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Oktatási beszámoló 
2019/2020. tanév 

 
Hallgatói létszámok 

 

A hazai felsőoktatási intézményekbe a 2019/2020. tanév I. félévében 3649 fővel többen irat-

koztak be, mint az előző tanévben, összesen 285 110 fő, így 1,3%-kal emelkedett az országos 

hallgatói létszám. A Debreceni Egyetemen a 2019/20. tanév I. félévében az aktív hallgatói lét-

szám 28 593 volt, ami az előző tanév létszámához képest 6%-os emelkedést jelent. Az aktív és 

a passzív hallgatók együttes létszáma 30 940 volt, a passzív hallgatói létszám 13%-kal nőtt az 

előző tanévhez képest. A Debreceni Egyetem megtartotta népszerűségét, hallgatói adatait te-

kintve az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. 

 

A 2019/20. tanévben az államilag támogatott és az állami ösztöndíjas hallgatók együttes lét-

száma 5,1%-kal, a „fizetős” képzéseken tanulók összlétszáma 7,5%-kal nőtt. Az önköltséges 

finanszírozási forma bővülése a levelező munkarendű képzéseken és az angol nyelvű szakokon 

tanulók létszámnövekedésének következménye. 

 

 
A munkarend szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a nappali tagozatosok száma 

4,8%-kal nőtt az előző tanévi létszámhoz viszonyítva. A levelező tagozat jelentősebb mérték-

ben bővült, 10,7%-kal több hallgató tanult ebben a munkarendben. A nappali tagozat létszám-

aránya az összlétszámhoz viszonyítva 77,3%, a levelező tagozat 22,7 %. A 2019. évi júliusi 

felvételi eljárás végeredménye: 70,5% a nappali tagozatra és 29,5% a levelező tagozatra felvé-

telt nyertek aránya. 
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Évről évre jelentősen nő a külföldi hallgatók száma, különösen az angol nyelvű képzéseken. Az 

6297 külföldi hallgató 119 országból érkezett. Az ÁOK mellett jelentős a külföldi hallgatói 

létszám a TTK-n, az IK-n és a MK-n is. A 2019/20. tanévben 48 angol nyelvű szakon 4757 

külföldi hallgató tanult teljes idejű képzésben. Ebben a tanévben az indítási engedéllyel rendel-

kező angol nyelvű szakok száma 68.  

 

A bolognai képzési rendszer kiteljesedésével 2011-ig folyamatosan nőtt az alapképzési sza-

kokra járók száma. 2012-ben a trend megfordult, az alapképzéses létszám egyre csökkent. A 

2019/2020. tanév I. félévében az összhallgatói létszám növekedett és az alapképzési szinten 

ismét több hallgató tanult, 6,8%-kal többen vettek részt ebben a képzési formában. 

 

A mesterképzéses hallgatók száma a 2011-beli 3859-ről 2013-ban 3097-re mérséklődött. Több 

tanéven keresztül 3100 körüli létszám jellemezte ezt a képzési szintet. A 2019/2020. tanévben 

3200 fölé emelkedett a mesterszakon tanulók száma, 2,6%-os létszámnövekedés következett 

be. 

Az osztatlan képzések esetében a hallgatói létszám ismételten nőtt az osztatlan tanárképzések 

továbbra is sikeres felvételi eredményeinek következtében. 
 

2013 szeptemberében bevezetésre kerültek a felsőoktatási szakképzések, amely képzési forma 

az indulását követő második tanévben ért el számottevő sikert a beiskolázásban. A 2018/2019. 

tanévben sajnálatos módon visszaesett a szakképzési szakokon tanulók létszáma. 2019 őszétől 

jelentősen, 24%-kal emelkedett a felsőoktatási szakképzésben résztvevők száma. A szakirányú 

továbbképzésekre járók száma 1,8%-kal nőtt. 
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A Debreceni Egyetemen kiadott oklevelek száma 2013-ban 5690 volt, 2014-ben 8,4%-kal töb-

ben, 6167 fő kapta meg oklevelét. 2015-ben és 2016-ban csaknem 6000 fő szerzett oklevelet. 

2017-ben 4%-kal kevesebb oklevelet adhattunk ki, 5714 fő szerzett végzettséget. 2018-ban 

5511 fő, 2019-ben 5788 fő vehette át oklevelét.  

 

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő in-

tézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján, aki 2020. augusztus 31-ig si-

keres záróvizsgát tett vagy tesz, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát 

nem tette le, mentesül a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól és megkaphatja az oklevelét. 

