaccaria Márton Leó

Tudományos fokozatszerzések, habilitációk

•	Dr. Kuki Ákos
•	Dr. Kusza Szilvia
•	Dr. Papp Zoltán
•	Dr. Rácz Anita
•	Dr. Regéczi Ildikó
•	Dr. Rejtő László
•	Dr. Szabados György Norbert
•	Dr. Szabó Gyula

•	Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea
•	Dr. Szathmáry László
•	Dr. Széles Adrienn
•	Dr. Szőllősi László
•	Dr. Tanyi Miklós Tamás
•	Dr. Törőcsik Dániel
•	Dr. Vámosi Péter
•	Dr. Várallyai László
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Akadémikusok a Debreceni Egyetemen

Általános Orvostudományi Kar    Akadémiai Osztály
•	Dr. Balla György lt    orvosi tudományok
•	Dr. Damjanovich Sándor rt (prof. emeritus) biológiai tudományok
•	Dr. Fésüs László rt    biológiai tudományok
•	Dr. Gergely Pál rt    biológiai tudományok
•	Dr. Kovács László rt (prof. emeritus)  orvosi tudományok
•	Dr. Muszbek László rt (prof. emeritus)  orvosi tudományok
•	Dr. Nagy László rt    biológiai tudományok
•	Dr. Székely György rt (prof. emeritus)  biológiai tudományok

Bölcsészettudományi Kar    Akadémiai Osztály
•	Dr. Bitskey István rt (prof. emeritus)  nyelv- és irodalomtudományok
•	Dr. Imre László rt (prof. emeritus)  nyelv- és irodalomtudományok
•	Dr. Kertész András rt     nyelv- és irodalomtudományok
•	Dr. Orosz István rt (prof. emeritus)  filozófiai és történettudományok
•	Dr. Solymosi László lt (prof. emeritus)  filozófiai és történettudományok
•	Dr. S. Varga Pál lt     nyelv- és irodalomtudományok
•	Dr. Vajda Mihály rt (prof. emeritus)   filozófiai és történettudományok

Informatikai Kar     Akadémiai Osztály
•	Dr. Major Péter rt (további jogviszony)  matematikai tudományok
•	Dr. Pethő Attila lt      matematikai tudományok

Természettudományi és Technológiai Kar Akadémiai Osztály
•	Dr. Antus Sándor rt (prof. emeritus)  kémiai tudományok
•	Dr. Beck Mihály rt (prof. emeritus)   kémiai tudományok
•	Dr. Csikai Gyula rt (prof. emeritus)  fizikai tudományok
•	Dr. Daróczy Zoltán rt (prof. emeritus)  matematikai tudományok
•	Dr. E. Kövér Katalin lt   kémiai tudományok
•	Dr. Győry Kálmán rt (prof. emeritus)  matematikai tudományok
•	Dr. Joó Ferenc rt     kémiai tudományok
•	Dr. Pálinkás József rt    fizikai tudományok
•	Dr. Trócsányi Zoltán rt   fizikai tudományok

(lt: levelező tag; rt: rendes tag)

Akadémikusaink száma az egyes akadémiai osztályokon

I.  nyelv- és irodalomtudományok      4

II.  filozófiai és történettudományok      3

III.  matematikai tudományok       4

IV.  agrártudományok        -

V.  orvosi tudományok       3

VI.  műszaki tudományok       -

VII.  kémiai tudományok       4

VIII.  biológiai tudományok       5

IX.  gazdaság- és jogtudományok      -

X.  földtudományok        -

XI.  fizikai tudományok       3

Akadémikusok a Debreceni Egyetemen
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Köztársasági ösztöndíjas hallgatók a 2014/2015. tanévben

Állam- és Jogtudományi Kar 
•	Deák Viktória   jogász   osztatlan képzés
•	Gócza Ágnes  jogász   osztatlan képzés
•	Keresztes Gergő Márk  jogász   osztatlan képzés
•	Kiss János Márk   jogász   osztatlan képzés

Általános Orvostudományi Kar 
•	Cserháti Zoltán  általános orvos  osztatlan képzés
•	Jakab Orsolya  általános orvos  osztatlan képzés
•	Juhász Dorottya  általános orvos  osztatlan képzés
•	Katonai Zoltán Zsolt általános orvos  osztatlan képzés
•	Kiss Máté   általános orvos  osztatlan képzés
•	Kövér Ágnes   általános orvos  osztatlan képzés
•	Mester Anita  általános orvos  osztatlan képzés
•	Rehó Bálint   általános orvos  osztatlan képzés
•	Speker Marianna  klinikai laboratóriumi 

    kutató   mesterképzés
•	Szabó Pálma Tímea  általános orvos  osztatlan képzés
•	Udvari Ágnes  klinikai laboratóriumi 

    kutató   mesterképzés
•	Varga Dániel  általános orvos  osztatlan képzés
•	Vass Ádám   általános orvos  osztatlan képzés

Bölcsészettudományi Kar 
•	Baranyi Gergely  magyar nyelv és irodalom mesterképzés
•	Bene Viktória  szociális munka alapképzés
•	Farkas Evelin  magyar nyelv és irodalom mesterképzés
•	Hegedüs Zoltán  történelem  alapképzés
•	Ivancsó Mária  magyar nyelv és irodalom mesterképzés
•	Káposznyák Viktória kommunikáció- 

    és médiatudomány mesterképzés
•	Kiss Andrea   történelem  mesterképzés
•	Kovács Dorottya  kommunikáció- 

    és médiatudomány mesterképzés
•	Mikoly Zoltán   germanisztika  alapképzés
•	Pálóczi Alexandra  kommunikáció- 

    és médiatudomány alapképzés

•	Seprenyi Viktória  anglisztika  mesterképzés
•	Szirák Sára Piroska  kommunikáció- 

    és médiatudomány alapképzés
•	Szklenárik Péter  pszichológia  mesterképzés
•	Szücs Szabina  andragógia  mesterképzés
•	Takács Boróka Lilla  fordító és tolmács mesterképzés
•	Ujhelyi Nelli  néprajz    alapképzés

Egészségügyi Kar 
•	Arató Andrea  szociális munka 

    szociális gazdaság mesterképzés
•	Barth Anita   ápolás és betegellátás 

    -ápoló   alapképzés
•	Csóka Orsolya Ildikó egészségügyi szervező alapképzés
•	Nagy Enikő   egészségügyi szervező alapképzés
•	Racskó Boglárka  egészségügyi szervező alapképzés
•	Szabová Alexandra  ápolás és betegellátás 

    - mentőtiszt  alapképzés
•	Varga Anita   egészségügyi szervező alapképzés
•	Várpalotai Diána  ápolás és betegellátás 

    - mentőtiszt  alapképzés
•	Virág Ádám   szociális munka 

    szociális gazdaság mesterképzés

Fogorvostudományi Kar 
•	Daubner Roland Róbert  fogorvos   osztatlan képzés

Gazdaságtudományi Kar 
•	Bács Bence András  pénzügy-számvitel alapképzés
•	Biro Flóra Panna  nemzetközi gazdálkodás alapképzés
•	Burai Csaba  pénzügy-számvitel alapképzés
•	Dorogi Dóra Anikó  gazdasági és vidék- 

    fejlesztési agrármérnök alapképzés
•	Gál Zsuzsa   gazdasági és vidék- 

    fejlesztési agrármérnök alapképzés
•	Halász Dániel  vállalkozásfejlesztés mesterképzés
•	Kovács Bence  gazdálkodási és 

    menedzsment  alapképzés
•	Kovács Tamás  informatikus és szaki- 

    gazgatási agrármérnök alapképzés

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók a 2014/2015. tanévben
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•	Kun Viktória  gazdasági és vidék- 
    fejlesztési agrármérnök  alapképzés

•	Ladányi Krisztina  vállalkozásfejlesztés  mesterképzés
•	Molnár Szilvia  vállalkozásfejlesztés  mesterképzés
•	Szarvas Richárd  gazdálkodási 

    és menedzsment  alapképzés
•	Szombathelyi Sándor vidékfejlesztési 

    agrármérnök   mesterképzés
•	Veres Rita   nemzetközi 

    gazdálkodás   alapképzés

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
•	Gál Noémi Fruzsina szociálpedagógia  alapképzés
•	Szabó Rebeka  óvodapedagógus  alapképzés

Gyógyszerésztudományi Kar 
•	Bege Miklós   gyógyszerész        osztatlan képzés
•	Ráduly Zsolt  gyógyszerész        osztatlan képzés
•	Sónyák Ádám  gyógyszerész        osztatlan képzés

Informatikai Kar 
•	Csapó Gábor  informatikatanár-könyv- 

    tárpedagógia-tanár  mesterképzés
•	Csoba István  programtervező 

    informatikus   alapképzés
•	Gere Valéria   informatikus 

    könyvtáros   alapképzés
•	Kruppa Kinga Tünde programtervező 

    informatikus   mesterképzés
•	László Zsolt   gazdaságinformatikus   alapképzés
•	Majoros Tamás  mérnökinformatikus  alapképzés
•	Mátyás Anita  gazdaságinformatikus  alapképzés
•	Nagy Dávid   programtervező 

    informatikus   mesterképzés
•	Nagy Ferenc   programtervező 

    informatikus    mesterképzés
•	Sebestyén Katalin  informatikatanár-könyv- 

    tárpedagógia-tanár  mesterképzés
•	Smajda Máté  programtervező 

    informatikus    alapképzés

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
•	Bodnár Karina Bianka élelmiszermérnök   alapképzés
•	Bojtor Csaba  mezőgazdasági mérnök   alapképzés
•	Kántor Andrea  élelmiszermérnök   alapképzés
•	Kiss Hanga Johanna  természetvédelmi mérnök  alapképzés
•	Mátyás Berény András élelmiszerbiztonsági és 

    -minőségi mérnök   mesterképzés
•	Nagy Éva   élelmiszerbiztonsági és 

    -minőségi mérnök   mesterképzés
•	Novák Anna  élelmiszerbiztonsági és 

    -minőségi mérnök   mesterképzés
•	Soós Áron   élelmiszerbiztonsági és 

    -minőségi mérnök   mesterképzés

Műszaki Kar 
•	Ács Viktória   mechatronikai mérnöki  alapképzés
•	Barta Gergő   mechatronikai mérnöki alapképzés
•	Buzetzky Dóra  környezetmérnöki   mesterképzés
•	Gyökös Brigitta  környezetmérnöki   alapképzés
•	Macsuka Brigitta  építőmérnöki    alapképzés
•	Mezei Balázs András környezetmérnöki   alapképzés
•	Molnár Zsolt  mechatronikai mérnöki alapképzés
•	Nagy Marianna  tervező építészmérnöki  mesterképzés
•	Németi Zoltán  gépészmérnöki   alapképzés
•	Oláh Sándor Gergő  mechatronikai mérnöki alapképzés
•	Petrányi Andrea  környezetmérnöki   alapképzés
•	Stefán Viktória  építészmérnöki   alapképzés
•	Tóth Xénia Erzsébet  mechatronikai mérnöki alapképzés
•	Truzsi Alexandra  környezetmérnöki   alapképzés
•	Varga Tamás Antal  gépészmérnöki   alapképzés
•	Zilahi Krisztián László mechatronikai mérnöki alapképzés

Népegészségügyi Kar 
•	Baranyi Gergő  egészségügyi gondozás 

    és prevenció népegészség- 
    ügyi ellenőr szakirány  alapképzés

•	Kató Szabolcs   egészségpszichológia  mesterképzés
•	Sebő Evelin   egészségügyi gondozás 

    és prevenció népegészség- 
    ügyi ellenőr szakirány  alapképzés

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók a 2014/2015. tanévben
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•	Váradi Alexandra  egészségügyi gondozás 
    és prevenció népegészség- 
    ügyi ellenőr szakirány  alapképzés

•	Varga Nándor József  egészségügyi gondozás 
    és prevenció népegészség- 
    ügyi ellenőr szakirány  alapképzés

Természettudományi és Technológiai Kar 
•	Berta Csaba   hidrobiológus   mesterképzés
•	Bogdándi Virág  vegyész    mesterképzés
•	Burai Sarolta  földrajz    alapképzés
•	Dzsubák László  geográfus   mesterképzés
•	Hepp Anna   biotechnológia   mesterképzés
•	Homolya Levente  kémia    alapképzés
•	Jász Erzsébet  tanári mesterszak  mesterképzés
•	József János   vegyész    mesterképzés
•	Kecskeméti Ádám  vegyész    mesterképzés
•	Kiss Virág   vegyész    mesterképzés
•	Konkoly Ágnes  matematika   alapképzés
•	Mester Tamás  tanári mesterszak   mesterképzés
•	Molnár Enikő  vegyész    mesterképzés
•	Nyeste Krisztián József biológia   alapképzés
•	Póta Kristóf   kémia    alapképzés
•	Rácz Gabriella  alkalmazott matematikus mesterképzés
•	Remete László  matematika   alapképzés
•	Salya Nóra   geográfus   mesterképzés
•	Süveges Kristóf  biológia   alapképzés
•	Szabó Mária  vegyész    mesterképzés
•	Ujvárosi Andrea Zsuzsanna biotechnológia   mesterképzés
•	Végh Borbála Sára  tanári mesterszak   mesterképzés
•	Weidner Péter   kémia    alapképzés
•	Zónai Roland  biomérnök   alapképzés

Zeneművészeti Kar 
•	Tóth Eszter  klasszikus hangszerművész 

    - szaxofon    mesterképzés
•	Turányi Tünde előadóművészet 

   - klasszikus zongora    alapképzés

Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak

Széchenyi-díj
•	Dr. Márkus Béla ny. egyetemi docens, BTK

Magyar Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat)
•	Dr. Tamássy Lajos professor emeritus, TTK

Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat)
•	Dr. Rábai Gyula egyetemi tanár, TTK
•	Dr. Berta András egyetemi tanár, ÁOK/KK

Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat):
•	Dr. Maródi László egyetemi tanár, ÁOK/KK
•	Dr. Mohos Nagy Éva főiskolai tanár, tanszékvezető, ZK
•	Dr. Balla József egyetemi tanár, tanszékvezető, ÁOK/KK

Magyar Arany Érdemkereszt
•	Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár, tanszékvezető, dékán, MK

Magyar Ezüst Érdemkereszt
•	Dr. Juhász László adjunktus, TTK
•	Tóthné Kiss Erzsébet hivatalvezető, ATK

Apáczai Csere János-díj
•	Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva főiskolai tanár, dékán, GYFK
•	Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, TTK

Brunszvik Teréz-díj
•	Hovánszki Jánosné dr. főiskolai tanár, GYFK

Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő Oklevele
•	Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai Klinika Intenzív 

Osztály Ápolói Munkacsoportja, KK
•	Dr. Nagy Andrea klinikai főorvos, KK
•	Seletye Andrásné ügyvivő-szakértő, KK

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
•	Dr. Dombrádi Viktor egyetemi tanár, ÁOK
•	Vásárhelyi Ferencné megbízási szerződéses, KK

Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak
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Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak

Országh László-díj
•	Dr. Pelyvás Péter ny. egyetemi docens, BTK

Trefort Ágoston-díj
•	Dr. Szaffkó Péter egyetemi docens, a Nyári Egyetem ügyvezető igazgatója, 

BTK

Batthyány-Strattmann László-díj
•	Dr. Pfliegler György egyetemi docens, tanszékvezető, ÁOK/KK
•	Dr. Orosi Piroska egyetemi docens, higiénikus főorvos, NK/KK
•	Dr. Mátyus János egyetemi docens, ÁOK/KK

Pro Sanitate-díj
•	Dr. Lőrincz István egyetemi docens, ÁOK/KK

Akadémiai Díj
•	Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár, TTK

Ybl Miklós-díj
•	Kovács Péter DLA egyetemi docens, MK

Liszt Ferenc-díj
•	Dr. Ordasi Péter főiskolai docens, ZK

Bocskai István-díj (HBM-i díj)
•	Dr. Kozma András professor emeritus, GTK

Arany Sándor-díj (HBM-i díj)
•	Koncz Tibor ny. igazgató, ATK

Hatvani István-díj (Debrecen Város)
•	Dr. Tóth Csaba professor emeritus, ÁOK/KK

Csokonai-díj (Debrecen Város)
•	Dr. Németh Norbert egyetemi docens, tanszékvezető, ÁOK
•	Dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes, BTK

Debrecen Kultúrájáért Díj
•	Dr. Görömbei András (posztumusz) egyetemi tanár, akadémikus, BTK

Életfa Emlékplakett ezüst fokozat 
•	Dr. Thyll Szilárd professor emeritus, ATK

Életfa Emlékplakett bronz fokozat
•	Dr. Sárvári Mihály egyetemi tanár, MÉK

Laki Kálmán emlékérem
•	Dr. Pfliegler György egyetemi docens, tanszékvezető, ÁOK/KK
•	Dr. Boda Zoltán egyetemi tanár, ÁOK/KK

Fraknói Vilmos-díj
•	Dr. Solymosi László professor emeritus, akadémikus, BTK

Juhász Zsuzsa-Emlékdíj
•	Kissné Kolozsvári Mária osztályvezető ápoló, KK

Bruckner Győző-díj
•	Dr. Kónya Krisztina adjunktus, TTK
•	Dr. Mándi Attila tudományos munkatárs, TTK

Horn Artúr-díj
•	Dr. Mihók Sándor professor emeritus, MÉK

Hajdú-Bihar Megyei Príma-díj
•	Dr. Kövér Katalin egyetemi tanár, akadémikus, TTK

Junior Príma-díj
•	Dr. Lekli István adjunktus, GYTK

Pekár Imre életmű díj
•	Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár, tanszékvezető, dékán, MK

Pro Natura Emlékplakett
•	Dr. Antal László adjunktus, TTK

Antall József-díj
•	Dr. Pálinkás József egyetemi tanár, TTK

Nőkért és a tudományért díj
•	Dr. Korponay-Szabó Irma egyetemi tanár, ÁOK/KK
•	Dr. Valkó Orsolya egyetemi adjunktus, TTK

Vladimir Ilyich Joffe-díj
•	Dr. Maródi László egyetemi tanár, ÁOK/KK
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Kitüntetésben részesült egyetemi alkalmazottak

Debreceni Egyetem Díszérme
•	Dr. Daróczy Zoltán professor emeritus, akadémikus, TTK
•	Dr. Kovács László egyetemi tanár, ÁOK

Debreceni Egyetem Tanárképzéséért Díj
•	Dr. Imre László professor emeritus, BTK

Dr. Tankó Béla-Emlékdíj
•	Dr. Győry Kálmán professor emeritus, akadémikus, TTK

A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója
•	Ványolos Erzsébet vezető műtősnő, ÁOK
•	Kozmáné Markovics Erika laboratóriumi asszisztens, ÁOK
•	Beke Lívia laboratóriumi analitikus, ÁOK
•	Paluskáné Peterman Tünde asszisztens, ÁOK
•	Köpösdi Judit intézeti könyvtáros, BTK
•	Mezőné Fenyvesi Margarita oktatásszervező, BTK
•	Szőllősi Mihály gépkocsivezető, EK
•	Kovács Szabolcs ügyvivő-szakértő, GTK
•	Pákozdi Hajnalka szakmai szolgáltató, MÉK
•	Farkas Lászlóné ügyintéző, MK
•	Buzás Lajos oktatási asszisztens, NK
•	Nagyné Farkas Anita tanügyigazgatási munkatárs, NK
•	Kerekes Ildikó tanulmányi osztályvezető, TTK
•	Kertészné Molnár Zsuzsa ügyintéző, TTK
•	Pappné Czappán Marianna szakreferens, DEENK
•	Szabó László szakreferens, DEENK
•	Tóthné Silimon Anna ügyintéző, HKSZK
•	Márföldiné Gyurján Zsuzsanna szakmai szolgáltató, ATK
•	Vatler Péter Sándorné felnőtt szakápoló, szociális munkás, KK
•	Kévés Borbála aneszteziológus szakasszisztens, KK
•	Stefán Ilona vezető asszisztens, KK
•	Dobsi Katalin asszisztens, KK
•	Vattai Éva Rita klinikai vezető ápoló, KK
•	Ivánka Tibor diplomás ápoló, kutatási koordinátor, KK
•	Nagy Zoltánné osztályvezető ápoló, KK
•	Horváth Attiláné műtősnő, KK
•	Németiné Vígvári Edit Emese középiskolai tanár, vezetőtanár, Kossuth 

Lajos Gyakorló Gimnázium
•	Dr. Krakomperger Zsolt középiskolai tanár, Kossuth Lajos Gyakorló Gim-

názium

•	Lente Péterné dajka, DE Óvoda
•	Dr. Kárpáti Tibor főosztályvezető, Kancellária
•	Ecsedi Kornél ügyvivő-szakértő, Kancellária
•	Konyhás Mihály csoportvezető, Kancellária
•	Berna Gáborné ügyvivő-szakértő, Rektori Hivatal

A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
•	Magyar Éva ügyvivő-szakértő, ÁJK
•	Veszprémi Anikó ügyvivő-szakértő, ÁJK
•	Lente Mónika ügyintéző, ÁOK
•	Török Éva Erika gazdasági ügyintéző, ÁOK
•	Dr. Csortos Csilla egyetemi docens, ÁOK
•	Dr. Márián Teréz egyetemi docens, ÁOK
•	Dr. Peitl Barna egyetemi docens, ÁOK
•	Nemes Péterné részlegvezető analitikus, ÁOK
•	Dr. Csépány Tünde Cecília neurológus szakorvos, egyetemi docens, ÁOK
•	Dr. András Csilla adjunktus, ÁOK
•	Dr. Csatár Péter habil. egyetemi docens, BTK
•	Dr. Lévai Csaba habil. egyetemi docens, BTK
•	Dr. Márton Sándor adjunktus, BTK
•	Dr. Puskás István adjunktus, BTK
•	Dr. Tóth Ágoston adjunktus, BTK
•	Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár, EK
•	Dr. Kósa Zsigmond főiskolai tanár, EK
•	Dr. Bistey Tamás adjunktus, FOK
•	Dr. Pakurár Miklós egyetemi docens, GTK
•	Dr. Herdon Miklós egyetemi docens, GTK
•	Dr. Törő Emese egyetemi docens, GTK
•	Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens, GYFK
•	Rőth Józsefné vegyésztechnikus, GYTK
•	Dr. Bérczes Tamás Márton adjunktus, IK
•	Dr. Herendi Tamás adjunktus, IK
•	Kiss Károlyné ügyvivő-szakértő, MÉK
•	Dr. Kövics György egyetemi docens, MÉK
•	Dr. Husi Géza egyetemi docens, MK
•	Halczman Attila műszaki oktató, MK
•	Dr. Cseri Julianna főiskolai tanár, NK
•	Dr. Kozma László egyetemi docens, TTK
•	Rimán Éva technikus, TTK
•	Szatmári Mihály vegyésztechnikus, TTK
•	Dr. Oláh László adjunktus, TTK
•	Szalmási József technikus, TTK
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•	Dr. Tokos Zoltán főiskolai tanár, ZK
•	Fábryné Márkus Ágnes tájékoztató könyvtáros, DEENK
•	Fenyősné Bodnár Marianna hivatalvezető, HKSZK
•	Dr. Czimbalmos Róbert tudományos munkatárs, ATK
•	Kiss Gyuláné csecsemő- és gyermekápoló, gyermekintenzív terápiás szak-

ápoló, KK
•	Linzenbold Anita klinikai vezető ápoló, KK
•	Németi-Vas Katalin gondnok, KK
•	Dr. Szűcs Gabriella klinikai főorvos, KK
•	Veres Tamás osztályvezető-helyettes, KK
•	Burai Éva tanár, Kossuth Lajos Gyakorló Ált. Isk.
•	Rácz Imre tanár, Kossuth Lajos Gyakorló Ált. Isk.
•	Kompárné Varga Katalin óvodapedagógus, DE Gyak. Óvoda
•	Karika Ágnes ügyvivő-szakértő, Kancellária
•	Porcsin József műszaki osztályvezető-helyettes, Kancellária

Pro Universitate Juventutis-díj 
•	Gyöngyösi Tamás hallgató

DE Publikációs Díj
•	Dr. Tircsó Gyula adjunktusnak és szerzőtársainak (molekulatudomány)
•	Tóth László Zoltán doktorandusznak és szerzőtársainak (fizika, számítás- 

és anyagtudomány) 
•	Dr. Oláh Attila doktorjelöltnek és szerzőtársainak (molekuláris medicina)
•	Dr. Kerekes György adjunktusnak és szerzőtársainak (egészség- és környe-

zettudomány)    
•	Dr. Fodor László egyetemi tanárnak (nyelvtudomány, kultúratudomány és 

bioetika) 

Év női kutatója díj
•	Dr. Fuxreiter Mónika

Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii Díja
•	Dr. Tóth Valéria egyetemi docens, BTK
•	Dr. Várnagy Katalin egyetemi docens, TTK
•	Dr. Bai Attila egyetemi docens, GTK
•	Dr. Erdődi Ferenc egyetemi tanár, ÁOK 

Debreceni Egyetem Innovációs Díja
•	Dr. Panyi György egyetemi tanár, ÁOK
•	Dr. Varga Zoltán egyetemi adjunktus, ÁOK

A 2015. évi nyári tanévzáró, diplomaosztó ünnepségek időpontjai és helyszínei

A 2015. évi nyári tanévzáró, diplomaosztó
ünnepségek időpontjai és helyszínei

Kar Időpont Helyszín

ÁJK 2015. június 19. (péntek) 10 óra Díszudvar 

ÁOK 2015. június 19. (péntek) 15 óra Díszudvar 

GYFK 2015. június 20. 
(szombat) 10 óra Díszudvar

GYTK 2015. június 20. 
(szombat) 14 óra Díszudvar

MÉK 2015. június 20. 
(szombat) 10 óra ATK Aula

ZK 2015. június 20. 
(szombat) 14 óra Liszt-terem

GTK 2015. június 26. (péntek)
9 óra
13 óra
16 óra

ATK Aula

ÁJK 2015. június 26. (péntek) 10 óra Díszudvar 

EK 2015. június 26. (péntek) 13 óra Díszudvar

FOK 2015. június 26. (péntek) 16 óra Díszudvar

BTK 2015. június 27. 
(szombat)

