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Rektori bevezető

A Debreceni Egyetem 2015/2016-os akadémiai évének eredményeiről szóló 
összefoglaló részletes, minden lényeges területre kiterjedő áttekintést ad hazánk 
egyik legkiemelkedőbb egyeteméről. A következő oldalakon olvasottakból lát-
ható, hogy az egyetem 14 kara és a működtetést biztosító központi szervezeti 
egységek eredményesen és innovatív módon tették a dolgukat: oktattak, kutat-
tak, tehetségeket gondoztak, zavartalanul működtették a betegellátást, a tanár-
képzést, a gazdálkodást, őrizték és növelték az egyetem gazdasági stabilitását. 

Mindezeken túlmenően vannak ennek a tanévnek egyedi különlegességei, 
új üzenetei, emlékezetes eseményei: 

Beiskolázási programunk töretlenül sikeres, egyetemünk megtartotta nép-
szerűségét, hallgatói létszámadatait tekintve Magyarország egyik legjelentősebb 
felsőoktatási intézménye. Nőtt a külföldi hallgatóink száma, különösen az an-
gol nyelvű képzéseinken. A felvételi adatok alapján egyértelműen kijelenthet-
jük, hogy ahogy az elmúlt három évben mindig, most is a Debreceni Egyetem 
a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény az első helyes jelentkezők számát te-
kintve. Idén először a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban is 
hirdetett képzéseket a Debreceni Egyetem az agrár- és a gazdaságtudományok 
területein, melyek közül 25 fős létszámmal a mezőgazdasági mérnöki alapkép-
zés indul el szeptembertől.

Elkészült az egyetem Intézményfejlesztési Terve, melyben a következő 5 
évre meghatároztuk a stratégiai fejlesztési irányokat. Egyetemünkön köszönt-
hettük Áder János köztársasági elnököt, aki előadást tartott „Klímaváltozás és 
fenntarthatóság” címmel az egyetem hallgatóinak. Lezárult egy emblematikus 
korszak, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, Körösparti Péter átadta 
a stafétabotot Bognár István Ádámnak. Első alkalommal rendeztünk dolgozói 
napot az egyetem munkavállalóinak és családtagjaiknak. A DErbi-n több mint 
4500 munkatársunk vett részt.

Számos együttműködési megállapodást kötöttünk külföldi és hazai felső-
oktatási intézményekkel, gazdasági szereplőkkel közös képzésekről, egyetemi és 
kari szintű együttműködésekről. 

Nagy örömünkre ebben a tanévben ismét kitüntetéses doktoravatásra ke-
rült sor, Bellér Gábor részesült a megérdemelt elismerésben. 
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Az intézmény stabilitásának megőrzése érdekében továbbra is takarékos 
gazdálkodás jellemző, emellett mindig törekedett arra az egyetem, hogy bevé-
teleit növelje, minél több külső forrást vonjon be kiadásainak finanszírozására. 
Ez a stabilitás jelenti az alapját annak, hogy a színvonalas oktatás, kutatás alap-
vető feltételeit intézményünk folyamatosan meg tudja teremteni. Az egyetemi 
infrastruktúra is tovább bővült, átadtuk a Sporttudományi Oktatóközpontot.

A kihívások mellett és a nehézségek ellenére is megőrizte intézményünk 
kiválóságát és meghatározó szerepét a magyar felsőoktatási rendszerben. Az el-
múlt tanévben is számos olyan sikert értünk el, melyre méltán lehet büszke a 
Debreceni Egyetem minden oktatója, dolgozója, hallgatója! 

Debrecen, 2016. június 30.

    Dr. Szilvássy Zoltán
    rektor
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Igazgatás

Humánpolitika és szervezeti változások

2015. szeptember 1-jei hatállyal a Sportközpont helyett létrejön a Sporttu-
dományi és Koordinációs Intézet, és ezzel a szolgáltató szervezeti egységek 
köre is módosul. Az intézet élén igazgató áll. 2016. június 1-jével az inté-
zet feladatköre bővül, bekapcsolódik a tudományos tevékenységbe, a kari 
oktatásba.

2015. október 3. napjával a 2011. évi CCIV. törvény szeptember 15-ével 
hatályos módosításához igazodva létrejött a Konzisztórium, és a Stratégiai 
és Gazdasági Tanács ezzel egyidejűleg megszűnt.

2016. június 1-jével a Rektori-Kancellári Kabinetből kivált és a Kancellá-
ria keretében önálló központként működik tovább a Rendezvénykoordiná-
ciós és Alumni Központ, élén központvezetővel.

2016. június 1-jei hatállyal az Agrártudományi Központ (ATK) alapvető 
átalakítására is sor került, s helyette új egységként az Agrár Kutatóintéze-
tek és Tangazdaság (AKIT) jött létre.

Az Állam- és Jogtudományi Karon, az Informatikai Karon, valamint a 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon 
2016. június 30-án lejárt a dékánok megbízása. Mindhárom karon meg-
történtek az új dékáni kinevezések. Az új dékánok 2016. július 1. napjától 
kaptak megbízást három évre. 
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2015/2016. tanévben egyetemi tanári címet 17 fő, tudományos tanácsadói 
címet 1 fő kapott. 

Az egyetem Szenátusa 5 fő nyugdíjba vonuló iskolateremtő professzor te-
vékenységét ismerte el professor emeritusi cím adományozásával. 
Az egyetem tevékenységét támogató, az egyetemmel közalkalmazotti jog-
viszonyban nem álló 3 fő nyerte el a címzetes egyetemi tanári címet.
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Oktatói humánpolitika

2015. szeptember 1-jétől egyetemi tanári kinevezést kapott: 
•	 Dr. Borbás Anikó GYTK 
•	 Dr. Csanádi Zoltán ÁOK 
•	 Dr. Dezső Balázs FOK
•	 Dr. Fónai Mihály Ferenc ÁJK
•	 Dr. Halász Gábor József IK
•	 Dr. Lente Gábor TTK 
•	 Dr. Nagy Péter Viktor ÁOK 
•	 Dr. Szűcs Gabriella ÁOK 
•	 Dr. Vaszil György IK 
•	 Dr. Győri Zoltán RKK Rektori Hivatal 

2015. szeptember 1-jétől tudományos tanácsadói kinevezés kapott: 
•	 Dr. Dobránszki Judit ATK 

2015. szeptember 10-től egyetemi tanári kinevezést kapott: 
•	 Dr. Gát György TTK 

2016. január 25-től egyetemi tanári kinevezést kapott: 
•	 Dr. Rátky József MÉK 

2016. február 1-jétől egyetemi tanári kinevezést kapott:
•	 Dr. Sik Endre BTK 

2016. május 15-től egyetemi tanári kinevezést kapott: 
•	 Dr. Nagy Beáta Erika BTK, és 2016. június 15-től áthelyezve az ÁOK-ra 

2016. június 15-től egyetemi tanári kinevezést kapott: 
•	 Dr. Püski Levente BTK 
•	 Dr. Tóth Valéria BTK 
•	 Simonné dr. Csoba Judit BTK 
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Iratkezelés

A munkatársak a tanév során több mint 350,000 küldeményt dolgoztak fel az 
egyetemen, és több mint 100,000 iktatott irat keletkezett a rendszerben.
2016-ban bekapcsolódtak az egységes egyetemi ügyiratkezelésbe az egyetem 
köznevelési intézményei, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gim-
náziuma és Általános Iskolája, valamint a Debrecen Egyetem Balásházy János 
Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma.
Márciustól teljeskörűen bevezetésre került az elektronikus érkeztetés és külde-
mény átvétel (kivéve az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság néhány egysé-
gét).
A Papirusz Ügyiratkezelő Rendszer webes felületén a felhasználói igényeknek 
megfelelően egyszerűsödött a szignálás menete, a szignáló, a felelős, valamint 
az ügyintéző személyek egyszerűbben választhatóak ki, megváltoztak a keresők, 
valamint az adatlapok ablakai is.
Az év végi auditáláson sikeresen szerepelt az ügyiratkezelő szoftver. Ezzel pár-
huzamosan az Iratkezelési Szabályzat is megújult.

Igazgatás
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Oktatási tevékenység

Hallgatói létszámok
A Debreceni Egyetemen a 2015/16. tanév I. félévében az aktív hallgatói lét-
szám 27628 volt, ez az előző tanévhez képest 4%-os csökkenést jelent. A ha-
zai felsőoktatási intézményekbe 11 208 fővel, 3,7%-kal kevesebben iratkoztak 
be, mint az előző tanévben. 2012-ben az aktív hallgatók számának folyamatos 
emelkedése megszűnt, a hallgatói létszámunk mérséklődése az országos át-
laghoz képest 2012-ben és 2013-ban kisebb, 2014-ben azonos mértékű volt. 
2015-ben a beiratkozottak számát tekintve az országos átlagtól 3,1%-kal jobb 
eredményt értünk el. Az aktív és a passzív hallgatók együttes létszáma 30129, 
a passzív hallgatói létszám 14%-kal csökkent az előző tanévhez képest. A Deb-
receni Egyetem megtartotta népszerűségét, hallgatói adatait tekintve az ország 
egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye.
A 2012 szeptemberében új finanszírozási formákként bevezetett állami ösztön-
díjas, állami részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formák közül a 2013. 
évi felvételi eljárásban az állami részösztöndíjas kategória megszűnt, azóta ál-
lami ösztöndíjas és önköltséges formára nyerhetnek felvételt a jelentkezők.  A 
2015/2016. tanévben az államilag támogatott és az állami ösztöndíjas hallga-
tók együttes létszámának csökkenése nagyobb arányú volt a „fizetős” képzése-
ken tanulókhoz viszonyítva. 
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A munkarend szerinti megoszlást vizsgálva mindkét tagozaton csökkenés ta-
pasztalható. A nappali tagozat létszámaránya az összlétszámhoz viszonyítva 
79,9%, a levelező tagozat 20,1% maradt az előző két évhez hasonlóan. A 2015. 
évi nyári felvételi eljárás végeredménye: 78,8% a nappali tagozatra és 21,2% 
a levelező tagozatra felvételt nyertek aránya. A 2014-es adatokhoz viszonyítva 
majdnem megegyező a felsőoktatásba bekerülők aránya, alig 1%-kal nőtt a 
nappali tagozat iránti érdeklődés.
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Örvendetes módon jelentősen tudtuk növelni a külföldi hallgatók számát, kü-
lönösen az angol nyelvű képzéseken. A 4028 külföldi hallgató 101 országból 
érkezett. Az ÁOK és a FOK mellett évről évre kiemelkedő a külföldi hallgatói 
létszám a TTK-n és az IK-n is. Míg a 2014/2015. tanévben 25 angol nyelvű 
szakon 2564, ebben a tanévben 29 szakon 2809 külföldi hallgató tanult teljes 
idejű képzésben. A hagyományosan jól működő orvos- és egészségtudományi 
képzések mellett a gazdálkodási és menedzsment szak, a programtervező in-
formatikus szak és a mérnöki (gépész, vegyész, villamos) szakok a legnépsze-
rűbbek. Ebben a tanévben a regisztrált, tehát elindítható angol nyelvű szakok 
száma 50. 
A bolognai képzési rendszer kiteljesedésével 2011-ig folyamatosan nőtt az alap-
képzési szakokra járók száma. 2012-ben a trend megfordult, az alapképzéses 
létszám egyre csökken. 2015-ben mind a nappali tagozaton, mind a levelező 
tagozaton csökkenés következett be az alapképzésben résztvevők számában.
Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzések megva-
lósítása óta 74-re nőtt. A mesterképzéses hallgatók száma a 2011-beli 3859-ről 
2013-ban 3097-re mérséklődött, de a 2014/2015. tanévben megfordult a ten-
dencia, így az idei volt immár a második tanév, amelyben 3100 felé emelkedett 
a mesterszakon tanulók száma, ami a még céltudatosabb beiskolázási tevékeny-
ség eredményének köszönhető. 
Az osztatlan képzéseknél a hallgatói létszám a nappali munkarendben tovább 
gyarapodott, az összlétszám 3,1%-kal nőtt az osztatlan tanárképzések egyre si-
keresebb felvételi eljárásának következtében.
2013 szeptemberében új képzési és kimeneti követelmények alapján bevezetés-
re kerültek az Nftv.-ben definiált felsőoktatási szakképzések, ez a képzési forma 
az indulását követő második tanévben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a 
szakképzési összlétszám a 2014/2015. tanévben 52%-kal emelkedett, ebben a 
tanévben újabb 31%-os növekedést értünk el. A szakirányú továbbképzésekre 
járók száma 10%-kal csökkent.
A Debreceni Egyetemen kiadott oklevelek száma 2013-ban 5690 volt, 2014-
ben 8,4%-kal többen, 6167 fő, 2015-ben 3,4%-kal kevesebben, 5958 fő 
szerzett oklevelet. A hagyományos egyetemi és főiskolai képzéseken tanulók 
számának drasztikus csökkenése mellett a bolognai képzésben résztvevők szá-
mára kiadott oklevelek 2%-os, a felsőfokú szakképzésen és a szakirányú to-
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vábbképzésen szerzett oklevelek 13%-os csökkenése eredményezte a diplomá-
zók számának fogyását. Azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon 
történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltötték, 
2015-ben még mentesülhettek az oklevél megszerzéséhez szükséges általános 
nyelvvizsga letétele alól, ha záróvizsgájukat eredményesen letették, azonban ez 
a könnyítés a 2015/2016. tanév végén megszűnt.