A rendelkezés által érintett hallgatók számára intézményünk az oklevél-kiállításhoz szükséges 

adataik egyeztetésére egy adategyeztető felületet, regisztrációs rendszert hozott létre. Június 

elejéig 9831-en igényelték a diplomát, ez 89%-a nyelvvizsga hiánya miatt ki nem adott okleve-

leknek.  
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Felvételi 

 

Országosan 62 312 fő állami ösztöndíjas hallgató nyert felvételt a 2019. évi általános felvételi 

eljárásban, ebből 9,3%, 5887 fő került be a Debreceni Egyetemre. Összesen 7155 fő teljesítette 

sikeresen a felvételi követelményeinket. Az általános felvételi eljárásban a Szolnok Campusra 

felvett 270 fő 2019 őszén intézményünkben kezdte meg tanulmányaikat, tekintettel arra, hogy 

a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara a NJE szervezetéből kivált és intézményünk 

szervezetébe olvadt be 2019. augusztusi hatállyal. Az angol nyelvű képzéseinkre 2007 fő, a 

pótfelvételi eljárásban 607 fő került felvételre.  

 

A 2020. évi keresztféléves felvételi eljárásban 359 fő nyert felvételt, ez 2,8%-kal több mint az 

előző évben. A 2020. évre biztosított 1400 fős állami ösztöndíjas mesterképzési keretszámból 

a keresztfélévben 332 hely lett betöltve, így a nyári eljárásra 1068 állami ösztöndíjas hely ma-

radt.  

 

Országosan több mint 91 460-an, az előző évinél 18 százalékkal kevesebben jelentkeztek a 

hazai felsőoktatási intézményekbe a 2020/21-es tanévre meghirdetett képzésekre. Közülük 

7990-en a Debreceni Egyetemet jelölték meg első helyen, így továbbra is első helyen állunk a 

vidéki felsőoktatási intézmények között. Az egész országban nagyarányú volt a visszaesés a 

jelentkezők számában, aminek egyik fő oka, hogy tavaly sokan előrehozták a jelentkezésüket, 

mert tartottak a kötelező nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi megnövekedett követelmé-

nyeitől. A nyelvvizsgát mint bemeneti feltételt, azóta eltörölték, de az emelt szintű érettségi 

megmaradt a követelmények között.  

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évi általános felvételi eljárásban az egyes személyes je-

lenlétet igénylő vizsgákra vonatkozó külön szabályokat hozhattunk, amelyek a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóban kerültek közzétételre. 
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Képzési szerkezet 

Az egyetem alapképzési rendszerét 13 képzési területet szakjai alkotják. 2019-ben a nemzetközi 

tanulmányok és a járműmérnöki szakok indítási engedélyei jelentették az újdonságot, valamint 

több képzésünk új helyszínen, Nagyváradon, Nyírbátorban és Szolnokon is indíthatók. A hatá-

ron túli kihelyezett képzéseink a gépészmérnöki és a vidékfejlesztési agrármérnöki szakokkal 

bővültek, amelyeket Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemmel együttműködve szerve-

zünk. A Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ új nyírbátori képzési helyén a 

vidékfejlesztési agrármérnöki szakunkat hirdettük meg. A 2018-ban elindult működési enge-

dély felülvizsgálati eljárást az Oktatási Hivatal az FNYF/31-7/2019. számú határozatával zárta 

le, melyben a műszaki szakoktató képzésünk törléséről döntött, tekintettel arra, hogy ezen sza-

kon a szakakkreditálás óta nem indult képzés. 2019 őszén 60 alapképzési szakon kezdődött meg 

első évfolyamon az oktatás a 72 nyilvántartásba vett alapszakunk közül.  

2019. augusztusi hatállyal a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara a Neumann János 

Egyetem szervezetéből kivált és a Debreceni Egyetem szervezetébe olvadt be. Az új képzési 

helyen a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálko-

dás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás és a vidékfejlesztési agrármérnöki alap-

képzéseket indíthatjuk.  