10 óra
13 óra Díszudvar

IK 2015. június 27. 
(szombat) 16 óra Díszudvar

ÁOK 2015. július 3. (péntek) 10 óra Díszudvar 

NK 2015. július 3. (péntek) 16 óra Díszudvar

MK 2015. július 4. (szombat) 10 óra Díszudvar

TTK 2015. július 4. (szombat) 13 óra
16 óra Díszudvar

ÁOK 2015. szeptember 19. 
(szombat) 11 óra Díszudvar 
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A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

•	Aros Enikő
•	Babecz Klaudia
•	Bajkai Renáta
•	Balla Helga
•	Balogh Nóra
•	Balogh Sára
•	Barta Zoltán
•	Bártfai Anna
•	Bélteki Csilla Marietta
•	Bordás Linda Dóra
•	Boros Dóra
•	Boros Sándor
•	Budai Tibor
•	Czeglédi Gábor
•	Csányi András
•	Csonka Réka
•	Dallos Beáta
•	Derján Mária
•	Diós Zsuzsanna
•	Dóró Dóra Petra
•	Duszkó Kinga
•	Fazekas Annamária
•	Félegyházi Nikoletta 

Ildikó
•	Galgóczi Dóra
•	Gönczi Péter András

•	Grecskó Fruzsina Petra
•	Hajdó Ágota
•	Hercz Judit
•	 Irimiás Tibor Gyula
•	 Jeneiné Hurja Bettina 

Valéria
•	Kabai Adrienn
•	Kelemen Boglárka
•	Kertész Balázs
•	Kertész Ferenc
•	Kispál Anna
•	Kiss Renáta
•	Kiss Tímea
•	Koleszár Andrea
•	Konkoly Eszter Bettina
•	Kovács Judit
•	Májer Andrea
•	Mányik Edit
•	Marjai Lilla
•	Mihálku Orsolya
•	Mitinszky Nikolett
•	Mokánszki Edina
•	Molnár Viktor
•	Nagy Balázs
•	Nagy Dóra
•	Oláh Judit

•	Pál Gabriella Bernadett
•	Pál Gergő Tibor
•	Papp Levente
•	Piros Andrea Zsuzsanna
•	Renge Henrietta
•	Réti Beatrix
•	Somogyi Kinga Gabriella
•	Sváb Tamara
•	Szabó Csilla
•	Szabó Eszter
•	Szilágyi Anita
•	Szondi Réka
•	Szórádi Csilla
•	Szőgyényi Dóra
•	Takács Anita Krisztina
•	Támcsu Norbert
•	Tokaji Ferenc
•	Tóth Adrienn Marianna
•	Tóth Balázs
•	Tóth Béla
•	Török Nikoletta
•	Varga Anna
•	Varga Mónika
•	Veres Gergő Károly
•	Veres Kinga
•	Vincze Ibolya

Állam- és Jogtudományi Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Igazgatásszervező szak

•	Gasimzada Ulvi •	Nur Heriyanto Dodik 
Setiawan

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

Mesterképzés
Európai és nemzetközi üzleti jog

Közigazgatási menedzser

•	Csonka Bence Dániel
•	Dull-Szabó Anett
•	Fehértói Anna
•	Hetey Nóra
•	Jámbor Bettina
•	Kovács Anikó

•	Lucski Csaba
•	Olajos-Varga Anna Sára
•	Pál Nikolett
•	Simon Zita
•	Szilágyi Zsuzsanna
•	Teleki Ádám Sándor

•	Vajda Roland
•	Varga Ferenc
•	Vékony Lilla
•	Vida Viktória

•	Agócs Bianka
•	Balogh Nikoletta
•	Balogh Róbert
•	Bányász Evelin Vivien
•	Barcsa Tímea
•	Bárdos Dóra
•	Barta Alexandra
•	Belinszki Krisztina
•	Benedek Damarisz
•	Béres Ágnes
•	Béres László József
•	Berki Eszter
•	Bihari Dóra Nikoletta
•	Bodnár Zsuzsa Anna
•	Bolgár Réka
•	Bordán Sára
•	Brunda Anett
•	Bun Adrienn Katalin
•	Csóka Éva Renáta
•	Danka Nóra
•	Deák Viktória
•	Dobi Anita
•	Dobos Dóra
•	Drofti Eszter
•	Erdei Péter
•	Feczkó Bettina
•	Fekete Alexandra Vivien
•	Fiók Barbara
•	Fodor Tamara

•	Galambos Fanni
•	Gócza Ágnes
•	Gőcze Nóra
•	Gönczi Mónika Patrícia
•	Gyenes Petra
•	Hajdu Dorottya
•	Harsányi Kinga
•	Hevessy Dorottya
•	Izsó Anna
•	Jászkovics Adél
•	Jónás Renáta Krisztina
•	Kardos Margit Andrea
•	Kenézi Miklós
•	Keresztes Gergő Márk
•	Kiss János Márk
•	Kiss Natália
•	Kiss Réka
•	Kolonics Mónika Emőke
•	Komáromi Brigitta
•	Komáromi Gréta
•	Koncsol Katalin
•	Konkoly Eszter Bettina
•	Kóródi Balázs
•	Kozma-Lukács Róbert 

László
•	Kőmüves Barbara
•	Krekk Noémi
•	Kutas Hanga
•	Lakatos Gergő

•	Lázár Andrea
•	Lukács Brigitta
•	Madák Tímea
•	Major Brigitta
•	Makó Rita
•	Marsa Norbert
•	Márton Viktória
•	Mészáros Zsófia
•	Mihalik László
•	Mogyorósy Szilvia 

Krisztina
•	Mórocz Nelli
•	Nagy Evelin
•	Németh Adrienn
•	Orosz Dóra
•	Pál Rebeka
•	Pálvölgyi Enikő
•	Papp Bettina
•	Papp Ildikó
•	Percze Nikolett Ágnes
•	Pércsi Mónika
•	Perge Dorina
•	Perger Csaba
•	Petics Milán
•	Potos Dalma
•	Rácsai Lajos
•	Sári Judit
•	Sipos Dávid
•	Sőrés Erika

Osztatlan
Jogász
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•	Szabó Eszter
•	Szabó Ildikó
•	Szabó Péter
•	Szabó Zsanett
•	Szádvári Dóra
•	Szekeres Máté Antal
•	Szendi Éva
•	Szilágyi Dániel József
•	Szőke Zsuzsa
•	Takács Dorina

•	Tóth Ágnes Melinda
•	Tóth Balázs
•	Tóth Krisztina
•	Tóth László
•	Tóth Zoltán
•	Tótszegi Edina
•	Tőzsér Gréta
•	Ugrai Katalin
•	Ujhelyi Imre Vilmos

•	Vályi-Nagy Edina
•	Váradi Erika
•	Varga Erika
•	Varga László
•	Vásári Anikó
•	Veres László
•	Zagyva Sarolta
•	Zólyomi Ágnes
•	Zombori Judit

•	Bakó Bálint
•	Biró Krisztina Éva
•	Bojtiné Horváth Judit 

Anna
•	Borsós Marianna
•	Brandt Krisztián
•	Brandt Liliána
•	Czibere-Molnár Tímea
•	Csákóné Kompár Heléna 

Zita
•	Csegedi-Tóth Szilvia
•	Dani Réka Ilona
•	Danka Beáta
•	Fábián Katalin
•	Fedor Edit Dóra
•	Gábor József
•	Gyulai-Szabó Panna Éva
•	Halóka Zsolt István
•	Kálucz Adrienn

•	Kasik Tünde
•	Kathi Viktória
•	Katona Zita
•	Király Tibor
•	Kiss Veronika
•	Komódiné Nádasdi 

Adrienn
•	Koncz György
•	Kovács Dóra
•	Kubik Éva Zsuzsanna
•	Linzenbold Eszter
•	Mezei Anikó
•	Molnár Ágnes
•	Nagy Hajnalka
•	Nagy Orsolya
•	Nagy Zsuzsa
•	Oláh Ágnes Diána
•	Oláh Dóra
•	Oláh Edina

•	Orosz Renáta
•	Papp Ágnes
•	Pataji Anita Tímea
•	Pataji Anna Éva
•	Pataki Ágnes
•	Pete Edina
•	Svecz Anett
•	Szőllősi Brigitta
•	Tar István
•	Tóth Mária
•	Ungvári Andrea
•	Valachné Higi Mónika
•	Vandra Zsolt
•	Varga Krisztián
•	Varga Szabolcs Vince
•	Varga Zoltánné
•	Varga Zsuzsanna
•	Veres Máté Csaba

Levelező tagozat
Alapképzés

Igazgatásszervező

Igazságügyi igazgatási

•	Molnár Imréné •	Nagyné Papp Ibolya •	Pusztai Diána Mária

•	dr. Al Sallami Linda
•	dr. Deli-Molnár Gábor
•	dr. Dohány Gábor
•	dr. Margitics István
•	dr. Nagy Dorottya

•	dr. Pénzes Eszter
•	dr. Siklós Ágnes
•	dr. Szabados Gergő
•	dr. Szakács Tamás Szilárd

•	dr. Szimicsku Zsolt 
Zoltán

•	dr. Timár Kinga Klaudia
•	Egervári Petra

Mesterképzés
Európai és nemzetközi üzleti jog

Közigazgatási menedzser

•	Bertalan Imre
•	Biró Attiláné
•	Boldogné Bocskai 

Erzsébet
•	Czipó Péter
•	Gyurisné Székely Erika 

Mária
•	Hacsáné Szücs Anita
•	Izsákné Hetényi Valéria 

Mária

•	Juhász Réka
•	Keresztesi Anikó Mária
•	Kolláth Bálint
•	Kremniczki Ferenc
•	László Anikó
•	Majoros Szilárd
•	Matyi Andrásné
•	Molnár-Vékony Judit
•	Nadimovné Adorján 

Ildikó

•	Pancsusák Sándor Péter
•	Pancsusák Tibor
•	Rácz Szilvia
•	Szabóné Polónyi Beáta 

Ildikó
•	Szegő János
•	Tar Gábriel

•	Ács Ágnes
•	Aszalós Péter
•	Asztalos Anett
•	Bakóczy Péter Tamás
•	Bányai Erzsébet
•	Bara Tamás
•	Brezovcsik Ádám
•	Csepcsányi Zsolt
•	Dorogi Réka Ágnes
•	Dr. Domokosné Kerezsi 

Pálma
•	Erdős Judit
•	Farkas-Illés Veronika
•	Fedor Rita
•	Fekésházi Szabolcs
•	Flaska Zsuzsanna
•	Fülöpné Kerti Judit

•	Gombos Diána
•	Göncziné Varga Katalin
•	Győri Zoltán
•	Hajba Andrea
•	Halmai Dávid
•	Harangi Melinda
•	Igricziné Szabó Ibolya 

Eszter
•	Jánvári Anita
•	Jónás Anita
•	Kecskeméti Adrienn
•	Kemecsei Gabriella
•	Kiss Gábor
•	Kiss István László
•	Kiss-Homoki Mónika
•	Kócsi Kornélia
•	Kocsis Zsuzsa

•	Kosztolányi Éva Edina
•	Kovács Eszter
•	Lámfalusy Anna Mária
•	Lengyel Brigitta
•	Lorkó Gabriella
•	Márfalvi Anett
•	Mezei-Führer Márta
•	Molnár Zsuzsanna
•	Molnár-Balajthy 

Bernadett Katalin
•	Nagy Gábor
•	Németiné Zsirnameczki 

Rita
•	Nyiri Dóra
•	Oroszné Halhai Mariann
•	Orosz-Soós Ágnes
•	Pandula Ádám

Osztatlan
Jogász
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•	Reszegi Anita
•	Sántics Gabriella
•	Simó Ferenc Zoltán
•	Surányi Anita
•	Szabó Attila
•	Szabó Bertalan
•	Szabó Emese

•	Szabó Kristóf Lajos
•	Szabó Sándor
•	Székely Anita
•	Szikszai Henriett
•	Szilágyi Borbála
•	Takács Kinga

•	Takács Panni
•	Tóth Szilvia
•	Varga Judit
•	Vereb Katalin
•	Vincze Andrea Erika
•	Zolcsák Dóra

•	Baksa Gabriella Kitti
•	Diószeghy Erika
•	Fige Enikő

•	Heim Gabriella
•	Kerti Andrea
•	Molnár Andrea

•	Petőné Szondi Katalin 
Ida

•	Szabó László

Felsőoktatási szakképzés
Jogi felsőoktatási szakképzés

•	Dr. Kemény Kinga
•	Dr. Lampé Rudolf
•	Dr. Ligetfalvi Róbert

•	Dr. Mozga Fruzsina
•	Dr. Papp Zita
•	Salamon Diána

•	Tóth Andrásné
•	Dr. Vetter Sabine

Szakirányú továbbképzés
Jogi szakokleveles egészségügyi szakember

Jogi szakokleveles gazdasági szakember

•	Bardóczi Sándor Attila
•	Mező Ágota
•	Palotai Ágnes

•	Sóvágó Gábor István
•	Szűcsné Szolnoki Katalin 

Anna

•	Tihanics Anikó
•	Váradi Tamás

•	Ádám István
•	Ahmadi Arash
•	Alexander Philip Martin 

Indrajit
•	Alex-Ohunyon 

Osekpamen
•	Almazargah Adel 

Mohamed A
•	Al-Muhanna Nadim
•	Alotaibi Mohammed 

Bander
•	Altorjay Zsófia
•	Alyami Hamad Ali D
•	Andrianjafintrimo  Rivo 

Strommen
•	Appolon Anne Celine 

Beatrice
•	Árokszállási Tamás
•	Asiedu Grace Abena
•	Aszalós Gergely Pál
•	Audunsdóttir Magnea 

Erna
•	Awawda Muhammad
•	Ayilara Jadesola Adeoti
•	Bae Eunsong
•	Bajáky Péter
•	Bajkó Katalin
•	Bakos-Kádár Krisztina
•	Baksa Nikoletta
•	Balázs Fruzsina
•	Balogh Csaba 
•	Bánhidi Andor
•	Barna Levente
•	Bason Hila Aviva

Általános Orvosttudományi Kar
Nappali tagozat
Osztatlan képzés

Általános orvos szak

•	Basu Anna Julia
•	Bder Fadi
•	Beker Bela Sharon
•	Bicaj Valon
•	Bimra Gurjot Kaur
•	Bíró Veronika
•	Bobaly Máté
•	Bodnár Dorina
•	Bodó Attila Tamás
•	Bor Gergő
•	Bor Mihály
•	Borbély Brigitta Éva
•	Borbényi Olivér
•	Borsodi Endre Gábor
•	Bugarin-Horváth Balázs
•	Buzsik Katalin
•	Chen Joy Doom
•	Chernovilsky Yarden
•	Czibere Andrea Gertrud
•	Csaba Gábor László
•	Csehely Szilvia
•	Csípő Tamás
•	Dahl Andreas
•	Dalberg Njáll Ingi
•	Dang Loan Phuong
•	Daróczi Natália
•	Daróczy Júlia Alexandra 
•	Dietl Andrea Felicitas
•	Dinshaw Carla Sooni
•	Dobány Eszter
•	Dothan Deganit
•	Edafiogho Onome Peter
•	Együtt Kinga
•	Eigbire George Eromosele

•	Ekeland Maren
•	Elasi Maya
•	Elbaz Nadav
•	Engler Máté János
•	Erfán Ágnes Gabriella
•	Eszterhai Miklós
•	Fabiyi Joan 

Oluwabunmi
•	Färber Eszter
•	Farkas Áron
•	Farkas Flóra
•	Farkas Ibolya Adrienn
•	Farkas László
•	Farkas Zsolt
•	Farkas Zsuzsanna
•	Ferenczi Zsuzsanna
•	Fintor Nóra
•	Fónagy Gergely
•	Gaál Zsuzsanna
•	Gál Tünde
•	Garbóczy Szabolcs
•	Garzó Tibor Gábor
•	Gebei Róbert
•	Ghalegolab Behbahani 

Arman
•	Gheyali Yashar
•	Gill Kirandeep Kaur
•	Gliklis Shirley
•	Gólya Flóra
•	Gottlieb Evelin
•	Gulyás Ádám Kristóf
•	Gupta Divya
•	Gyarmati Éva
•	Hajas Orsolya
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•	Hajas Sándor
•	Hajdu Endre Attila
•	Hajnal Csaba Péter
•	Halasi Barbara Dóra
•	Hannesdóttir Katrín 

Björg
•	Henzer Zsuzsanna
•	Hódi Gábor
•	Horváth Eszter
•	Hutkai Dávid
•	Huynh Huy Tung
•	Huynh Thanh An
•	 Idemudia Lazarus  O.
•	 Ignácz Ágnes
•	 Imato Hiroki
•	 Incze Marietta Ildikó
•	 Ioannou Anna
•	 Jablonkai Balázs
•	 Jenes Sándor 
•	 Jónsdóttir Gudlaug Erla
•	 Juhász István
•	 Juhász Judit
•	 Juhász Lilla
•	 Juhos Krisztina
•	Kaáli Eszter
•	Kancsev Alexander
•	Katona Andrea 

Annamária
•	Katona Vencel
•	Kerek Zsuzsanna
•	Kertész Beáta
•	Khojasteh-Del Milad
•	Kim Minchul
•	Király Anna
•	Király Noémi
•	Kis Balázs
•	Kiss Dóra
•	Kiss Györgyi

•	Kiss Katalin
•	Kiss Máté Tamás
•	Kiss Orsolya
•	Koller Beáta Imola
•	Komjáti Zsolt
•	Kopit Bloominfield 

Shiran
•	Korzoum Wassim
•	Kósik Edina
•	Kóth Zsófia
•	Kovács Ágnes Viktória
•	Kovács Beáta
•	Kovács Eszter
•	Kovács Nóra
•	Kovács Réka
•	Kovács Tünde Enikő
•	Kratzer Felix Martin
•	Kremper Izabella
•	Kurucz Andrea
•	Küzmös Balázs
•	Kyriakou Evridiki
•	Lahav Yuni
•	Le Tan Dat
•	Le Thi Thuy Trang
•	Le Trinh Thuy Tien
•	Le Vu Thanh Hien
•	Lee Seongwook
•	Lénárt Gábor
•	Lengyel Zsuzsanna
•	Lenz Anna Christina
•	Lindi István
•	Lirfeldt Fanny Solveig 

Karin
•	Loizou Maria
•	Lőrincz Judit
•	Lundström-

Andrianjafintrimo 
Malin

•	Majoros Éva
•	Maradi Balázs
•	Mariadasan Yvonne 

Lydia
•	Marzouk Manal
•	Matika István
•	Matyi Bernadett
•	Melleby Nanna Kristine
•	Merza Rasha
•	Mészáros Anett
•	Mező Brigitta
•	Mihovk Iván
•	Mikler Boldizsár
•	Mikó Márton
•	Miliczki Viktória Rita
•	Mohácsi Liza
•	Molnár Emese Lilla
•	Mukan Shroutee kamala 

Devi
•	Murai Csilla
•	Nagy Anett Mária
•	Nagy Annamária
•	Nagy Zsófia
•	Nasser Ehsan
•	Nemes Orsolya
•	Németiné Harsányi 

Gréta
•	Nikkhah Ali
•	Nilssen Hedda Herder
•	Nzekwu Cherry 

Chigoziem
•	Nyika Renáta
•	Obemeata Abigail 

Odufa
•	Oláh Zsuzsanna
•	Olajos Dániel Péter
•	Onwuemelie Ijeoma 

Ifeyinwa

•	Onyeka Ugo
•	Or Itay
•	Orife Okiemute Ada
•	Orosz Miklós
•	Osi Sonia Nnenna
•	Ördög Lilla Júlia
•	Pálinkás Szabolcs
•	Papp Szilvia
•	Pardi Balázs
•	Pásztor Dorottya
•	Pásztor Zsófia Éva
•	Peregovits Nóra
•	Perényi Helga
•	Pete Dóra Éva
•	Pető Attila
•	Pham Huy Hoang
•	Pócsi Dóra
•	Podonyi Anna
•	Pogácsás Lilla
•	Pogonyi Balázs
•	Pozsgay Arnold
•	Prabhu Sankalp
•	Qassim Frida
•	Radnóty Gergely Tibor
•	Ratkó Borbála
•	Reznek Izabella
•	Robotka Zsófia
•	Ronen Shira
•	Rostás Róbert
•	Rydmarker Madeleine 

Charlotte
•	Salimi Mohammad
•	Sana Hadel
•	Sándor  Imre Zoltán
•	Sass Heléna
•	Sass Tamás

•	Satleghi Yasan
•	Schirmer Franz Josef
•	Séber Márton József
•	Separghami Iman
•	Séra Tünde
•	Shaheen Rami
•	Shehu Abdulmumini
•	Shin Yun Joo
•	Shukla Ola Anupam
•	Sigurdardóttir 

Ragnheidur Hera
•	Siminszky Zsófia Ágnes
•	Simon Alexandra
•	Sira Ágnes
•	Siyavoshi Tahmuras
•	Smolyakov Vadim
•	Soltész Judit
•	Stercel Vivien
•	Stolcz Tamás János
•	Sulina Dóra
•	Szabó András György
•	Szabó Béla Attila
•	Szabó Dániel
•	Szabó Zsófia
•	Szalmás Orsolya
•	Szankai Zsuzsanna
•	Szarka Balázs
•	Szegedi Zoltán
•	Szeibel Márk
•	Szentkereszty Balázs
•	Szerencsi Nóra
•	Szikszai Tímea
•	Szilvai Attila
•	Szőke István Ervin
•	Szulyák Kitti
•	Szűcs Ágnes

•	Szücs Orsolya
•	Takács Viktória
•	Talby Nilli
•	Tari Áron
•	Tarjányi Zoltán
•	Tetsuka Takahiko
•	Tornai Dávid
•	Tóth Anett
•	Tóth Gábor
•	Tran Hanh Uyen
•	Truong Phuoc Anh Thu
•	Tsujiyama Minako
•	Uchendu Sandra Ndidi
•	Ujfalusi Szilvia
•	Ujhelyi Flóra Anikó
•	Ulman Rita
•	Vadász Anita
•	Valikovics Anikó Katalin
•	Varga Dániel
•	Varga Erzsébet
•	Varga Veronika Éva
•	Vasiliou Fotis
•	Vígh Lilla
•	Vinter Kornél
•	Virga József
•	Völkel Nils
•	Vrancsik György
•	Vu Thanh Thao
•	Warsame Giama Subad
•	Yamada Umi
•	Yua Wandoo Judith
•	Yussuf Tessy-Tonia 

Ojiuzo Olafunmilayo
•	Zákány Florina
•	Zareei Farnoosh
•	Zinna Mohammed 

Shairally
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•	Barta Alexandra
•	Birosz Julianna
•	Bódis Csaba
•	Czagány Éva
•	Cserenyecz Dóra
•	Deák Tímea Kinga
•	Dóra Fanni
•	Egeresi Lilla
•	Fedoriska Viktória
•	Filep Orsolya
•	Gergely Adrienn
•	Gulyás Hajnalka
•	Gyöngy Zsuzsanna
•	Hanuska Antónia
•	Herédi Tímea
•	 Incze-Kiss Kitti
•	 Islai Anita
•	 Jónás Alexandra Katalin
•	 Juhász Zsófia
•	Kenesei Ádám
•	Király Nikolett
•	Kiss Alexandra

Alapképzés
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 

•	Kiss Eszter Katalin
•	Kiss Norbert Károly
•	Konyhás Nóra
•	Kovács Zsuzsanna
•	Kövy Petra
•	Kulin Flóra
•	Laczkó Ágnes Tünde
•	Lajos Anikó
•	László Eszter
•	Marsi Eszter Andrea
•	Mártha Lilla
•	Menich Andrea
•	Mladonyiczki Dorina
•	Molnár Ágnes
•	Nagy Bianka
•	Nagy Flóra
•	Nagy Gergő Kálmán
•	Óbis Csilla Júlia
•	Papp Andrea
•	Papréti Nóra
•	Pócsi Marianna
•	Rencsisovszki Erika

•	Rezsu Beáta
•	Szabó Brigitta
•	Szabó Brigitta Mária
•	Szabó Edina Erzsébet
•	Szabó Emese
•	Szabó Hajnalka
•	Szabó Zsuzsanna
•	Szalka Beáta Ildikó
•	Székely Tímea
•	Szilágyi Bernadett
•	Szilvási Péter
•	Szűcs Gergő
•	Takács Ildikó Márta
•	Tarjányi Eszter
•	Toldi Vanda
•	Tóth Andrea
•	Tóth Sára
•	Török Tünde Zsuzsa
•	Varga Sándor
•	Zelizi Dóra

•	Bankó Csaba
•	Becsei Ágnes
•	Birinyi Zsófia
•	Budai Zsófia
•	Csongrádi Alexandra
•	Gajtkó Andrea
•	 Jankó Laura
•	 Juhos Meri Katalin

Mesterképzés
Molekuláris biológia mesterszak

•	Kálmán Patricia
•	Kókai Éva
•	Kovács Andrea
•	Kovács Erika Rozália
•	Lakatos Szilvia
•	Miltner Noémi
•	Papp Orsolya
•	Pató Zsuzsanna

•	Sághy Tibor
•	Sipos Beáta
•	Sütő Máté István
•	Szarvas Tímea
•	Szojka Zsófia Ilona
•	Veress Roland
•	Vig Ildikó
•	Zabolai Edit

•	Czirják Tamás
•	Kovács Dóra
•	Nagy Orsolya

Klinikai laboratóriumi kutató mesterszak
•	Pituk Dóra
•	Speker Marianna

•	Udvari Ágnes
•	Zilinyi Rita

•	Bárány Beatrix
•	Farkas Nóra
•	Gaál Eleonóra
•	Gulyásné Barna Ágnes
•	 Jevcsák Szintia