Felvételi
A Debreceni Egyetem 2015-ben is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intéz-
mény az elsőhelyes jelentkezők létszámát tekintve, tehát megőrizte pozícióját 
a felsőoktatási 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 felsőoktatási rangsorokban elért újabb előkelő helyezések is növelik 
a népszerűséget. A 2015. évi általános felvételi eljárás több új elemet is tartal-
mazott. Az alap- és osztatlan szakokon az eddigi 260 pontról 280-ra, a felsőok-
tatási szakképzéseken 220-ról 240-re emelkedett a jogszabályban meghatáro-
zott minimum pontszám, ennyi pontot kellett elérni ahhoz, hogy felsőoktatási 
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intézményben folytathasson tanulmányokat a felvételiző. Ebben az évben je-
lentősen kibővítették, 16-ról 41-re növelték az előre meghatározott minimális 
ponthatárokat az állami ösztöndíjas képzésre szükséges felvételhez, amelyekkel 
igen magas követelményeket támasztottak. Először lehetett jelentkezni duális 
képzésekre, intézményünkben az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnö-
ki, a gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
a mezőgazdasági mérnöki és a növénytermesztő mérnöki alapképzési szakja-
ink indultak duális képzési formában. Ebben a képzésben részt vevő hallgatók 
amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként folytatják tanulmányaikat egy 
vállalatnál rendszeres szakmai gyakorlatot végeznek, valamint megszerzik a cé-
ges igényeknek megfelelő szaktudást. 

Országosan 55 812 fő állami ösztöndíjas hallgató nyert felvételt az általános 
felvételi eljárásban, ebből 8,9% jutott a Debreceni Egyetemre. A korábbi évhez 
képest jelentősen, 29%-kal lecsökkent a mesterképzésre elnyert állami ösztön-
díjas keretszámunk. A 2015. évre előirányzott 1240 fős támogatott létszámot 
a keresztféléves és a nyári felvételi eljárásban 6,7%-kal túlhaladhattuk, 1324 
jelentkezőt vettünk föl mesterképzésre. Az önköltséges képzésekre felvettek 
száma az előző évihez képest 4,7%-kal, az állami ösztöndíjas felvettek száma 
4,5%-kal csökkent.
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Felvételi adatok
(angol nyelvű képzések nélkül)

A 2016. évi keresztféléves felvételi eljárásban 360 fő nyert felvételt kizárólag 
mesterképzésre, ez 6,8%-kal több mint az előző évben. A 2016. évre biztosí-
tott 1300 fős állami ösztöndíjas mesterképzési keretszámból a keresztfélévben 
350 hely lett betöltve, így a nyári eljárásra 950 állami ösztöndíjas hely maradt. 
A 2016. évi általános felvételi eljárásban intézményünk felvételi jelentkezési 
adatai a tavalyinál jobb, az országos tendenciával összhangban lévő eredmé-
nyeket mutatnak. Az összes jelentkezések számában 6,5%-os, az első helyes 
jelentkezők számában 5,3%-os a növekedés, ami alapján a legnépszerűbb vi-
déki felsőoktatási intézmény továbbra is egyetemünk. Az állami ösztöndíjas je-
lentkezések számában 4,5%-os, a mesterképzésre jelentkezők számában 7%-os 
emelkedés következett be.

Képzési szerkezet
A bolognai rendszerben működő alapképzési, mesterképzési és osztatlan szak-
jaink képzési területenkénti megoszlását és időbeli fejlesztését a következő táb-
lázatok mutatják be. Az akkreditált, a meghirdetett és a sikeres felvételi eljárás 
után ténylegesen elindított szakok száma természetesen nem mindig egyezett 
meg, ezért az akkreditált (ez jelentette a lehetőséget) és az elindított (ez a meg-
valósítás) szakok számát tüntettük fel az alábbi táblázatokban.

Első helyen
jelentkezők

Összes
jelentkezés

Felvettek
száma

Első helyen
jelentkezők

Összes
jelentkezés

Felvettek száma  
pótfelvételivel együtt

(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

2015. 7350 22859 5002 813 6794 1482

Államilag támogatott/Állami ösztöndíjas 
képzések (nyár)

Költségtérítéses/Önköltséges
képzések (nyár)
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2014-ben a társadalomtudományi képzési területen a társadalmi tanulmá-
nyok alapszakot akkreditáltattuk, így emelkedett az alapszakok száma 67-re 
és a 2015. évi általános eljárásban hirdettük meg először. 2015-ben nem nö-
vekedett a nyilvántartásba vett alapképzéseink száma, 60 képzésünk indult el. 
Ebben az évben a közigazgatás-szervező alapszak indításához szükséges előzetes 
miniszteri hozzájárulást nem kaptuk meg, így ez a szak 2015-től kifutó szakká 
vált. A tanév folyamán az energetikai mérnöki, a hivatásos repülőgép-vezetői, a 
gyógypedagógia, az iskolai szakoktató alapszakok indítási kérelmeit és az isko-
lai szakoktató alapszak létesítését támogatta a Szenátus.
A tanév kiemelt feladata volt a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Köz-
pont létesítésére, működésének engedélyezésére, nyilvántartásba vételére és 
az ott indítani kívánt képzések – mezőgazdasági mérnöki és a turizmus-ven-
déglátás alapképzési szakok – nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmek be-
nyújtása. A sikeres engedélyezési eljárások következtében a 2016. évi általános 
felvételi eljárás keretében nappali és levelező munkarendben és állami ösztön-
díjas és önköltséges finanszírozási formában 20 fő maximális kapacitással meg-
hirdetésre került a turizmus– vendéglátás alapképzési szak, és 15 fő felvehető 
létszámmal, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, levelező 
tagozaton a mezőgazdasági mérnöki alapszak.
A külhoni magyar felsőoktatás képzési szerkezetének átalakítása kapcsán, az 
adott régiókban működő felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőok-
tatási intézmények külhoni székhelyen kívüli képzéseinek összehangolása kere-
tében székhelyen kívüli, határon túli képzések indítását készítjük elő. Az ápolás 
és betegellátás alapszak ápoló szakirányán, a szociálpedagógia alapszakon, a 
gazdaságinformatikus alapszakon és a mérnökinformatikus alapszakokon 2017 
szeptemberétől Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolá-
val együttműködve kezdődne az oktatás. 
2015-ben 78 akkreditált mesterszakot kínálhattunk a felvételizőknek, új kép-
zésként a vegyészmérnöki szakot hirdettük meg a 2015. évi általános eljárás-
ban. Hallgatóink a sikeres felvételi eljárást követően 74 mesterképzési szakon 
kezdték meg tanulmányaikat. 2016 áprilisában az Oktatási Hivatal nyilván-
tartásba vette a gépészmérnöki mesterképzést, így az akkreditált mesterképzési 
szakjaink száma 79-re nőtt, a tanári szakképzettségeinket 25-re bővítettük az 
egészségügyi tanár szakképzettség akkreditáltatásával, amely szakunk a 2016. 
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évi általános felvételi eljárásban a legnépszerűbb lett az első helyes jelentkezések 
számát tekintve. A tanév során tovább bővült a mesterképzések, illetve a mes-
terképzésekhez kapcsolódó új specializációk köre, megfelelve az új munkaerő-
piaci igényeknek is.
2012-ben megkezdődött az osztatlan tanárképzés rendszerének kidolgozása, 
majd 2013-ban meghirdettük és elindítottuk az osztatlan tanárszak szakpárja-
it, így már 5-re nőtt az egységes, osztatlan szakjaink száma. 2016 májusában a 
testnevelő tanár osztatlan tanárszak általános iskolai és középiskolai kimenetet 
adó változatai szakindítási kérelmeit benyújtottuk az Oktatási Hivatalhoz.
Immár harmadik éve vettek részt csíkszeredai hallgatók részképzésen a BTK-n 
a fordító és tolmács mesterszakon, a Debreceni Egyetem és a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem együttműködésének eredményeként, minisztériu-
mi támogatással, ezt a kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánjuk. 
A már megszerzett fokozatra és szakképzettségre épülő szakirányú továbbkép-
zések kínálatát tovább bővítettük. A tanév végétől kezdődően akár 174 korsze-
rű, a munkaadói igényeknek megfelelő regisztrált továbbképzést tudunk kí-
nálni. A fizetőképes kereslet hiánya miatt ez a képzési lehetőség továbbra sincs 
kihasználva, csupán 38 szakirányú továbbképzés indulhatott el a 2015/2016. 
tanévben. A pedagógus-továbbképzésben növekvő szerepvállalásra készülve 10 
új továbbképzési programot akkreditáltunk 2015 októberében, a továbbképzé-
si jegyzékbe történő felvételüket még ebben az esztendőben kezdeményezzük 
az Oktatási Hivatalnál.
2012 őszétől kezdődően kidolgoztuk a tartalmilag megújított felsőoktatási 
szakképzéseket. 14 új típusú szakképzésre kapott engedélyt a Debreceni Egye-
tem, amelyeket a 2013. évi általános felvételi eljárásban hirdettünk meg. 2014. 
szeptemberben mindegyik szakképzést sikerült elindítani. 2015-ben sem válto-
zott a felsőoktatási szakképzések száma, de ezen szakokat 31%-kal választották 
többen az előző évhez képest.
Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük az angol nyelvű teljes idejű képzések 
kínálatának fejlesztését. 2012-ben 26 volt az angol nyelvű akkreditált szakok 
száma, és megjelent az első regisztrált, de csak a magyar nyelvű változat akkre-
ditációjával rendelkező angol nyelvű szak. 
A képzési területenként bonyolított párhuzamos programakkreditációs eljá-
rások során vizsgálja majd a MAB a „csak” regisztrált képzéseinket. Akkor a 

Oktatási tevékenység
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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 2015/2016. tanév végére 
51-re emelkedett az angol nyelven indítható szakjaink száma, melyekből 29 in-
dult el. Az angol nyelvű európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szakot 
nemcsak Debrecenben, hanem határon túli székhelyen kívüli képzés keretében 
Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudo-
mányi és Művészeti Kara Jogtudományi Intézetében is elindította az Állam- és 
Jogtudományi Kar 2015 szeptemberétől.
Az előző tanév újdonsága a szakok duális képzési formában történő indításának 
előkészítése volt. E képzés során a felsőoktatás és a gazdasági szereplők együtt-
működésével speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés valósul meg, 
melynek keretében a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket 
szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és 
részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzé-
sekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák fejlesztésével. 
A duális képzésben az elméleti képzés az egyetemen, míg a gyakorlati képzés a 
felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik. A Mezőgazda-
ság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon az állattenyésztő 
mérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, illetve a növényter-
mesztő mérnöki szakon, a Műszaki Karon pedig a gépészmérnöki szakon in-
dult el a duális képzés 2015 szeptemberétől, összesen 30 hallgató részvételével.
2015 áprilisában megjelent a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény végrehajtási 
rendelete, melyet augusztusban és novemberben módosítottak. A rendelet szá-
mos, az oktatás egészét érintő olyan részletszabályt tartalmaz, melynek a gya-
korlatba történő átültetése több szabályzat módosítását és újak alkotását tette 
szükségessé. 2015. december 10-11-én az Oktatási Hivatal tanulmányi admi-
nisztrációs képzést tartott, amelyen intézményünk részéről és a régió felsőok-
tatási intézményeiből száz-száz munkatárs vett részt. A workshop programja 
az intézményi nyilvántartások, a kötelező nyomtatványok, a felvételi eljárással 
kapcsolatos feladatok és a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos kérdések köré 
épült fel. A képzés célja az volt, hogy a tanulmányi adminisztrációban dolgozó 
kollégák munkavégzését, a szakmai-igazgatási felkészültségüket segítsék. 
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A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendeleté-
nek hatályba lépésével új fejezet kezdődött a felnőttképzés szabályozásában, új 
alapelvekre helyezte, újraformálta az engedélyezési eljárást, a gyakorlati megva-
lósítást. Jelenleg a felnőttképzési engedélyünk 13 féle OKJ-s képzésre, általános 
és szakmai angol nyelvi képzésre, általános német nyelvi képzésre és 7 „D” kép-
zési körhöz tartozó egyéb képzésre érvényes. A 2014. évi megvalósult képzése-
ink 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. 2015-ben a képzési kínálat 57%-os 
bővülése következtében a tanfolyami résztvevők száma 65,2%-kal növekedett.
A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve elvégeztettük a kétévente kötele-
ző külső értékelést minden felnőttképzési tevékenységet végző egységünkre vo-
natkozóan. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági ellenőr-
zést tartott helyszíni szemle keretében, mely során a felnőttképzési tevékenység 
folytatásához szükséges feltételeket, a megvalósított és folyamatban lévő képzé-
seket ellenőrizték és megfelelőnek találták a felnőttképzési tevékenységünket.