 

A 2019-ben engedélyezett új mesterképzéseink a szerkezet-építőmérnöki és a marketing 

szakok, melyekből a tanév során a marketing mesterszak indult el a keresztféléves felvételi 

eljárást követően. Az intézményi átalakulás következtében a vállalkozásfejlesztés mesterképzés 

a szolnoki képzési helyen is elérhetővé vált. A működési engedély felülvizsgálati eljárásban az 

Oktatási Hivatal a fentebb említett indok alapján a hungarológia mesterképzési szak engedélyét 

törölte. 2019-ben a második képzési ciklusban 86 szakot kínált intézményünk, melyből 69 

indult el az oktatás a sikeres felvételi eljárások után.  Az új képzési és kimeneti követelmények 

bevezetésével 5 mesterképzésen kifutó jelleggel folyik a képzés. 

 

Egyetemünkön osztatlan tanárképzésben 2013 óta hirdetjük meg és indítjuk el a tanárszak szak-

párjait, már 23 osztatlan közismereti tanárszakkal, zenetanár és zeneművésztanár szakokkal és 

4 szakmai tanárszakkal rendelkezünk. 2019 szeptemberében elindítottuk a mérnöktanár szakot 

a gépészet-mechatronikai, építő-építészeti, környezetvédelem-vízgazdálkodási szakirányokkal. 

Először hirdettük a testnevelőtanár-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár osztatlan szakpárt, 

valamit az ének-zene tanár szakot a tanárképzésben érintett karok első egymással is párosítható 

szakjaival. 

Intézményünk hat osztatlan szakon folytat képzési tevékenységet: általános orvos, fogorvos, 

gyógyszerész, jogász, tanári, agrármérnöki. Az osztatlan tanári szakok hallgatói létszámának 

emelkedése a céltudatosabb beiskolázási eredménynek köszönhető, továbbá a szakválaszték 

bővülésének. 

 

A már megszerzett fokozatra és szakképzettségre épülő szakirányú továbbképzések kínálatát 1 

új továbbképzés indítási engedélyével bővítettük és a szolnoki campus regisztrált továbbkép-

zéseivel együtt 261-re emelkedett a továbbképzési szakkínálatunk, melyből 43 képzés műkö-

déséről számolhatunk be. 

 

A 2013. évi általános felvételi eljárásban előszőr meghirdetett felsőoktatási szakképzések az 

újdonság ereje ellenére nem hoztak átütő növekedést a szakképzési létszámban. 2014. szeptem-

berben mind a 14 tartalmilag megújított felsőoktatási szakképzést sikeresen elindítottuk, azóta 
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2016-ig folyamatos volt a szakképzésben résztvevők létszámának növekedése. 2017 szeptem-

berétől a képzési és kimeneti követelményrendszer változásai következtében 7-re csökkent az 

indítható felsőoktatási szakképzéseink száma. Több képzésünket Szolnok és Kisvárda képzési 

helyeinken is hirdetjük.  

 

Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük az angol nyelvű teljes idejű képzések kínálatának fej-

lesztését. 2012-ben 26 volt az angol nyelvű akkreditált szakok száma, és megjelent az első re-

gisztrált, de csak a magyar nyelvű változat akkreditációjával rendelkező angol nyelvű szak. 

2013-ban 29-re nőtt az akkreditált szakok száma és 16-ra a magyar nyelven akkreditált és angol 

nyelvűre is regisztrált képzések száma. 2016-ban már 53 angol nyelven is indítható képzéssel 

rendelkeztünk, azóta évente átlagosan 3 új képzéssel egészítettük ki a képzési palettánkat. A 

2019/2020-as tanévben a szociális munka és szociális gazdaság, a fizikus és a vegyészmérnöki 

mesterszakok, valamint az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakiránya angol nyelvű nyil-

vántartásba vétele történt meg. 2019 őszén 66 angol nyelvű képzésünkből 48 szakon kezdődött 

meg az oktatás. 

A duális képzés egyetemünkön 2015 szeptemberében indult el 6 agrár és 1 műszaki képzési 

területhez tartozó alapképzési szakon 17 vállalati partnerrel együttműködve 30 hallgató részvé-

telével. A képzési paletta, az együttműködő cégek száma, illetve a részt vevő hallgatók létszáma 

évről évre folyamatosan bővül, a 2019/2020-as tanévben 8 alapképzési és 16 mesterképzési 

szakon 125 vállalattal partnerségben, 175 hallgató tanul duális képzési formában, 2020 febru-

árjában pedig 38 duális hallgató vehette át oklevelét.  

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti képzéseket figyelembe véve ebben 

a tanévben a főhatóság a CT/MR szakasszisztens, a nefrológiai szakápoló és a pszichiátriai 

szakápoló és gyógyfoglalkoztató OKJ-s képzéseket engedélyezte és 4 egyéb tanfolyamot vett 

nyilvántartásba. A felnőttképzési engedélyünkben jelenleg 17 OKJ-s képzés, 3 általános és 2 

szaknyelvi képzés és 11 egyéb tanfolyami képzés szerepel.  