Táplálkozástudományi mesterszak

•	Kulcsár Beáta
•	Papp Andrea Ibolya
•	Rácz Mónika
•	Serényi Zsuzsanna

•	Soós Krisztina Adrienn
•	Szabó Csilla
•	Varga Erika
•	Varga Júlia Csilla

•	Baranyi Éva

Levelező tagozat
Alapképzés

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

•	Kuruczné Oláh Andrea •	Magyar Enikő

•	Csapó Judit
•	Hum Erzsébet
•	Kecskeméti Imréné

Mesterképzés
Klinikai laboratóriumi kutató mesterszak

•	Kiss Katalin Piroska
•	Kovács Adrienn Ivett
•	Pálóczi Krisztina

•	Sárdi Hanga
•	Szabó Adrienn
•	Takács István Gábor

•	Dr. Juhász Imre
•	Dr. Szabó Zoltán
•	Dr. Tirpák-Tóth Szilvia

Szakirányú továbbképzés szak
 Angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító szakirányú 

továbbképzés szak

•	Dr. Tóth Teodóra
•	Dr. Chernel Ágnes

•	Ecsedi Szilvia
•	Pallér Ádám

•	Dr. Adorján Gusztáv 
Tamás

•	Dr. Baierné Nagy Éva
•	Dr. Breitenbach Géza
•	Dr. Csanádi Zoltán

Egészségügyi menedzsment specialista szakirányú továbbképzés szak

•	Dr. Dienes Csaba Emil
•	Dr. Erdélyi Ágnes 

Zsuzsanna
•	Dr. Póka Róbert
•	Dr. Szabó Judit

•	Dr. Szokol Miklós
•	Gulyásné Szűcs Emese
•	Papp Judit
•	Szilágyiné Horváth 

Krisztina

•	Baierné Nagy Éva
•	Dr. Adorján Gusztáv 

Tamás
•	Dr. Breitenbach Géza
•	Dr. Csanádi Zoltán

Egészségügy menedzser specialista szakirányú továbbképzési szak

•	Dr. Dienes Csaba Emil
•	Dr. Erdélyi Ágnes 

Zsuzsanna
•	Dr. Póka Róbert
•	Dr. Szabó Judit

•	Dr. Szokol Miklós
•	Gulyásné Szűcs Emese
•	Papp Judit
•	Szilágyiné Horváth 

Krisztina
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Bölcsészettudományi Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Andragógia

•	Antal Zsuzsa
•	Balogh Fruzsina
•	Barna Henrietta
•	Biró Andrea
•	Biró Imola
•	Bodnár Zsuzsa Piroska
•	Bogár Nóra
•	Borbély Réka
•	Csirkés Boglárka
•	Dancs Vivien
•	Faragó Viktória
•	Farkas Erna

•	Farkas Flóra
•	Horváth Alexandra
•	Kálmándi Réka
•	Kalmár Kinga Anikó
•	Karsa Petra
•	Kenéz Zsanett
•	Kiss Eszter
•	Kiss Nóra
•	Kluk Orsolya Dóra
•	Kovács Henrietta Ágnes
•	Márkus Szilvia
•	Mászlai Olga

•	Nagy Noémi
•	Nagy Petra
•	Németh Anna
•	Pap Melinda
•	Pergel Anna Katalin
•	Pesti Emese
•	Szekér Szandra
•	Szűrös Ivett
•	Torma Lilla
•	Varga Georgina Emma

Anglisztika

•	Ádám Renáta
•	Agbodike Elsie Nnenna
•	Aszódi Klaudia Gerda
•	Bácsó Bettina
•	Balassa Nikolett
•	Balogh Imre
•	Balogh Orsolya Márta
•	Bartha Krisztina
•	Boros Judit Gabriella
•	Bökönyszegi Boglárka
•	Csibi Nikolett
•	Doby Dzsenifer
•	Ecsedi Dóra
•	Erdélyi Júlia
•	Fábián Viktória
•	Fehér Dóra
•	Gebei Violetta
•	Grünvald Zsuzsanna
•	Gulyás Márk
•	Győrki Petra Éva

•	Hajdú Orsolya Judit
•	Házi Enikő
•	Imre Zsuzsanna
•	Irlanda Bence Dezső
•	Juhász Dóra
•	Kecskés Krisztina
•	Kelecsényi Klarissza
•	Kovács Krisztina
•	Köylü Asli
•	Kruppa Terézia
•	Kulcsár Patrícia
•	Lakatos Ildikó
•	Lakatos Zsuzsanna
•	Lingvay Csenger
•	Mészáros Judit
•	Molnár Judit
•	Nagy Alexandra
•	Nagy Belián Márk
•	Nagy István
•	Nagy Krisztina

•	Németh Noémi
•	Németi Edit
•	Novák Lilla
•	Olah Andrea
•	Oláh Lilla
•	Papp Dóra
•	Pécsi Noémi
•	Posta Andrea
•	Rafate Smaidi Rima
•	Róth Emese Blanka
•	Salamon Rea Rebeka
•	Sas Enikő
•	Saxinger Ágnes
•	Simon Balázs
•	Szabó Csilla Renáta
•	Szabó Károly
•	Szabó Kinga
•	Szalóki Eszter
•	Szenes Marianna
•	Szűcs Orsolya
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•	Takács Gyöngyi
•	Tákos Attila
•	Tamás Béla

•	Tóth Dániel
•	Tóth Réka
•	Troitsky Nóra

•	Vajeila Konstantin 
Szilárd

•	Vári Edina

Germanisztika-néderlandisztika
•	Ábri Enikő
•	Fodor Judit
•	Gulyás Adrienn
•	Iványi Szabolcs

•	Keresztes József
•	Kiss Fruzsina Zsuzsanna
•	Kiss Márta
•	Mester Dániel

•	Nagy Réka
•	Radócz Szilvia
•	Sztancs Dóra
•	Tóth Zsófia

Germanisztika-német
•	Antal Gréta Márta
•	Belme Judit
•	Bodnár Emese
•	Boldizsár Emőke Ágnes
•	Dancs Alexandra
•	Farkas Gyöngyi
•	Forgó Kitti Andrea
•	Gál Szilvia
•	Gere Dániel
•	Gere Zsanett

•	Halász Tibor
•	Janka Szofia
•	Jánószky Anna Erika
•	Jónás Csaba
•	Kanál István
•	Kerekes Márton
•	Kovács Kitti
•	Kurdi Krisztina
•	Magda Alexandra
•	Majoros Klaudia

•	Milicz Csilla
•	Papp Annamária
•	Schinko Jessica
•	Spirnhirn Anette
•	Szatmári Anna
•	Tárnok Eszter Lídia
•	Tóth Ildikó Ágota
•	Tóth Zsuzsanna Andrea
•	Török Viktória
•	Zöldi Edina Emma

Kommunikáció- és médiatudomány
•	Ábel Nikolett
•	Andorkó Alexandra
•	Anton Sára
•	Balogh Győző
•	Baráti Fanni
•	Bornemisza Ivett
•	Czirbik Vanda Nóra
•	Csomós Eszter
•	Dorogi László
•	Főczin Brigitta Barbara
•	Gazsó Kata

•	Gulyás Martin Zsolt
•	Győri Levente
•	Havacs Tímea
•	Horányi Eszter Éva
•	Iván Dávid
•	Kovács Szilárd István
•	Metercsik József Dávid
•	Molnár Tibor Balázs
•	Nagy Tamás Lajos
•	Nyitrai Péter
•	Papp Eszter

•	Péter Fanni Tünde
•	Pócsik Dóra
•	Pór Péter
•	Prezenszki Alex
•	Rigán Alexandra
•	Szabó Vivien
•	Tallódi Emese
•	Tankó Judit
•	Tóth Márk István
•	Varga Csaba
•	Varga Hajnalka
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Magyar
•	Balázs Zoltán
•	Bodnár Alexandra
•	Bodnár Noémi
•	Csabai Nikolett Éva
•	Deme Felícia Blanka
•	Ékes Zsófia Lejla
•	Énekes András Előd
•	Farkas Fanni
•	Fazekas Dóra
•	Ferenczi Kamilla
•	Hegyesi Bettina

•	Heller Ákos
•	Jóna Janka
•	Kállai Anna
•	Kányási Blanka
•	Katona Beatrix
•	Kecskeméti Krisztina
•	Kis Boglárka
•	Kovács Emese
•	Kovács Márta
•	Krivi Dóra
•	Lengyel Viktória

•	Oláh Evelin
•	Orosz Elvira
•	Papp Olívia
•	Polyák Enikő
•	Rácz Zsófia
•	Sváb Katalin
•	Szántó Alexandra
•	Szücs Angelika
•	Tóth Andrea
•	Tóth Mária
•	Újvári Eszter

Néprajz
•	Balogh Dániel János
•	Czipfel Dorina
•	Csontos Anna Fruzsina
•	Fancsalszki Noémi

•	Gulyás Attila Antal
•	Kacsó Csenge Réka
•	Kész Barna
•	Kiss Katinka

•	Kiss Orsolya
•	Molnár Levente
•	Purgel Zsuzsa
•	Völgyesi Zsófia Anna

Pedagógia
•	Bóné Dalma Livia
•	Fehér Károly János
•	Ferenczik Fanni Dóra
•	Kiss Adrienn

•	Kontrás Nikoletta
•	Magyar Bettina
•	Nagy Csilla
•	Szendi Annamária

•	Szűcs Bettina
•	Takács Judit
•	Urbán Ákos

Politológia
•	Csorján Bence
•	Gégény Bálint
•	Haraszti Fanni

•	Izsó Noémi
•	Kiss Adorján
•	Kovács Ádám Imre

•	Nofal Ramzi
•	Stefanik András
•	Szlávik Edina

Pszichológia
•	Bacskaiová Boglárka
•	Balogh Cintia
•	Barna Kitti Lívia
•	Barócsi Benjámin
•	Batári Zsófia
•	Bereczki Judit
•	Birtók Orsolya Luca

•	Botás Eszter
•	Dávid Balázs
•	Dónát Ildikó
•	Dufla Ferenc István
•	Farkas Edina
•	Ficzeréné Visontai Ágnes
•	Gajdos Panna

•	Gerhát Réka
•	Gondola Nóra
•	Gönczi Péter
•	Hagymási Brigitta Judit
•	Hajzer Gábor Imre
•	Hankóczi Gitta
•	Hausberger János

Romanisztika-francia
•	Bodnár Csilla
•	Dr. Bényei Péterné
•	Karádi Nóra Lilla

•	Keczán Dorottya
•	Kulcsár Klaudia
•	Mátravölgyi Klára

•	Németh Réka
•	Szpin Brigitta

•	Kertész Tamara
•	Kiss Zsófia
•	Kocsis Boglárka
•	Krisztián Zita Fanni
•	Liker Adrienn
•	Márton Eszter
•	Mata Zsuzsanna
•	Molnár Nikolett
•	Morva Dorottya
•	Muha Bettina
•	Nagy Gitta
•	Nagy Zsófia
•	Nedró Zsuzsanna
•	Nyolczas Zsuzsa
•	Ojo Nóra

•	Orbán Annamária
•	Ország Rebeka
•	Őrsi Dávid
•	Palcsik Petra
•	Pap Szilvia Márta
•	Papp Alexandra
•	Petrovics Éva
•	Rinyu Zsuzsanna
•	Sándor Alexandra
•	Szécsi Dóra
•	Szele Anna Szabina
•	Széles Árpád
•	Szuromi Zsófia
•	Szűcs Krisztina Dóra
•	Toldi Tilla

•	Tóth Kálmán Péter
•	Tóth Kitti
•	Tóth Kitti
•	Tóth Klára Zsuzsanna
•	Varga Eszter
•	Varga Réka
•	Varró Anett
•	Vásárhelyi Dorottya
•	Vasvári Fanni
•	Vaszily Anita
•	Végh Bianka Petra
•	Verdes Lilla
•	Verebélyi Boglárka
•	Virág Diána
•	Virág Vendelina

Szabad bölcsészet
•	Angyal Noémi
•	Barna Boglárka
•	Bihari Anikó
•	Bozsik Nóra
•	Dr. Becánics Adrienn
•	Fésűs-Farkas Evelin
•	Hadi Nikolett

•	Hajdu Ágnes
•	Hornyák Zsolt
•	Kovács Ildikó Erzsébet
•	Magyar Fruzsina
•	Nagy Eszter
•	Orosz Dániel Győző
•	Orosz Ferenc

•	Papp Anita
•	Simon Zsolt
•	Tóth Flóra Mária
•	Ujj Alexandra
•	Váncsa Krisztina
•	Varga Lilla

Romanisztika-olasz
•	Biró Anita
•	Ferenczi Lívia
•	Fodor Áron Szabolcs

•	Harasztosi Kriszta
•	Kelemen Zsuzsa
•	Máté Ágnes

•	Oláh Gréta
•	Pintér Viktória Enikő
•	Szabó Adrienn
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Szlavisztika-orosz
•	Boros Enikő
•	Fónai Lilla Anna
•	Harcza-Hancza Ágnes
•	Hrubóczki Balázs
•	Huzdik Helga

•	Jakab Fanni
•	Jobbik Lilla
•	Katona Orsolya Andrea
•	Kovács Lili Krisztina
•	Kőrösi Zita

•	Kövesházi Anna
•	Maklári Orsolya
•	Szilágyi Edit
•	Tamás Alex
•	Virosztek Csenge Sára

Szociális munka
•	Barta Nóra Zsófia
•	Békési Mónika
•	Bencze Bettina
•	Bene Viktória
•	Biró Sándor Norbert
•	Daróczi Enikő
•	Derzsi Vivien
•	Ecsegi Veronika
•	Egri Judit
•	Erdelics Vanda Maja
•	Fridvalszki Gréta
•	Gaálné Czellár Szilvia

•	Giricz Mónika
•	Gyarmati Lilla
•	Harmati Katalin
•	Hegyi Lilla Judit
•	Hüse Henrietta
•	Korcsog Szabina
•	Kovács Zsófia
•	Madar Alexandra Zsuzsa
•	Menyhárt Petra
•	Nagy Renáta
•	Nagy Richárd
•	Nagy Tamás

•	Pápai Barbara
•	Pircs Bianka
•	Pötördi Bianka
•	Ratku Renáta
•	Rózsahegyi Adél
•	Szabó Tamara
•	Szél Barnabás Kálmán
•	Szilágyi Gábor Krisztián
•	Szilasi Zsanett
•	Szöllősi Lajos
•	Takács Ágnes
•	Vadócz Evelin

Szociológia
•	Félegyházi Adrienn Dóra
•	Gégény János
•	Halászi Gabriella
•	Helmeczi Attila
•	Kácsándi Ferenc

•	Magyar Zoltán
•	Maszlag Fanni
•	Nagy Henrietta
•	Pallai Anita
•	Szatmári Anita

•	Szép Csaba
•	Szöllősi Lajos
•	Vincze Réka Krisztina

Történelem
•	Aradi Ágnes
•	Bán Gergely Károly
•	Batári Gergő
•	Batári Gréta
•	Bede István Tamás
•	Berecz Ágnes
•	Bui Roland
•	Czirbik Dávid Róbert
•	Czirják Ádám

•	Cseh Viktor István
•	Dávid Attila Dániel
•	Fedor Zsófia
•	Fekete Márk
•	Gombos Erik
•	Hordós Miklós
•	Kádár Dorottya
•	Kati Balázs
•	Kerekes Tamás

•	Kósa Györgyi
•	Krupa Nikolett
•	Muhari Beatrix Kitti
•	Pap Miklós
•	Pató Nóra
•	Radics Péter
•	Simon Gabriella
•	Szakács János
•	Szanyi Norbert

Mesterképzés
Amerikanisztika

•	Bánfalvi Áron
•	Csengeri Zsolt Lajos

•	Csuka Réka •	Dienes Vivien Viktória

Andragógia
•	Bánhegyi Dóra
•	Barta Fruzsina
•	Biró Edit Erzsébet
•	Bíró Tamás László
•	Erdei Éva

•	Izer Boglárka Noémi
•	Jász Anita
•	Lelt Dániel
•	Ozga Linda

•	Pusztai Ágnes
•	Szabó Mária
•	Szücs Szabina
•	Valánszki Enikő

•	Szászi Boglárka
•	Szücs Gábor

•	Takács Gergő
•	Tóth András

•	Varga Márton István
•	Végh Loretta Vivien

Anglisztika
•	Doroghy Evelyn
•	Fagyal József Szabolcs
•	Kovacs Evelyn
•	Pápai Melinda

•	Pinczés Mariann
•	Seprenyi Viktória
•	Signorelli Gabriella
•	Szilágyi Bella Brigitta

•	Tardi Éva
•	Tóth Edit
•	Tóth Enikő
•	Ujj Gabriella

Esztétika 
•	Futó Réka •	Oldal Katalin •	Puhl Antal

Finnugrisztika
•	Ládi Zsuzsa

Filozófia
•	Balázs Katalin •	Fejes Péter •	Gődény Jonatán

Hungarológia
•	Molnár Dániel

Fordító és tolmács
•	Ágoston Fanni Judit
•	Bagdi Dávid István
•	Csernoch Júlia
•	Gellér Zsuzsanna
•	Kocsis Boglárka

•	Kovács Andrea
•	Németh Zsófia
•	Papp Mária
•	Piskóti Róbert
•	Szilágyi Anita Zsanett

•	Takács Boróka Lilla
•	Tálas Adrienn
•	Toma Annamária
•	Tóth Blanka
•	Varga Pálma
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Néprajz 
•	Kákai Emese
•	Magdus Andrea

•	Nyúzó Alexandra
•	Papp Krisztina

•	Steib Janka
•	Szőnyi-Török Eszter

Neveléstudomány
•	Amriskó Kitti Katalin •	Hajdu Virág •	Kovács Katalin

Pszichológia
•	Babinszki Emese
•	Csáki Dorottya
•	Csurkó Éva
•	Erdei Panni
•	Fekete Edit
•	Gnandt Márk
•	Jánosi Annamária

•	Kanyó Tamás
•	Kovács Karolina Eszter
•	Kovács Rita
•	Nagy Boglárka Tímea
•	Nagy-Kepics Kinga
•	Pál Adrienn
•	Péter Eszter Kitti

•	Szekér Barbara
•	Szőke Ágnes
•	Terjéki Dóra
•	Tóth Nóra
•	Zelenyák Alexandra
•	Zoltai Alexandra
•	Zsila Ágnes
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Kommunikáció- és médiatudomány
•	Antal Krisztina
•	Babos-Gellai Anita
•	Bényei Andrea
•	Dobó Edit
•	Galgóczi Ágnes
•	Horváth Katalin Matilda

•	Kiss Dóra
•	Kovács Dorottya
•	Kun Ibolya
•	Lovas Levente Péter
•	Lucski Zsófia
•	Nagy Szilvia

•	Ráb Julieta
•	Sebők Judit
•	Tóth Máté
•	Ulman Péter
•	Vass Kitti

Magyar nyelv és irodalom
•	Cservenyák Klaudia
•	Farkas Evelin
•	Gellért Rita

•	Ivancsó Mária
•	Szihalmi Csilla

•	Tóth Alexandra
•	Varga Kristóf Tamás

Szlavisztika - orosz
•	Bagoly Enikő
•	Erdei Viktória

•	Földháti Nóra
•	Váradi Dóra

•	Varga Krisztina Juljevna

Szociálpolitika
•	Bakosi Valéria
•	Balogh Bettina
•	Baluja Petra
•	Batári Dóra
•	Bencze Ádám

•	Besenyei Edit
•	Gulyás Teréz
•	Győry Bence Attila
•	Kövér Bianka
•	Lipcsei László Péter

•	Markos Valéria
•	Oláh-Pucsok Eszter
•	Petró Tímea
•	Szeder Dóra Valéria
•	Varga Mariann

Latin nyelv és irodalom-Történelem 
•	Simon Ágnes Cecília

Tanári mesterszak
•	Andre Anita Ildikó
•	Bánóczki Krisztina
•	Czap Renáta
•	Cseh Balázs Zoltán
•	Cseh Dániel
•	Csejk Petra
•	Csuhaj-Hartman Erika
•	Dobos Dorina Réka
•	Gerják Eszter Erzsébet
•	Katona József
•	Kiss Attila
•	Kiss Emese
•	Kósa Zsuzsanna

•	Koszmály Dorottya
•	Kovács Emese
•	Kövér Mónika
•	Kun Anikó
•	Lőrintz Levente
•	Luci Andrea
•	Mezei Lili Alexandra
•	Moldován Tekla Mária
•	Nagy Anna Éva
•	Nagy Márta
•	Nagy Sándor
•	Nagyházi Anna
•	Oláh Péter

•	Rácz Éva Fruzsina
•	Rembeczki Attila
•	Simkó Csilla
•	Somogyi Pálma Krisztina
•	Sós Anita
•	Szepesváry Csaba
•	Szőnyi Anikó
•	Szulyák Anita
•	Szűcs Anikó
•	Szűcs Tímea
•	Tóth Eszter
•	Tömöri Barbara
•	Winke Vivien

Történelem
•	Gégény Levente
•	Jánvári Tibor
•	Kiss Andrea
•	Korpai Péter Armand

•	Lakatos Ágnes
•	Nagy Dániel
•	Nyúl Krisztián
•	Radnóthy Fruzsina

•	Schmidt Katalin 
Boglárka

•	Tóth Tamás

Egyetemi képzés
Angol nyelv és irodalom

•	Kiss Tímea •	Minya Ágnes •	Varga Károly

Néprajz-Történelem
•	Megyesi Zsolt György

Pszichológia
•	Asztalos-Nagy Erika •	Hanvay Eszter

Szociálpolitika
•	Magyar Béla

Szociológia
•	Földesi Tamás
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Történelem
•	Bajusz István •	Bökönyi Ádám •	Gyarmati Csilla

Felsőoktatási szakképzés
Kommunikáció és média

•	Balatoni Kitti
•	Erdei-Nagy Anna
•	Halmai Balázs
•	Hoppál Nóra
•	Kiss Anikó
•	Kormos Fanni

•	Moroz-Seregi Dóra
•	Polgárné Kathi Andrea 

Edit
•	Posta László
•	Seprenyi Máté
•	Szabó Kitti

•	Szűcs Ádám Szilárd
•	Tóth Zsuzsanna
•	Varga Zsuzsanna
•	Vértesi Henrietta
•	Vértesi Vivien
•	Zele Kitti Zsuzsa

Szociális és ifjúsági munka
•	Boczák Beáta
•	Mató Ferenc
•	Orgonás Veronika

•	Soltész Dorina
•	Szabó Ágnes
•	Tőkés Ibolya

•	Zsiros Renáta

Szakirányú továbbképzés
Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító

•	Barkó Mária
•	Csáki Dorottya

•	Dallos Andrea
•	Gnandt Márk

•	Nádas Beáta
•	Tóth Nóra

Levelező tagozat
Alapképzés
Andragógia

•	Herczeg Milán •	Pótfi Melinda

Anglisztika
•	Biró Henrietta
•	Jámbor László Miklós

•	Markovits Gabriella
•	Simon Melinda

•	Szántó József Zoltán
•	Sztanojev Péter

Kommunikáció- és médiatudomány

•	Dobos Írisz Ilona
•	Dobosová Bettina
•	Kovács János

•	Magyar Bernadett
•	Nagy Henrietta
•	Simonka Beatrix

•	Szilágyi Fanni
•	Virág Petra Boglárka

Pedagógia
•	Molnár Imre

Politológia
•	Szekeres Máté Antal

Pszichológia
•	Cseke Eszter
•	Csobolya Krisztina
•	Derczó Rita Ágnes
•	dr. Abonyi Adrienn
•	Dr. Barán-Kalász László
•	Dr. Bedő Anett
•	Dr. Raffay Zsolt
•	Dr. Zilahiné Karsai 

Xénia
•	Dusinszki Judit
•	Gebei Bálint
•	Gönczi Nóra
•	Győri Noémi
•	Havasiné Miszlang 

Zsófia

•	Iscsenkó Natália
•	Juhászné Varga Eszter
•	Kababik Mária
•	Kis Virág
•	Kiss Katalin
•	Kovács Helga
•	Kovács Robertina Tünde
•	Marcsinák Róbert
•	Nagy Szilvia
•	Nagy Zita Éva
•	Orosz Anna Linda
•	Pap Henrietta
•	Paszternák Ténia Mária
•	Poórné Kulcsár Anikó
•	Rácz András

•	Ráczné Miskolczi 
Erzsébet

•	Szabó Erika
•	Szabó Pálma Tímea
•	Szabó Szilvia
•	Szőke Kinga Réka
•	Török Edit
•	Varga Anett
•	Varga Rita Lenke
•	Vinczéné Antal Beáta

Szabad bölcsészet
•	Szabó Andrea

Szociális munka
•	Eszenyi Ágnes
•	Forgács Imréné

•	Kaprinyák Eszter
•	Komjáthiné Boros Márta

•	Magyar Zsuzsanna

Történelem
•	Rejtő András •	Szeitz István •	Tűzkő Péter

Mesterképzés
Neveléstudomány

•	Aranyi Fruzsina •	Csopák Éva

Pszichológia
•	Berkéné Dr. Sajti Ilona
•	Deutsch Szilvia Zita
•	Dr. Gergely Éva
•	Fekete Sándor Róbert

•	Freili Éva
•	Gyarmathi Andrea
•	Nyiri Balázs
•	Őszi Viktória Orsolya

•	Penke Edina
•	Schneider Hajnalka
•	Szilágyi György
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Szociálpolitika
•	Éliás Anikó
•	Herfert Krisztina Klára

•	Horváth Anita
•	Orbán Szabolcs Gergely

•	Szabados György Norbert

Tanári mesterszak
•	Árva Mónika Andrea
•	Balogh-Szikora Ildikó 

Niki
•	Bárdos Zita
•	Bécsi Zoltán
•	Bodnárné Ur Angéla
•	Csontosné Ozsváth Éva 

Piroska
•	Csűry Dávid Gergely
•	D. Szabó Miklós Tibor
•	Demjénné Balázsi 

Nikoletta
•	Fejes Judit Éva
•	Felső Andrea
•	Gedei Anikó
•	Horváth Marianna
•	Kati Sára
•	Kelemen Judit Krisztina
•	Kiss Andorné Kondás 