Képzési és kimeneti követelmények megújítása
A képzési és kimeneti követelmények átalakítása 2015 júniusában indult, ek-
kor alakult meg a programbizottság, az EMMI, a Magyar Felsőoktatási Akk-
reditációs Bizottság és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
delegáltjainak részvételével. Összesen 12 szakbizottságban zajlott a munka, 481 
szakról készült anyag, ebben alap- és mesterképzés, valamint felsőoktatási szak-
képzés egyaránt szerepel. Intézményünk 19 fővel képviseltette magát a szak-
bizottsági munkákban, 1-1 fő szakbizottsági elnöki és társelnöki pozícióban. 
Megvalósult a képzési és kimeneti követelmények áttekintése tudományos, 
akadémiai, intézményi, valamint munkaerő-piaci szempontok és a társadalmi 
érdekek alapján. Ezt követően a miniszteri rendelet megalkotása zajlik, amely a 
2017-es felvételi meghirdetésekhez szükséges. Jövő tavaszig kell átdolgoznunk 
a szakokra vonatkozó dokumentációkat, így 2017. szeptembertől már a meg-
újult szerkezetben indulhatnak a képzések. 
Az MRK és az EMMI által közösen szervezett regionális konzultációra került 
sor intézményünkben 2015. szeptember 24-én 50 fő részvételével, amelyen el-
sősorban a tanulási eredmények megalkotásában nyújtottak segítséget az érin-
tetteknek és érdeklődőknek egyaránt.
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Akkreditációs eljárások
A 2014/2015. tanév legnagyobb akkreditációs feladata a gazdaságtudományi 
képzési terület képzéseinek párhuzamos programakkreditációja volt. A Deb-
receni Egyetem Gazdaságtudományi Karának 5 alapképzését, 6 mesterképzé-
sét vizsgálta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. A párhuzamos 
programakkreditációs eljárás lezárásaként a gazdaságtudományi szakok akkre-
ditációs jelentései elkészültek 2016. január végén, amelyet a MAB plénuma 
a 2016/1/VII. főszámú határozatában fogadott el. A képzésekre vonatkozó 
javaslatok alapján a Gazdaságtudományi Kar összeállította a megjelölt hiá-
nyosságokra reagáló, a tennivalókat, a felelősöket és a határidőket tartalmazó 
intézkedési tervét. 
2015 decemberében az orvos- és egészségtudományi képzési területen folyó 
képzések 2013/14/15. tanévi párhuzamos programakkreditációs eljárásának le-
zárásaként a MAB plénuma elfogadta a MAB/2015/9/VI. számú határozatában 
az egészségtudományi képzési terület jelentését intézményünk 6 mesterképzé-
sére, 1 angol nyelvű mesterképzésére és 4 alapképzésére (6 féle szakiránnyal).

Egyetemi Képzési Program
A 2016. júniusban Szenátus elé terjesztett Egyetemi Képzési Program a legfon-
tosabb képzési dokumentum, minden évben ez tartalmazza a következő tanév-
re meghirdetett 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 programját tartalmazza a dokumentum, amelyből 129 féle 
szakirányú továbbképzésről is információkat kaphatnak az érdeklődők. Először 
indul a gépészmérnöki, az egészségügyi tanár mesterképzési szak, emellett az új 
szakirányok/specializációk tudnivalói jelentik az újdonságokat. Több szak és 
specializáció felelősének személye is változott, ezeket a módosulásokat a meg-
felelő eljárásokkal, bejelentésekkel, elsősorban az Oktatási Hivatal felé, követni 
kellett a képzési program összeállításával párhuzamosan.

Bizottságok
Az Egyetemi Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága hét ülésen vitatta meg a 
Szenátusra tervezett oktatási és hallgatói ügyeket, valamint a szabályzatokat 
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érintő napirendeket. A bizottság módosítani javasolta a tanulmányi és vizsga-
szabályzatot, valamint a térítési és juttatási szabályzatot. A már szokásos szakos, 
specializációkat érintő ügyek mellett több ízben kerültek napirendre a duális 
képzések és székhelyen kívüli képzések indítására vonatkozó előterjesztések. 
A Szenátus előtt szereplő, ezen dokumentum végén szereplő valamennyi kérel-
met a bizottság előzetesen megvizsgált és támogatott. 
A Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Testületének bizottságai a tanév során közel 40 
beadvánnyal foglalkoztak. Az angol nyelvű képzéseken tanuló külföldi hallga-
tók másodfokú tanulmányi ügyei az oktatási rektorhelyetteshez kerültek át. 
Ez is eredményezte, hogy megnőtt a rektori szintre benyújtott méltányossági 
kérelmek száma, amelyek elbírálása minden esetben az illetékes kari vezetéssel 
együttműködve és összhangban történt.
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Köznevelés

A Debreceni Egyetem négy - két óvoda, két iskola - köznevelési intézmény 
fenntartásával vesz részt a köznevelésben. Az egyetem köznevelési intézményei-
nek felügyeletét és irányítását a DE Oktatási Igazgatósága látja el. 
Az intézmények mindegyike nagy múlttal rendelkezik, ahol a gyermekközpon-
túságra alapozva a minőségi szakmai munka kerül előtérbe. Az intézmények 
közül három gyakorló intézmény vezető pedagógusaival segíti az egyetem pe-
dagógusképzését. 
A DE Óvodája elsősorban az egészséges életmód értékeire épülő környezettu-
datos magatartásra, valamint a tehetséggondozásra építve látja el az óvodások 
nevelését. 
A DE Gyakorló Óvodája a gyermekek sokoldalú fejlesztését, a szociális, kultu-
rális hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatását szem előtt tartva az óvo-
dapedagógus hallgatók gyakorlati munkára való felkészítésében vesz részt. 
A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája nagy hang-
súlyt fektet az általános iskolai tanulók magas színvonalú alapképzésére, vala-
mint a felsőfokú tanulmányokra való tehetséggondozásra, emellett az Intéz-
mény a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelölt hallgatók gyakorlati oktatásá-
ban vesz részt.
A DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégi-
uma többcélú intézményként a környezetvédelmi gondolkodás előtérbe he-
lyezésével, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás megszervezésével vesz részt a 
gimnáziumi, a szakközépiskolai, valamint a kollégiumi feladatok ellátásában, 
valamint a tanár szakos hallgatók gyakorlati munkájának segítésében.
A jogszabályokban előírtak szerint a Debreceni Egyetem, mint intézményfenn-
tartó igen sokrétű feladatot lát el, így:

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

• ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvé-
nyességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, 
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• dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános fel-
vételi időpontról, az óvoda heti és éves nyilvántartási idejének megha-
tározásáról,

• gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője fe-
lett,

• jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési 
programját,

• értékeli a köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatáro-
zott feladatok végrehajtását, a pedagógiai – szakmai munka eredményes-
ségét,

• ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az SZMSZ-t.

Fellebbezések
A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekekkel, a tanulókkal kapcsolatos 
egyes döntésekben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést jogszabálysér-
tésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá óvodai felvétellel, tanulói jog-
viszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói 
fegyelmi ügyekkel kapcsolatos kérelmek tekintetében. A következő tanévre 
vonatkozó általános iskolai, valamint a középiskolai tanulói felvétellel kapcso-
latban a Debreceni Egyetem mint másodfokú hatóság összesen 81 fellebbezést 
bírált el, melynek eredményeképpen 38 tanuló a másodfokú döntéssel felvételt 
nyert az adott intézménybe. 
A 2016. évi felvételi eljárásban a fellebbezések száma és a fenntartói döntés 
alapján a felvételt nyert tanulói létszám az alábbiak szerint alakult:

•	 DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája:
• általános iskolai nevelés-oktatás: 

•	 fellebbezések száma: 14, ebből felvettek száma: 12
• gimnáziumi nevelés-oktatás

•	 fellebbezések száma: 6 évfolyamos képzés esetében 27, 
ebből felvettek száma: 11; 

•	 fellebbezések száma 4-5 évfolyamos képzés esetében 36, 
ebből felvettek száma: 12
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•	 DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kol-
légiuma:

• gimnáziumi nevelés-oktatás:
•	 Fellebbezések száma: 4, ebből felvettek száma: 3

Dokumentumok
A köznevelési intézmények működését meghatározó legfontosabb dokumen-
tumok a következők: 

• Szakmai alapdokumentum: A köznevelési intézmények alapítását az ala-
pító okirat, illetve a szakmai alapdokumentum határozza meg. Az egye-
tem fenntartásában működő köznevelési intézmények rendelkeznek a 
köznevelési törvényben előírt szakmai alapdokumentummal, amely do-
kumentum a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeket tartalmaz-
za. A köznevelési törvény módosulásával a szakképzési feladatot ellátó 
köznevelési intézményekben 2016. szeptember 1-jétől bevezetésre kerül 
a szakgimnáziumi nevelés-oktatás. Ezen változás érinti a DE Balásházy 
János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma elneve-
zésű intézményt. Az új feladatellátás bevezetése az Intézmény nevének 
és szakmai alapdokumentumának módosulásával járt, így az Intézmény 
új neve: DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma. A 
változást DE Oktatási Igazgatósága a jogszabályi előírásnak megfelelően 
az Oktatási Hivatalnak nyilvántartásba vétel céljából bejelentette.

• Pedagógiai program: A nevelő-oktató munka az óvodában, az iskolában, 
a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik, amelyet a nevelőtes-
tület fogad el és az intézményvezető hagyja jóvá. Az egyetemi közne-
velési intézmények mindegyike rendelkezik nevezett dokumentummal, 
annak módosítására ebben a tanévben nem került sor.

• Szervezeti és működési szabályzat: A köznevelési intézmény működésére, 
belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 
Az egyetem köznevelési intézményei rendelkeznek a nevezett dokumen-
tumokkal, amelyek az intézmények honlapjain megtalálhatók.

• Házirend: Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gya-
korlásával, a gyermek óvodai étrendjével kapcsolatos rendelkezéseket 
állapítja meg. Az iskola és a kollégium házirendje szabályozza a tanulói 
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jogok és a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola és 
a kollégium által elvárt viselkedés szabályait. Az egyetemi köznevelési 
intézmények rendelkeznek házirenddel, amely dokumentum megfelel a 
jogszabályi előírásoknak.

Létszámadatok
A köznevelési intézményekben az alábbi táblázatban feltüntetett adatok a gyer-
mek-, tanulószámokat, a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát segí-
tő alkalmazottak létszámának alakulását mutatja be. A pedagógusok végzettsé-
ge, szakképzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak, így a szakos ellátottság 
minden intézményben megoldott, ami nagyban segíti az intézményekben fo-
lyó pedagógiai munka hatékonyságát.

Táblázat a gyermek-, tanulólétszám, pedagógus, valamint nevelő-oktató munkát 
segítő alkalmazotti létszám bemutatása a 2015/2016. tanévre vonatkozóan
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DE Óvo-
dája 187 8 34 17 17

teljes 
szakos 
ellá-

tottság

1 óvoda-
titkár

3 peda-
gógiai 
asszisz-

tens
13 dajka

DE 
Kossuth 

Lajos 
Gyakorló 
Gimnázi-

uma és 
Általános 
Iskolája 
Csengő 

utcai 
feladat-
ellátási 

hely

863

7 évfolyam
7. évf.: 2 osztály
8. évf.: 2 osztály
9. évf.: 6 osztály

10. évf.: 5 osztály
11. évf.: 5 osztály
12. évf.: 4 osztály
13. évf.: 1 osztály
össz.: 25 osztály

71
62

(+3 fő 
óraadó)

61

teljes 
szakos 
ellá-

tottság

1 fő isko-
la-titkár

1 fő 
laboráns

DE 
Kossuth 

Lajos 
Gyakorló 
Gimnázi-

uma és 
Általános 
Iskolája 
Kossuth 

utcai 
feladat-
ellátási 

hely

720

8 évfolyam
1. évf: 3 osztály
2. évf: 3 osztály
3. évf: 3 osztály
4. évf: 3 osztály
5. évf: 4 osztály
6. évf: 4 osztály
7. évf: 4 osztály
8. évf: 3 osztály
össz.: 27 osztály

61 58 57

teljes 
szakos 
ellá-

tottság

1 fő isko-
la-titkár

1 tech-
nikai 

dolgo-
zó, 1 
gond-
nok, 1 
iskola-
pszi-

choló-
gus

DE 
Kossuth 

Lajos 
Gyakorló 
Gimnázi-

uma és 
Általános 
Iskolája 

Hajó 
utcai 

feladat-
ellátási 

hely

618

8 évfolyam
1. évf: 3 osztály
2. évf: 3 osztály
3. évf: 3 osztály
4. évf: 3 osztály
5. évf: 3 osztály
6. évf: 3 osztály
7. évf: 4 osztály
8. évf: 3 osztály
össz.: 25 osztály

58

52 (+1 
fő isko-
la-pszi-
choló-
gus)

52 
(+1 fő 
iskola-
pszi-

choló-
gus)

teljes 
szakos 
ellá-

tottság

2 fő isko-
la-titkár

1 fő 
peda-
gógiai 
asszisz-

tens

1 mű-
szaki 

dolgo-
zó
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DE 
Balásházy 

János
Gyakorló 

Szak-
közép-

iskolája, 
Gimnázi-

uma és 
Kollégiu-

ma

561
(Ebből 
134 fő 
kollé-
gista)

23
gimnázium:  

9. évf.: 1 osztály 
10. évf.: 1 osztály 
11. évf.: 2 osztály

12. évf.: 
 2 osztály 

 
Szakközépiskola 
9. évf.: 3 osztály 

10. évf.: 4 osztály 
11. évf.: 4 osztály 
12. évf.: 3 osztály 
13. évf.: 1 osztály 

 
Szakképzés         

13. évf.: 1 osztály 
14. évf.: 1 osztály 

 
Kollégium 
6 csoport

58

62 
(ebből: 
55 fő 
iskola, 
7 fő 

kollégi-
umi 

nevelő)

55

teljes 
szakos 
ellá-

tottság

1 fő 
iskola-
titkár 1 
fő admi-
nisztrátor

1 fő 
kerté-
szeti 

gond-
nok 
3 fő 

kertész
1 ügy-
intéző

* engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek száma

Beiskolázás
Minden gyermek köteles az intézményes nevelésben-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét 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. Az alábbi táb-
lázatban feltüntetett adatok a köznevelési intézményekben a következő tanév 
beiskolázási adatainak alakulását mutatja.