 

Működési engedély felülvizsgálati eljárás 

 

Az Oktatási Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

alapján intézményünk működési engedélyének felülvizsgálatát rendelte el 2017 decemberében. 

A felülvizsgálati eljárás során az adatszolgáltatást követően intézményi szintű, széleskörű hely-

színi szemle keretében vizsgálta meg a Hivatal a karokat, a kollégiumokat és a könyvtárakat. 

Az Oktatási Hivatal az FNYF/31-7/2019. számú határozatával a Debreceni Egyetem működési 

engedélye felülvizsgálatára vonatkozó eljárását lezárta.  

 

Rendkívüli intézkedések 

 

A járványügyi intézkedések következtében teljes oktatásunkat a tantermen kívüli távolléti ok-

tatási, digitális formákra kellett átállítanunk, biztosítva hallgatóink számára a tananyag és a 

szükséges kompetenciák elsajátítását, valamint a félév sikeres és eredményes befejezését.  

A távolléti oktatásra való átállás ennek megfelelően sokféle formában, többféle módszertan 

alapján történt. Az egyetem március 23-ig valamennyi karán, valamennyi szakon kidolgozta a 

képzésnek azokat a formáit, amelyekkel lehetővé vált a járványveszély idejére a tantermen kí-

vüli, digitális oktatás elindítása. A képzés kiterjesztésének kidolgozása folytatódott március 23. 

után olyan ütemezésben, hogy a tavaszi félév teljesíthetősége valamennyi szakunkon és valam-

ennyi magyar és külföldi hallgatónk számára biztosítva legyen.  

A Debreceni Egyetem Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzata hatályba lépett és a karok 

– az egyes képzések képzési és kimeneti követelményeinek sajátosságait figyelembe véve – 
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megalkották a szabályzatukat és eljárásrendjüket a tavaszi félévben alkalmazott oktatási mód-

szerekről, eljárásokról, az oktatói és hallgatói tevékenységek szervezéséről, a követelmények 

teljesítésének módjáról, idejéről. 

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő in-

tézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet lehetővé tette, hogy a járványhelyzet 

miatt kialakult körülmények ne érjék hátrányosan a hallgatókat és tanulmányaikat a 2019/2020. 

tanévben is sikeresen teljesítsék.  

A 2019/2020-as tanév veszélyhelyzettel érintett tavaszi félévét a nemzeti felsőoktatási törvény 

a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésére vonatkozó maximum 2 féléves rendelkezése 

tekintetében figyelmen kívül kell hagyni. 

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben a részt vevő hallgatók 2020-ban nem  so-

rolhatók át önköltséges képzésre a 2020/201-es tanév vonatkozásában. 

A rövid határidős hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítése tömegesen akadá-

lyozott a magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak, ezért részükre a kormányrendelet egy év ha-

lasztást adott ennek teljesítésére. 

Az Oktatási Hivatal nem indít végrehajtási eljárást 2020. december 31-éig a magyar állami 

ösztöndíjjal kapcsolatos fizetési kötelezettségek tekintetében. 

A félév sikeres lezárásának érdekében a záróvizsga bizottságok, illetve a komplexvizsga-bizott-

ságok összeállításában könnyítések kerültek bevezetésre (elegendő 2 tag). 

Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz, de az oklevél megszerzésének 

feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le, mentesül a nyelvvizsga letételének kötelezettsége 

alól és megkaphatja az oklevelét. 

 

Március 27-től az engedélyezett felnőttképzési tevékenységet kizárólag távolléti oktatásban, 

távoktatásban, digitális képzésben folytathatjuk a veszélyhelyzet időtartama alatt. A kontakt-

órás képzéseinket átszerveztük ennek megfelelően.  