Mária

•	Kiss Hajnalka
•	Kiss István János
•	Kocsis Anna
•	Kovácsné Vass-Nógrádi 

Anna
•	Kulcsár Hajnalka
•	Leányváriné Papp 

Krisztina
•	Marcsekné Turcsán 

Krisztina Anikó
•	Nagy Gabriella
•	Nagy Jenő
•	Nagyné Fark Tímea 

Gabriella
•	Oláh Ildikó
•	Ombódi András
•	Pappné Tőkés Éva
•	Pásztorné Kurucz Márta

•	Pinke Andrea
•	Pinténé Tóth Anikó
•	Pozsgai Lilla
•	Rakusz Enikő
•	Répássi Andrea
•	Sápiné Teleki Mária
•	Somlyainé Cseh Margit 

Gabriella
•	Sós Nóra
•	Tibayné Fenyvesi Aranka
•	Tiliczky Andrea
•	Tóth Katalin Magdolna
•	Tömöri Mihályné
•	Tőzsérné Papp Gabriella
•	Vámosi Zsuzsa
•	Varga Szabolcs
•	Völgyi Hilda

Egyetemi képzés
Pszichológia

•	Pekárné Molcsán Tünde •	Vidó Mónika

•	Mészáros Ilona

Egyetemi szintű kiegészítő képzés
Angol nyelv és irodalom

•	Bilcsik János
Magyar nyelv és irodalom

•	Pintér Beáta
Művelődésszervező

•	Szabó Edit
Pedagógia

•	Gálné Gulyás Enikő
Történelem

•	Mezei József Roland

Főiskolai képzés
Általános szociális munkás

•	Szűcs Gabriella

Szakirányú továbbképzés
Európai tanulmányok

•	Buri Tímea
•	Gálová Zsóka
•	Gecse Pálma
•	Gergely Éva
•	Hodos Bálintné
•	Kerek Anikó

•	Kovács Adrienn
•	Kovács-Varga Éva
•	Lászlóné Gergely Ildikó
•	Mészáros Ágnes
•	Recskiné Varga Mónika

•	Szigeti Adrien
•	Temesi Róbertné
•	Urbán Szilvia
•	Vásári Éva Ilona
•	Világi Emília Klára

Mentálhigiéné

•	Áchimné Domokos Anikó
•	Albert Andrea
•	Bakosné Mester Mónika
•	Balázs Judit
•	Barabás Miklósné
•	Batári Ferencné
•	Bencze Rita
•	Béres Sándorné
•	Berettyán Sándorné
•	Biri Sándorné Gajdos 

Erzsébet
•	Bobonkáné Vass Erika 

Erzsébet
•	Buglyó Mária
•	Csatári László Sándor
•	Cseke Matild
•	Csekéné Molnár Erika

•	Csonka Éva
•	Csüllög Irén
•	Dobi Juliánna
•	Dr. Buczkóné Rangoni 

Claudia
•	Dr. Fórizs Éva
•	Dr. Kissné Veréb Erna 

Katalin
•	Dr. Németh Nóra 

Veronika
•	Forgácsné Gorzsás 

Erzsébet
•	Fórizs Annamária
•	Gacsályiné Verécze 

Hajnalka
•	Gáll Irén Andrea
•	Geréné Kristóf Katalin

•	Gintliné Orosz Csilla
•	Gyarmati-Ruszka Andrea
•	Hadobásné Karancsi 

Annamária
•	Harmati Zoltánné
•	Harsányiné Szécsi Ibolya 

Gizella
•	Horváth Józsefné
•	Hutás Henrietta
•	Ilauszky Gyöngyi Katalin
•	Jakab József
•	Jánossi Andrea
•	Juhászné Túróczi Anikó
•	Káplárné Bacskai 

Mariann
•	Karczubné Balogh 

Beatrix

Pedagógus szakvizsga
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•	Országh Viktória

Távoktatás
Egyetemi képzés

Angol nyelv és irodalom

•	Katonáné Ferencz Éva 
Gabriella

•	Kerekes Rita
•	Kertiné Ternován 

Erzsébet
•	Kovács Krisztina
•	Kovácsné Futó Dorina
•	Kovácsné Kovács Tímea
•	Kuk Eleonóra
•	Kunkli Erzsébet
•	Kurpé Ildikó
•	Ladó Anett
•	Lázárné Riklik Melinda
•	Lisztes Ágnes
•	Majoros Lívia

•	Makóné Oláh Erzsébet
•	Nagy Zoltán Dénes
•	Nagyné Leposa Gyöngyike
•	Polgárné Vass Rita
•	Radicsné Áy Emese
•	Sándorné Szakácsi Ildikó 

Zsuzsanna
•	Serbánné Dzsula Márta 

Júlia
•	Szabó Erzsébet
•	Szabó Éva
•	Szabóné Bóta Henrietta
•	Szakácsné Nagy 

Zsuzsanna

•	Szecskóné Jobb Tünde
•	Szemán Józsefné
•	Tagai Andrea
•	Tománé Kiss Ilona Mária
•	Tóth Judit
•	Tóth Mária Erzsébet
•	Tóthné Jeney Gabriella
•	Tóthné Tarcali Marianna
•	Turócziné Eszes Mária
•	Udvarhelyi Csilla
•	Varga Tímea
•	Vasné Katona Adrienne
•	Zolnai Krisztina

Egészségügyi Kar

Nappali tagozat
Alapképzés

Ápolás és betegellátás alapszak
•	Bacskai Anikó
•	Bakó Rita
•	Ballai Attila
•	Balogh Alíz
•	Balogh Orsolya Ildikó
•	Balogh Xénia
•	Barta Kinga
•	Batta Bernadett
•	Batta Mónika
•	Berényi Viola
•	Birgány Alexandra
•	Blaskó Eszter
•	Boros András László
•	Csató Eszter
•	Cséki Tímea
•	Cserép Gergő
•	Dorogi Tímea
•	Dósa Lilla
•	Fekete Melinda
•	Fekete Stella
•	Galambosi Réka
•	Grestyák Anita Katalin
•	Horváth Zsuzsanna
•	Ilyés Mariann
•	Kállai Nikolett

•	Kálmánczhey Katalin
•	Karakas Regina
•	Karika Judit Melinda
•	Károlyi Hajnalka
•	Kassai Zsolt
•	Kaszás István
•	Kiss Lilla
•	Kondor Róbert
•	Kovács Alexandra
•	Kovács Barbara Erzsébet
•	Kovács Nikoletta
•	Kovács Szilvia
•	Körtvélyesi Klára
•	Lévai Evelin
•	Madarász Judit Enikő
•	Marton Tünde
•	Máté Anna
•	Mészáros Zsolt Róbert
•	Mikó Éva
•	Molnárová Melinda
•	Moravcsik Nikoletta
•	Nagy Ildikó
•	Nagy Lilla
•	Nagy Robertina
•	Németh Csilla

•	Németh Kinga
•	Papp Lóránd
•	Pető Ivett
•	Pótor Dávid
•	Rábai Rita
•	Rácz Béla
•	Sánta Gabriella
•	Sitku Renáta
•	Somogyi Nikoletta
•	Szabó Orsolya
•	Szabó Szandra
•	Szakácsi Bettina
•	Szamosvári Tünde
•	Székely Réka Zsuzsanna
•	Szuromi Zsanett
•	Tar Brigitta
•	Teszlenkó Dárja
•	Tomesz Nóra
•	Tóth Katalin
•	Tóthné Danó Gabriella 

Ilona
•	Török Márton
•	Vajda Rella
•	Várpalotai Diána
•	Veres Irén

Egészségügyi gondozás és prevenció szak

•	Alföldi Dóra
•	Ancsin Anita
•	Bagdányné Nagy Ágnes
•	Bakos Zsuzsanna
•	Barta Ágnes
•	Berencsiné Madácsi 

Eszter
•	Biritz Anita

•	Bozsik Lilla
•	Donkáné Gulyás Emese
•	Farkas Vivien
•	Gergely Nóra
•	Incze Enikő
•	Juhász Anita Zsuzsanna
•	Kácsor Julianna
•	Kádár Renáta

•	Karmacsi Zsuzsa
•	Kereszturi Brigitta
•	Kiss Evelin Margit
•	Kozma Andrea
•	Kuritár Orsolya
•	Mészáros Kinga
•	Nagy Alexandra
•	Nagyházi Mária Viola
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Levelező tagozat
Alapképzés

Ápolás és betegellátás szak
•	Antal Pálné
•	Baloghné Hajdú Emőke 

Katalin
•	Bártfai Józsefné
•	Bíró Csilla
•	Czimréné Törő Katalin
•	Fedor Katalin
•	Filep Istvánné
•	Fülöp Katalin
•	Gadóczy György
•	Galbicsek Norbert
•	Győr Nándorné
•	Hercegfalvi Csilla Éva
•	Kecsedi Mihály
•	Kecskésné Kovács Judit

•	Kiss Annamária
•	Kiss-Batta Csabáné
•	Komáromi Erzsébet
•	Kovácsné Bubrik 

Gabriella
•	Köröminé Oláh 

Zsuzsanna
•	Kropkóné Popovics Tímea
•	Major Zsolt
•	Marozsi Józsefné
•	Mata Enikő
•	Máté Zsolt
•	Molnárné Erdei Krisztina
•	Nagy Henrietta
•	Pehiné Oláh Henrietta

•	Rábainé Végh Anett
•	Sallainé Nagy Ildikó
•	Szabó Árpádné
•	Szabó Attila
•	Szabóné Radványi 

Andrea
•	Szántóné Huszti Ildikó
•	Székely Ildikó
•	Takácsné Földi Andrea
•	Tóth Ágnes
•	Tóthné Tóth Bernadett
•	Vaikné Kristóf Marianna
•	Vinnai József
•	Zsandáné Badari Edit

Szociális munka és szociális gazdaság szak
•	Arató Andrea •	Porkoláb Ágnes

Egészségügyi ügyvitelszervező
•	Luptovics Dezső
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Mesterképzés
Egészségügyi szociális munka szak

•	Debreczeni Irén •	Pergéné Nagy Szilvia 
Anita

Főiskolai képzés
Diplomás ápoló

•	Jóni János

Mentőtiszt
•	Kántorné Székely 

Adrienn

Felsőoktatási szakképzés
Szociális és ifjúsági munka

•	Boros Zoltán
•	Pataki Ildikó

•	Pataki Viktória •	Riczu Tamás

Egészségügyi szervező szak

•	Baksa Anikó
•	Barabás Éva
•	Báthor Anett
•	Báthory Alexandra
•	Beregi Bettina
•	Berényi Norbert
•	Bernáth Zalán Csaba
•	Bodolai Viktória
•	Boglyasovszky Bianka
•	Csóka Orsolya Ildikó
•	Csorvási Anita Emőke
•	Fehér Franciska
•	Feke Bettina Katalin
•	Gálik Evelin
•	Gyurján Brigitta
•	Hensperger Szilvia
•	Horváth Bettina
•	Horváth Klára
•	Jakab Attila

•	Jakab Kinga Melitta
•	Jónás Anikó
•	Kaposi Nóra
•	Kecskés Renáta
•	Képes Marcell Dávid
•	Kiss Bernadett
•	Kovács Emese
•	Kovács Viktória
•	Kurucz Edina
•	Lakatos Kata
•	Leskovics Enikő
•	Magyar Bettina
•	Mészáros Zsófia Flóra
•	Mogyorós Alexandra
•	Nagy Ildikó
•	Nagy Lilla
•	Orosz Balázs
•	Orosz Kitti Anett

•	Palásthy Dalma
•	Páll Viktória Anna
•	Seres Viktória
•	Svéda Beáta Melinda
•	Svéger Alexandra
•	Szabó Kinga
•	Szabó Lajos
•	Szabó Viktória
•	Szakács Zsuzsanna
•	Szeleczkei Dóra
•	Szeles Dávid
•	Szepesi György
•	Szijjártó Anikó
•	Szilágyi Pálma
•	Tóth Diána
•	Török Norbert
•	Vozár Mariann Ildikó
•	Zelei Judit

Szociális munka szak

•	Csonka Andrea
•	Kálmán Tünde
•	Kárpáti Ágnes
•	Kiss Ivett

•	Makkai Szabina Erika
•	Micsina Krisztina
•	Pádár Petra
•	Puskás Tünde

•	Sivák Anita
•	Verdes Adrián
•	Virga Zsanett

•	Németh Csenge 
Annabella

•	Papp Mariann
•	Pető Anikó
•	Pipoly Zsanett
•	Porcs Adrienn

•	Rácz Beáta
•	Schleisz Bettina
•	Selymes Dóra
•	Simon Viktória
•	Spitzmüller Zsanett

•	Szanyi Marianna
•	Tóth Beatrix
•	Tóth Júlia Fanni
•	Varga Ilona
•	Zolnai Diána
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Főiskolai képzés
Általános szociális munkás szak

•	Balogh Éva
•	Bartha Szilvia
•	Kiss Anita

•	Maklári Andrea Katalin
•	Milóné Bartus Barbara
•	Szabados Ildikó

•	Szunyogh Noémi
•	Vargáné Molnár Tímea

Diplomás ápoló szak
•	Demeter Beáta
•	Győri Erika

•	Házi Sándor Zoltánné
•	Majoros Istvánné

•	Székely Attiláné

Egészségügyi ügyvitelszervező szak
•	Kázsmérné Willax 

Johanna
•	Pósánné Király Gabriella

Felsőoktatási szakképzés
Szociális és ifjúsági munka szak

•	Balázs Ferenc
•	Biri Katalin Tünde
•	Garainé Zahorján Mária 

Emese
•	Horváth Jánosné

•	Lázárné Belme Fruzsina 
Margit

•	Mezei Csabáné
•	Pocsai Adrienn
•	Serbán Andrea

•	Szabóné Pallás Ildikó
•	Szücs Attila
•	Vida Istvánné
•	Zink Norbert Béla
•	Zink Szilvia

Szakirányú továbbképzés
Alkalmazott szociális gerontológia szak

•	Bécsi Katalin Zsuzsanna
•	Bekéné Zelencz Katalin
•	Kovács Sándorné

•	Pituk Lászlóné
•	Schmied Zsolt János
•	Szabó Melinda

•	Takács Mariann
•	Tóth Anna

Interdiszciplináris közösségi munka szak
•	Boró Orsolya
•	Juhász Renáta

•	Király Zoltán •	Kovácsné Szabó Anikó

Mesterképzés
Ápolás szak

•	Balázs Anikó
•	Baranyainé Magyar 

Mária Zsuzsanna
•	Barkaszi Szilvia
•	Brunnerné Silye Anna
•	Demeter Hajnalka Tünde
•	Egriné Farkas Mária

•	Élesné Bedő Bernadett
•	Harasztosiné Kéri Edit
•	Horváth Emese
•	Jäger Anita
•	Kalamár Andrea
•	Kind Róbertné
•	Pellei Éva

•	Rémiás Anita
•	Szántóné Mester Natália
•	Szávai Gézáné
•	Takács Mónika
•	Talladi Zoltánné
•	Veréb Anikó Klára
•	Virágné Kaló Ágnes

Egészségügyi szociális munka szak
•	Juhász Gábor
•	Kissné Soós Edit Erika
•	Kölesné Bukovics 

Zsuzsanna
•	Kriston Ilona Dóra
•	Magyar Bernadett

•	Nagyné Loránt Andrea 
Katalin

•	Nyírcsák János
•	Pásztor Tünde
•	Sónyák Andrea
•	Töviskes Imre

Szociális munka és szociális gazdaság szak
•	Bernáth Anikó
•	Bodóné Erős Rózsa Klára
•	Cseh Anett
•	Csernus Diána
•	Csontosné Bodnár Mária 

Irén
•	Dicső Béláné
•	Dr. Fodorné Vidó Renáta

•	Fábiánné Jászai Katalin
•	Fucskó Mónika
•	Gyurján Ilona Ibolya
•	Haga Istvánné
•	Kubik Ilona Zsuzsanna
•	Kunkliné Éder Erzsébet
•	Magyarné Sónyák 

Zsuzsanna

•	Szabó Enikő
•	Tábori Ilona
•	Tóth Edina
•	Tóthné Kovács Erika
•	Vadnai Eszter
•	Váradiné Varga Nóra

Egészségügyi szervező szak
•	Bíró Zoltán
•	Boráné Hegedűs Erzsébet
•	Burkus Andrea
•	Csumita Angéla
•	Hajdú Bernadett
•	Kiss Gergely
•	Kiss Judit
•	Kiss Nikoletta

•	Kiss Péter
•	Kiss-Novák Nóra
•	Kovács Kitti Katalin
•	Maros Edina
•	Nagy Katalin
•	Pálócziné Horváth Enikő
•	Pető Judit
•	Petrics Szilvia

•	Rohodiné Csordás Enikő
•	Seres Péter
•	Takács László Attiláné
•	Tátrai Norbert Álmos
•	Terdik Judit
•	Tóth Lászlóné
•	Varga Bernadett

Szociális munka szak
•	Balsánszki Melinda
•	Bodnárné Bakos Edit
•	Bogár Lajosné
•	Botáné Hadházi Mónika 

Éva
•	Budai Zoltán László
•	Czap Gabriella
•	Czifra Ivett
•	Cserepes Fruzsina
•	Deák Olga Magdolna
•	Fehérné Virág Henriett

•	Illés Mária
•	Jónás Miklósné
•	Kalocsay Eszter
•	Kovácsné Ozsváth Edit
•	Luci Gábor
•	Makkainé Szőke Katalin
•	Nagy Jánosné
•	Poór Tiborné
•	Recsán Judit
•	Sille Gábor
•	Szabó Dóra

•	Szanyiová Martina
•	Szikora Lászlóné
•	Szilágyiné Galambos 

Erzsébet
•	Terdik Ágnes
•	Tóth Tünde
•	Tóthné Tulipán Ibolya 

Ágnes
•	Vincze Lajosné

•	Andrásiné Böszörményi 
Enikő

•	Erdődi Istvánné
•	Fockt Orsolya
•	Garai Zsuzsanna
•	Gulyás Krisztina
•	Hajnal Ágnes
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Fogorvostudományi Kar
Nappali tagozat

•	Abhishek Mehta
•	Ádám-Szabó Adrienn
•	Ali Payam
•	Amit Giridhkumar 

Mehta
•	Antonakis Christou
•	Arbel Atar
•	Bánki Balázs
•	Batta Norbert
•	Belser Barbara
•	Bene Szilvia
•	Bérdi Gergely
•	Csányi Zsuzsanna
•	Csiki Diána Edit
•	Damjanovich László
•	Dani Gerda
•	Devki Patel
•	Doszpoly Vivien
•	Dr. Joós Gergely Gyula
•	Elaheh Bodaghi
•	Fani Polykarpou
•	Gal Adelina Fish Belkin
•	Gombás Bence
•	Gyenes István
•	Győri Eszter

•	Hamid Leila
•	Herczeg Mátyás
•	Hevesi Edina
•	Hevesi Judit
•	Hornyák Csaba Péter
•	Huan-Chen Kao
•	Izsák Izabella
•	Jenei Balázs
•	Kádár Kitti
•	Kiss Barbara
•	Koncz Zsófia
•	Kustos Laura
•	Lampé Krisztina
•	Lengyel Viktória
•	Lysimachi Solomonidou
•	Magas Hajnalka 

Annamária
•	Magyar Adrienn
•	Margóczi Dávid
•	May Soffi Azriel
•	Mohsin Nathu
•	Molnár Anikó
•	Nagy Patrícia Kinga
•	Nasim Talkhabi
•	Nazanin Sharifsamani

•	Negar Ghofrani
•	Németh Anikó
•	Nikolas Koliandris D.
•	Nilan Naghavi
•	Ökrös Petra
•	Palotai Stefánia
•	Papp Sándor
•	Rajiv Mehta
•	Rasa Zameni
•	Robel Araia Berhe
•	Roozbeh Behaein
•	Saba Sedighi Dehkordi
•	Savvas Farfaras
•	Seyed Ali Mohammad 

Razavi
•	Simon Botond Barna
•	Sipos Kitti
•	Suta Gábor András
•	Suta Péter
•	Szala Nóra
•	Varga Balázs
•	Végh Róbert
•	Zeke Tímea
•	Zvia Keren Glazer
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Gazdaságtudományi Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
BA in Business Administration and Management

Gazdálkodási és menedzsment
•	Ákli András
•	Angyal Krisztina
•	Augusztinyi Dávid
•	Bak Szabina
•	Balogh Kristóf Fábián
•	Basa Dorina
•	Bócsi Tamás
•	Bodnár Vanda
•	Boros Péter
•	Csercsa Péter
•	Cseresnyés Dóra
•	Cserős Áron
•	Csomós Judit
•	Dankócsik Angéla
•	Deák Dóra
•	Dénes Bence
•	Diós Kinga Nikolett
•	Dürgő Dávid
•	Fábián László
•	Fábián Zsuzsa
•	Filep Dorina Réka
•	Gyuricza Evelin
•	Hajdu Éva Zsanett
•	Hollik Brigitta
•	Horváth Dániel
•	Illyés Benedek
•	Imre István

•	Jánosi Barbara
•	Juhász Orsolya
•	Kánai Tímea
•	Kecskés Szilvia
•	Keresztesi Gábor
•	Kéri Norbert
•	Kiss Edina
•	Kocsis Erika
•	Kondor Anita
•	Kotosmann Zoltán
•	Kovács Bence
•	Kovács Gabriella
•	Kovács Réka
•	Kovács Sándor
•	Krasznai Fruzsina
•	Krucsó Attila
•	László Balázs
•	Liba Gergely
•	Lippa Zsanett
•	Lovász Dávid
•	Luczi Dániel
•	Marmoly Nándor
•	Marton Viktória Kata
•	Mészáros Gergely
•	Mikó Zsuzsa
•	Molnár Adrienn
•	Munkácsi Melinda

•	Nagy János Sebestyén
•	Nagy Mária Éva
•	Nagy Tamás
•	Olajos Lívia
•	Papp László
•	Papp Orsolya
•	Pásztor János
•	Pintye Alexandra
•	Pocsai Petra Réka
•	Porcellán Réka
•	Prókai Ádám
•	Prokaj Zsófia
•	Rácz Alexandra
•	Rácz Barbara
•	Rozman Petra
•	Rudnák Mariann
•	Sáfár Vanda Ágnes
•	Simon Orsolya
•	Suskó Alexandra
•	Süveges Richárd
•	Szatmári László
•	Szijgyártó Balázs
•	Sztupár Noémi
•	Szűcs Norbert
•	Szűcs Renáta Gyöngyi
•	Szücs Zsuzsa
•	Tankó Gergő

•	Ajayi Maria Temitope
•	Chen Qijia
•	Edo Hope Osemwanta
•	Lin Jinli
•	Mboudjou Desiree 

Merline

•	Nwonfu Princess 
Chigwalam

•	Onwe Ugochukwu Bishop
•	Sampson Jeremiah Kofi 

Tawiah

•	Tian Junyi
•	Toukam Kaffo Cabrelle
•	Yussuf Simisola Paulette
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Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
•	Antal Brigitta
•	Balogh Anita
•	Juhász Nikolett Mária
•	Kiss Alexandra
•	Koczka Balázs
•	Kovács Tamás

•	Kunkli Dániel
•	Nyiri Tamás
•	Papp Péter
•	Papp Tibor
•	Pásztor István
•	Scholtz Dániel

•	Szarka Nándor
•	Thuri József Sándor
•	Tóth Ferenc
•	Tóth Mihály
•	Török Tibor

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
•	Barócsi Dániel
•	Benczur Ákos
•	Béres Péter
•	Bodnár Tamás
•	Budai Tibor
•	Czeglédi László
•	Csonka Tamás
•	Dankó Péter
•	Dobos László
•	Dorogi Dóra Anikó
•	Durbák Anett
•	Fedor Bence
•	Fejes-Nagyfejeő Réka
•	Fekete Máté
•	Fróna Dániel
•	Gabulya Nikoletta
•	Gál Zsuzsa
•	Hadházi Anna Ilona
•	Hajdu Zsombor Etele
•	Héjja Csaba
•	Husza Dániel Kristóf
•	Imre Lajos
•	Juhos László

•	Kalber Dávid
•	Karancsi Alexandra
•	Kis Tímea
•	Kovács Anita
•	Kovács Tamás
•	Krajnyák Emma
•	Kukk Zita
•	Kun Viktória
•	Lakatos Norbert
•	Liszkai Andrea
•	Lukács Judit
•	Magyar Zsófia Lilla
•	Máthé Zsuzsanna
•	Mayer Nikolett
•	Mile Lilla
•	Mudra Regina
•	Nagy Judit
•	Nagy Petronella
•	Nagy Réka
•	Nagy Richárd
•	Nagy Tibor
•	Novák Norbert
•	Nyalka István Viktor

•	Nyirati Norbert
•	Nyitrai István Dávid
•	Oláh Ildikó
•	Orosz-Tóth Miklós
•	Papp Alexandra
•	Péntek Andrea
•	Pocsai Viktor
•	Puskás Dániel
•	Rádi Sára
•	Sándor András
•	Sukta Dóra
•	Szántó Csaba
•	Széchi Dorottya
•	Szécsi Dániel Mihály
•	Szijártó Dóra
•	Szilágyi-Egri Ádám
•	Szták Béla
•	Szvorény Ágnes
•	Takács Szilvia
•	Tóth Ágnes Anikó
•	Törőcsik Tímea
•	Vathy Veronika
•	Vicickó Zoltán

Kereskedelem és marketing
•	Balogh Erzsébet
•	Bocskai László Péter
•	Csizi Henrietta
•	Domoki Patrícia
•	Gál Csaba
•	Gáthi András
•	Germuska Gréta
•	Hajdu Csaba Alex
•	Hankó Fruzsina
•	Hernádi Netta Krisztina
•	Jenei Teodóra
•	Kálmándi Dávid
•	Károlyi Tamás
•	Kató Edda Kitti