A 2016/2017. nevelési év, tanév beiskolázási adatai

Intézmény Felvételre jelentkezők 
száma

Felvételt nyertek 
száma

DE Gyakorló Óvodája 45 45

DE Óvodája 67 61
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DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
és Általános Iskolája Csengő utcai feladat-

ellátási hely

536 151

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
és Általános Iskolája Kossuth utcai feladat-

ellátási hely

107 83

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
és Általános Iskolája Hajó utcai feladat-

ellátási hely
86 74

DE Balásházy János Gyakorló 
Szakközépiskolája, Gimnáziuma

és Kollégiuma
397 122

Pályázati tevékenységek
Az egyetem köznevelési intézményei ebben a tanévben is sikeresen vettek részt 
különböző pályázati tevékenységekben. 

Táblázat a köznevelési intézményekre vonatkozó 2015/2016. tanévre vonatkozó 
pályázati eredményekről

Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

FM, EMMI „ Zöld Óvoda” a cím elnyerése
MATEHETSZ Gazdagító program 498 000
MATEHETSZ Eszközbeszerzés 498 000
MATEHETSZ Gazdagító programok II. 500 000
MATEHETSZ Szakkönyvbeszerzés 40 000

LIFE Zárautomatika 180 000
TÁMOP-3.4.12. 

-2012-0001. A tehetség hónapja 490 000

Debreceni Egyetem Óvodája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

Magyar Labda-
rúgó Szövetség 
OTP Bank Bo-
zsik Intézményi 

Program

Kisgyerekek egészséges életmódra ne-
velésének, testi-lelki fejlődésének, és a 
mindennapos testedzés programjának 

elősegítése. A labdarúgás népszerűsítése, 
a sportág alapjainak szélesítése.

40 000 (sporteszközök)
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Tízpróba Ma-
gyarország Kft.

Az egészséges élethez, életmódhoz 
szükséges sportokhoz sportszerek biz-

tosítása.
159 290 (sportszerek)

Biztonságos 
Óvoda Pályázat 

2016

Az óvodák közlekedésre nevelési tevé-
kenységének támogatása.

„Biztonságos Óvoda 
2016” cím

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-
kezelő és OFI 

Nemzeti Tehet-
ség Programiro-

da (NTP)

NTP-KKI-B-15-0148
„S Párisban, hol vágy akkor annyi ter-

mett”
Utazás a francia kultúra világában

(a Csengő utcai feladatellátási helyen)

2 000 000

Tempus Közala-
pítvány (az Eu-
rópai Bizottság 
megbízásából)

ERASMUS+ program: Iskolák, óvo-
dák stratégiai partnersége közoktatási 

témában
(megvalósítása folyamatos)

(a Csengő utcai feladatellátási helyen)

41.795 €

Goethe Institut
Thematische Jugendbegegnungen 

Debrecen-Lublin
(a Csengő utcai feladatellátási helyen)

2.800 €

Tempus Közala-
pítvány (az Eu-
rópai Bizottság 
megbízásából)

ERASMUS+ program: Treasure Hunt
(megvalósítása 2015-2017 között fo-

lyamatos)
(a Kossuth utcai feladatellátási helyen)

3 500 000

Debrecen Me-
gyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Közgyűlése

Cívis Talentum ösztöndíj Debrecen 
városát nemzetközi szintű megmérette-
tésen kiemelkedő eredménnyel képvise-
lő középiskolai diákok részére (egyéni, 
tanulói) (a Csengő utcai feladatellátási 

helyen)

50 000 Ft/hó 1 évig a 
nyertes tanulónk (Veres 

Flóra) részére
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MÉG ELBÍRÁLÁS ALATTI PÁLYÁ-
ZATOK

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 
és OFI Nemzeti 
Tehetség Prog-

ramiroda (NTP)

NTP-MTTD-16-0253
Titkok kamrája – Feltárul a világ

(a Kossuth utcai feladatellátási helyen)

a pályázott összeg 
1 941 000 Ft, döntés 

az elfogadásról június 2. 
felében várható

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 
és OFI Nemzeti 
Tehetség Prog-

ramiroda (NTP)

NTP-KKI-16-0413
Környezetünk és védelme

(a Csengő utcai feladatellátási helyen)

a pályázott összeg 
1 932 000 Ft, döntés 

az elfogadásról június 2. 
felében várható

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziu-
ma és Kollégiuma

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg (Ft)

Európai Unió 
Európai Szociá-

lis Alap
TÁMOP 

-4.1.1.F-13/1-
2013-0004

Munkaerő-piaci igényeknek meg-
felelő gyakorlat orientált képzések, 

szolgáltatások a Debreceni Egyetemen 
élelmiszeripar, gépészet, informatika, 

turisztika és vendéglátás területen.
(Munkaalapú tudás a Debreceni Egye-

tem oktatásában)
(2014.02.01. - 2015.09.30.)

7 464 490

MATEHETSZ
Magyar Tehet-

ségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége

„Határtalan lehetőség III.”
Szakmai tanulmányút megvalósítása 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-

mányegyetem Élelmiszertudományi és 
Biomérnöki Tanszékére, melynek célja 
az élelmiszeripari ágazatos oktatásban 
részt vevő kiemelkedő képességű tanu-
lók tehetséggondozása, külföldi egye-

tem kutatómunkájának a megismerése, 
a tanulók továbbtanulási szándékának 

erősítése. (2015. május)

190 000

Tempus Közala-
pítvány, Buda-

pest

Erasmus+ Iskolák Stratégiai Partnersége 
pályázat: „Blende-N-d Branding”

(2015-2017)

18 970 €  
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Európai Unió 
Európai Szociá-

lis Alap
TIOP-1.1.1-

11/1

„Intézményi informatikai infrastruktú-
ra fejlesztés a közoktatásban”

2 db SMART interaktív 
tábla  

(2014-ben már 7 db 
tanári laptop érkezett)

Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpont (az eredmény július 

végére várható)

Ezen kívül intézmény részt vett/vesz:
1.) A Debreceni Egyetemen folyó SZAKTÁRNET Szakmai Szolgáltató és Ku-
tatást Támogató Regionális Hálózatok a Pedagógusképzésért az Észak-alföldi 
Régióban (TÁMOP - 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pedagógusképzést támoga-
tó projekt K4 alprogramjában is. Az intézmény feladatgyűjteményt és oktató-
filmeket készítet tanárjelölt hallgatók számára tanórai és tanórán kívüli tehet-
séggondozás, iskolai rendezvények, illetve a diákönkormányzat tevékenységei 
témakörökben.

Futamidő: 2014. február 1. – 2015. szeptember 30.
Pályázati összeg: 516 000 000 Ft

2.) Az intézmény részt vesz a Debreceni Egyetemen (Neveléstudományok Inté-
zete) folyó SLT4AA (School Leadership Toolkit for Accelerating Achievement) 
Erasmus+ Eredményes iskolavezetési eszköztár c. pályázatában, melynek cél-
ja olyan európai szintű intézményfejlesztési program kidolgozása, mely aktív 
iskolavezetési gyakorlat alapján képes a felmerülő külső és belső nehézségek, 
problémák megnevezésére, diagnosztizálására és megoldási javaslatok megfo-
galmazására.

Futamidő: 2014. szeptember 1. – 2016. augusztus 31.

Magasabb vezetői megbízások a köznevelési intézményekben
Az egyetem több köznevelési intézményében ebben a tanévben lejártak a ma-
gasabb vezetői megbízások, ezért a magasabb vezetői feladatok ellátására az 
egyetem rektora pályázatok megjelentetéséről gondoskodott.
A Debreceni Egyetem három köznevelési intézményében - DE Óvodája, DE 
Gyakorló Óvodája, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Is-
kolája - magasabb vezető, intézményvezetői pozícióra kiírt pályázati felhívások-
ra érkezett pályázatokat a Szenátus rangsorolta. A rangsor figyelembe vételével 
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a pályázat kiírója, az egyetem rektora a köznevelési törvényben előírtak szerint 
az intézményvezetői megbízásokhoz az oktatásért felelős miniszter egyetértését 
kérte. 
Szintén ebben a tanévben az egyetem három köznevelési intézményében - DE 
Gyakorló Óvodája, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Is-
kolája, DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Ál-
talános Iskolája – magasabb vezető, intézményvezető-helyettesi pozícióra kiírt 
pályázati felhívásokra érkezett pályázatokat a Szenátus rangsorolta. Az intéz-
ményvezető-helyettesi megbízáshoz a törvényi előírás szerint nem kell az okta-
tásért felelős miniszter egyetértése. 
A magasabb vezető megbízásokat a jogszabály előírása szerint öt évre kell adni. 
Az alábbi táblázat mutatja az érintett intézményekben a magasabb vezetői 
megbízások időtartamát.

Táblázat: magasabb vezetői megbízások

Köznevelési intézmény Intézményvezető Intézményvezető-helyet-
tes

DE Gyakorló Óvodája
2016. augusztus 16. nap-
jától 2021. augusztus 15. 

napjáig

2016. augusztus 16. nap-
jától 2021. augusztus 15. 

napjáig

DE Óvodája 2017. január 1. napjától 
2021. december 31-ig -

DE Kossuth Lajos Gyakor-
ló Gimnáziuma és Általá-

nos Iskolája

2016. augusztus 15. nap-
jától 2021. augusztus 14. 

napjáig

Csengő utcai feladatellátási 
helyen: 2016. augusztus 1. 
napjától 2021. július 31. 

napjáig,
Kossuth utcai 

feladatellátási helyen: 
2016. augusztus 1. nap-

jától 2021. július 31. 
napjáig,

Hajó utcai
feladatellátási helyen: 

2016. augusztus 1. nap-
jától 2021. július 31. 

napjáig,
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DE Balásházy János Gya-
korló Szakközépiskolája, 
Gimnáziuma és Kollégi-

uma

-
2016. szeptember 1. nap-
jától 2021. augusztus 31. 

napjáig

Bölcsődei ellátás
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, amely intézmény a családban ne-
velkedő 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
nevelését, gondozását látja el. A DE Bölcsődéjének fenntartását a Debreceni 
Egyetem önként vállalt feladatként végzi. A Bölcsődébe járó gyermekek szülei 
az egyetemen és a klinikán dolgoznak. A Bölcsőde nyitva tartása a szülői mun-
karendhez igazodva reggel fél hattól este hatig tart. 
A Bölcsődében a gyermekekkel történő foglalkozás szakmai program alapján 
történik, melynek lényeges kiegészítője az éves munkaterv. Az ott dolgozók 
különös figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek a legjobb ellátásban ré-
szesüljenek, a legmagasabb szinten, szeretetteljes légkörben történjen a nevelé-
sük, gondozásuk. A gyermekek szakszerű nevelését és gondozását szakképzett 
kisgyermeknevelők látják el, munkájukat technikai dolgozók segítik. A böl-
csődeorvos figyelemmel kíséri a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését. 
A szakmai munka jelenleg a megbízott bölcsődevezető irányításával, ellenőrzé-
sével folyik.
A Bölcsőde 52 férőhelyes, jelenleg 49 férőhely van betöltve. A gyermekek el-
látása két gondozási egységben, négy csoportszobában történik. A csoportok 
megoszlása az alábbiak szerint alakul. Két csoportban 12-12 fő két éven aluli 
gyermekek, két csoportban pedig 14-14 fő 2 éven felüli gyermekek ellátása 
történik. A nevelést és gondozást csoportonként két kisgyermeknevelő látja el, 
valamint egységenként egy technikai dolgozó segíti munkájukat.
A Bölcsődébe járó gyerekek étkezéséről a Bükk Vidéki Vendéglátó Zrt. gon-
doskodik. Az étrendet szakképzett dietetikus állítja össze korcsoportonként a 
legújabb gyermekétkeztetési előírásoknak megfelelően. A kiszállított ételt a tá-
lalókonyhában egy fő konyhai kisegítő készíti elő. A Bölcsőde tárgyi és szemé-
lyi feltételei a mindenkori szakmai követelményeknek megfelel.
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A DE Szenátusa előtt szereplő kérelmek (2015. szeptember - 2016. június)

Alapképzési szak létesítése és indítása 
• iskolai szakoktató (GYFK)

Alapképzési szak indítása 
• energetikai mérnöki (MK)
• hivatásos repülőgép-vezetői (MK)
• gyógypedagógia (GYFK)

Alapképzési szak új szakirányának indítása
• ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakirány (NK)

Alapképzési szak új specializációjának létesítése és indítása 
• orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak pathológiai 
analitika specializáció (ÁOK)

Alapképzési szakok indítása a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központban
• mezőgazdasági mérnöki (MÉK)
• turizmus-vendéglátás (GTK)

Székhelyen kívüli, határon túli alapképzési szakok indítása
• ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány (EK)
• gazdaságinformatikus alapszak (IK)
• mérnökinformatikus alapszak (IK)
• szociálpedagógia alapszak (GYFK)

Angol nyelvű alapképzési szak specializációjának indítása
• angol nyelvű gépészmérnöki alapképzési szak épületgépészeti specializáció 
(MK)
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Osztatlan mesterszakok indítása 
• agrármérnöki (MÉK)
• építészmérnöki (MK)
• testnevelő tanári (általános iskolai) (Sporttudományi Koordinációs Intézet)
• testnevelő tanári (középiskolai) (Sporttudományi Koordinációs Intézet)

Mesterképzési szak indítása
• építész (MK)

Mesterképzési szak új specializációinak létesítése és indítása
• szociológia mesterszak politikai elemző specializáció (BTK)

Angol nyelvű mesterképzési szak indítása
• gépészmérnöki (MK)