 

Egyetemi Képzési Program 

 

A 2020 júniusában a szenátus elé terjesztett Egyetemi Képzési Program a legfontosabb képzési 

dokumentum, minden évben ez tartalmazza a következő tanévre meghirdetett szakok, tovább-

képzések, szakképzések leírását, a hallgatók számára fontos tudnivalókat. 63 alapképzési szak, 

76 mesterképzési szak, 5 osztatlan képzés és az osztatlan tanárképzés szakpárjai, 7 felsőoktatási 

szakképzés képzési programját tartalmazza a dokumentum, amelyből 160 féle szakirányú to-

vábbképzésről is információkat kaphatnak az érdeklődők. Először indul a nemzetközi tanulmá-

nyok és a járműmérnöki alapszak, a szerkezet-építőmérnöki mesterszak, valamint a gyógytest-

nevelő-egészségfejlesztő és az ének-zene osztatlan tanárszak, emellett az új specializációk je-

lentik az újdonságokat.   

 

Bizottságok 

 

Az Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága 3 ülésen vitatta meg a szenátusra tervezett 

oktatási és hallgatói ügyeket, valamint a szabályzatokat érintő napirendeket. A veszélyhelyzet 

időtartama alatt 3 alkalommal elektronikus szavazás keretében történt az előterjesztések tárgya-

lása. A bizottság módosítani javasolta a tanulmányi és vizsgaszabályzatot, a felvételi szabály-

zatot, valamint a térítési és juttatási szabályzatot. A már szokásos szakos, specializációkat érintő 

ügyek mellett napirendre kerültek a duális képzések, a kari tanévbeosztások is. A szenátus előtt 

szereplő, ezen dokumentum végén felsorolt valamennyi kérelmet a bizottság előzetesen meg-

tárgyalta. 

 

https://portal.unideb.hu/hu/unideb-private-files/show/portal-bizottsagi-anyagok/oktatasi_bizottsag/2015.09.22/2._jtsz_mod_20150917.pdf
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A Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Testületének bizottságai a tanév során 49 beadvánnyal foglal-

koztak. Az angol nyelvű képzéseken tanuló külföldi hallgatók másodfokú tanulmányi ügyei az 

oktatási rektorhelyetteshez tartoznak. Ez is eredményezte, hogy megnőtt a rektori szintre be-

nyújtott kérelmek száma, amelyek elbírálása minden esetben az illetékes kari vezetéssel együtt-

működve és összhangban történt.  

 

 

KÖZNEVELÉS 

 

 

A Debreceni Egyetem az alábbi négy köznevelési intézmény fenntartói feladatait látja el, 

amelyből három intézmény az egyetem pedagógusképzésének gyakorlati és elméleti képzését 

is segíti:  

  

- DE Óvodája (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 

- DE Gyakorló Óvodája (4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.) 

- DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (4029 Debrecen, Csengő u. 

4.) 

- DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma (4002 Debrecen, Mezőgazdász 

u. 1.) 

 

A vezetőpedagógusok megbízása a szenátus által 2017-ben elfogadott Debreceni Egyetem 

Vezetőpedagógusok Megbízásának Szabályzatában előírtak szerint történik.  

 

Az egyetemi gyakorló intézményekben a 2018/2019. nevelési évben, tanévben 79 

vezetőpedagógus, a 2019/2020. nevelési évben, tanévben 82 vezetőpedagógus segítette a 

hallgatók módszertani felkészítését. 

 

Magasabb vezetői megbízások 

 

Két egyetemi köznevelési intézményben, a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és 

Kollégiumában, valamint a DE Gyakorló Óvodájában intézményvezető-helyettes kinevezésre 

került sor.  

Mindkét esetben a magasabb vezetők megbízását a Debreceni Egyetem rektora – a vélemé-

nyező testületek támogató javaslata, a szenátus első helyre történő rangsorolására tett javaslata 

mellett – 5 évre adta.  

 

Szakképzés 

 

2020. január 1-től új szakképzési törvény lépett hatályba, melynek eredményeképpen a DE Ba-

lásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma neve 2020. július 1-től DE Balásházy 

János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma névre változik. 

 

Létszámadatok 

 

A köznevelési intézményekben az alábbi táblázatban feltüntetett adatok a gyermek-, tanulószá-

mokat, a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát segítő és egyéb alkalmazottak létszá-

mának alakulását mutatja be a 2019. októberi statisztika alapján. 
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Táblázat: gyermek-, tanulólétszám, pedagógus, valamint nevelő-oktató munkát segítő és egyéb alkal-

mazotti létszám bemutatása a 2019/2020. nevelési évre, tanévre vonatkozóan 

 

Intézmény 

 

 

Óvodások/ 

Tanulók 

száma 

 

Osztá-

lyok, cso-

portok 

száma 

Fő munkavi-

szony kereté-

ben pedagógus 

munkakörben 

alkalmazottak 

száma 

 