•	Kenesei Judit
•	Kerekes Kitti
•	Kiss Tünde
•	Kocsordi Alexandra
•	Kovács Zsolt
•	Kristóf Bence
•	Lovas Brigitta
•	Lőrincz Nikolett
•	Molnár Attila Csaba
•	Nagy István Zsolt
•	Nagy Szandra
•	Nagy Zsuzsa
•	Nyakas Erzsébet Tünde
•	Pente Krisztián Gábor

•	Puja György
•	Serra Solt Töhötöm
•	Szabó Anita Carmen
•	Szécsi Krisztián
•	Szilágyi Zoltán
•	Tóth Ildikó
•	Tóth Sándor
•	Tran Balázs
•	Uri Dorina
•	Vajda Gréta
•	Vakarcs Máté
•	Veres Rajmund
•	Vrancsik Gabriella

•	Tanyi Adrienn
•	Tarsoly Bianka
•	Tóth Gábor Marcell
•	Tóth Rebeka

•	Tóth Tímea
•	Tóth Viktória
•	Ujlaki Nikolett
•	Varga András

•	Varga Balázs
•	Vasas Barbara
•	Vilmányi Bernadett
•	Zeller Máté Dénes

Közszolgálati
•	Barabás Éva
•	Barócsi Ádám
•	Bodnár Eleonóra
•	Boros Csilla
•	Csoma Szabina Kitti
•	Galambos Mariann

•	Horváth Adrienn
•	Horváth Dóra
•	Kelemen Éva Zsófia
•	Korsós András
•	Lukács Kinga

•	Nagy Kitti
•	Nemes Balázs
•	Szabó Erika
•	Szendrei György
•	Vigh Zsolt

Nemzetközi gazdálkodás
•	Bak Adrián
•	Balás Anett
•	Bereczki Dávid
•	Biró Flóra Panna
•	Bodnár József
•	Boros Anna
•	Deák Ádám
•	Dimitrov Ádám
•	Erdész Attila
•	Gál László
•	Gergely Zsófia
•	Győrfi Katalin

•	Hadar Balázs Attila
•	Halász Vanda
•	Hegedüs Zsuzsanna
•	Horváth Máté
•	Iszák Krisztina
•	Jóni Anita
•	Kapitány Dóra Bernadett
•	Kató Evelin Fanni
•	Katrin Ilona
•	Kormos Dóra
•	Kovács Eszter
•	Medgyesi Réka

•	Nyiri Szabina
•	Nyúzó Barbara
•	Oláh Sándor
•	Pándi György Márk
•	Rottmayer Anikó
•	Szabó Fanni
•	Szabolcsi Kristóf
•	Széles Edina Tímea
•	Tódor Hanna
•	Torma Cintia
•	Veres Rita
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Pénzügy és számvitel
•	Ágoston Nikoletta
•	Bai Krisztina Viktória
•	Barna Zoltán
•	Benke Gréta
•	Bényei Szandra
•	Böszörményi Matild
•	Czere Roland
•	Csatári Boglárka
•	Csiszár Orsolya Armela
•	Demeter Brigitta
•	Dósa Enikő
•	Felföldi Kinga
•	Gál Zoltán
•	Hűse Tamás
•	Juhász Marianna
•	Kádár Katalin
•	Karsai Beáta Mária

•	Kiss Barnabás
•	Kocsis Gábor
•	Koncz Tímea Éva
•	Kovács Dániel
•	Kovács Emese
•	Kovács-Ferenc Adrienn
•	Kováts Lilla
•	Lábas Hajnalka
•	Marján Zsófia
•	Molnár Nikolett Mária
•	Nagy Gergely
•	Nagy István
•	Nagy Orsolya Bernadett
•	Oláh Dóra
•	Papp Edit
•	Papp Zsófia
•	Pfeffer Renáta

•	Reményi Patrícia
•	Sándor Fruzsina
•	Siska Fruzsina
•	Soltész Anett
•	Süveg Zsuzsanna
•	Szabó Zsuzsanna
•	Szántai Alexandra
•	Szilágyi Nóra
•	Szilágyi Rita Éva
•	Tóth Boglárka
•	Tóth Edina
•	Tóth Krisztina
•	Tőkés Edina
•	Varga Dóra
•	Vass Emese
•	Vincze Csilla

Sportszervező
•	Benőcs Dávid
•	Besenyő Judit
•	Demeter Csilla
•	Filep Máté Csaba
•	Gál Gergő
•	Hussein Shadi
•	Kiss Zoltán
•	Klenovszky Dóra Csilla

•	Kocsis Csaba Sándor
•	Kohuth Ákos Zsolt
•	Kósa János
•	Kovács Beáta
•	Márki Erika
•	Nagy Barbara
•	Nagy Fruzsina
•	Nagy Noémi

•	Orosz Márk
•	Pallai Zsolt Norbert
•	Pristyák Zoltán
•	Quirikó Niké
•	Szabó Bence
•	Szakálos Zsófia
•	Szilágyi Dóra
•	Varga Ildikó

Mesterképzés
Emberi erőforrás tanácsadó

•	Andrási Zsófia
•	Asztalnok Arnold
•	Bakos Zsófia
•	Barát Orsolya
•	Bártfai Anna
•	Bétéri Barbara
•	Czinege Zsófia Andrea

•	Fekete Andrea
•	Kalmár Mariann
•	Magyar Anett
•	Matsimbe Edson Jorge
•	Mikó Tímea
•	Nyitrai Zsófia
•	Peternai Kata

•	Szabó Ágnes
•	Szabó Diána
•	Szénási Júlia
•	Szendrey Eszter
•	Szilágyi Marianna
•	Vajda Anita
•	Varga Viktória

Gazdasági agrármérnöki
•	Békési Rita
•	Fekete Máté György
•	Gyuricza Ádám
•	Harasztosi Ágnes

•	Kányási Balázs
•	Koszty Viktor
•	Kotroczó Alexandra
•	Kőrizs Tímea

•	Samók Dóra
•	Szabó Adrienn
•	Tordai Georgina
•	Zámborszky Gábor

Logisztikai menedzsment
•	Biró Enikő
•	Buzga Blanka
•	Deme Erika
•	Fodor Alexandra
•	Hadházi Barbara
•	Kincses Antónia Éva

•	Kiss László Péter
•	Kocsi Balázs
•	Kóthay László
•	Kovács Gergő
•	Pauluk Júlia
•	Sós Zoltán

•	Szabó Katalin
•	Szabolcsi Sára
•	Terdik Tamás
•	Vigi Mónika
•	Virágos Gábor

MA in International Economy and Business
•	Chen Lin •	Korkulu Sezen •	Shirmohammadi Elham

Turizmus-vendéglátás
•	Barna Zsuzsa Éva
•	Bartha Fruzsina
•	Bartha Fruzsina
•	Bata Zsolt
•	Berza Balázs
•	Biró Zsanett
•	Borzován Judit
•	Bökönyszegi Kitti
•	Czeglédi Nóra

•	Csatári Adrienn
•	Deák Anna
•	Erdei Regina
•	Fazekas Andrea
•	Fodor Anna
•	Hadházi Mónika
•	Hajdú Réka
•	Huszár Eszter
•	Juhász Borbála

•	Kander Barbara
•	Kiss Anna
•	Kiss Fanni
•	Kiss Nóra
•	Kovács Zoltán
•	Magyar Gabriella
•	Megyesi Piroska
•	Nagy Edina
•	Nagy Zsófia Enikő

•	Némedi Alexandra
•	Poór Patrícia
•	Sárközi Júlia
•	Sirokai Dóra
•	Szabó Melinda
•	Szabó Tamás
•	Szakácsi Kitti

•	Szeles Anna Zsuzsanna
•	Szepesi Zsanett
•	Szilágyi Evelin
•	Szobonya Gabriel
•	Szögedi Kitti
•	Szőke Lilla

•	Tanyi Lívia
•	Timcsuk Petra
•	Tollas Bettina
•	Tóth Dóra
•	Tóth Tímea
•	Varga Krisztina

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
•	Balogh Renáta
•	Benet Patrik
•	Juhász István
•	Novák János

•	Orosz Magdolna
•	Rácz László
•	Szalma Elek
•	Thiele Balázs

•	Tóth Gábor
•	Török Gergő
•	Varga Endre Krisztián
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Számvitel
•	Balogh Tamás
•	Barna Mária
•	Dávid Szendile Ditta
•	Dorgai Klaudia
•	Droppa Dóra
•	Durucskó Lívia
•	Faragó Roland
•	Fekete Richárd
•	Fórizs Erika
•	Guba Dóra
•	Hankó Zsanett

•	Kabai Zsuzsa
•	Karászi Erika
•	Kiss Zsófia Réka
•	Kovács Dóra
•	Máró Szabina
•	Nádházi Julianna
•	Novák Zsuzsanna
•	Papp Zsuzsa
•	Pataki Erika
•	Pető Dalma
•	Révész Klára

•	Sarkadi Emma
•	Simon Ditta
•	Szász Mátyás
•	Szőke Réka
•	Tornyi Veronika
•	Tóth Renáta
•	Varga Magdolna
•	Will Csaba
•	Zsilák Tamás

Vállalkozásfejlesztés angol nyelven
•	Li Pengze

Vidékfejlesztési agrármérnöki
•	Kazuska Beáta
•	Balogh Melinda Anett

•	Birta Judit •	Szombathelyi Sándor

Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés
•	Hamecz Beáta •	Macsi Tibor

Egyetemi
Gazdasági agrármérnöki 

•	Székely Sarolta Dolóresz

Levelező
Alapképzés

Gazdálkodási és menedzsment
•	Békésiné Kémeri Anikó
•	Benkő Judit
•	Bódi Mihály
•	Csire Sándor
•	Dr. Boruzsné Kóródi 

Zsuzsanna
•	Dr. Horváth Zsuzsanna
•	Egeresi Nikolett

•	Gál Emese
•	Gál Judit
•	Gubányi Réka
•	Kardos Lajosné
•	Kissné Juhász Marianna
•	Kocsi Eleonóra
•	Kormos Nóra
•	Kukoly Dávid

•	Lavicska Kálmán
•	Molnár Istvánné
•	Nagy Mónika
•	Szepesi Sándor
•	Szikszai Linda
•	Szűcsné Gályász Vivien
•	Vadász Dóra
•	Volkova Krisztina

Vállalkozásfejlesztés
•	Atyi Alexandra
•	Bagi Szilvia
•	Berettyán Balázs
•	Bidiga Erna
•	Bötykös Annamária
•	Császár Adrienn
•	Cseh Ferenc
•	Cserepes Enikő
•	Domán Csaba
•	Erdei Eszter
•	Felföldi Renáta
•	Fülöp Tímea

•	Hodosi Nelli
•	Illó István Gábor
•	Jakab Tamás
•	Károlyi Zoltán
•	Kun Gergő
•	Ladányi Krisztina
•	Mező Éva
•	Molnár Szilvia
•	Nagy Krisztina
•	Nagy Nándor István
•	Nyavádi Ivett Barbara

•	Orbán Nikoletta
•	Ökrös Lilla Csilla
•	Papp Zsófia
•	Pásztor Veronika
•	Pór Dóra
•	Schida Viktória Judit
•	Szabados Zsolt
•	Szendi Anikó
•	Szutor Dóra
•	Szűcs Judit
•	Tobak Júlia

Vezetés és szervezés
•	Ács László Jenő
•	Csirkéné Szabó Anita
•	Drágos Karin-Karla
•	Éles Enikő
•	Filep Dániel
•	Kádár Nikolett Kinga
•	Keczán Gabriella
•	Kerezsi Nikoletta 

Eleonóra

•	Király Ágnes
•	Kiss Melinda
•	Kulcsár Ilona
•	Lajtos Tamás
•	Oláh Bertold
•	Pettendi Nóra
•	Sinali Györgyi Erzsébet

•	Szabó Ágota Ildikó
•	Szakály Tamás
•	Szigeti Emese
•	Szilágyi Petra
•	Terjék József
•	Tóth Emese Borbála

Közgazdász-gazdálkodási
•	Burai Enikő •	Kostyánszki Attila

Felsőfokú szakképzés
Pénzügyi szakügyintéző

•	Erdős Anett
•	Gábor Ágnes Fanni

•	Kollár Erik Gábor
•	Laczkó József

•	Szabó Nóra

Felsőoktatási szakképzés
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

•	Al-Syed Amira Isam
•	Gábor Tímea
•	Gurbai Renáta

•	Kulcsár Fanni
•	Molnár Edit
•	Oláh Ferenc

•	Szabó Evelin
•	Szabó Izabella
•	Turi Szabolcs

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
•	Fenyvesi Máté Márton
•	Juhász Enikő
•	Krucsó Judit

•	Nagy Zsolt
•	Sebők Richárd
•	Szabó Orsolya

•	Szénási Anita
•	Szénási Szilvia
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Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
•	Berecz Béla Bence
•	Daróczi Anikó
•	Gyulai Gergő

•	Hajdú Beáta
•	Leskó Beáta
•	Pogácsás György

•	Poszet Péter
•	Roó László

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
•	Szűcs Áron Antal

Kereskedelem és marketing
•	Farkas Magdolna Éva
•	Gyulai Zoltán
•	Kissné Mátyus Melinda 

Dóra

•	Kórikné Szemcsák 
Nikolett

•	Szabó Erika

Pénzügy és számvitel
•	Bagamériné Illés Katalin
•	Bajuszné Miskolczi Erika
•	Győri Judit

•	Kas Andrásné
•	Knyihár Annamária
•	Kollár Ágnes

•	Tóth Tímea
•	Uzonyiné Nagy Gyöngyi

Sportszervező
•	Kovács Emese

Mesterképzés
Gazdasági agrármérnöki

•	Nagy Sándor •	Dorka Nikolett •	Horváth Zoltán

Logisztikai menedzsment
•	Bálint Anna
•	Barta Csilla
•	Budai Péter
•	Fucsovics Péter
•	Hamarné Hegyes Nikolett
•	Kajári Alexandra Petra
•	Kantár Ibolya
•	Kavaleczné Kovács Zsófia

•	Kopas Angelika
•	Mercs Bettina
•	Nagy Gyula
•	Nyiscsák Lilla
•	Oláh Krisztina
•	Orbán Anna
•	Seprényi Viktor

•	Solymosi Loránd
•	Szántai Klaudia
•	Tegegne Géta Károly
•	Tóth Emese
•	Törös Ádám
•	Túri Mariann
•	Virág Anikó

Master of Business Administration
•	Boruzs Klára
•	Dr. Kertész Máté András

•	Selybenné Szabó Katalin •	Smajdáné Kis Gabriella

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
•	Bukovenszki Vivien
•	Huri Sarolta
•	Karácsony Judit

•	Kerezsi Éva Mária
•	Papp Alexandra Mária
•	Semlyényi Ákos

•	Sütő Bianka Eszter
•	Ujhelyi Viktória

Számvitel
•	Balogh Boglárka Mária
•	Baranyi Tamás
•	Bezzeg Evelin
•	Bihari Mónika
•	Czomba Orsolya 

Julianna
•	Daróczy András
•	Dienes Angelika 

•	Diszházi Dóra
•	Farkas Bettina
•	Ferenczné Gyallai Éva
•	Gere Eszter
•	Horváth-Tóth Enikő
•	Ilyés Evelin
•	Juhász Marcell
•	Kocsis Anita

•	Krokavecz Kitti
•	Lisztes József
•	Nagy Péter
•	Rozsnyói Renáta
•	Timáriné Dombi Angéla
•	Torma Ferencné
•	Tóth Ibolya
•	Trankus Tamara

Vállalkozásfejlesztés
•	Gidófalvi Anett
•	Kovács Szabolcs
•	Laki Barbara Tímea
•	Lánczi András László

•	Lovas-Kovács Krisztina
•	Nagy Adrienn
•	Nagy Edit Veronika
•	Setét Edina

•	Silimon Zoltán
•	Tar Zoltán
•	Török Csilla

Vezetés és szervezés
•	Bagi Tamás
•	Barna Róbert
•	Bazsa-Gargya Mariann
•	Dobi Zoltán Csaba
•	Druzsek Anita
•	Havasi Máté

•	Jáborka Zsófia Boglárka
•	Kolló Anikó
•	Konczos Júlia Erzsébet
•	Kovács Katalin Dr.
•	Kujbus-Szlifka Alexandra
•	Mikulás Barbara

•	Nagy Nóra
•	Németi Viktor
•	Pap Fruzsina
•	Pinczés Marianna
•	Rembeczki Valéria
•	Sütő Antonio Dávid

Vidékfejlesztési agrármérnöki

•	Fodor Bernadett
•	Kincses Kitty Zsófia

•	Wiszt Melinda •	Jóna Borbála

Főiskolai
Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki

•	Porcsin Ádám
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Felsőoktatási szakképzés
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

•	Fark Gabriella

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
•	Dobozy Bence
•	Fábián Ádám

•	Fodor Szilvia
•	Nagy Nándor

•	Patka Andrea
•	Téglás István

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
•	Pallagi Norbert

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Andragógia

•	Bőr Anita
•	Ésik Anita
•	Gáti Hajnalka

•	Guzina Tímea
•	Oláh Dóra
•	Ötvös Zsanett Kitti

•	Soltész Ágnes
•	Szabó Fanni

Óvodapedagógus
•	Angyal Emese Andrea
•	Aranyosi Andrea Csilla
•	Árva Julianna
•	Bakos Viktória
•	Balla Nikolett
•	Berzy Angéla Noémi
•	Blazsán Krisztina
•	Borbás Ágnes
•	Botos Zsuzsanna
•	Bőr Anita
•	Cseke Anita
•	Féki Teodóra
•	Furó Bíborka Réka
•	Hegyes Adrienn
•	Hodosán Fruzsina
•	Huszár Dóra
•	Jankovics Roxána
•	Józsa Viktória

•	Kántorné Benkő Virág
•	Karacs Judit
•	Kelemen Adrienn
•	Kerepesi Krisztina
•	Kiss Edina
•	Kiss Vivien
•	Kocsis Eszter
•	Kriston Gabriella
•	Kuki Tünde
•	Lovász Éva Patrícia
•	Lovász Nikolett
•	Makkai Brigitta
•	Mirkó Mirjam
•	Móré Dóra
•	Németi Bettina
•	Németi Noémi Lili
•	Papp Ágnes
•	Pintér Éva

•	Pocsai Fruzsina
•	Puporka Viktória
•	Solymosi Karolina 

Dorottya
•	Szabó Rebeka
•	Szakadáti Tímea
•	Szedlár Alexandra
•	Szigeti Eszter
•	Szilágyi Judit
•	Sztás Fanni Erika
•	Tóth Bernadett
•	Török Noémi
•	Vadai Viktória Judit
•	Vajna Erika
•	Varga Viktória
•	Vinczi Andrea
•	Zoltai Erika

Szociálpedagógia
•	Antal Beatrix Éva
•	Balázs Ilona
•	Dolhai Lilla
•	Fábián Henrietta
•	Földi Nóra
•	Gál Noémi Fruzsina
•	Hajnal Erzsébet
•	Jakab Marianna Mária

•	Jánosovits Róbert
•	Kovács Richárd
•	Matuz Ágnes Katalin
•	Mázló Fanni
•	Móricz Mónika
•	Novák Henriett
•	Piskorán Enikő

•	Simon Anikó
•	Szabó Barbara
•	Szeremi Nikolett
•	Tarsoly Edina
•	Tóth Barbara
•	Ványai Anita
•	Varga Viktória
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Felsőoktatási szakképzés
Csecsemő- és kisgyermeknevelő

•	Balogh Kinga
•	Bodnár Nóra
•	Hallgató Renáta
•	Ignáth Vivien
•	Makai Rita

•	Molnár Réka
•	Nagy Fanni
•	Németh Kitti
•	Nitkovszki Vanda

•	Pikó Zsanett Cintia
•	Puporka Viktória
•	Szilágyi Anita
•	Tóth Adél

Szociális és ifjúsági munka (Ifjúságsegítő)
•	Dalmi Judit
•	Hüse Julianna
•	Kádas Andrea
•	Kuik Judit

•	Makár Andrea
•	Nagy Orsolya Éva
•	Réz Kitti
•	Szabó Orsolya

•	Tóth Judit Kitti
•	Török Ádám
•	Zoványi Judit

Levelező tagozat
Alapképzés
Andragógia

•	Bánkuti Szilvia
•	Budai Bettina
•	Cser Henrietta
•	Diós András
•	Hegedűs Péterné
•	Kálmán Veronika
•	Kertész László

•	Kiss Attila Mihály
•	Majorikné Egri Edit 

Piroska
•	Nagy Nóra
•	Pálfi Nóra
•	Simon Ildikó
•	Szarka Zsolt

•	Szufelják János
•	Szűcs Attila
•	Tóth Endre Sándor
•	Tóth Gyuláné
•	Venczel Lászlóné

Óvodapedagógus
•	Angyal Ilona
•	Bakosi Fruzsina
•	Bányai Tamásné
•	Bódi Dorottya
•	Bodoróczki Anett
•	Borbély Csilla
•	Broschekné Gál Beáta
•	Csaja Katalin
•	Dudás Fruzsina
•	Fedor Zoltánné
•	Fekó-Rumos Rita
•	Földi Ivett
•	Györéné Csengeri Katalin
•	Hegedűs Ágnes

•	Horváth Rita
•	Horváth-Kató Mária
•	Hudácskó-Szűcs Dóra
•	Jónásné Farkas Beatrix
•	Kapusné Tamás 

Zsuzsanna
•	Kissné Hajósi Anikó
•	Maginé Gulyás Csilla
•	Majoros Zsuzsa
•	Márton Bernadett
•	Megyeri Marianna
•	Mezősi Zsanett Vivien
•	Mintyován Viktória
•	Murguly Beatrix

•	Nagy Nikoletta
•	Oroszné Ludas Beáta 

Vilma
•	Sáfárné Aradszki Erika
•	Sajóné Thuri Lívia
•	Sas Enikő
•	Sebestyén Tímea
•	Somogyi Renáta
•	Szabó Krisztina
•	Szentpéteriné Bodzás 

Mária
•	Tompa Józsefné
•	Veres Lívia

Szociálpedagógia
•	Alimánné Molnár 

Erzsébet
•	Bálega Anita
•	Bárdosné Révész Ágnes
•	Bereczki Tamásné
•	Buzdorné Ökrös Judit
•	Centnárné Hódi Edina
•	Czeglédi Imréné
•	Csontos Lilla
•	Darabos Brigitta
•	Donkóné Mrena Éva
•	Fucskó János
•	Gyárfás Beáta
•	Hegyesiné Szőllősi Judit
•	Józsa Róbertné
•	Kacsó Krisztina Tünde

•	Kányási Renáta
•	Kárándi Adrienn
•	Katonáné Burai Anikó
•	Kecskés Istvánné
•	Kiss Péter Tibor
•	Kiss Szilvia
•	Kisvárdai Edit
•	Kövér Éva
•	Morvai Anita
•	Nánási Lili Nóra
•	Nánásiné Lókodi Andrea 

Éva
•	Pálinkás Andrásné
•	Pántya Zsolt
•	Rendes Gábor

•	Soós Anikó
•	Sustyák Tamara
•	Szakácsné Huszti Emma
•	Szalai Sándor
•	Szatmári Csaba
•	Szilágyi László
•	Szőke Attila
•	Sztányi Zsanett
•	Teberánné Körtvélyesi 

Éva
•	Tóth Ilona
•	Tóth Sándor
•	Ungvári Noémi Erzsébet
•	Váradi Gyöngyi
•	Zakár Ádám

Mesterképzés
Emberi Erőforrás Tanácsadó

•	Ábrók Melinda
•	Bereczkiné Szabó Anikó
•	Csege Gyula
•	Dr. Nagy Nándor
•	Fehér Anita
•	Gaál Tamás
•	Huszti Gréta
•	Ládáné Szatmári Piroska

•	Muliczné Molnár Erika
•	Nagy Dóra
•	Olejnyik Katalin
•	Orovecz Mária
•	Pardi Anett
•	Plés Judit
•	Pongrácz Anikó
•	Szabó Zsuzsanna

•	Szarvas Ferenc
•	Szidor Anett
•	Takács Petra
•	Toka Zsolt
•	Vargáné Réti Éva
•	Vargics Csilla Ilona
•	Veres Edina
•	Virág Levente

Felsőoktatási szakképzés
Csecsemő- és kisgyermeknevelő

•	Bózsárné Mezei Gabriella
•	Magyar Kitti Zita
•	Móré Sándorné

•	Oláh Zsuzsanna
•	Rós Erika

•	Szekeresné Kövér 
Krisztina
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Gyógyszerésztudományi Kar

•	Abbas Abadi Sareh
•	Ákli Balázs
•	Alimohammadi 

Shahrzad
•	Apaydin Emin
•	Appiagyei Emmanuel 

Kwabena
•	Balogh Gábor
•	Bege Miklós
•	Berecz Ildikó
•	Berger Emánuel László
•	Berkes Dániel
•	Birinyi Anita
•	Bukta Szilvia
•	Curcubet-Keresztesi 

Zsuzsa
•	Czifra Ágnes
•	Debreceni Ildikó
•	Dele-Adedeji Igbalaoluwa 

Adeola
•	Demeter Tamás István
•	Dihel Diána
•	Donfack Zemfack Justine 

Blandine
•	Ezekwueche Nnaedozie 

Charles
•	Fejes Orsolya Mária
•	Fekete Dániel
•	Földes Zsuzsa
•	Garami Nóra
•	Gédra Luca Borbála
•	Gellén Gabriella

•	Guba Eszter
•	Gyöngyösi Tamás
•	Hajzsó Adrienn
•	Hatala Hajnalka
•	Holup Angelika
•	Incze Boglárka
•	Joó Réka
•	Juhász Cintia
•	Kalantari Arian
•	Kálmán Noémi
•	Kenne Ndongue Victoire 