Duális képzések indítása
• biomérnöki mesterképzési szak (TTK) 
• logisztikai menedzsment mesterképzési szak (GTK)
• vegyészmérnök alapképzési szak (TTK)
• villamosmérnök alapképzési szak (TTK)

Szakirányú továbbképzési szakok létesítése és indítása 
• cigány/roma nemzetiségi óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizs-
gára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (GYFK)
• családi életmód és kapcsolatrendszer innovációja pedagógus-szakvizsgára fel-
készítő szakirányú továbbképzési szak (GYFK)
• családi életre nevelés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak (BTK)
• egészségügyi szakújságíró (NK)
• felnőttoktató pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési 
szak (BTK)
• humánfejlesztő szakirányú továbbképzési szak (BTK)
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• klímareferens (TTK)
• közösségi művelődés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak (BTK)
• mérnök coach szakember szakirányú továbbképzési szak (MK)
• sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen peda-
gógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (GYFK)
• szállítmányozás-biztonsági szakember szakirányú továbbképzési szak (MK)
• szállítmányozás-biztonsági szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak (MK)
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Tanárképzési Központ

A Debreceni Egyetem 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 
Technológiai, a Zeneművészeti és az Informatikai Karokon folyik tanárkép-
zés. Tevékenységüket a Tanárképzési Központ koordinálja, szoros együttműkö-
désben a gyakorlóiskolákkal, valamint a debreceni és más kelet-magyarországi 
partneriskolákkal. Törekvésünk, hogy az eddigi regionális vezető szerepünket 
megőrizzük és a következő években tovább erősítsük. Célunk, hogy a közel-
jövőben minél több hallgatót vonzzunk a tanári pályára, amely, úgy tűnik, 
az életpályamodell kialakításával és a különféle ösztöndíjakkal (legfőképpen 
a Klebelsberg-ösztöndíjjal) egyre csábítóbbnak tűnik a felsőoktatásba belépő 
ifjúság számára.
A központ nemcsak a tanárképzésben részt vevő karok munkájának össze-
hangolását és mindennapi tevékenységüket segíti, hanem a jelenlegi sokszínű 
képzés összecsiszolását, a kétciklusú és az osztatlan képzés feltételrendszerének 
kialakítását és működtetését is végzi.
A Debreceni Egyetemen jelenleg kétféle tanárképzés folyik párhuzamosan. A 
kétciklusú képzés (az ún. bolognai rendszer) keretében, a közismereti tanársza-
kokon 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. 
Egyetemünkön e képzési formában a következő szakokon lehet tanulni: an-
gol, francia, hon- és népismeret, latin, magyar, német, orosz, pedagógia, tör-
ténelem (bölcsészettudomány), biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika 
(természettudomány), informatika, könyvtárpedagógia (informatika). A zene-
művésztanár és zenetanár szakokon a képzési idő két, illetve négy félév, a zene-
tanárképzés egyszakos. Kétszakos képzési formára csak a zeneismeret-tanár – 
ének-zene tanár szakképzettségek esetében van lehetőség, a képzési idő öt félév. 
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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 jelentkezni.
2013-ban indult el az ún. osztatlan tanárképzés, amely egyetemi szinten 5+1 
éves (itt középiskolai/zeneművészeti szakközépiskolai tanárokat képzünk), főis-
kolai 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 testközelből tapasztalhatják meg a taná-
ri pálya szépségeit (és nehézségeit), és leshetik el mentoraiktól, gyakorlatukat 
irányító tanáraiktól e szakma fortélyait. Már az eddigi tapasztalatok 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–fizika. Reméljük, 
a hozzánk érkező tanárjelöltek száma a közeljövőben emelkedni fog, ennek ér-
dekében igyekszünk aktív hallgatói marketing tevékenységet folytatni, rendsze-
res 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.
Egyetemünkön az osztatlan tanárképzésben jelenleg az angol, magyar, német, 
történelem, valamint a biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika és az in-
formatika azok a tanárszakok, amelyek egymással tetszés szerint párosíthatók. 
Az erkölcstan- és etika-, 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 sza-
kokon lehet tanulni. Reméljük, a közeljövőben a kínálatot tovább tudjuk bő-
víteni, ebben a tanévben sikeresen akkreditáltuk a francia- és a hollandtanár 
szakokat, és terveink között szerepel a testnevelőtanár szak indítása is.
A 2015 nyarán lezajlott felvételi során az osztatlan tanárképzésbe 192 hallgatót 
vettünk fel. Közülük 90 bölcsész, 36 természettudományi szakpáron kezdte 
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meg ősszel tanulmányait. 29 hallgató BTK–TTK szakpárt választott, tizenné-
gyen egy bölcsész szak mellé, hatan pedig a matematika szak mellé vették fel az 
informatikatanár szakot. A zenetanárképzésnek 17-en vágtak neki. A legnép-
szerűbb szaknak a történelem (77), az angol (66), a magyar (45), illetve a mate-
matika (32), a biológia (22), a földrajz (18) és a fizika (18) bizonyult. A legtöbb 
hallgatót vonzó szakpárok: magyar–történelem (23), angol–történelem (18), 
magyar–angol (14), történelem–földrajz (12) és biológia–kémia (10).
A kétciklusú képzés tanári mesterszakjaira 106 nappali és 70 levelező tagozatos 
hallgatót vettünk fel. A legnépszerűbb szakok itt is ugyanazok voltak, mint az 
osztatlan képzésben.  A nappalis hallgatók megoszlása karok szerint: BTK 53, 
ZK 30, TTK 16, IK 7.
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Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ 

A 2015. évben az angol nyelvű képzések volumene mind a hallgatói létszám, 
mind a bevétel szempontjából jelentősen emelkedett, mintegy 10%-kal. 
Mindez az eredményes beiskolázási, toborzási tevékenységeinek köszönhető, 
amelynél a korábban bevált ügynökhálózati módszer mellett az online toborzás 
eszközeit is bevetettük. A növekedés másik tényezője a kiteljesedőben lévő Sti-
pendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogram, mely esetében a 2015. évben 
beiratkozott hallgatók száma 70%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az elmúlt egy évben is számos oktatási vásáron, valamint ügynöktalálkozón 
vettünk részt, és több európai, ázsiai és afrikai országban is szerveztünk felvételi 
vizsgákat külföldi képviselőink segítségével. Összesen több mint 30 országba 
hozzávetőlegesen 100 utat szerveztünk meg, tovább erősítve nemzetközi jelen-
létünket.
Az online toborzás, valamint az ezzel szorosan összefüggő hirdetési tevékenység 
során törekedtünk arra, hogy minél szélesebb körben, minél több potenciális 
hallgatót megszólítva tudjuk népszerűsíteni angol nyelvű képzéseinket. Ennek 
megfelelően a hirdetési formák és az igénybe vett hirdetési felületek is nagy 
változatosságot mutattak.
Az államközi egyezményeknek köszönhetően nagy számban érkeznek intézmé-
nyünkbe a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében teljes kép-
zésben résztvevő hallgatók. Míg 2013-ban csupán 6, 2014-ben már összesen 
119 ösztöndíjas hallgató érkezett egyetemünkre, 2015-ben pedig 203 hallgató 
folytatja tanulmányait egyetemünkön ösztöndíjasként (ebből 3 diák magyar 
nyelvű programon tanul). A hallgatók gyakorlatilag minden angol nyelvű kép-
zésen jelen vannak, alap-, mester- és PhD képzés szakjain tanulnak. 2014-ben 
15 országból, 2015-ben pedig már összesen 23 országból érkeztek hozzánk 
Stipendium ösztöndíjas hallgatók; zömében jordániai (31%), nigériai (15%) 
és kínai (7%) hallgatókat fogadtunk a program keretében. A felvételi eljárás 
végéhez közeledve a 2016/2017-es tanév első félévében az ösztöndíjas hallgatók 
számának további növekedésére számítunk. Összesen több, mint 200 új belé-
pő hallgatót várunk idén szeptemberben olyan újonnan résztvevő országokból, 
mint Koszovó vagy Mexikó.
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A tudományos képzés műhelyeinek (diákkörök, szakkollégiumok, doktori is-
kolák) támogatására 312 millió forint támogatást elnyert TÁMOP projektet 
2015. november 30-án sikeresen lezártuk. A program nagy mértékben segítette 
a műhelyek eredményes működését.
Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak közreműködésével tovább 
folytatódott az egyetemen született tudományos publikációk főbb adatainak 
nyilvántartására és a publikációk teljes terjedelmű tárolására is alkalmas egyete-
mi adatbázis feltöltése. A júniusi doktoravató ünnepségen hetedik 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 2016 tavaszán 186 pályázatot adtak be az 
egyetem oktatói és kutatói, 4,617 Mrd forint támogatási igénnyel. A Debrece-
ni Egyetem 40 pályázata volt sikeres, az elnyert támogatás 1,094 Mrd forint. 
Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 19 fiatal oktatónk nyerte el.
A Magyar Tudományos Akadémia a 2016. évi fordulóban egy újabb Lendü-
let kutatócsoport (Sramkó Gábor – TTK) működését támogatta, így egyete-
münkön – a 14 akadémiai kutatócsoport mellett – 8 Lendület kutatócsoport 
működik. 

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
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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
Kutatócsoport-vezető A kezdés éve Kutatócsoport neve
Bíró Tamás 2011 Sejtélettani Kutatócsoport

Bárány Attila 2014 Középkori Magyarország Kutatócso-
port

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

Sramkó Gábor 2016 Evolúciós Filogenomikai Kutatócso-
port

A tanév során a Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács (TUKET) három, 
az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) hét alkalommal tartott 
ülést. 
A TUKET döntött az innovációs díj és a publikációs díj pályázatokról. Az in-
novációs díj 2015. évi kitüntetettje a „Pepszin és tripszin rezisztens, hisztamináz 
tartalmú növényi kivonat és eljárás ennek előállítására” című munkájukért Dr. 
Sipka Sándor, Dr. Győri Zoltán, Dr. Borbély Jánosné, Dr. Keresztes Tamás, 
Dr. Várnai Péter és Dr. Bíró Tamás. A 2016. évi publikációs díjat Dr. Hor-
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váth Henrietta (ChemSusChem), Dr. Borbély Attila (Free Radical Biology & 
Medicine), Dr. Antal László (Molecular Phylogenetics and Evolution) a záró-
jelekben szereplő folyóiratokban megjelent közleményekért, illetve Dr. Győry 
Kálmán a diofantikus számelméletről szóló, a Cambridge University Press ki-
adónál megjelent könyvéért és Dr. Zaccaria Márton Leó a „Az egyenlő bánás-
mód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban” 
című kötetért kapták meg. A Tanács harmadik alkalommal ítélte oda az év női 
kutatója díjat, ezúttal Dr. Papp Mária részére.
Az EDHT a tanév során tartott ülésein összesen 42 habilitált doktori cím ado-
mányozásáról és 180 egyetemi doktori (PhD) fokozat megadásáról döntött. 
Egy jelölt, Bellér Gábor 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 (2015/2016)
Agrártudományi 26
Bölcsészettudományi 34
Orvostudományi 60
Társadalomtudományi 10
Természettudományi 50
Összesen 180