Nem pedagó-

gus munka-

körben dolgo-

zók száma 

Egyéb 

munkakör-

ben dolgo-

zók száma 

DE Gyakorló Óvodája 220 
10 (óvodai 

csoport) 
21 17 - 

DE Óvodája 195 
8 (óvodai 

csoport) 
17 17 - 

DE Kossuth Lajos Gya-

korló Gimnáziuma és Ál-

talános Iskolája 

1256 (általá-

nos iskola) 

856 (gimná-

zium) 

összesen: 

2112 

52 (általá-

nos iskola) 

25 (gimná-

zium) 

109 (általános 

iskola) 

71 (gimná-

zium) 

összesen: 180 

14 3 

DE Balásházy János Gya-

korló Középiskolája és 

Kollégiuma 

484 (iskola) 

119 (kollé-

gium) 

21 (iskola) 

6 (kollégi-

umi cso-

port) 

49 (iskola) 

5 (kollégium) 

összesen: 54 

4 5 

 

Jogorvoslatok 

 

A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekekkel, a tanulókkal kapcsolatos egyes döntések-

ben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai, valamint a tanulói jogviszony léte-

sítéséhez kapcsolódóan a következő nevelési évre, tanévre vonatkozó óvodai, általános iskolai, 

valamint középiskolai tanulói felvétellel kapcsolatban a Debreceni Egyetem, mint másodfokú 

hatóság összesen 117 eljárást megindító kérelmet bírált el.  

 

Beiskolázás 

 

A köznevelési intézmények következő nevelési évre, tanévre vonatkozó óvodai, tanulói felvé-

tellel kapcsolatos beiskolázási adatait az alábbi táblázat mutatja.  

 
Táblázat: a 2020/2021. nevelési év, tanév beiskolázási adatai 

Intézmény Felvételre jelentkezők száma 
Felvételt nyertek 

száma 

DE Gyakorló Óvodája 56 56 

DE Óvodája 72 59 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázi-

uma és Általános Iskolája Csengő utcai 

feladatellátási hely 

458 182 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázi-

uma és Általános Iskolája Kossuth utcai 

feladatellátási hely 

133 96 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázi-

uma és Általános Iskolája Arany János 

téri feladatellátási hely 

160 98 
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DE Balásházy János Gyakorló Középis-

kolája 

és Kollégiuma 

388 160 

 

Törvényességi ellenőrzés 

 

A köznevelési törvény előírása szerint a nevelési-oktatási intézmény fenntartója ellenőrizheti 

az általa fenntartott köznevelési intézmény működésének törvényességét. 

Az Oktatási Igazgatóság a DE Gyakorló Óvodájában végzett ellenőrzést, az igazgatóság által 

összeállított témakörök, szempontok alapján. Az ellenőrzés célja a vizsgálandó területek tekin-

tetében a jogszabályi előírás szerinti működés feltételeinek, továbbá a döntéshozatalok jogsze-

rűségének vizsgálata volt.  

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény működése törvényes. 

 

A digitális nevelésről, oktatásról 

 

A köznevelési intézményekben (általános iskola, középiskola, szakképző intézmény) a korona-

vírus miatti veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 16. napjától a nevelés-oktatás a tan-

termen kívüli digitális munkarendben történik. A veszélyhelyzetből adódó másfajta munkarend 

kialakítása a kezdeti nehézségek után sikeresen megtörtént, az intézmények az újfajta helyzet-

hez alkalmazkodni tudtak. Az óvodák és a bölcsőde is a helyzethez alkalmazkodva azon gyer-

mekek számára, akiknek a szülei gyermekük elhelyezését nem tudta biztosítani, ügyeletet biz-

tosított. 

Az Oktatási Igazgatóság márciusban felmérést készített a digitális neveléshez, oktatáshoz szük-

séges feltételek meglétéről, amelynek eredményét az alábbi táblázatok mutatják. 

 
Táblázat a köznevelési intézményekben tanuló diákok digitális oktatásához szükséges feltételekről 

Intézmény 

neve 

Tanulók 

száma 

Tanulók 

száma, akik-

nél a digitális 

oktatáshoz 

szükséges 

technikai fel-

tételek (inter-

net, számító-

gép, laptop) 

rendelkezésre 

állnak 

Tanulók 

száma, akik 

valamelyik 

feltétellel nem 

rendelkeznek 

A hiányzó fel-

tételek meg-

nevezése 

Az Intézmény 

hogyan ol-

dotta meg a 

feltételek biz-

tosítását 

DE Kossuth La-

jos Gyakorló 

Gimnáziuma és 

Általános Isko-

lája 

2107 fő 2105 fő 2 fő számítógép 

Az Arany János 

téri feladatellá-

tási hely saját 

eszköz kölcsön-

zésével oldotta 

meg. 