Aline
•	Kiss Tünde
•	Klopcsik Nóra
•	Korim Boglárka
•	Le Thai Son
•	Le Thi Hong Dao
•	Lőkös Richárd Tibor
•	Malgwi Hyelni David
•	Mester Melinda
•	Mezősi Melinda
•	Molnár Krisztina
•	Molnár Vidor
•	Motkó Annamária
•	Nábrádi Péter Mihály
•	Nagy András
•	Nagy Bálint
•	Nagy Gyula
•	Nagy Pál
•	Nagy Tímea Márta
•	Nagy Viktor
•	Nagy Zsolt László

•	Najmeddin Incheh 
Boroun Golen

•	Németh Mónika
•	Nguyen Thi Hoang Anh
•	Papp Eszter
•	Papp Gréta
•	Perge Gabriella
•	Pisák Annamária
•	Priksz Dorina
•	Puskás Bence Olivér
•	Rahimi Tabar Niloofar
•	Rakóczki Gábor
•	Révész Evelin Dóra
•	Sabet Shirazi Delnaz
•	Séra Bernadett Anna
•	Sinka Dávid Zsolt
•	Siteri Mária Noémi
•	Sónyák Ádám
•	Szabó Mária
•	Szabó Vivien
•	Szebegyinszki Flóra
•	Széles Zsuzsanna
•	Sztercsa Tamás
•	Szűcs Ádám
•	Szűcs Zsolt
•	Takács Viktória
•	Tantó Tekla Magdolna
•	Tolnai Csaba
•	Tóth Dávid
•	Tóth Tamás
•	Verőcze Krisztina

Informatikai Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Business informatics

•	Idowu Oluwasurefunmi 
Maria

Computer science
•	Ali Saifullahi Mahmud
•	Angic Batuhan
•	Boran Can

•	Enler Emirhan
•	Kocak Volkan
•	Obewhere Ovie Duke

•	Oluwole Rotimi John
•	Ufomaduh Steinerroggers 

Chukwudiebere

Gazdaságinformatikus
•	Ádám Gabriella
•	Ákos Flóra
•	Bakosi Károly
•	Bana Mónika
•	Barta Dániel
•	Beláz Bettina
•	Bodnár Dániel
•	Bugyi Melinda
•	Czernyinyák Gergő
•	Czimmerman Tünde
•	Csobán András
•	Csordás Adrián
•	Danyi Imre
•	Erdei Edina
•	Fekete Dóra Renáta
•	Fodor Anikó
•	Földesi Henrietta
•	Földi Zsuzsanna
•	Fucskó Dávid Zsolt
•	Gáti János Róbert
•	Golecz Ádám
•	Györfi Zsófia
•	Halasi György Gergely

•	Holhós Attila
•	Horog Gyula
•	Hudák Réka
•	Humenyik Stella
•	Ignáth Enikő
•	Jenei András
•	Kálmán Zsanett
•	Kapitanov Eszter
•	Kapitány Csaba
•	Kiss Virág
•	Kiss Zoltán
•	Kovács Krisztián
•	Kozák Tamás
•	Krausz Fanni Mária
•	László Zsolt
•	Lippai Orsolya
•	Lovas Máté
•	Macsi Melinda
•	Makó Krisztián
•	Mátyás Anita
•	Méhész Ádám
•	Nagy József
•	Nagy Roland

•	Nagy Tímea
•	Nyakacska Lilla
•	Orosz Ágnes
•	Páll Róbert
•	Papp Ingrid Magdolna
•	Renyó Szabolcs
•	Rubóczki Máté
•	Simkó Szabina
•	Simon Béla Csaba
•	Somogyi Mária
•	Szák-Kocsis Nóra
•	Székely András
•	Szeles Dániel
•	Szentkereszty Ádám
•	Szoboszlai Soma
•	Teremi Tibor
•	Tircsi Hajnalka
•	Tokai Cintia
•	Tóth Balázs
•	Tóth Gábor
•	Tóth Tamás
•	Varga Dávid Lajos
•	Vass Judit Réka

Computer science engineering
•	Young-Harry Charles 

Mpakaboari
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Informatikus könyvtáros
•	Balázsi Dorina
•	Braun Krisztina
•	Csengeri Tamás
•	Fehér András Amadé
•	Gazdag Gergő
•	Gyurika Arnold
•	Kis Andrea
•	Kiss Erika
•	Kiss Zoltán

•	Kondás Béla
•	Molnár Ádám
•	Monoki Orsolya
•	Nagy Sándor Ádám
•	Pántye Kata
•	Puki István
•	Sági Kitti
•	Sebők Zsuzsanna
•	Serdült Nikolett

•	Somogyi Gergő
•	Szabó Anett
•	Szincsák István
•	Szűcs Nikolett
•	Tar Apáti Anett
•	Téglási Attila
•	Tolnai Zsolt
•	Tóth Ágnes
•	Tóth Gergő

•	Veres Anna
•	Veres Barnabás

•	Vincze Ágnes
•	Zagyva Anett Ibolya

•	Zeller Richárd

Mérnökinformatikus
•	Abrudán Gergő
•	Auer Bence
•	Balogh Bettina
•	Bamli Roland
•	Bárdos Dávid
•	Biró Roland
•	Bor Róbert
•	Borbély Bence
•	Bődi Balázs
•	Butyka Szabolcs
•	Diószegi Dániel
•	Ecsedi László
•	Fábián Ákos
•	Farkas Tamás
•	Fekete László
•	Fekete Norbert
•	Forgács Róbert

•	Győrfi János
•	Hajdú Gábor
•	Hajdu Rita Dóra
•	Herceg Péter
•	Hidvégi Máté
•	Horváth Tamás
•	Illyés Béla
•	Kovács István
•	Lakatos Dávid
•	Leleszi Gábor
•	Majoros Tamás
•	Mamenyák András
•	Mátyus Gergő
•	Mezei Gábor
•	Miskolczy Péter
•	Molnár István
•	Munkácsi Zoltán

•	Nagy Ákos
•	Nagy Sándor
•	Oláh Zsolt János
•	Pálvölgyi Zoltán
•	Papp Zoltán
•	Pintye Zoltán
•	Poór Csaba
•	Potornai Edit
•	R. Benedek László
•	Remenyik Bence
•	Sebők Tibor
•	Simon István
•	Szabó Flórián Ákos
•	Szák-Kocsis Gábor
•	Szivák Tamás
•	Tajti Roland

Programtervező informatikus
•	Bak István
•	Balogh István
•	Balogh Kitti
•	Bányai Norbert
•	Bari Sándor

•	Barta Ferenc
•	Bartha Lóránt
•	Boros Norbert
•	Boruzs Tibor
•	Böröczi Erika

•	Czuczor Gergő
•	Csoba István
•	Gáspár Tamás
•	Gyákon Jácint
•	Hepp Olivér

Mesterképzés
Computer science

•	Babajo Awwal Ahmad •	Besimi Nuhi

Gazdaságinformatikus
•	Aranyosi Péter
•	Asztalos Gábor
•	Bende Nóra
•	Bocz Attila

•	Bokor Györk
•	Buzás Dóra
•	Csóra Alexandra
•	Gyerjabin Jurij

•	Lakatos Ádám Sándor
•	Ludász Barbara
•	Nagy Zoltán
•	Szelkó András

Informatikus könyvtáros
•	Farkas Nikoletta
•	Nagy Gergő Máté
•	Nagy Sándor

•	Sóvágó Adrienn Tünde
•	Ströbik László
•	Székely Róbert

•	Zakor Krisztina Irén

•	Iványi István
•	Jung Krisztián
•	Kalina László
•	Karsai István
•	Király Alex
•	Kiss Antal
•	Kiss Sándor Ádám
•	Kosztur Zoltán

•	Kovács Péter
•	Márton Roland
•	Mészáros Gábor Sándor
•	Ölveti József
•	Puha Tamás
•	Rácz Roland
•	Salagvárdi Tibor

•	Seprényi Nóra
•	Smajda Máté
•	Somodi Krisztián
•	Stéfán Norbert
•	Sziráki Szabolcs
•	Tarr Bence
•	Török Tibor

Informatika tanár-könyvtárpedagógia-tanár
•	Nagy Anna Éva •	Nagy Sándor •	Sós Anita

Mérnökinformatikus
•	Rima Béla •	Szitha Kristóf

Programtervező informatikus
•	Deli Botond
•	Fehérvári Zsolt
•	Gaál Gedeon
•	Gyarmati Gábor
•	Juhász Balázs
•	Király Márk

•	Kocsis Máté
•	Koncz Tamás
•	Lábas Levente István
•	Nagy Dávid
•	Reményi Szabolcs
•	Soltész Tamás

•	Soós Béla
•	Szedlják Nikoletta
•	Szilágyi Ádám
•	Trestyánszky Máté József
•	Ugrai Norbert
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Informatikus könyvtáros
•	Déri-Dankó Rita Iringó
•	Fábián Anita

•	Madarasi Zoltánné •	Ráczné Vass Hajnalka 
Tímea

Egyetemi képzés
Programtervező matematikus

•	Kovács Balázs •	Pető Zsolt •	Zelei Attila

Szakirányú továbbképzés
Angol-magyar informatikai szakfordító

•	Tóth Annamária

Levelező tagozat
Alapképzés

Gazdaságinformatikus

•	Bíró Csaba
•	Fáber Emese

•	Kató Márk
•	Körmöndi Tamás

•	Máthé András
•	Szücs Gábor

Mérnökinformatikus
•	Adrián Ferenc
•	Imrek Ede Gábor
•	Kökényesi Illés

•	Sándor Zoltán
•	Szabó Tamás

•	Török Imre
•	Zsolnai Henrik

Programtervező informatikus
•	Bóta László Gábor •	Hamza Sándor •	Petrovics Zoltán

Mesterképzés
Informatikus könyvtáros

•	Burai István

Programtervező informatikus
•	Dézsi Richárd

Szakirányú továbbképzés
Pedagógus-szakvizsga

•	Bíró Attila

Esti tagozat
Főiskolai képzés

Programozó matematikus
•	Sós Viktor

Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Élelmiszermérnöki

•	Alexa Loránd
•	Balogh Kitti
•	Balogh Tünde Enikő
•	Bodnár Ágnes
•	Bodnár Karina Bianka
•	Bötykös Eszter
•	Csépányi-Gazda Kitti
•	Csernus Brigitta
•	Dinga Bernadett
•	Dudás Petronella
•	Esze Gina Mercédesz
•	Fehér Éva
•	Habuczki Kitti
•	Haja Alexandra
•	Hartstein Dávid

•	Kántor Andrea
•	Károlyi Viktória
•	Katona Bernadett 

Brigitta
•	Kiss Anita Mária
•	Kiss Judit
•	Kovács Zsuzsanna
•	Kuglis Levente Béla
•	Lengyel Bálint
•	Máriás Fruzsina
•	Miklósi Tímea
•	Nagy Marianna
•	Nyikos Nóra
•	Pálfi Barbara
•	Peleskey Sándor

•	Petróczki Flóra Mária
•	Pitkó Fruzsina Anett
•	Radócz Edit
•	Radvánszki Éva
•	Sotkó Diána
•	Szabó Nóra
•	Szender Júlia
•	Szilágyi Zsanett
•	Szilágyi Zsuzsanna
•	Szilágyi Zsuzsanna
•	Tóth Réka
•	Varga Csaba
•	Veres Adrienn
•	Vojtku András

Kertészmérnöki
•	Andrási György
•	Bundi Csaba

•	Erdős Evelin
•	Fekete Szabolcs

•	Hasznosi Beáta
•	Illéssy Melitta Marianna

Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•	Ábri Tamás
•	Barna László
•	Botos Csenge
•	Buni Edina
•	Cseke Petra
•	Csizi Balázs
•	Fehér Flóra
•	Fehér Károly
•	Gajdán Sándor Máté
•	Hanász Alexandra

•	Harbula Ildikó Julianna
•	Hauser Csaba
•	Herdon Zsolt
•	Hunyadi Zoltán
•	Juhász Evelin Kármen
•	Kabai Patrícia
•	Kapitány-Poór Margit
•	Kathi Pál Péter
•	Katona Oszkár Csanád
•	Kiss Nikolett Éva

•	Kiss Zoltán
•	Kozma Béla
•	Nagy Éva
•	Rusvai Irén
•	Szánkár Tamara
•	Szolnoki Renáta
•	Tóth Vivien
•	Vajna Beáta
•	Varga Ádám
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Mezőgazdasági mérnöki
•	Bakos Attila
•	Bene Ádám
•	Bodnár Dominika
•	Bolyki Eszter
•	Dézsi Péter
•	Egri Zsuzsanna
•	Fleisz Arnold
•	Gaál Tamás

•	Hanzel Tamás
•	Kaló Tamás
•	Lőrinc Laura
•	Lőrincz Tímea
•	Nagy István
•	Oláh Mihály
•	Papp Piroska
•	Rácz Róbert

•	Raczkó Viktória
•	Sipos István
•	Szalai Dóra
•	Tar Anita
•	Vankó Ágnes
•	Venczel Vanda
•	Vincze Gergő

Növénytermesztő mérnöki
•	Pataki Imre •	Fejérvári István Gábor

Természetvédelmi mérnöki
•	Csáki Dalma Erika
•	Csikó Edina
•	Dékány Enikő
•	Hajagos Gabriella
•	Kecskés Dóra
•	Kiss Hanga Johanna

•	Lajtos Mihály
•	Lakatos Brigitta
•	Marozsán Ramóna
•	Molnár Márton
•	Nagy Zsuzsanna

•	Patalenszki Adrienn
•	Roth Melinda
•	Szabó Éva
•	Tölgyesi Zoltán
•	Varga Barbara Judit

Vadgazda mérnöki
•	Kovács László
•	Fonay Balázs
•	Krucsó Tamás

•	Kuti Gergő
•	Simkó Attila
•	Somoskői Viktor

•	Suta Gergő
•	Szilágyi Endre
•	Sztricskó Tamás

Mesterképzés
Agrármérnöki

•	Molnár Gábor
•	Molnár Dániel

•	Paládi László
•	Papp Tibor

•	Varga Sándor

Agrármérnöki (angol nyelven)
•	Bramdeo Karamchand

Állattenyésztő mérnöki
•	Gerstner Blanka •	Horváth Márta

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
•	Asbóth Georgina
•	Balogh Brigitta
•	Beke Zsófia Irén

•	Fekete Judit
•	Kovács Edina
•	Matolcsi Erzsébet

•	Nagy Éva
•	Novák Anna
•	Pálóczi Judit

•	Schmid Nikoletta
•	Soltész István
•	Soós Áron

•	Szanyi Dóra
•	Szigeti Zsófia
•	Szűcs Katalin

•	Ugrai Tamás
•	Vékony László

Kertészmérnöki
•	Rubóczki Tímea
•	Godzsák Tibor Tamás

•	Kaszás László
•	Pálinkás Mátyás

•	Vinczer Nándor

Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•	Bakó Andrea Katalin
•	Deák Dóra
•	Díaz Fernández Daniel
•	Hatházi Ágnes
•	Kovács Ádám

•	Szalmasági Ádám
•	Szentkereszty Zita
•	Takács Marianna
•	Takács Sándor

•	Tóth Krisztián
•	Tótin Ákos
•	Vadnay Kinga Rita
•	Vincze Éva

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (angol nyelven)
•	Musa Rabiu

Növényorvosi
•	Danyi Tamás
•	Blizman Barnabás
•	Gém Ferenc
•	Kecskés István

•	Nagy Márton
•	Nyitrai Rita
•	Radeczky Balázs János

•	Takács Ádám
•	Tóth Tamás
•	Zsóri Gergő

Természetvédelmi mérnöki
•	Moldován Orsolya
•	Baricska Péter
•	Botos Ágnes

•	Szalma Barnabás
•	Tarjányi Szilvia Glória

•	Tokaji Kitti
•	Varga-Tóth Enikő

Egyetemi
Agrármérnöki

•	Bokor Ágota
•	Lajkó Tibor
•	Magyar János

•	Magyar János
•	Puskás Csaba

•	Szilágyi Arnold
•	Vállaji Krisztina Ilona

Élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki
•	Polgári Ildikó

Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•	Kánya László •	Gönczi Zoltán



A Debreceni Egyetem évkönyve

410 411

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

Főiskolai
Természetvédelmi mérnöki

•	Németh László

Felsőfokú szakképzés
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

•	Deák Ferenc
•	Fajta Renátó
•	Garbacz Ádám

•	Nagy Beatrix
•	Papp Ágnes

•	Szabó Mihály
•	Tóth Szabina

Ökológiai gazdálkodó
•	Kiss Alexandra •	Lendvai Csaba •	Ungvári István Dénes

Felsőoktatási szakképzés
Állattenyésztő mérnöki (ménesgazda)

•	Kerékgyártó Dóra
•	Ökrös Krisztina

•	Szabó Marcell Dániel •	Ungvári Norbert

Környezetgazdálkodási agrármérnöki
•	Lőrincz Vanda •	Nyak Nikolett •	Rendes Csaba

Mezőgazdasági mérnöki
•	Dócs Ferenc Gergő •	Nagy Patrícia

Szakirányú továbbképzés
Angol-magyar agrárszakfordító

•	Csider Ibolya
•	Halász Dániel

•	Kiss Alexandra
•	Kovács Dóra

•	Szabados Zsolt
•	Varga Dalma Helga

Levelező tagozat
Alapképzés

Kertészmérnöki

•	Nagy Attila

Mezőgazdasági mérnöki
•	Hoch István
•	Boros Krisztina Julianna
•	Garnai Botond

•	Katona Tünde
•	Molnár Géza

•	Pop Erzsébet Timea
•	Rákóczi Ottó

Mezőgazdasági mérnöki (Nagyváradi kihelyezett képzés)
•	Balla Lóránt Boldizsár
•	Bencze Dénes
•	Futó Orsolya

•	Füzesi Mónika
•	Kovács Roland

•	Seres Ana
•	Szabó Krisztina

Természetvédelmi mérnöki
•	Heit Gáspár
•	Káplár Zoltán

•	Kovács Gergely
•	Nagy György Tamás

•	Taskó Miklós

Vadgazda mérnöki
•	Elek Enikő •	Mérész Péter

Mesterképzés
Agrármérnöki

•	Gazsó Péter •	Radics Zoltán András

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
•	Balázs Krisztina
•	Gulyásné Kovács Rita
•	Heim János
•	Illés-Tóth Marianna
•	Kiss Judit

•	Kovács Krisztina
•	Majoros Anita
•	Mányákné Homoki 

Edina
•	Mikecz Annamária

•	Nagy Csaba
•	Nagy Katalin
•	Németh Nikolett
•	Pesel János
•	Sándor Anita

Növénytermesztő mérnöki
•	Barta István
•	Feketéné Falucskai Zsuzsa

•	Hüséné Ágoston Katalin •	Krivjanszki Ágnes Sára

Természetvédelmi mérnöki
•	Bilibók András
•	Kovács Ágnes

•	Lukács Hajnalka •	Viszló Levente Győző

Felsőoktatási szakképzés
Környezetgazdálkodási agrármérnöki

•	Csáki Gabriella
•	Nagy Tibor

•	Olasz Ferenc
•	Simon Vilmos László

•	Torony Kornél

Mezőgazdasági mérnöki
•	Bojtor Anikó Zsuzsa
•	Börcsök Norbert
•	Horváth Zsolt
•	Jécsák Tibor

•	Lipták Nikoletta
•	Lukács György
•	Szabó Krisztián

•	Tömöri Barbara
•	Vásári Ferenc
•	Veress Róbert

Szakirányú továbbképzés
Növényvédelmi szakmérnök

•	Almási Csaba •	Németh Attila
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Műszaki Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Építészmérnöki szak

•	Bacskai Annamária 
Eszter

•	Barna Dalma
•	Batári Bernadett
•	Czoller Fruzsina 

Dorottya
•	Dányi Virág

•	Deák Gabriella
•	Erdős Imre
•	Gáspár Bence
•	Jani Sándor Gábor
•	Kovács Krisztián
•	Marozsán Máté
•	Mezőfi Diána

•	Nagy Tamás
•	Presits Róbert Barnabás
•	Szilágyi Tamás
•	Vincze Csaba Gergő
•	Zelizi Dóra
•	Zolcsák Emese

Építőmérnöki szak
•	Abonyi Szilárd
•	Balog Sándor
•	Bartha Péter
•	Czabai Balázs
•	Erdei Szilvia
•	Erdélyi Mária
•	Fekete Norbert
•	Ferencz Norbert
•	Földvári Anett
•	Fülöp Zoltán
•	Havacs Adrienn
•	Horváth Bettina
•	Jámbor Lilla
•	Kecskés Andrea
•	Kelemen Zsófia
•	Komár Attila Valentin

•	Macsuka Brigitta
•	Májer Violetta
•	Makovics Mercédesz
•	Máté György Péter
•	Matéz György
•	Mátyás Ivett
•	Mező Norbert János
•	Mile Annamária
•	Móró Gyula András
•	Morvai Tamás
•	Nagy Alexandra
•	Nagy Ivett Anna
•	Nagy Sándor Gergő
•	Nagy Tamás
•	Nagy Zsombor Imre
•	Nagymáté Judit

•	Németi Zsuzsanna
•	Pásztor Zsófia
•	Pataki Tamás
•	Rácz Balázs Mihály
•	Sarkadi Nóra Zsuzsanna
•	Serbán Fanni
•	Szabó Ádám Zoltán
•	Szamos Máté
•	Szecsődi Balázs
•	Szőke Gabriella
•	Taierling János
•	Takács Gergő
•	Tóth Edina
•	Tóth Gergő Mátyás
•	Ungvári Ferenc
•	Zsibrita Dávid

Gépészmérnöki szak
•	Ambrus Vencel
•	Ayodele Olufemi Samson 

Nkongho A.
•	Bálega Ferenc János
•	Bánszki Norbert
•	Bartha György
•	Batta Gergely
•	Berczeli Ákos

•	Berecz Péter
•	Bócsi Viktor
•	Bodnár Dániel
•	Bóta Márton István
•	Bota Milán Tamás
•	Butykai Máté
•	Czigléczki János
•	Dancs Balázs

•	Debreceni Lajos Dávid
•	Dér Rezső János
•	Egey Szabolcs
•	Fejes Attila
•	Filep Tibor
•	Gál Tibor
•	Gáspár Csaba
•	Haile Ermias  Hadgu

•	Hajdu István
•	Horváth Ernő
•	Hutkai Máté Mihály
•	Karacs Géza
•	Kató Patrik
•	Kerekes Zsolt
•	Keszthelyi Gábor
•	Kiss Zoltán
•	Kokavecz Balázs
•	Kollár Sándor
•	Komódi Sándor
•	Kovács Roland
•	Kovács Tibor
•	Kovács Zsolt
•	Köteles Sándor
•	Kunkli Norbert
•	Laczkó János
•	Lanter Szabolcs

•	Lévai Szilárd Sándor
•	Márián Balázs
•	Nagy Csaba
•	Nagy Máté Zoltán
•	Nótin Attila
•	Nyisztor Olivér Levente
•	Oláh Szabolcs
•	Onur Haymana
•	Onyeuche Emmanuel 

Chukwuemeka
•	Ősz László
•	Papp Dávid Ferenc
•	Péterszegi Róbert
•	Pongor Dániel
•	Pótor Jenő
•	Pusztai Tamás
•	Ruszkai Máté Iván
•	Sigér Endre Tamás

•	Sinka András Imre
•	Soós Zoltán
•	Steiger Balázs
•	Szabó Emil
•	Szabó Tamás
•	Szabó Zoltán
•	Szakács Péter
•	Szakál Márton Vilmos
•	Szegedi Szabolcs
•	Szemes Dániel
•	Szilágyi Dániel
•	Szilágyi László
•	Szűcs Balázs
•	Tompa Dávid László
•	Tóth Zoltán
•	Uzonyi Gábor
•	Varga Szabolcs Balázs
•	Viner Arnold

Környezetmérnöki szak
•	Andorkó Sándor
•	Bagi István
•	Báthory Eszter
•	Deák Tímea
•	Durst Ádám
•	Eszenyi Arnold
•	Fekete Ádám
•	Gábriel Ágnes Katalin
•	Gajdos Noémi
•	Gyökös Brigitta

•	Holb Adrián
•	Ignéczi Sándor
•	Kelemen Tímea
•	Kiss Péter
•	Kocsis Anita
•	Kolozsvári Beatrix
•	Kormány Zoltán
•	Kovács Bence
•	Mezei Balázs András

•	Molnár Tibor
•	Nagy Gyöngyi
•	Perczák György
•	Petrányi Andrea
•	Rácz Zoltán
•	Tomola Györgyi Karola
•	Törös Levente
•	Truzsi Alexandra
•	Ujfalusi Ferenc

Mechatronikai mérnöki szak
•	Bene Péter
•	Ludányi Bence
•	Málnás Péter

•	Máté Balázs
•	Oláh Márk
•	Sass Norbert János

•	Tar Richárd
•	Tóth Ferenc

Műszaki menedzser szak
•	Bagdány Zoltán
•	Bánházi Petra
•	Barna Anett

•	Bató Márk József
•	Benkő Mário
•	Béres Sándor

•	Birta Alexandra
•	Bors Anita
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•	Csonka Tamás
•	Dávid Lajos Tamás
•	Demján Balázs
•	Eszenyi Gábor Ádám
•	Fene János Balázs
•	Gerliczki Eszter
•	Gyetvai Ákos
•	Kalán Péter
•	Kardos Gergő
•	Kegyes Klára
•	Kiss András
•	Kiss Norbert
•	Korbács Bettina
•	Korbács László
•	Kovács Andrea
•	Kovács Edina

•	Kozák Zsanett Nóra
•	Labádi László Attila
•	Lapos Laura Anna
•	László Alexandra
•	Mályi Tünde
•	Marosvári Attila
•	Mezősi Krisztina
•	Molnár Ildikó
•	Nagy Balázs
•	Nagy Erika
•	Nagy Gábor Sándor
•	Nagy Kálmán
•	Németh Erika Judit
•	Rab Klaudia
•	Raska Zoltán