Dr. Jean-Luc Fray (BTK), Dr. Alisa Erika Koch (ÁOK) és Dr. Szöllősi-Nagy 
András (MÉK) a 2015. novemberi, míg Dr. Lorenz Srulek Cederbaum (TTK) 
és Dr. Werner Hacke (ÁOK) a 2016. júniusi ünnepségen vette át díszdoktori 
oklevelét. Az EDHT döntött a 2016. évi PhD keretszám tudományterületek 
közötti felosztásáról is. A doktori képzés 2016. szeptembertől történő átalakí-
tása miatt az EDHT átdolgozta a doktori szabályzatot. 
Egyetemünk tudományos rangjának emelkedését jelenti, hogy a tanév során 
újabb 12 oktatónk szerezte meg Magyar Tudományos Akadémia Doktora cí-
met, három professzorunkat (Dr. Csiba László, Dr. Páles Zsolt, Dr. Szöllősi 
János) pedig az MTA levelező tagjává választott meg a testület.
A Tudományos Igazgatóság részt vett a 2015. szeptember 25-én Európa-szerte 
megrendezésre került „Kutatók éjszakája” programsorozat és a Magyar Tudo-
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mány Ünnepe egyetemi rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában, 
valamint a CAMPUS Fesztiválon megvalósított egyetemi programokban.
A Tudományos Igazgatóság koordinálta a 2016 májusában kiírt Új Nemzeti 
Kiválóság Program pályázatainak szakmai bírálatát. A június végi határidőre 
617 pályázat érkezett be, ezek közül 603 volt érvényes.
A 2015/2016-os tanévben a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program-
jában (DETEP) regisztrált hallgatók száma 554 fő volt, melyből 1 fő angol 
nyelvű képzésben vesz részt. 
A Kutatók Éjszakáján 20 DETEP-es hallgató tartott előadást az érdeklődők-
nek, akik azon az estén az egyetemre látogattak. Az egyetem szakkollégiumaival 
közösen a DETEP részt vett a 2015-ös nyílt napon, a DEXPO-n, ahol tehet-
ségazonosítással kapcsolatos tesztet tölthettek ki a résztvevők, illetve a szak-
kollégiumokról tájékozódhattak. A 2015 novemberében a HALL-ban került 
megrendezésre a Talentn tehetségfórum, ahol az érdeklődők egyetemi kötődésű 
sikertörténeteket hallgathattak meg. 
A DETEP 2016 januárjában felterjesztett 6 hallgatót a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács Felfedezettjeink 2016-os pályázatára, ahol a szakmai zsűri Molnár Jó-
zsef Dénes, V. éves gyógyszerész hallgatót különdíjban részesítette, és a pályá-
zatra elkészített Prezi formátumú prezentációját is díjjal jutalmazta. A Magyar 
Templeton Programba 2 DETEP-es hallgató (Kis Andrea – BTK, Imre Ale-
xandra – TTK) került be, őket országos mentorok segítik tovább pályájukon.
A DETEP továbbra is a teljesítményelvet helyezi előtérbe, és a hallgatók nö-
vekvő aktivitását jelzi, hogy a 2015-ben 32%-kal több teljesítményt tudtak 
felmutatni, mint az azt megelőző 2014-es naptári évben. 2016-ban 4 jelenlegi, 
illetve volt DETEP-es hallgató (Katona Tamás, Vincze János, Tóth Gábor és 
Herdon Andrea) a Microsoft Imagine Cup világversenyén kategóriájukban 3. 
helyezést értek el fejlesztésükkel, mely az orvostanhallgatók diagnosztikai isme-
reteinek elsajátításában nyújt segítséget. 
2015/2016-os tanévben a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt 3 pályázatot 
nyert el a DETEP, így lehetőség nyílt megrendezni az első nemzetközi tehet-
séggondozási konferenciát, az InterTalent Unideb-et, roma hallgatók tehetség-
azonosítása és tehetséggondozó programba történő integrálásuk is megtörtént, 
valamint a tehetségesek társadalmi felelősségvállalási attitűdjeit is lehetett for-
málni a pályázatok segítségével. A pályázatok keretében a hallgatók tréninge-
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ken, színházlátogatáson vehettek részt, és látogatást tehettek a Tiszalöki Bünte-
tés-végrehajtási Intézetben is. 
A Magyar Nemzeti Múzeumban június 3-án rendezett ünnepségen negyedik 
alkalommal jutalmazták a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző 
hazai és határon túli magyar, valamint magyarországi nemzetiségi pedagógu-
sokat és tehetségsegítő szakembereket. A Tehetséggálán összesen 63 szakem-
ber és szervezet részesült elismerésben sokéves, eredményes tehetséggondozó 
munkájáért, köztük Módis László, a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet-és 
Fejlődéstani Intézet professor emeritusa, akit a DETEP az oktatás, a tehetsé-
ges hallgatók patronálása és tudományos témavezetése terén elért kimagasló és 
lelkiismeretes munkájának elismeréseként javasolt a Bonis Bona díjra. Első he-
lyezést ért el a Debreceni Egyetem joghallgatója Pesci Marco 2016 májusában, 
az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen.
A június 15-i „Tudományok közötti együttműködés” 1. Nemzetközi Interdisz-
ciplináris Konferencián a hazai és határon túli – szlovák, szerb, ukrán és román 
- felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók több mint 100 előadásban szá-
moltak be kutatási témáikról, eddig elért eredményeikről, mely eseménynek 
egyik társrendezője a DETEP volt. 

 

Tudományos tevékenység
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Kutatásfejlesztés, innováció és pályázati tevékenység

Pályázati Központ

A Pályázati Központ szervezeti felépítése, főbb feladatai
A Debreceni Egyetem pályázatainak előkészítése a Pályázati Központ feladata, 
azon belül a Pályázati Ügyfélszolgálat, a Pályázatkezelő Osztály és a Projekt-
menedzsment Osztály végzi a támogatott projektek megvalósítását, pénzügyi 
elszámolását, valamint a projektek életútjának követését, utógondozását.

Pályázati Ügyfélszolgálat
Az Ügyfélszolgálat feladatai közé tartozik a pályázatok előkészítése, a pályá-
zatok előkészítéséhez és benyújtásához kapcsolódó intézményi szintű adatok, 
információk, valamint a szükséges nyilatkozatok, igazolások, aláírási címpéldá-
nyok biztosítása. 
A Pályázati Ügyfélszolgálat ellenőrzi a pályázatokhoz kapcsolódó eredményin-
dikátorokat és fenntartási vállalásokat, valamint a pályázatok intézményi szintű 
hitelesítését és benyújtási feltételeit.
Az Ügyfélszolgálat kapcsolatot tart a támogató szervezetekkel, minisztériu-
mokkal, egyéb külső intézményekkel, továbbá működteti a Pályázat Nyilván-
tartó Rendszert.

Pályázatkezelő Osztály
Az osztály feladatai közé tartozik az operatív programok, NKFIH által támoga-
tott projektek, EU-s és egyéb külföldi, NKA, önkormányzati és egyéb belföldi 
pályázatok, valamint Európai Uniós programok pénzügyi lebonyolítása, vala-
mint a pályázatok célelszámolási számlájának kezelése. 
Az osztály adatot szolgáltat a költségvetés tervezéséhez, beszámolók készítésé-
hez, évközi kimutatásokhoz, valamint elkészíti és ellenőrzi az időközi és záró 
pénzügyi elszámolásokat. Kötelezettségbe veszi a személyi jellegű kifizetéseket 
és utazási határozatokat, engedélyezi a szolgáltatási szerződéseket és logisztikai 
megrendeléseket. A pályázati témák pénzügyi központjainak előirányzat-keze-
lése a Pályázatkezelő Osztály kizárólagos hatásköre.
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Az osztály feladata továbbá a pályázatokhoz kapcsolódó rezsi és kezelési költ-
ségek könyvelése, valamint közreműködés a könyvvizsgálatoknál, helyszíni el-
lenőrzéseknél.

Projektmenedzsment Osztály
Az Projektmenedzsment Osztály feladatai közé tartozik egyetemi fejlesztési 
projektek esetében a pályázat elkészítésében való közreműködés, valamint se-
gítségnyújtás a projektek lebonyolításában.
Az osztály feladata az egyetemi nyertes pályázatokkal kapcsolatban projekt-
menedzsment feladatok ellátása, a projektek megvalósításának koordinálása a 
támogatási szerződésben foglalt célok szerint, a projekt szakmai előrehaladásá-
nak ellenőrzése és dokumentálása. Továbbá feladatai közé tartozik a változás-
bejelentések és a szakmai előrehaladásról szóló időközi beszámolók elkészítése, 
kifizetési kérelmek összeállításában való közreműködés, valamint a helyszíni 
ellenőrzések szakmai feladatokat érintő támogatása.
A pályázatok lebonyolítása során az egyetemi pályázati eljárásrendek, szabály-
zatok betartásának ellenőrzése, valamint kapcsolattartás a pályázat megvalósí-
tóival, illetve a közreműködő szervezetekkel szintén az osztály feladatát képezi.

2015/2016-ban tevékenységek, elért eredmények

A PNYR rendszer 
A Pályázati Központ 2016. január 1-jétől éles üzembe állította az elmúlt fél-
évben fejlesztett új Pályázat Nyilvántartó Rendszerét (PNYR). A rendszer az 
egyetem által benyújtott hazai, uniós és egyéb nemzetközi pályázatok nyilván-
tartását kezeli, végigkísérve a pályázatokat teljes futamidejük alatt. A PNYR 
on-line kapcsolatban van az egyetem Keretgazdálkodási és SAP rendszerével. 
Az SAP rendszerből napi rendszerességgel frissülnek a nyilvántartott projektek 
pénzügyi adatai. 
A PNYR rendszer rugalmas, széleskörű lekérdezési lehetőségekkel rendelkezik, 
melyek segítségével könnyedén generálhatóak azok a statisztikák, melyek ki-
szolgálják az egyetemen felmerülő belső adatszolgáltatási igényeket, valamint a 
minisztériumok által kért adatszolgáltatási kéréseket is.
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A rendszer a pnyr.unideb.hu oldalon minden egyetemi polgár számára hozzá-
férhető. A rendszerbe a dolgozók a saját hálózati azonosítójuk és a hozzá tartozó 
jelszavuk megadásával léphetnek be és megtekinthetik, valamint lekérdezéseket 
indíthatnak az egyetem teljes pályázati adatbázisára vonatkozóan.

A 2007-13-as Operatív Programok pályázatainak lezárása
A 2007-2013-as programozási időszakban elnyert pályázatokat a Debreceni 
Egyetem 2015 decemberéig sikeresen lezárta és elszámolt a felhasznált támo-
gatásokkal. Az időszak pályázatainak segítségével a Debreceni Egyetem számos 
tudományterületen valósított meg oktatással, képzéssel, kutatással kapcsolatos 
fejlesztéseket, illetve jelentős infrastrukturális beruházásokat és felújításokat 
hajtott végre a sporttudomány, egészségügy és az oktatás területén.

Hazai és nemzetközi pályázatok
A 2014-20-as fejlesztési időszakra kiírt Operatív Programok kapcsán a Pályá-
zati Központ számos GINOP és EFOP típusú pályázat beadásában közremű-
ködött. A 2015-2016-ban beadott 65 GINOP pályázat közül 12 program ese-
tében kezdődött el a megvalósítás, több pályázat esetében még tart az elbírálás. 
Az időszak első benyújtott EFOP pályázata már a megvalósítás szakaszában 
van.
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A Pályázati Központ 130 Kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_16) be-
adásában vett rész.
A 29 benyújtott Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT) progra-
mok közül 4 nyertes pályázat esetében elkezdődött a megvalósítás, a többi pá-
lyázat esetében még tart az elbírálás.
A nemzetközi pályázatok közül számos Horizon2020 és Interreg Europe, va-
lamint Interreg Central Europe pályázatok beadását segítette a központ. Az 
említett időszakban benyújtott 10 Interreg pályázat közül már egy projekt a 
megvalósítás szakaszába lépett, a többi pályázat esetében még folyamatban van 
az elbírálás. A 16 megpályázott Horizon2020 projekt közül 11 nyertes prog-
ram esetében kezdődött el a megvalósítás, további 4 pályázat még az elbírálás 
szakaszában van.
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Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ

A Debreceni Egyetem (DE) Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ 
(GYFKK) 2014. március 1-jén jött létre, mely rektor, majd a későbbiekben 
rektor és kancellár közvetlen szervezeti egység lett. Feladata a DE-en folyó kli-
nikai farmakológiai kutatások összehangolása, fejlesztése. Az önálló szervezeti 
egység munkáját a Klinikai Központtal szoros együttműködésben végzi. 
Az új szervezeti egység a működési rend kidolgozása után önálló irodában foly-
tatta munkáját, az egyik legfontosabb feladat - a partnerek hatékony tájékoz-
tatása érdekében - egy önálló honlap indítása volt (www.klinfarm.unideb.hu). 
A hazai és a nemzetközi partneri kapcsolatok mélyítése, illetve új kapcsolatok 
kialakítása jelentették ezen időszak kiemelt feladatait. Fentiek eredményeként 
már az első évben sikerült megduplázni a DE-en folyó klinikai farmakológiai 
vizsgálatok számát, amely a bevétel hasonló mértékű növekedésével párosult. 
A megfelelő szabályozás birtokában a nemzetközi kapcsolatok bővítésének 
eredményeképpen számos vezető piaci szereplővel (szponzor és monitor-cég) 
sikerült kiemelt partneri szerződést kötni, melyek a további fejlődés szempont-
jából nagy jelentőségűnek bizonyultak. A Koordinációs Központ nagymérték-
ben tudja segíteni megbízóinkat és külső partnereinket, hogy a klinikai gyógy-
szervizsgálatok vonatkozásában az adott terület legilletékesebb szakemberével 
kerüljenek kapcsolatba. 
Az elmúlt egy évben a GYFKK fejlődésének új pályájára állt: létrehozta a DE 
Klinikai Vizsgálatok Irodáját (DEKVI). Hazánkban elsőként ismertük fel, 
hogy az egyértelmű folyamatleírások és a kiemelt partnerek mellett a közvéle-
mény széleskörű tájékoztatása is alapvető jelentőségű. Országosan is egyedül-
álló programot hirdettünk: SZEBB! (Szakemberek Betegeink Biztonságáért!) 
elnevezéssel.
A klinikai gyógyszervizsgálatok során a cél a minél hatékonyabb készítmény 
elérése. Fentiek fontosságának a hangsúlyozása mellett a biztonságosságot 
tűztük zászlónkra. Meggyőződésünk, hogy a DE mind a klinikai vizsgálatok 
terén szerzett 25 éves tapasztalatával, mind nemzetközileg is elismert szakem-
bergárdájával, mind fejlett infrastruktúrájával mindenben megfelel a kor kihí-
vásának. Tehát azon betegek, akik a DE-en vesznek részt klinikai kutatásban, 
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egyértelműen biztonságban érezhetik magukat, mely nem hasonlítható egy 
magánszolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz.  
Tekintettel arra, hogy a betegekkel a családorvosok kapcsolata a legszorosabb, 
ezért a SZEBB program részeként először Hajdú-Bihar megye háziorvos kollé-
gáinak ajánlottuk fel a szoros együttműködés lehetőségét. Minden előzetes vá-
rakozásunkat felülmúlóan ez ideig több mint 200 kollégával kötött a DEKVI 
stratégiai együttműködési megállapodást, mely a megye háziorvosainak több 
mint 80%-a. Célunk részben a kollégák klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos ál-
talános tájékoztatása, másrészt az egyes konkrét tanulmányok megismertetése. 
Ez lehetőséget nyújt a háziorvos és így a betegek széles köre számára, hogy 
minél nagyobb számban tudjanak bekapcsolódni klinikai vizsgálatokba. Ezen 
tanulmányokban a törzskönyvezés és a kereskedelmi forgalomba kerülés előt-
ti utolsó tapasztalatszerzések, megfigyelések történnek. Egyértelmű irodalmi 
adat, hogy a szorosabb kontroll, a gyakoribb orvos-beteg találkozás javítja a 
betegek együttműködési készségét, mely a vizsgálati készítmény hatékonysága 
mellett szintén további előnyt jelent. A DE elkötelezett híve annak az etikai 
magatartásnak, mely szerint csak azon esetekben ajánlja fel az új készítmény 
és a klinikai vizsgálat lehetőségét, amikor a gyógyszertárban elérhető kezeléssel 
nem sikerül az optimális eredmény elérése. A háziorvosok jelentős segítséget 
nyújthatnak és nyújtanak a betegek előzetes tájékoztatását illetően. A prog-
ramot a későbbiekben a gyógyszerészek, mint az egészségügy további fontos 
szereplői irányába is szeretnénk kiterjeszteni. Harmadik lépésben pedig köz-
vetlenül igyekszünk elérni a betegeket, a betegek hozzátartozóit és a laikus köz-
véleményt. 
Az igazgató mellett a munkát a DEKVI irodavezetője (Dr. Maroda László) és 
két ügyvivő-szakértő kolléga segíti. A kis létszámú főfoglalkozású munkacso-
port szoros együttműködésben tevékenykedik a kancellária munkatársaival, a 
DE jogi képviselőjével és a Regionális és Intézményi Kutatás Etikai Bizottság-
gal. Az elmúlt két évben elért jelentős mennyiségi és minőségi növekedés közös 
munka gyümölcse, melyért valamennyi szereplőt köszönet illet. 
A nemzetközi partnerkapcsolatok további bővítése a Debreceni Egyetem rang-
jának növelése mellett a betegek érdekeit is maximálisan szolgálja, valamint 
a vizsgálatokban résztvevő kollégák számára is érdekes kihívásokat és értékes 
lehetőségeket jelent.  
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Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ

A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ a Kancellária közvetlen 
irányítása alá tartozó szervezeti egységként működik, melynek vezetői feladata-
it a Kancellár által kinevezett központvezető látja el. A DE KTTK fő céljai az 
egyetemi technológiatranszfer eredményességének növelése, az egyetem és az 
ipar közötti kapcsolatok erősítése és az innovációs aktivitás fokozása az egyete-
mi tudásbázis környezetében.

Technológiatranszfer tevékenységek
A KTTK feladata az egyetemi szellemitulajdon-portfolió kezelése a szellemitu-
lajdon-kezelési szabályzat rendelkezéseivel összhangban. A Technológiatransz-
fer Központ nyilvántartja az egyetemi kutatási eredményeket, véleményezi a 
szellemi alkotásokat érintő megállapodásokat és egyéb jognyilatkozatokat. A 
szellemi alkotások védelmével kapcsolatosan tanácsadást nyújt és az innová-
cióval kapcsolatos rendezvényeket, képzéseket szervez. A központ koordinálja 
továbbá a más szervezeteknek nyújtott innovációs tanácsadási szolgáltatásokat, 
illetve a hazai és nemzetközi technológia-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 előkészítésében véleményezé-
sében és menedzselésében. Ennek keretében a beszámolási időszakban mintegy 
190 db K+F+I és szerzői joggal kapcsolatos szerződést készítettünk elő és véle-
ményeztünk. A központ által menedzselt technológiák és szabadalmi bejelenté-
sek száma a kutatói aktivitásnak köszönhetően az elmúlt időszakban is jelentős 
volt, így jelenleg átlagosan 40 szabadalomcsalád teljes körű menedzseléséért 
felelős a központ. A tárgyidőszakban 13 új találmányról értesítették az irodát 
az egyetem kutatói, melyek kapcsán több új elsőbbségi szabadalmi bejelentést 
nyújtottunk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A tárgyidőszakban 
összesen három szabadalmi bejelentéssel védett egyetemi technológia haszno-
sításához találtunk partnert az érintett tanszéki kutatókkal szorosan együtt-
működve: ennek eredményeként két szabadalom átruházási szerződés és egy 
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licencia-szerződés került aláírásra, melyekből az egyetemnek – és ezen keresztül 
a feltalálóknak – bevétele származott.
A központ 2016-ban is elvégzi az egyetemi tudástérkép frissítését, amely nagy-
mértékben megkönnyíti egyetemnek az ipari partnerekkel, valamint más egye-
temekkel való kapcsolatteremtését és az együttműködések számának növelését. 
A munka eredményeként egy felhasználóbarát adatbázisban sikerült összegyűj-
teni az egyetem valamennyi kutatócsoportját és azok tevékenységét. A köz-
pont folyamatosan növekvő hangsúlyt fektet továbbá az egyetemi technológiák 
hasznosításának támogatására. Az ipari partnerek felkutatása több csatornán 
keresztül történik, és jelentős hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolatfelvé-
telre, ezért az elmúlt időszakban több nemzetközi szakmai és partnering ren-
dezvényen képviseltük központunkat. A külföldi rendezvények mellett számos 
hazai konferenciára és szakmai napra is ellátogatott a központ képviselője, 
amelyeken több potenciális partnerrel ismertettük meg a Debreceni Egyetem 
sokszínű kutatási eredményeit. A KTTK kiemelt feladatának tekinti az egyete-
mi polgárok iparjogvédelmi és szellemitulajdon-védelmi ismereteik bővítését. 
Ennek jegyében a KTTK szabadon választható és mintatanterves kurzusok 
keretein belül ismerteti meg az érdeklődő hallgatókat a hazai és nemzetközi 
oltalomszerzés formáival és lehetőségeivel.
A 2015/2016-os tanévben kiemelt figyelmet fordítottunk az ún. „start-up je-
lenségre” és aktívan bekapcsolódtunk a regionális start-up ökoszisztéma kiépí-
tésének elősegítésébe. Ennek kapcsán központunk vezetője rendszeresen részt 
vesz a Debreceni Startup Kerekasztal ülésein. A kerekasztal célja, hogy együtt-
működve a várossal és az egyetemmel jelentősen hozzájáruljon a helyi gazdaság 
fejlesztéséhez. 

Innovációs képzések
A korábbi években tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel a központ a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben a 2015/2016-os 
tanévben is meghirdette az Iparjogvédelem és Innováció-menedzsment című, 
e-learning típusú intézményi szabadon választható tantárgyat, melyre az adott 
időszakban összesen 139 hallgató jelentkezett az egyetem számos karáról. A 
Szellemitulajdon-védelem című, szintén e-learning típusú mintatanterves tan-
tárgy a Természettudományi és Technológiai Kar nappali és levelező tagozatos 
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villamosmérnök hallgatói részére kerül meghirdetésre. A képzést az idei tan-
évben 47 fő teljesítette sikeresen. A World Intellectual Property Organization 
(WIPO) támogatásával az angol nyelvű képzésben résztvevők számára évente 
biztosítunk lehetőséget az ún. DL101 General Course on Intellectual Property 
angol nyelvű e-learning kurzus elvégzésére, mely kurzust az idei évben 11 fő 
végezte el.

Együttműködések, kapcsolatrendszer
A Debreceni Egyetemen működő Patlib Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala (SZTNH) kihelyezett szellemitulajdon-védelmi információs pontja, 
amely központ a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központban ta-
lálható. A központban minden érdeklődő segítséget kaphat találmánya szaba-
dalmaztatásában, az új megoldások eredményes védelmében. A Patlib Központ 
szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes és a szellemitulaj-
don-védelemmel kapcsolatos információk nyújtására terjed ki.
2015 tavaszán a KTTK honlapja megújult. A honlap fejlesztésének köszönhe-
tően a technológiatranszfer és az innováció után érdeklődők egy átláthatóbb, 
könnyen böngészhető oldalon értesülhetnek mind a hazai, mind pedig a nem-
zetközi K+F+I pályázati forrásokról, innovációs eseményekről egyaránt. A köz-
pont támogatásával 2014-ben létrejött Debreceni Egyetem Hallgatói Innová-
ciós Közösség célja, hogy programokat, workshopokat és képzéseket szervezzen 
az innováció iránt érdeklődő fiataloknak. A Közösség a Facebookon jelenleg is 
aktív, folyamatosan oszt meg innovációval, kutatás-fejlesztéssel és start-up vál-
lalkozásokkal kapcsolatos híreket, eseményeket és információkat. A négy éve 
elindított Facebook oldalunkat továbbra is használjuk az aktuális információk 
megosztására. A Debreceni Egyetem havi rendszerességgel megjelenő Innová-
ciós és K+F Pályázati Hírlevelében a legfrissebb innovációs hírekről és elérhető 
K+F pályázati lehetőségekről tájékoztatjuk az egyetem polgárait. Ebben a tan-
évben a KTTK számos rendezvény szervezésében működött közre, melyeken 
az egyetem több oktatója, kutatója és hallgatója is részt vett. Kiemelendő a 
2015 novemberében megszervezett „Startupok és új megoldások az egészség-
iparban” című rendezvényünk keretén belül nagy sikert aratott SmarHealth 
elnevezésű ötletversenyünkre 11 pályázat érkezett be. Szintén novemberben 
rendeztük meg az egyetemi K+F tevékenységek finanszírozási lehetősége-
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it szemléltető interaktív, gyakorlati bemutatóval egybekötött workshopot a 
Kenézy Élettudományi Könyvtárban, ahol az egyetemen elérhető Pivot nem-
zetközi K+F finanszírozási adatbázis nyújtotta lehetőségek kerültek bemuta-
tásra. 2016 márciusában a HEInnovate programon keresztül workshopokat 
szerveztünk, amelyen az OECD szakértőit láttuk vendégül. A program keretén 
belül a küldöttség az egyetem innovációs és vállalkozói potenciálját mérte fel 
az elért eredmények, a stratégiai tervek, az akadályok és az azok leküzdéséhez 
szükséges tényezők alapján.
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Nemzetközi kapcsolatok

Együttműködési megállapodások
A Debreceni Egyetem a 2015/2016-os tanévben a következő külföldi egyete-
mekkel kötött egyetemi szintű együttműködési megállapodásokat:

•	 The University of Science and Technology of China (Kína),
•	 Instituto Tecnologico Y De Estudios Superiores De Monterrey (Mexikó),
•	 Grigol Robakidze University (Grúzia),
•	 National Institute of Ayurveda (India),
•	 Jiangxi University of Finance and Economics (Kína),
•	 Jiangxi Normal University (Kína),
•	 Beijing International Studies University (Kína),
•	 Nanchang Hangkong University (Kína).

Ösztöndíj programok
Az ERASMUS+ program
Az Erasmus+ program indulásának előkészítése során a Debreceni Egyetem az 
új szabályrendszernek megfelelően az új partnerek mellett a korábbi partner-
egyetemeinek túlnyomó többségével kötött hallgató- és oktatócserére vonatko-
zó bilaterális szerződést, így a program első két évében a tanévre meghirdetett 
tanulmányi és oktatói célú pályázatok esetében a megpályázható helyek száma 
a korábbi magas szinten maradt. A 2015/2016-os tanévben tovább folytató-
dott az Erasmus+ kétoldalú kapcsolatépítés, kibővítve a mobilitási lehetőségek 
tárházát a már meglévő partner intézményekben újabb tudományterületekre 
vonatkozó szerződésekkel, és új partnerek bevonásával egyaránt. A 2015/2016-
os tanév végére a partnerek száma (a Nemzetközi Kreditmobilitást is beleértve) 
371, amelyekkel a DE 564 mobilitási megállapodással rendelkezik.
Az egyetem 2015 tavaszán pályázatot nyújtott be az Erasmus+ program nem-
zetközi dimenzióját kibővítő ún. „Nemzetközi Kreditmobilitás” pályázatra, 
amelynek eredményeképpen Európán kívüli, illetve európai partnerországok 
egyetemeivel is lehetősége nyílik a bilaterális szerződések keretében mobilitá-
sokat megvalósítani. Ennek eredményeképpen a 2015/2016-os tanévben már 
ukrán hallgatók érkeztek tanulmányi célú mobilitások megvalósítására a prog-
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ram keretében kötött szerződések alapján. A 2016-os pályázatban elnyert tá-
mogatás alapján az együttműködések tovább bővülnek 2016/2017-től.

Erasmus partnerek
Tanév Partner (db) Szerződés (db)
2010/2011 294 492
2011/2012 308 461
2012/2013 322 507
2013/2014 294 467
2014/2015 312 445
2015/2016 371 564

Az ERASMUS program hallgatói tanulmányi célú és különösen a szakmai gya-
korlati célú mobilitásai továbbra is nagy érdeklődésre tartanak számot a Deb-
receni Egyetem hallgatói körében. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló 
forrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel az egyetem, a 2014/2015-ös 
projekt futamideje módosításra került és így a projekt forrásainak egy részét 
a 2015/2016-ban megvalósított, de az előző évben elszámolt mobilitások fi-
nanszírozására használtuk fel. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a kiutazó hallgatók 
száma a két tanév bázisán összehasonlítva újra növekedő tendenciát mutas-
son ebben az időszakban, köszönhetően a szakmai gyakorlatok iránti növekvő 
igénynek. A 2015/2016-os projekt esetében a futamidő meghosszabbításával 
hasonlóan lehet növelni a források felhasználásának hatékonyságát.