DE Balásházy 

János Gyakorló 

Középiskolája 

és Kollégiuma 

 

 

 

469 fő 

 

 

 

441 fő 

 

 

 

28 fő 

 

 

 

laptop, tablet 

Az intézmény 

mindenki szá-

mára – aki nem 

rendelkezett a 

feltételekkel – 

biztosította az 

eszközöket. 

Táblázat az óvodákban, bölcsődében ellátott gyermekek ellátásáról 
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Intézmény 

neve 

Gyermekek 

száma 

Gyermekek 

száma, akiknél a 

szülők nem tud-

ják a felügyele-

tet biztosítani 

Az Intézmény ho-

gyan oldotta meg 

a gyermekek elhe-

lyezését 

Az Intéz-

mény dolgo-

zóinak száma  

A dolgozók mun-

kájának megszer-

vezése 

DE Bölcső-

déje 

49 fő 5-10 fő Összevont csoport-

ban.  

Két kisgyermekne-

velő, valamint 2 

dajka váltott mű-

szakban látja el fel-

adatát. 

12 fő A kisgyermekneve-

lők váltott műszak-

ban dolgoznak, a 

két dajka szintén, az 

egyik dajka a kony-

hai feladatokat is 

végzi. 

DE Óvo-

dája 

195 fő 7-9 fő Egy csoportban 2 

óvodapedagógussal 

biztosított a gyer-

mekek ellátása. 

34 fő A csoportban nem 

dolgozó óvodape-

dagógusok digitális 

oktatás útján látják 

el feladataikat. A  

csoportban nem 

dolgozó dajkák és 

pedagógiai asszisz-

tensek teljes nagy-

takarítást látnak el. 

DE Gya-

korló Óvo-

dája 

220 fő 3-7 fő Egy csoportban 

óvodapedagógusok-

kal történik a gyer-

mekek nevelése. 

38 fő Egyéni munkarend 

kialakítása. Az óvo-

dapedagógusok on-

line formában segí-

tik a gyermekek fej-

lesztő nevelését. Az 

óvodapedagógusok 

az óvodapedagógus 

hallgatókkal tartják 

a kapcsolatot, meg-

határozott feladato-

kat online formában 

végzik. 

A pedagógiai  

asszisztensek és 

dajkák a technikai 

feladatokat látják 

el. 
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A DE Szenátusa előtt szereplő kérelmek (2019. szeptember – 2020. június) 

Felsőoktatási szakképzés indítása 

- gazdálkodási és menedzsment Szolnok képzési helyen 

Alapképzési szak indítása  

- vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak Szolnok és Nyírbátor képzési helyen 

(GTK) 

- építőmérnöki alapképzési szak székhelyen kívül, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen (MK) 

 

Alapképzési szak új specializációjának indítása 

- építőmérnöki alapszak építéstechnológia és menedzsment specializáció (MK) 

- építőmérnöki vízi közmű és környezetmérnöki specializáció (MK) 

- járműmérnöki alapszak légijárművek specializáció (MK)  

- gépészmérnöki anyagtechnológia specializáció (MK) 

- gépészmérnöki géptervező specializáció (MK) 

 

Alapképzési szak angol nyelvű indítása 

- ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirány (EK) 

- járműmérnöki (MK) 

 

Mesterképzési szak létesítése 

- magyar értéktár mesterképzési szak távoktatásos munkarendben 

 

Mesterképzési szak indítása 

- regionális és környezeti gazdaságtan (GTK) 

- logisztikai mérnöki (MK) 

- villamosmérnöki (TTK) 

 

Mesterképzési szak indítása angol nyelven 

- vegyészmérnök mesterképzési szak gyógyszeripari, műanyagipari és petrolkémiai 

specializációk (TTK) 

Mesterképzési szak indítása magyar és angol nyelven, távoktatásos munkarendben  

- állattenyésztő mérnöki (MÉK) 

 

Mesterképzési szak új specializációjának indítása 

- mechatronikai mérnök mesterképzési szak járműmechatronikai (Automotive 

mechatronics) szereléstechnológia specializáció indítása magyar nyelven (MK) 