•	Rotter Marina
•	Sófalvi Róbert
•	Sólyom Ágnes
•	Szántó Ádám
•	Szolnok Károly Ádám
•	Takács Veronika
•	Tamás Péter
•	Tomcsák Dávid
•	Tóth Anita
•	Tóth Attila
•	Tóth Dávid
•	Tóth Diána Erika
•	Török Alexandra
•	Ujlaki Dorina
•	Uray Szabolcs

Mesterképzés
Környezetmérnöki szak

•	Buzetzky Dóra
•	Jakkel Ildikó Nóra

•	Molnár Anita
•	Pogácsás János

•	Szoboszlai Andrea

Létesítménymérnöki szak
•	Boruzs Andrea
•	Fiál Ádám

•	Galát Zsuzsanna
•	Jakab Gábor

•	Jandek Csaba

Mechatronikai mérnöki szak
•	Fényes Péter Tamás
•	Kiss Alex

•	Lévai Csaba
•	Papp Gábor

•	Pomichal Viktor

Műszaki Menedzser szak
•	Cserhalmi Dorottya 

Cintia
•	Dávid Emese
•	Huszár Mariann
•	Németh Éva

•	Nógrádi Roland Gergő
•	Pósa Péter
•	Radics Péter László
•	Szabó Péter László

•	Takács Ádám
•	Takács Miklós Zoltán
•	Tóth Balázs
•	Vajda Barnabás

Településmérnöki szak
•	Bagdi Szabolcs
•	Borbély Gergő
•	Diós Beáta

•	Fekete László
•	Háger Krisztina
•	Jászay Gino Richard

•	Kocsel Andrea Borbála
•	Szabó Ferenc

Tervező építésmérnöki szak
•	Angi Ágota Melinda
•	Banga Máté
•	Barta Ádám
•	Fazekas Tamás
•	Gergely Gyöngyi
•	Gyöngyösi István

•	Henczel Zsolt
•	Iszály Anna
•	Lente Kálmán Artúr
•	Nagy Marianna
•	Nyitrai Csaba

•	Perge György
•	Petrás Marianna
•	Rácz Áron Zoltán
•	Skrabák Zoltán
•	Tóth Ádám

Kredit
Építőmérnöki szak

•	Flaskó Péter

Gépészmérnöki szak
•	Hörcsik Ákos

Műszaki menedzser
•	Dobi Lajos

Településmérnök szakos mérnöktanári szak
•	Balogh Anikó

Településmérnöki szak
•	Balogh Anikó

Vegyészmérnöki szak
•	Pintér Róbert

Levelező tagozat
Alapképzés

Építőmérnöki szak

•	Bótáné Batta Olga
•	Budai Anita
•	Bunta Álmos
•	Földes Tamás
•	Jánosi Attila

•	Komjáthy Rita 
Zsuzsanna

•	Lukács István
•	Palágyi Gergely

•	Szántó Zoltán
•	Tóth Gergő
•	Tóth Ottó
•	Urbán Attila

Gépészmérnöki szak
•	Czidor Attila Norbert
•	Farkas Zsolt
•	Jakab Tibor
•	Károlyi Tibor László
•	Kemecsei Zoltán
•	Korpai Zoltán
•	Kovács Balázs

•	Lengyel Imre
•	Matyi Lóránt
•	Mészáros Gergő
•	Myszöglád Attila
•	Nyikon Dezső
•	Ráczné Dopita Magdolna
•	Radócz Csaba

•	Richter Balázs
•	Richter Dávid Richárd
•	Szabó Árpád Gergő
•	Szőllősi István
•	Timku Tamás
•	Tóth Balázs
•	Urbán István
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Környezetmérnöki szak
•	Kötél István •	Varga Antal

Műszaki menedzser szak
•	Balázsi-Schellenberger 

Viktor
•	Baloghné Horváth 

Melinda

•	Harsányi Katalin
•	Ilcsik Csaba

•	Kádár Anita
•	Makrai Attila Sándor

Mesterképzés
Környezetmérnöki szak

•	Bökfi Katalin
•	Fekete Csaba

•	Kovács Enikő
•	Takács Attila Sándor

•	Vass Ferencné

Létesítménymérnöki szak
•	Balázs Csaba
•	Benedek László 
•	Dr. Lakatos Ákos
•	Ducsi Sándor
•	Kardos Tamás
•	Kiss Benjámin Tibor

•	Kiss Gergő
•	Kneifel Csilla Noémi
•	Lovas-Kiss Gábor
•	Lukács Tibor
•	Mészáros Péter

•	Molnár István
•	Pék Zsolt
•	Szigeti Soma
•	Tóth Viktória Edina
•	Zvolenszki László

Műszaki menedzser szak
•	Bőr János
•	Csüllög Mihály
•	Dajka-Molnár Anna 

Kornélia

•	Fejér Zoltán
•	Forgács Róbert László
•	István Máté
•	Juhász Magdolna Márta

•	Kerékgyártó Béla
•	Nagy Antal
•	Szabó Zoltán

Településmérnöki szak
•	Bodnár Balázs
•	Györfi Éva
•	Jakab István

•	Kelemen Ágota
•	Major Orsolya
•	Patkó Gergely András

•	Szabó Ágnes
•	Sztányi Róbert
•	Sztupa András Zsolt

Kredit
Építészmérnöki szak

•	Fekete Anikó

Szakmérnöki
Lean szakirányú továbbképzési szak

•	Ács Gergő
•	Alexa Judit
•	Árva Tamás
•	Bobor Roland

•	Borák Balázs Sándor
•	Böjthe Zsolt Gábor
•	Börcsökné Varga Marietta
•	Brezniczki Tímea

•	Budayné Juhász Nikoletta 
Bernadett

•	Demjén Zsolt
•	Dora Szabina

•	Dr. Bittner Beáta
•	dr. Hudivók Zoltán
•	Dr. Tóth János
•	Dr. Villányi Réka Edit
•	Ekler Donát
•	Galambos Tímea
•	Galambvári Orsolya
•	Gazsó Ákos
•	Hegedüs Péter Tamás
•	Hudák Károly
•	Jenei László
•	Jóna Antal
•	Juhász Ferenc
•	Kanyó Csaba
•	Kelemen László
•	Király Lajos

•	Kiss Ferenc
•	Kiss Nóra
•	Korcsok Katalin
•	Kormány Katalin
•	Koroknai Dóra
•	Kósa Zsuzsanna
•	Kovács Enikő
•	Kovács Krisztián Balázs
•	Kukta István
•	Kun Zoltán 
•	Madár Petra
•	Martonosi András Ferenc
•	Miklós István Lajos
•	Mongyik Dávid
•	Montvai Tamás

•	Murvai Imre
•	Nagy Tamás Zoltánné
•	Papp Róbert
•	Perge Attila
•	Révész László
•	Somogyi Barbara
•	Svantner Ádám
•	Szakál Szilvia Lilla
•	Szemán András
•	Szolnoki Bálint
•	Tóth Ilona
•	Tóth Péter
•	Turi Gábor
•	Üveges Gergely
•	Vaszkó Imre

Minőségirányítási szakirányú továbbképzési szak
•	Angyal Ádám Lóránt
•	Balázsi Lajos
•	Balogh Attila József
•	Balogh Gergő
•	Barta Béla
•	Besenyei Dávid
•	Boros Judit
•	Börcsökné Varga Marietta
•	Buzás Norbert
•	Czégény Petra
•	Czibere Beáta
•	Csicsekné Pocsai Kinga
•	Csige Zsolt
•	Daragóné Veres Anita

•	Fábián Zoltán
•	Farkas Péter
•	Fehérvári Netta
•	Fekete Csaba
•	Fodor-Harangi Anikó
•	Galambvári Orsolya
•	Gazsó Ákos
•	Gyarmati Annamária
•	Hajdu Fanni Renáta
•	Homonnai Róbert János
•	Kiss Beáta
•	Kiss György Attila
•	Kósa Zsuzsanna
•	Mészáros Péter Balázs

•	Mongyik Dávid
•	Papp Norbert
•	Petrománné Lipcsei 

Szilvia
•	Prjevara Viktor
•	Rácz Krisztián János
•	Silye Gábor
•	Szabó Tamás
•	Szarvas József
•	Varga Adrienn
•	Vas Viktor
•	Vinkler Diana Mária

Műszaki környezeti szakmérnök szak
•	Auerné Bodnár Judit
•	Demeter György
•	Fekete Tamás
•	Füredi Gábor

•	Komlóssy Eszter
•	Lencsés Péter
•	Leskó László
•	Molnár Szabolcs

•	Nagy Tamás Zoltánné
•	Polgár Tamás

Városenergetikai szakmérnök szak
•	Gyarmati Tibor Ferenc
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Népegészségügyi Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

•	Bagin Barbara
•	Bakai Rita
•	Bócz Tímea
•	Bujdosó Orsolya
•	Csige Henrietta
•	D. Szűcs Viktória
•	Darab Ferenc
•	Fehér Sándor
•	Führer Mária
•	Galvácsi Hajnalka
•	Győri Emese
•	Hevesi Kitti

•	Juhász Renáta
•	Káplár Edina
•	Keresztes Eszter
•	Kis Gyöngyi
•	Knopf Pamela Judit
•	Kokas Evelin
•	Kónya Mariann
•	Kovács Attila
•	Kovács Evelin
•	Máté Renáta
•	Molnár Csilla
•	Rab Anita

•	Rékási Andrea
•	Rózsa Csilla
•	Szónok Csilla
•	Tácej Lilla
•	Tóth Adrienn Kitti
•	Tóth Alexandra
•	Tóth Ildikó
•	Váradi Alexandra
•	Varga Nándor József
•	Vida Henrietta Réka
•	Vrancsik Zsófia Rozália

Ápolás és betegellátás alapszak Gyógytornász szakirány
•	Ács Alexandra
•	Balaton Tamara
•	Bári Szilvia
•	Bekényi Bernadett
•	Dávid Adrienn
•	Deák Eszter
•	Debity Boglárka
•	Debreczeni Ildikó
•	Erdei Ildikó Alexandra
•	Erdős Anett
•	Eszlári Bella
•	Facsar Bella
•	Fógel Lívia
•	Gonda Gabriella
•	Greskovits Zsanett
•	Gyarmati Norbert

•	Halász Nóra
•	Harsányi Orsolya
•	Humenyik Szandra
•	Kabai Fruzsina
•	Karácson Bernadett
•	Karasz Tímea
•	Király Edit
•	Kiss Rita
•	Kovács Dóra
•	Králik Anna
•	Kulcsár Antónia
•	Leitner Sára
•	Lévai Etelka
•	Lónárt Beáta
•	Losonczi Alíz
•	Lovász Edina

•	Magyar Zsanett
•	Mikoly Dóra
•	Németh Dóra
•	Nyerges Tibor
•	Prontvai Nándor
•	Sas Fruzsina
•	Szabadi Mária
•	Szabó Gréta
•	Szabó Mónika
•	Szivák Virág
•	Szőke Katalin
•	Tóth Orsolya
•	Varga Krisztina
•	Varga Réka
•	Végh Nikola Fruzsina
•	Veres Petra

BSc in Physiotherapy
•	Anyakie Rosephine 

Amarachukwu
•	Noorsadeghi Seyed 

Hamed

Mesterképzés
Egészségpszichológia

•	Balajthy Dániel
•	Burgony Lilla
•	Czók Dorottya
•	Eszenyei Zsuzsanna 

Gyöngy

•	Ferenczi Ramóna
•	Jósvai Edit
•	Kaszás Adrienn
•	Kató Szabolcs
•	Mihálycsik Barbara

•	Nagyidai Zsuzsanna
•	Németh Éva
•	Rácz Anna Eszter

MSc in Public Health
•	Chen Joy Doom •	Yua Wandoo Judith

Levelező tagozat
Mesterképzés

Népegészségügyi szak

•	Balogh Gábor
•	Firnsztál Gabriella

•	Gáll Tibor
•	Kerezsi Katalin

•	Nagy-Kállai Emese
•	Siti Zsuzsanna

Egészségügyi menedzser szak
•	Dr. Csanádi Zoltán
•	Dr. Dienes Csaba
•	Dr. Flaskó Tibor
•	Dr. Furka Andrea
•	Dr. Németh Norbert

•	Dr. Pápai György
•	Dr. Póka Róbert
•	Dr. Suba László
•	Dr. Szilasi Mária
•	Dr. Szokol Miklós

•	Forgó Ildikó
•	Gál Mária
•	Gonda Zoltán
•	Papp Judit

Egészségpolitika tervezés és finanszírozás szak
•	Dr. Imréné Óbert 

Nikoletta
•	Ilyés György

•	Pálóczi Nikolett
•	Pogácsás Ildikó

•	Turjányi Orsolya

Egészségpszichológia szak
•	Bodnár-Laczkó Edina
•	Hrenkó Marianna 

Erzsébet

•	Molnár-Demeter Beatrix
•	Ráczné Hamerszki Judit 

Lívia

•	Vass Erika

Komplex rehabilitáció szak
•	Balla Orsolya
•	Czina Krisztina
•	Farkasné Majnik Lilla 

Mária

•	Hegyesi Viktória
•	Kiss Tamás
•	Kósik Ildikó
•	Nagy Gabriella

•	Pádár Alexandra
•	Sapszon Ildikó
•	Szilágyiné Lakatos Tünde
•	Tar Lívia
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Természettudományi és Technológiai Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
Biológia 

•	Abonyi Tünde
•	Adácsi Cintia
•	Aranyos Anita
•	Aszalós Zsuzsa
•	Bagi Anikó
•	Balla Borbála
•	Bárány Alexandra
•	Boros Hédi
•	Bozó Krisztián Tibor
•	Czakó Emese
•	Csőke Ádám
•	Dancsi Ádám
•	Deák Sára
•	Farkas Vivien
•	Fehérvári Nóra
•	Fekete Judit
•	Fekete Réka
•	Fige Éva
•	Fillér Csaba
•	Gabnai Dóra
•	Gál Viktória Ágnes
•	Görgei Márton Dávid
•	Guti Eliza
•	Hajnal Benjámin
•	Hancsovszki Renáta
•	Hanyicska Martin
•	Horváth Enikő
•	Juhász Balázs
•	Kánya Klaudia

•	Kelemen Fruzsina
•	Kiss János
•	Kocsis Viktória Katalin
•	Kovács Áron Botond
•	Kovács Ramóna
•	Kovács Zoltán
•	Kozma Noémi
•	Lénárt Kinga
•	Lukács Áron
•	Majoros Viktória
•	Mák Szabolcs
•	Mancsiczky Sára Orsolya
•	Markos Andrea
•	Miczi Márió
•	Miklós Máté
•	Mizsei Edvárd
•	Molnár Gábor
•	Mucza Orsolya
•	Murguly Mátyás
•	Nagy Nikolett
•	Nagy Renáta
•	Nemes Olívia
•	Nyeső Cintia
•	Orosz Edina
•	Ősz Krisztina
•	Pabar Sándor Attila
•	Papp Anita
•	Papp Csaba
•	Papp Eszter

•	Potencsik Anita
•	Racskó Márk
•	Rákosi Annamária
•	Rapcsák Fanni
•	Sebestyén Flóra Zsuzsa
•	Somogyi Orsolya
•	Süveges Kristóf
•	Szabó Alexandra
•	Szabó Anita
•	Szabó Enikő
•	Szabó Evelin
•	Szabó Henrietta
•	Szécsy Dóra
•	Szemrák Alexandra
•	Szilágyi Nikolett
•	Szinai Mihály
•	Szoboszlai Beatrix
•	Szücs Krisztina
•	Takács Bernadett
•	Takács Fanni
•	Tárkányi Borbála
•	Tatár Gabriella
•	Tóth Dániel Tamás
•	Tóth Fruzsina
•	Tóth Judit Beáta
•	Türk Adrienn
•	Ujlaki Rita
•	Vladár Anita
•	Zara Bernadett

Biomérnök
•	Almási Réka
•	Áncsán Flóra Mariann
•	Anga Csilla
•	Balogh Vivien

•	Belovecz Katalin
•	Bujáki Boglárka
•	Czene Bernadett
•	Dályai Lívia

•	Dézsi Annamária
•	Elek Alexandra
•	Fejes Balázs
•	Fülöp Katalin Boglárka

Chemical engineering
•	Abba Mela Matogor
•	Bartels Barima Osei Yaw
•	Doualla Manga Yannick 

Valery

•	Mijinyawa Abubakar 
Sadiq

•	Nanyombi Patricia

Fizika
•	Bodnár Eszter
•	Gáldi Ádám
•	Gulyás Szilvia
•	Hagymási Péter Sebastián
•	Kari Csaba Gyula

•	Kerékgyártó Roland
•	Nagy Ádám
•	Nagy Anett
•	Németh Levente

•	Orosz István
•	Pák Nóra
•	Rutka Péter
•	Szegedi Tibor Norbert

Földrajz
•	Agárdi Péter
•	Antal Tímea
•	Baczur Tamás
•	Bacsó Kinga
•	Bacsó Máté
•	Balázs Tünde
•	Bánszki Mónika
•	Beregi Viktória
•	Bor Boglárka
•	Buzsik Beáta
•	Csonka Gábor
•	Csordás Sándor
•	Farkas Bertalan

•	Gáspár Viktor
•	Gerzsenyi Andor Zsolt
•	Halmai Márton
•	Hegedüs Anett
•	Horváth Edina
•	Jakab Dávid
•	Kanyok Gergő
•	Katona Dániel
•	Kerekes Henriett Katalin
•	Kereszturi Gábor
•	Kiss Balázs
•	Kiss Emőke
•	Kiss Judit

•	Kiss Péter Pál
•	Koczka Csaba
•	Kovács Gergő
•	Lesovics Vivien
•	Magos Róbert
•	Márkus Márton
•	Mosdóczi Gergő
•	Németh Gábor
•	Orbán Nóra
•	Pál Réka
•	Pálóczi Attila
•	Papp Anita
•	Repa Richárd

•	Horváth Imola
•	Imre Alexandra
•	Kálnási Béla Zsolt
•	Kaskötő Péter Dávid
•	Kiss Alexandra
•	Kormos Vivien
•	Kovács Ádám Adrián
•	Kovács Anett
•	Lipták Noémi Csilla

•	Mezősi Anikó
•	Molnár Zsófia
•	Nagy Vivien
•	Németh Nóra
•	Pilling Dóra
•	Puhola Brigitta
•	Rácz Péter
•	Sallós Dorottya
•	Szabó Fruzsina

•	Szabó Zsuzsa
•	Szanics Bence
•	Szathmári Ibolya
•	Szilágyi Szabina
•	Timári Nóra
•	Tóth Anita
•	Tóth Gréta
•	Zónai Roland

Electrical Engineering
•	Akbay Yusuf Can
•	Aldosari Mohammed 

Thuwaini m

•	Alhowsawi Mohammed 
Abdulrhman

•	Gulcimen Serdar

•	Okorie Michael Rock
•	Usoro Ime Brendan
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Kémia
•	Arany József
•	Balázs Péter
•	Beeri Debóra
•	Bunda Szilvia
•	Csarnai Hajnalka
•	Debreceni Gabriella
•	Diczházi Márk
•	Diószegi Nóra Barbara
•	Fellegi Flóra
•	Gulácsik Henrietta
•	Hámori Csaba
•	Hamza Anett
•	Hegedüs Dávid
•	Jóvér Levente Dénes

•	Kacsir István
•	Kovács Henrietta
•	Kozák Viktória
•	Kungazda Béla Ádám
•	Laskai Alíz
•	Makrai Andrea
•	Marczin Anita
•	Nagy Brigitta
•	Nagy Marcell
•	Nagy Sándor
•	Nagy Tamás Milán
•	Najóczki Ferenc
•	Pinke Diána Dorottya
•	Siroki Edina

•	Sütő Attila
•	Szabados Anna
•	Szabó Gergely
•	Szabó Katalin
•	Szántó János
•	Szarvas Edit
•	Székely Enikő
•	Szőnyi Sándor
•	Szűcs Péter
•	Tóth Ida
•	Váradi Dániel
•	Zabiák Patrik

Környezettan
•	Bereczki István
•	Berényi Mónika
•	Bogár Fruzsina
•	Buda Áron
•	Combi Zsolt Sándor
•	Deli Brigitta
•	Erdei Csenge
•	Herman Petra
•	Karap Laura

•	Katona István
•	Kozák Éva
•	Kreszin Krisztina
•	Kunsági Nikoletta
•	Molnár Marianna
•	Molnár Vanda Éva
•	Molnár Viktor
•	Nagy Nikolett

•	Szabó Ákos
•	Szabó Éva
•	Szabó János
•	Szondi Attila
•	Tiszai Andrea
•	Tóth Kitti
•	Törős Gréta
•	Urbánkó Anna Nóra

Matematika
•	Badár Gyöngyi
•	Bezzeg Dávid
•	Bulyovszky Balázs
•	Debrey Fruzsina
•	Dudás Ádám
•	Görcsös Ivett
•	Hajdú Sándor Bálint
•	Halász Gergő

•	Juhász Árpád
•	Kapusi Judit
•	Lucskai Gábor
•	Lukács Amelita
•	Nagy Andrea
•	Papik Judit
•	Pásztor István
•	Rajtik Nóra Ágnes

•	Rajtik Zsófia Anna
•	Remete László
•	Szabó Erwin
•	Szabó Gréta
•	Szabó Patrícia
•	Szabó Réka
•	Szák-Kocsis Csilla

Vegyészmérnök
•	Ballók Renáta
•	Barkó Zsolt
•	Bartos András
•	Bedő Lilla
•	Bihari Tamás
•	Bodó Béla
•	Csabai Attila Zoltán
•	Csótai Bence
•	Fábián Ádám
•	Faragó Dávid
•	Ferenczi Attila
•	Ficsór Lívia
•	Fleischer-Radu Éva
•	Gódor Ákos
•	Gulyás Réka
•	Hajduk Zsófia
•	Heim Anette
•	Horváth Réka
•	Huszenicza Gyöngyi
•	Kárász Beáta
•	Kisbenedek Lilla

•	Kiss Dóra
•	Kiss Zsigmond
•	Konyhás Vivien
•	Korcsmáros Dóra
•	Kovács Róbert
•	Krajnyák Gergő
•	Lipóczki Virág
•	Lorentsik Sándor
•	Malatinszky Bence
•	Matolcsi Anita
•	Mento Gábor
•	Mezei Gábor
•	Molnár Boglárka
•	Nagy Bence
•	Nagy Oleszja
•	Nagy Zsófia
•	Navradi Nóra
•	Nehéz Norbert
•	Orosz Dóra
•	Papp Tibor László
•	Pethő Klára

•	Pósán Adrienn
•	Radnóti Enikő
•	Rávai Péter
•	Rebenku Roland
•	Soltész Ádám
•	Süvöltős Kitti
•	Szakács Andrea
•	Szalai Judit
•	Szatmári János Miklós
•	Szikszai Róbert
•	Szima Balázs Sándor
•	Szöllősi Anita Orsolya
•	Takács Gergely
•	Tóth Tamás
•	Tugya Zoltán
•	Varga Dániel Szilárd
•	Varga Viktória
•	Veres Dávid
•	Vida Péter
•	Visnyei Olivér

Villamosmérnök
•	Bagdi Zsolt
•	Balatoni Máté Péter
•	Balázs Dániel
•	Bólyi Róbert
•	Briz Ádám
•	Buri Zsolt

•	Csorvási Sándor
•	Dénes Gábor
•	Diós Dávid Gergely
•	Gál Krisztián Csaba
•	Halasi Ákos
•	Hörömpöli Balázs

•	Huszár Zsolt
•	Jánvári Gergő
•	Jármi Gergely
•	Juhász László
•	Kállai Zsolt Ádám
•	Kolb István

Földtudományi
•	Bényei Bálint János
•	Bódi Annamária
•	Bodnár Xénia
•	Bubán Szabolcs
•	Csomortáni László
•	Décsei Kitti
•	Éles Anett
•	Fejes Lilian
•	Fűzéri Dániel
•	Hajdú-Toldi Anita

•	Halyag Nóra
•	Horváth Ágnes
•	Hugyik Gergő
•	Ignáth Márk Olivér
•	Kárpáti Lilla
•	Kovács Réka Lilla
•	Ládi Eszter
•	Lipusz Norbert
•	Mezei Tünde
•	Mokriová Orsolya

•	Molnár Kitti
•	Nagy Máté
•	Ondok Lilla
•	Pirigyi András
•	Sas József
•	Támcsu Richárd
•	Varga János
•	Zakkar Gabriella

•	Sarkadi László
•	Szabó Dávid
•	Szabó Éva

•	Széplaki Dóra
•	Szoták Mihály Ádám
•	Vadas Erik

•	Varga Dávid
•	Varga Sándor
•	Verdes Máté Milán
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Mesterképzés
Alkalmazott matematikus

•	Molnár Noémi •	Rácz Gabriella •	Varga Zsuzsanna

Anyagtudomány
•	Kovács Eszter Mária

Biológus
•	Bravics Dénes
•	Fontos Gábor
•	Katona Gergely
•	Kelemen Balázs
•	Kiss Johanna
•	Kövér Vanda

•	Lovas-Kiss Ádám
•	Magyar János
•	Nagy Edina
•	Rádai Zoltán
•	Rosa Márta Erzsébet

•	Somogyi Zoltán
•	Szabó Judit
•	Szűcs Mónika
•	Tóth Zsófia
•	Váradi Alex

Biomérnök
•	Balogh Brigitta
•	Bereznyák Szilvia
•	Birtók Emese
•	Fekete Judit Éva
•	Hadadi László
•	Harangi Fanni
•	Hepp Pál
•	Jenei Beáta

•	Kovács Gergő
•	Kökényesi Antal
•	László Nikolett
•	Mészáros Dávid
•	Mészáros Gyöngyi
•	Nagy István
•	Nagy Nikolett
•	Nagy Nikolett

•	Perjéssy Judit
•	Pilling Márk
•	Podráczki Fanni
•	Rácz Viktória
•	Szesztai Ágnes
•	Vad Péter

•	Lőrincz Dániel
•	Madai István
•	Magyar Gábor
•	Májer Gábor
•	Majnik Zoltán
•	Máté József
•	Nagy Antal
•	Nagy Attila Vilmos

•	Nagy Tibor
•	Németh Zoltán
•	Pálocska Máté
•	Pápai Sándor
•	Papp Ádám
•	Simon Roland
•	Soróczki László
•	Szender Balázs

•	Tarcsa Máté Zsolt
•	Tari Ádám
•	Terebesi Csaba Tamás
•	Tóth Gábor
•	Varga Krisztián
•	Varga Sándor
•	Varga Zoltán
•	Vigh Balázs

Biotechnológia
•	Ambrus Viktor Attila
•	Anton Fruzsina
•	Arató Viktória Zsófia
•	Bakos Zsuzsanna Éva
•	Bognár Kitti

•	Csuth Tamás Imre
•	Duró Norbert Ádám
•	Garlati Bettina Szabrina
•	Geda Orsolya
•	Hepp Anna

•	Keresztúri Kata
•	Klusóczki Ágnes
•	Kovács Bence
•	Kovács Nikoletta
•	Lukács Andrea

•	Oláh Nikolett
•	Pataki Zoltán János
•	Ujvárosi Andrea 

Zsuzsanna

•	Vámosi Vivien Cintia
•	Varga Tamás

•	Záhonyi Dóra
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Fizikus
•	Holló Tamás •	Kiss János •	Péli Zoltán

Geográfus
•	Ács Imre
•	Bálega Emese Mária
•	Bauernfeind Bence Béla
•	Bódi Dániel
•	Csépke László
•	Faragó Enikő
•	Fazekas Anett

•	Gliba Roland Sándor
•	Gulyás Tímea
•	Jakab Loránt
•	Kállai Dóra Ibolya
•	Karsai István
•	Kelemen Dávid
•	Kislászló Zsuzsa

•	Kondrát Tibor
•	Kozák Magdolna
•	Körmöndi Barnabás
•	Pólin Lénárd
•	Róna Gergely
•	Salya Nóra
•	Szilágyi Ágota

Hidrobiológus
•	Benei Nóra Laura
•	Berta Csaba
•	Czövek Lilla Judit

•	Dajka Viktor Zoltán
•	Demeter Cintia
•	Gonda Csilla

•	Nagy Csaba
•	Senánszky Vera
•	Tamás Viktor

Környezettudomány
•	Brinza Beáta
•	Papp Enikő Ivett

•	Poós Bianka
•	Sonkoly Nikolett

•	Száraz Dóra
•	Tőzsér Dávid

Tanári mesterszak
•	Bánóczki Krisztina
•	Jász Erzsébet
•	Kókai Henriett

•	Lőrintz Levente
•	Luci Andrea
•	Malmos Edina

•	Oláh Péter
•	Szakál Péter
•	Szepesváry Csaba

Vegyész
•	Balogh Ágnes
•	Bátori Beatrix
•	Bogdándi Virág
•	Czibere Beáta
•	Demeter Katalin
•	Derzsi Nóra Judit
•	Farkas Edit
•	Gyöngyösi Tamás
•	Horváth Renáta

•	József János
•	Károlyi Anikó
•	Kecskeméti Ádám
•	Király Judit Mária
•	Király Sándor Balázs
•	Kiss Norbert
•	Kiss Virág
•	Koppány Csenge Dóra
•	Kozma Brigitta

•	Kricsfalusi Nikoletta
•	Lakatos Éva
•	Mezei Roland
•	Molnár Enikő
•	Nagy Péter
•	Németh Fruzsina
•	Papp Ildikó
•	Péter Adrienn
•	Pócs Rita
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Egyetemi képzés
Biológia tanár

•	Hadzsi Hajnalka

Biológia tanár-földrajz tanár
•	Jankuly Viktória •	Tóth Gabriella

Biológia tanár-környezettan
•	Gorzsás Richárd •	Kerekes Angéla

Biológus
•	Dálnoki László
•	Kupai Dávid Elek

•	Szarka Melinda •	Szkupi Rita

•	Raics Mária
•	Szabó Mária
•	Szatmári Enikő
•	Székely Bernadett

•	Szemán Márta
•	Szeregnyi Viktória Anita
•	Szilágyi Anett
•	Szoboszlai Alexandra

•	Szunyog Györgyi
•	Vinkler Helga

Fizika tanár 
•	Ambrus Erika

Fizikus
•	Huszthy Csaba

Földrajz tanár-környezettan
•	Kovács Mária

Geográfus
•	Kálmán Bálint •	Molnár Nikoletta •	Szabó Ádám József

Informatikus-fizika
•	Balogh Miklós

Környezettan
•	Hadzsi Hajnalka

Környezettudomány
•	Juhász Péter •	Nyári Péter •	Orsovszki Judit

Matematika tanár
•	Szpodnyi Marianna

Matematikus
•	Léstár Adrienn

Szakirányú továbbképzés
Angol-magyar természettudományi szakfordító

•	Dr. Kurucz Vivien
•	Gencsi-Nagy Panna
•	Kálmán Patrícia
•	Lehoczki Gábor

•	Mátyásné Ábrók Barbara
•	Molnár Enikő
•	Neményi Zsolt
•	Radics Tamás

•	Sári Katalin
•	Szarvas Tímea
•	Ungvári Katinka
•	Vojtkó Anna

Levelező
Alapképzés

Vegyészmérnök
•	Boros Mihály
•	Gruber Andrea

•	Kiss-Bányi József
•	Teslér Zoltán

•	Varga-Bihari Zsuzsa Edit

Vegyészmérnök
•	Biró Gábor •	Varró Károly

Német-magyar természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés
•	Mester Tamás

Villamosmérnök
•	Béres Zsolt
•	Bohács Attila
•	Csiszár Csaba
•	Jekli Csaba

•	Kincses Tamás Ferenc
•	Kócsi György
•	Lakatos Balázs

•	Müller Gábor
•	Nagy Róbert
•	Vámos Krisztián

Villamosmérnök 8 félév
•	Kovács Krisztián •	Nagy Barna László •	Oláh Béla

Mesterképzés
Biológiatanár

•	Tiliczky Andrea

Matematika tanár
•	Asszonyné Galambos 

Katalin Anett
•	Kiss István János

Tanári mesterszak
•	Agárdi Sándor
•	Bécsi Zoltán
•	Dr. Kovács János

•	Elek Judit Éva
•	Fejes Judit Éva
•	Gyarmati Krisztina

•	Jancsó Andrea
•	Kati Imre
•	Kati Sára
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Vegyész 
•	Bóka Attila

Szakirányú továbbképzés
Alkalmazott geoinformatikus

•	Asztalos Gábor
•	Chrabák Péter
•	Csontos Tünde
•	Horváth Ferenc
•	Horváthné Szeregnyi 

Zsuzsanna

•	Jakubová Zuzana
•	Kőhalmi Fruzsina
•	Kürti Áron
•	Orbán Balázs
•	Orosz Attila Csaba

•	Plásztán József Zsolt
•	Pogány Viktor
•	Samu Levente
•	Tajti Tibor
•	Varga Tamás

Megújuló energetikai szakirányú továbbképzési szak
•	Schattmann Ádám •	Székely Béla

Pedagógus szakvizsga
•	Bárány Zsolt Béla
•	Bernát Zsolt
•	Horváth Józsefné

•	Papp-Soós Andrea
•	Pásztor Ferencné
•	Pusztai Sándor

•	Szováti Éva

•	Kiss Hajnalka
•	Kiss István János
•	Kópisné Nagy Mária
•	Lakatosné Vértesi Rita
•	Mészáros Márton
•	Nagy Jenő
•	Nagyné Mező Eszter 

Csilla

•	Pataki Lászlóné
•	Pinke Andrea
•	Poórné Aranyosi Amália
•	Pozsgai Lilla
•	Rakusz Enikő
•	Révészné Sajtos Judit
•	Szolnokné Szepessy Éva 

Dóra

•	Tiliczky Andrea
•	Tóthné Hajdu Ágota 

Zsuzsanna
•	Törő Lászlóné Piros 

Anikó

Egyetemi képzés
Környezettan

•	Adorján Balázs
•	Gombos János

•	Kerekes Ágnes Tímea
•	Szűcs Jenő

•	Varga Tibor

Megújuló energetikai szakirányú továbbképzési szak
•	Vass Zsoltné

Matematika tanár
•	Tóth Beatrix

Megújuló energetikai szakértő 
•	Szőllősi Attila

Távoktatás
Szakirányú továbbképzés

Környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó

•	Dr. Balogh Beáta
•	Görög Tímea
•	Gulyás Ferenc
•	Halász Adrienn
•	Kovács Zsuzsanna Tünde

•	László Csilla
•	Lelesz Judit Éva
•	Pappné Tóth Ágnes
•	Patonay Katalin
•	Perpék Mónika

•	Poós Bianka
•	Rubóczkiné Csépke 

Krisztina
•	Solcz Zsuzsanna
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Zeneművészeti Kar
Nappali tagozat

Alapképzés
alkotóművészet – zeneelmélet szak

•	Sebők György
alkotóművészet – zeneismeret 

•	Barasevich Márta

klasszikus ének előadóművész 
•	Antóni Norbert •	Kiss Diána •	Papp Renáta

klasszikus hangszeres előadóművész 
•	Bai Barbara
•	Banai Szimonetta
•	Barna Alexandra 

Szultána
•	Donkó Péter Bence
•	Fedinec Miroszláva
•	Gulyás Dóra Eszter

•	Gyugos Tamás
•	Hámori Áron
•	Jobbágy Bianka
•	Korsós András
•	Makara Krisztina
•	Molnár Enikő Erzsébet
•	Papp Rita

•	Svéd Fanni Virág
•	Szegeczki Edina
•	Szi-Miklós Zsanett
•	Szirmai Jenő
•	Tóth Anita
•	Vörös Gergő

zenekar és kórusvezető előadóművész 
•	Orbán Janka Julianna

Mesterképzés
okleveles énektanár 

•	Fekete Katalin

okleveles fúvószenekari karnagy 
•	Mergl Róbert

okleveles hangszerművész 
•	Farkas Szilvia
•	Fekete Melinda Zsófia

•	Hodozsó Norbert
•	Szalai Tamás

•	Tóth Eszter

okleveles hangszertanár 
•	Bagoly László
•	Berényi Luca
•	Bruda Jenő Zoltán
•	Budai Dezső Lehel
•	Deákné Ella Beatrix
•	Faragó Szilárd

•	Gábor Erzsébet
•	Göndöcz Viktor
•	Halász Illés Árpád
•	Kozma Ádám
•	Németi Erzsébet

•	Riskó Zsuzsanna
•	Szabó Miklós
•	Tarpai Mónika Emese
•	Tóth Bertalan
•	Tóth Renáta

A Debreceni Egyetem oklevelet szerzett hallgatói

okleveles opera-énekművész 
•	Janovicz Zsófia

okleveles zeneismeret-tanár – okleveles ének-zene tanár 
•	Arany Judit

okleveles zeneművésztanár 
•	Fekete Melinda Zsófia •	Tóth Eszter

okleveles zeneművész-tanár
•	Farkas Szilvia

Levelező tagozat
Alapképzés

klasszikus hangszeres előadóművész 

•	Bagoly Dávid László

Mesterképzés
okleveles hangszertanár 

•	Nagy Dávid •	Szamosközi Gergő

okleveles zeneismeret tanár 
•	Nagy-Szabó Kornélia 

Mária
•	Sváb Zsófia Éva

Szakirányú
Klasszikus hangszer előadóművész

•	Ábrahám Éva
•	Klausz Adrienn

•	Pintér Borbála Judit
•	Szilágyi-Kondor Zsuzsa

•	Szilvási Zsolt
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Az elmúlt tanév főbb eseményei képekben

Jubileumi tanévnyitó ünnepség a Nagytemplomban
2014. 09. 07.
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Jubileumi tanév-
nyitó ünnepség a 

Nagytemplomban
2014. 09. 07.

Orbán Viktor 
miniszterelnök

Fekete Károly, a 
Debreceni Református 
Hittudományi 
Egyetem rektora

Szilvássy Zoltán, 
a Debreceni 

Egyetem rektora
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Jubileumi tanév-
nyitó ünnepség a 
Nagytemplomban
2014. 09. 07.

Vezetői 
kinevezések 

átadása
2014. 07. 03.

A finn nagykövet 
látogatása

2014. 07. 01.

Az Informatikai 
Kar szerződés-
aláírása
2014. 07. 02.

Körösparti Péter,
a Debreceni Egyetem 
HÖK elnöke

Kósa Lajos, 
Debrecen város 

polgármestere
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Ifjú Zeneművészek 
nemzetközi Nyári 

akadémiája 
2014. 07. 18.

A kazah delegáció 
fogadása

2014. 07. 04.

A vietnámi 
delegáció 
látogatása az 
egyetemen
2014. 07. 16.

Habsburg 
György a Nyári 
Egyetemen
2014. 07. 21.

Nyári Egyetem 
megnyitója

2014. 07. 21.

A Debreceni Egyetem
a Campus Fesztiválon
2014. 07. 24.
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Ponthúzás 
a Campus 
Fesztiválon
2014. 07. 24.

Palkovics László felsőok-
tatási államtitkár láto-

gatása az egyetemen
2014. 08. 14.

Farmer Expo
2014. 08. 19.

Virágkarnevál
 2014. 08. 20.
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Lovász László 
MTA elnök láto-

gatása a
Napfizikai Obszer-

vatóriumban
2014. 08. 26.

10 éves az 
Informatikai 
Kar, konferencia-
megnyitó
2014. 08. 27.

ESPMH kon-
ferencia a Nép-

egészségügyi Kar 
szervezésében

2014. 08. 27.

Szándéknyilat-
kozat aláírása 
Tasó László 
államtitkár úrral
2014. 08. 27.

Gólyatábor 
a Debreceni 
Egyetemen

2014. 08. 29.
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ÁOK jubileumi 
diplomaosztó

2014. 09. 06.

MÉK jubileumi 
diplomaosztó
2014. 09. 05.

Tanévnyitó jubi-
leumi diploma-
osztó a ZK-n
2014. 09. 08.

A Debreceni 
Egyetem kiváló 

sportolóinak 
köszöntése

2014. 09. 16.

A Hallgatói 
Kapcsolatok és 
Szolgáltatások 

Központ új 
ügyfélszolgálati 

irodájának 
átadása

2014. 09. 19.

Az orosz 
delegáció 
fogadása
2014. 09. 16.
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Indiai delegáció 
látogatása 

2014. 09. 24.

Kutatók éjszakája
2014. 09. 26.

A 100 éves BTK 
kiállítása Hagyomány 
és megújulás címmel
2014. 10. 07.

Mérnöki Kamara 
Diplomadíj átadása

2014. 10. 07.

A 100 éves BTK 
ünnepi tanácsülése
2014. 10. 08.
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Új recortan atlétikai 
pálya és a felújított 

műfüves futballpálya 
átadó ünnepsége

2014. 10. 09.

Jubileumi 
diplomaosztó, 
BTK
2014. 10. 12.

A 100 éves BTK 
ünnepi tanácsülése
2014. 10. 08.

Jubileumi 
diplomaosztó, 

TTK
2014. 10. 12.

Külügyi Börze
2014. 10. 14.

Tésztahíd-építő 
verseny

2014. 10. 14.
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A Hong Kong 
Polytechnic 

Egyetem 
vezetésének 
látogatása 

egyetemünkön
2014. 10. 17.

Informatikai 
Szakmai Napok
2014. 10. 20.

Szakmai nap a 
TTK-n

2014. 10. 21.

Együttműködési 
megállapodás alá-

írása a Thomas 
Jefferson Egye-

temmel
2014. 10. 28.

A Reimsi 
Egyetem 
delegációja 
2014. 10. 28.

Egészségdiplomáciai 
workshop a
Népegészségügyi Karon
2014. 10. 29.
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Interjú Bács 
Zoltánnal 
a kancellári 
kinevezése 
kapcsán
2014. 10. 31.

Együtt- 
működés HBM-i 

Kereskedelmi és 
Iparkamarával
2014. 11. 03.

Egyetemi tanári 
kinevezések 
átadása
2014. 11. 04.

Középiskolai 
Igazgatók és 

Osztályfőnökök 
Fóruma

2014. 11. 05.

Nyílt Nap
az MK-n
2014. 11. 05.

Stratégiai együttmű-
ködés aláírása a XIV. 

Országos Nevelés-
tudományi Konfe-

rencián 
2014. 11. 06.
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Az ÁJK centená-
riumi ünnepsége
2014. 11. 07.

Az ÁJK 100 évét 
bemutató kiállítás 

megnyitója
2014. 11. 06.

Dombormű 
avatása az 
ÁOK-án Szegedi 
Gyula akadé-
mikus emlékére 
2014. 11. 07.

Ilan Mor izraeli 
nagykövet 
fogadása
2014. 11. 11.

Romaügyi  
szervező 

specializáció 
képzés indítása a 

GYFK-n 
2014. 11. 07.



A Debreceni Egyetem évkönyve Az elmúlt tanév főbb eseményei képekbenA Debreceni Egyetem évkönyve

456 457

Atomspektro-
szkópiai szakmai 
nap a TTK-n 
2014. 11. 12.

25 éves a 
debreceni 
informatikus 
könyvtáros képzés, 
konferencia
2014. 11. 14.

Kiállítás a könyvtárban 
Az első világháború 

emlékezete az 
irodalomban, a 

művészetekben és 
a mindennapok 

kultúrájában címmel
2014. 11. 13.

Niclas Trouvé 
svéd nagykövet 
látogatása 
2014. 11. 14.

100 éves a 
földrajzoktatás 
az egyetemen, 

konferencia
2014. 11. 14.

DExpo
2014. 11. 19-20.
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DExpo
2014. 11. 19-20.

Debreceni 
Egyetemi Kupa 
Úszóverseny
2014. 11. 20.

Együttműködési 
megállapodás 

megkötése a Pekingi 
Egyetemmel

2014. 11. 20.
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A japán delegáció 
fogadása

2014. 11. 24.

Pályaválasztási, 
ismeretterjesztő 
rendezvény a 
Fórumban
2014. 11. 21.

Együttműködési 
megállapodás 
aláírása a 
Munkaügyi 
Központtal
2014. 11. 24.

Vasile Goldis 
Egyetem delegáci-
ójának fogadása
2014. 11. 25.

V. Egészség Expo
2014. 11. 25.

Doktorandusz 
konferencia

2014. 11. 28.
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Jótékonysági 
adomány átadása a

Gyermekhemato-
lógia-onkológia 

részére
2014. 11. 28.

Jövő internet 
kutatások - Demo 
szekció
2014. 11. 28.

Nemzetközi 
konferencia az 

ÁJK-n
2014. 11. 28.

Doktor- és 
díszdoktoravató 
ünnepség 
2014. 11. 29.

XII. 
Mentélhigiénés 

Egyetemi Napok
2014. 12. 01.

Együttműködési 
megállapodás 
aláírása a FAG 
Magyarország 
Kft.-vel
2014. 12. 02.
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Beiskolázási nyílt 
nap a MÉK-en
2014. 12. 09.

Adventi
Szenátusi ülés
2014. 12. 11.

Ipari partnerekkel 
való találkozó a 
TTK-n
2014. 12. 11.

A norvég 
nagykövet 
látogatása 

intézményünkben
2014. 12. 12.

K+F+I - 
Kerekasztal-

beszélgetés
2014. 12. 12.

Emléktábla 
avatása 
Rapcsák András 
akadémikus 
születésének 
100. évfordulója 
alkalmából
2014. 12. 12.
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Karácsonyi 
Ajándék Készítése
2014. 12. 16.

A jordán vendég 
fogadása

2014. 12. 15.

Debrecen Díj 
a Molekuláris 

Orvostudományért
2014. 12. 17.

M. S. Baghel 
professzor 

bemutatkozása
2014. 12. 18.

Új szuper- 
számítástech-
nikai létesítmény 
átadása a Kassai 
úti campuson
2014. 12. 18.

Nyílt nap a 
GTK-n

2015. 01. 09.
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Nyílt nap az 
MK-n

2015. 01. 14.

TTKarnevál
2015. 01. 21.

Országh László-
díjazottak

2015. 01. 29.

Beiskolázási, 
szülői fórum
2015. 02. 04.

Dékáni 
sajtóreggeli az 

EK 25 éves 
évfordulója 
alkalmából

2015. 02. 10.

Tanárképző Köz-
pontok Országos 
Fóruma
2015. 02. 13.
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Az indiai 
nagykövet és 

gyógyszeripari 
delegáció 

látogatása
2015. 02. 17.

Az amerikai 
nagykövet 
látogatása
2015. 02. 18.

Konferencia a 
TAO - sportágak 

sportgazdasági 
helyzetének áttekintése 

támogatói oldalról 
2015. 02. 19.

Ukrajna Ivano-
Frankivszki 
régiójából érkezett 
delegáció fogadása 
2015. 02. 19.

II. Műszaki 
Állásbörze
2015. 02. 24.

A szaúdi 
kulturális attasé 

látogatása a 
Debreceni 
Egyetemen

2015. 02. 20.
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Jyväskyläi Egye-
temmel közös 

doktori képzés 
szerződésének 

aláírása
2015. 03. 06.

Rendkívüli 
sajtótájékoztató 
az integrációról
2015. 02. 26.

Wiener 
Fotografien 
Walzer kiállítás 
megnyitója a 
könyvtárban
2015. 03. 09.

Dolgozói Fórum 
a Kenézy Gyula 

Kórház és 
Rendelőintézettel 

történő 
integrációról

 2015. 03. 10.

Éjféli koncert a 
Zeneművészeti 
Karon
2015. 03. 13.

Március 15-i 
megemlékezés

2015. 03. 13.
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A kazah rektor 
látogatása az 
intézményben
2015. 03. 25.

International 
Dinner

2015. 03. 24.

ÉPEN 
egészségnap a 
Főépületben

2015. 03. 25.

Medikus Kupa
2015. 03. 28.

Rendkívüli 
sajtótájékoztató 
a támogatott 
sportfejlesztésről
2015. 03. 25.

12. Informatikai 
Szakmai Napok
2015. 03. 30.
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A Tudás-Park 
konzorciumi 

megállapodás 
aláírása

2015. 04. 02.

Húsévti 
készülődés
2015. 03. 31.

Állásbörze és 
Karriernap az 
egyetemen
2015. 04. 22.

VII. 
nagytakarítás, 

önkéntes 
szemétszedés 

a Főépület 
környékén

2015. 04. 23.

A szlovén 
nagykövet 
látogatása
2015. 04. 23.

Egyetemi és 
főiskolai talárok 

ünnepélyes 
átadása

2015. 04. 23.
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DETEP konferencia
2015. 04. 24.

Food Day
2015. 04. 24.

Magyar-kínai 
együttműködés
a MÉK-en
2015. 05. 06.

Esélyegyenlőségi 
nap
2015. 05. 07.

Ájurvéda, a 
bizonyíték-alapú 

gyógyítási rendszer, 
Madhaw Singh Baghel 

előadása, Ájurvéda 
Tanszék vezetője

2015. 05. 07.
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Sárgulás
2015. 05. 08.

A Testnevelési 
Egyetemmel való 
együttműködés 
előkészítése, 
látogatás a 
DLA-n
2015. 05. 11.

Indonéz nagykövet 
és Sam Ratulangi 

Egyetem 
delegációjának 

látogatása, 
együttműködési 

szerződés aláírása
2015. 05. 24.

Alumni találkozó
2015. 05. 16.
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A Sporttudományi 
Oktató Központ 
alapkőletétele
2015. 05. 20.

KSH 
együttműködési 

megállapodás 
aláírása

2015. 05. 19.

Játékkal a 
világ körül - 
nemzetközi 

játékkonferencia 
a GYFK-n

2015. 05. 21.

VI. Térinforma-
tikai konferencia 
és szakkiállítás
2015. 05. 28.

Tudás-Park 
kialakítása 

Debrecenben
2015. 05. 27.

ÁJK új épületének 
ünnepélyes 
átadása
2015. 05. 22.
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Az Új Média-
kultúra Kreatív 
Műhely átadása

2015. 05. 29.

50 éves az MK
2015. 05. 29.

Családi nap 
- Iciri piciri 
Alumni Nap
2015. 05. 30.

25 éves a védőnői 
képzés - jubileumi 

ünnepség
2015. 06. 05.

A litván 
nagykövet 
látogatása
2015. 06. 05.

Science Café
2015. 06. 10.



A Debreceni Egyetem évkönyve Az elmúlt tanév főbb eseményei képekbenA Debreceni Egyetem évkönyve

486 487

Doktor- és 
díszdoktoravató 

ünnepség
2015. 06. 13.

Tudás-Park 
projekt nyitó 
rendezvénye
2015. 06. 15.

Tehetséges gyerekek 
felkarolása - workshop 

és kerekasztal-
beszélgetés

2015. 06. 15.

A Hárfázó nő 
szoboravató 
ünnepsége a 
Zeneművészeti 
Karon
2015. 06. 15.

Sikolya Kinga, 
a Köztársasági 
gyűrűs avatott
2015. 06. 13.
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ScanoMed 
Transzlációs 

Kutató Központ 
átadó ünnepsége

2015. 06. 19.

Az új szuper-
számítástechnikai 
létesítmény átadója
2015. 06. 17.

Jubileumi 
diplomaosztó, 
GYFK
2015. 06. 20.

Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások és képzések a 
versenyképes Debreceni Egyetemért - konferencia

2015. 06. 24.
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ÁOK Alumni 
Konferencia
2015. 06. 26.

Nagyerdei 
Víztorony 

átadási 
ünnepsége

2015. 06. 25.

ÁJK diplomaosztó

BTK diplomaosztó

ÁOK diplomaosztó
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EK diplomaosztó

FOK diplomaosztó

GTK diplomaosztó

GYFK diplomaosztó

GYTK diplomaosztó
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IK diplomaosztó

MÉK diplomaosztó

MK diplomaosztó

NK diplomaosztó
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TTK diplomaosztó

ZK diplomaosztó