Mesterképzési szak duális formában történő indítása 

- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (GTK) 

- marketing mesterszak (GTK) 

- biológus mesterszak (TTK) 

 

Szakirányú továbbképzési szakok létesítése  

- BIM menedzser (MK) 

- BIM szakmérnök (MK) 

- szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök (MK) 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2019.10.29/25_Felsooktatasi_szakkepzesi_szak_inditasa_Szolnok_Campus.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2019.10.29/26_Mesterkepzesi_szak_letesitese_BTK.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2020.01.23/10_Eloterjesztes_Regionalis_es_kornyezeti_gazdasagtan_MSc_szakinditasi_kerelem_20200109.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2020.01.23/11_Eloterjesztes_vegyeszmernok_MSC_angol.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2020.01.23/11_Eloterjesztes_vegyeszmernok_MSC_angol.pdf
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Szakirányú továbbképzési szakok létesítése és indítása 

- jogi szakokleveles pénzpiaci szakember (ÁJK) 

 

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása 

- légijármű üzemeltető (MK) 

- polimertechnológiai szakmérnök (MK) 

 

Szakok felmenő rendszerben, 2020. augusztus 1-jétől történő átadás-átvételére az IK-ról 

a BTK-ra 

 informatikus könyvtáros alapképzés 

 könyvtártudomány mesterképzés 

 könyvtárostanár osztatlan szak 

 

Az SZMSZ 14. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljá-

rásról” módosítása 

- 1. számú melléklet 

- Természettudományi és Technológiai Kar 

 

Az SzMSz 15. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabály-

zata módosítása 
- törzsrész 

- Állam-és Jogtudományi Kar 

- Egészségügyi Kar 

- Fogorvostudományi Kar 

- Gazdaságtudományi Kar 

- Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

- Természettudományi és Technológiai Kar 

A Debreceni Egyetem Ideiglenes Tanulmányi és Vizsgaszabályzata elfogadása 

- ÁJK-ra vonatkozó melléklet 

- ÁOK-ra vonatkozó melléklet 

- BTK-ra vonatkozó melléklet 

- EK-ra vonatkozó melléklet 

- FOK-ra vonatkozó melléklet 

- GTK-ra vonatkozó melléklet 

- GYGYK-ra vonatkozó melléklet 

- GYTK-ra vonatkozó melléklet 

- IK-ra vonatkozó melléklet 

- MÉK-re vonatkozó melléklet 

- MK-ra vonatkozó melléklet 

- NK-ra vonatkozó melléklet 

- TTK-ra vonatkozó melléklet 

- ZK-ra vonatkozó melléklet 

- tanárképzésre vonatkozó melléklet 

 

Az SzMSz 16. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzata” módosítása 
- törzsrész 

- Természettudományi és Technológiai Kar 

 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2019.12.12/20_AJK_Jogi_szakokleveles_penzpiaci_szakember.pdf
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Az SzMSz 18. számú mellékletének, „A Debreceni Egyetem hallgatóinak Fegyelmi és 

Kártérítési szabályzata” módosítása 

 

A 2019/2020. tanévi képzési program módosítása 

- Szolnok Campus tantervek (GTK) 

- jogász osztatlan képzés mintatanterv (ÁJK) 

- légijármű üzemeltető szakirányú továbbképzési szak (MK) 

- mechatronikai mérnöki mesterképzési szak járműmechatronikai szereléstechnológia 

specializáció (MK)  

- gyógypedagógia alapszak (GYGYK) 

 

A 2020/2021. tanévi Képzési Program elfogadása 

 

A 2019/2020. tanév időbeosztásának módosítása 

- Műszaki Kar 
- Határozati javaslat a veszélyhelyzetre tekintettel a 2019/2020. tanév tavaszi félév 

időtartamának meghosszabbításáról 2020. augusztus 31. napjáig. 
 

A 2020/2021. tanév időbeosztásának elfogadása 

 

A 2020/2021. tanév önköltségei összegének megállapítása 

 

A Debreceni Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmények szakmai 

alapdokumentumának módosítására 

- DE Óvodája 

- DE Gyakorló Óvodája 

- DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

- DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 

 

A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és 

Kollégiuma alapító okiratának elfogadása  

 

 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2019.10.29/14_Fegyelmi_es_karteritesi_szabalyzat_140515.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szen%C3%A1tus/2019/2020.%20tan%C3%A9v/2019.09.26/25_Szolnok_Campus_tantervek.xls