ERASMUS hallgatói mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév
Kiutazó hall-
gató (fő)

Kiutazási hó-
napszám (hó)

Beutazó hall-
gató (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
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2014/2015 155 721 173 334 010
2015/2016* 121 604 164 270 974

* Várható adatok

ERASMUS hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév
Kiutazó hallgató 
(szakmai gyak.) 
(fő)

Kiutazási hó-
napszám (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 120 430 221 614
2015/2016* 127 401 181 159

* Várható adatok

Az Erasmus+ program által kínált ösztöndíjlehetőségeken túl a Debreceni Egye-
tem oktatói, hallgatói több kisebb ösztöndíjra pályázhatnak külföldi mobilitá-
saik támogatására. Ilyen, az egyetem által koordinált programok a CEEPUS, 
az ISEP, a Fulbright és az egyetemközi bilaterális szerződések. A 2015/2016-os 
tanév során egyetemünk 380 külföldi partnerintézménnyel valósított meg ok-
tatói, hallgatói mobilitást. 

Mutató 2013 2014 2015

DE élő együttműködésekkel rendelke-
ző partnerek országainak száma (db) 44 52 43

DE élő együttműködésekkel rendelke-
ző partnerintézmények száma (db) 615 630 630

Ebből oktatói-hallgatói cserében részt-
vevő partnerintézmény   380
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DE élő kétoldalú együttműködések 
száma (db) 874 852 852

Ebből oktatói-hallgatói mobilitásra 
irányuló szerződések száma   575

Ebből Erasmus együttműködések 
száma 430 454 460

Összes ösztöndíjas hónap adott évben 
(db) 1 017 923 1075

A nemzetközi mobilitási programok keretében részképzésre vagy szakmai gya-
korlatra minimum 2 hónapra kiutazó hallgatóink száma meghaladta a 260 főt, 
enyhe növekedést mutatott, míg a bejövő hallgatók száma az előző évekhez 
képest jelentősen nem változott. A széles angol nyelvű programkínálatnak kö-
szönhetően továbbra is szívesen választják a Debreceni Egyetemet a mobilitás-
ban résztvevő külföldi hallgatók.

Mutató 2011 / 
2012

2012 / 
2013

2013 / 
2014

2014 / 
2015

2015 / 
2016

Nemzetközi mo-
bilitási programok 
keretében kiutazó 

hallgatók száma (fő)

244 259 218 234 266

Nemzetközi mo-
bilitási programok 
keretében beutazó 

hallgatók száma (fő)

200 196 138 197 188

Nemzetközi mo-
bilitási programok 
keretében kiutazó 
oktatók száma (fő)

75 112 67 105 81

Nemzetközi mo-
bilitási programok 
keretében beutazó 
oktatók száma (fő)

64 92 28 40 50

Nemzetközi kapcsolatok
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Campus Mundi
Az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program” címmel indult el 2016 elején. Célja a felsőoktatás 
minőségének javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a 
magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségé-
nek növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegíté-
sét, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és 
nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.
A korábbi Campus Hungary program hatalmas népszerűségnek örvendett a 
DE hallgatói körében, ezért nagy várakozás előzte meg a Campus Mundi prog-
ram indulását. Az első pályázati fordulóban részképzésre pályázhattak ösztön-
díjat a hallgatók, a másodikban szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra. 
Összesen 54 hallgató részesült támogatásban (10 szakmai gyakorlat, 23 rész-
képzés, 21 rövid tanulmányút), ők többségükben a 2016/2017-es tanévben 
fogják igénybe venni az ösztöndíjat. A hallgatók döntő többségben az európai 
úti célokat részesítették előnyben, de voltak, akik az USA-t, Ausztráliát vagy 
Japánt vették célba ösztöndíjas útjukkal.
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A Klinikai Központ vezetése
•	 Főigazgató: Dr. Édes István egyetemi tanár
•	 Orvosszakmai igazgató: Dr. Balla György egyetemi tanár
•	 Főigazgatói hivatalvezető: Dr. Balatoni Ildikó
•	 Ápolási igazgató: Gál Mária
•	 Gazdasági igazgató: Szimáné Szőllősi Mária
•	 Kabinet tagok:

• Dr. Bognár László egyetemi tanár
• Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár
• Dr. Kiss Csongor egyetemi tanár
• Dr. Páll Dénes egyetemi tanár

Főbb események
•	2015. július 1. és 2016. június 30. közötti időszakban: a DEKK Szervezeti 

egységeiből 21 szakdolgozói kongresszuson, konferencián 186 kolléga vett 
részt, akiknek a részvételét a rendezvényeken az Ápolási Igazgatóság finanszí-
rozta. /Ápolási Igazgatóság/

•	2015. július 1.: Seletye Andrásné a KK Gazdasági Iroda ügyvivő szakértője 
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.

•	2015. augusztus 20.: Dr. Mikita János, a Belgyógyászati Klinika B. épület ny. 
egyetemi docense Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.

•	2015. augusztus 20.: Dr. Bakó Gyula egyetemi tanár Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt kitüntetést kapott.

•	2015. augusztus 25.: Átadták a negyedik lineáris gyorsítót az Onkológiai 
Klinikán. Az intézményben eddig három lineáris gyorsító működött, me-
lyekkel a betegek modern és személyre szabott sugárkezelést kaphattak. A ne-
gyediket TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0009 pályázat keretében több mint 824 
millió forintos Európai Uniós támogatásból vásárolták. Ezáltal városunkban 
létrejött a legnagyobb vidéki sugárterápiás központ, mely révén javulhatnak 
a gyógyulási esélyek, magasabb életminőség lehet elérhető és növekedhet az 
egészségben eltöltött évek száma.
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•	2015. augusztus 28-án került megrendezésre a „Juhász Zsuzsa” V. Szakdol-
gozói Konferencia 326 résztvevővel. 5 szekcióban 32 előadás hangzott el, 
melyek által a szakdolgozók megismerhették egymás munkáját, tevékenysé-
gét, bővíthették ápolásszakmai ismereteiket. A „Juhász Zsuzsa” emlékérem 
és emlékdíj kitüntetést 2015-ben Szegény Jánosné, a DEKK Kardiológiai 
és Szívsebészeti Klinika vezető ápolója nyerte el. A díjat Juhász Zsuzsa, az 
I. sz. Belgyógyászati Klinika intézetvezető főnővér emlékére alapította a DE 
OEC 2010-ben. Juhász Zsuzsa 63 évig végezte példamutató munkáját, éle-
tét és munkásságát messzemenő elhivatottsággal és ügybuzgalommal csak a 
klinikának és a betegellátásának szentelte. Értékrendjében az ápolás, mint 
nagy hozzáértést, türelmet, fegyelmet és empátiát igénylő feladat, a gyógyítás 
fontos része volt. A Juhász Zsuzsa-díj évente egy alkalommal egy személynek 
adományozható. /Ápolási Igazgatóság/

•	2015. szeptember 1.:
• Dr. Szűcs Gabriella egyetemi tanári kinevezést kapott. /Reumatológiai 

Tanszék/
• Dr. Dezső Balázs egyetemi tanári kinevezést kapott. /Pathológia/

•	2015. szeptember 10.: Nagyné Szőke Erzsébet a Szemészeti Klinika vezető 
ápolója MESZK Szakmai díjat kapott. 

•	2015. szeptember 26.: A szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő 
gyakoriságára és azok mindennapi életben is megvalósítható megelőzési 
módszereire irányult a figyelem a XIV. Szívünk Napján, melyet a Debreceni 
Egyetem Kardiológiai Klinikája és a Kenézy Gyula Kórház Felnőtt Kardioló-
giai Osztálya rendezett a Csapó utcai Fórum bevásárlóközpontban.

•	2015. október1-3.: A Magyar Hypertónia Társaság 2015. évi kongresszusán 
Dr. Páll Dénes egyetemi tanár kapta a Magyar Hypertónia Társaság élet-
műdíját. A Török Eszter emlékérmet az elmúlt két évtizedben kifejtett ki-
magasló tudományos, gyógyító és oktatói tevékenységért, valamint emberi 
példamutatásért vehette át.

•	2015. október 6.: Dr. Csiba László egyetemi tanár, igazgató Academiae 
Europaeae díjat kapott. /Neurológiai Klinika/

•	2015. október 9.: Kiváló Kardiológiai Centrum különdíjat kapott a Kardio-
lógiai és Szívsebészeti Klinika, melyet a Medicina TOP évkönyv bemutatásá-
nak díjátadó gáláján adtak át. /Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika/
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•	2015. október 20-án Auguszta Mária Lujza főhercegnő tiszteletére szobrot 
avattak a születésének 140. évfordulóján az Auguszta épület főbejárata előtt. 
Az avatáson a család képviseletében Habsburg György, Magyarország rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete is részt vett és ünnepi beszédet mondott. 
A szobor Gáspár Géza szobrászművész alkotása. /Kardiológiai és Szívsebésze-
ti Klinika/

•	2015. október 23.: Dr. Csiba László egyetemi tanár, igazgató „Dr. Laza K. 
Lazarevic” Award for Exceptional Contribution to Neurological Sciences dí-
jat kapott. /Neurológiai Klinika/

•	2015. október 28.: Dr. Török Olga, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
egyetemi docense Pro Sanitate díjban részesült.

•	2015. november 3.: Dr. Csépány Tünde, a Neurológiai Klinika egyetemi do-
cense Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. /Neurológiai Klinika/

•	2015. november 5-7. : Szegeden a Magyar Szívsebészeti Társaság kongresszu-
sán Dr. Szerafin Tamás egyetemi docens, orvos-szakmai igazgatót megválasz-
tották a társaság leendő elnökének. /Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika/

•	2015. november 6.: Dr. Zeher Margit egyetemi tanár, tanszékvezető Petrányi 
Gyula emlékérmet kapott. /Belgyógyászati Klinika C épület/

•	2015. november 30.: Dr. Csiba László egyetemi tanár, igazgató Dr. Tankó 
Béla Emlékdíjat kapott. /Neurológiai Klinika/

•	2015. december 4.: Dr. Csernátony Zoltán igazgató MTA doktori címet 
kapott. /Ortopédiai Klinika/ 

•	2015 december 15.: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kiváló Dolgozója 
Kitüntetést kaptak:
• Fekete Ágnes ápoló mb. osztályvezető /Szemklinika/
• Hunyadi Lászlóné intenzív szakápoló /Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika/
• Deákné Járó Éva osztályvezető szülésznő /Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-

nika/
• Prém Edit diplomás ápoló /Onkológiai Klinika/
• Tóthné Székely Erzsébet gyógyszertári szakasszisztens /Klinikai Gyógyszertár/
• Posta János vegyész, laborvezető /Igazságügyi Orvostan/
• Ötvös Józsefné diplomás ápoló, osztályvezető főnővér /Gyermekgyó-

gyászati Klinika/
• Szabó Katalin pulmonológus-allergológus /Tüdőgyógyászati Klinika/
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•	2016. március 11.: Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést kaptak:
• Baksa Szilvia szociálpedagógus /Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medici-

na Klinika/
• Zólyomi Ágnes klinikai vezető ápoló /Neurológiai Klinika/
• Kissné Sziráki Valéria intézetvezető analitikus /Laboratóriumi Medicina/
• Szarvas Mariann egészségügyi szakmenedzser /Belgyógyászati Klinika B 

épület/
• Tóth Andrea klinikai vezető ápoló /Bőrgyógyászati Klinika/
• Antal Tamás gazdasági előadó /Gyermekgyógyászati Klinika/
• Papp Judit klinikavezető asszisztens /Onkológiai Klinika/
• Gonda Lászlóné titkárnő /Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika/

•	2016. március 11.: Debreceni Egyetem Rektori Elismerő Oklevele kitünte-
tést kaptak:
• Dr. Rácz Kálmán szakorvos /Igazságügyi Orvostan/
• Dr. Olvasztó Sándor klinikai főorvos /Sebészeti Klinika/
• Ludman István osztályvezető /Betegdokumentációs és Klinikafinanszíro-

zási Osztály/
• Dr. Czifra Imre szakorvos /Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika/
• Dr. Fodor Andrea osztályvezető szakorvos /Tüdőgyógyászati Klinika/
• Nemes Edit egészségügyi ügyvitelszervező /Belgyógyászati Klinika/

•	2016. március 15-e alkalmából szakmai, illetve kormánykitüntetésben ré-
szesültek:
• Dr. Flaskó Tibor egyetemi docens, igazgató Batthyány-Strattmann László-

díjban részesült.
• Gál Mária ápolási igazgató Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.
• Dr. Balla György akadémikus, egyetemi tanár, orvosszakmai igazgató Szé-

chenyi-díjban részesült.
• Dr. Bognár László egyetemi tanár, igazgató Magyar Érdemrend Tisztikereszt 

kitüntetésben részesült.
• Dr. Hegedűs Ida egyetemi docens Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitün-

tetésben részesült.



69

• Dr. Szepesi Kálmán egyetemi tanár Magyar Érdemrend Középkereszt ki-
tüntetésben részesült.

•	2016. április 16.: A Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Hevesy 
György Emlékülésének életműdíjas előadója Trón Lajos professzor emeritus 
lett. /Nukleáris Medicina/

•	2016.május 2.: Dr. Csiba László a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja lett. /Neurológiai Klinika/

•	2016. június 4.: Szalayné Kónya Zsuzsa vezető dietetikus Pro Sanitate kitün-
tetésben részesült. /Ápolási Igazgatóság/

•	2016. június 4.: Szebenszki Erzsébet dietetikus az EMMI Miniszter Oklevele 
kitüntetésben részesült. /Ápolási Igazgatóság/

•	2016. június 13.: Dr. Méhes Gábor MTA doktori címet kapott. /Pathologia/
•	2016.június 23.: Az Idegsebészeti Klinika műtőjéből élő közvetítés történt 

a „Fifth Annual World Course in Advanced Techniques in Neurosurgical 
Oncology” kurzusra Londonba.  /Idegsebészeti Klinika/ 

•	2016. június 23.: Dr. Csernátony Zoltán igazgató Dollinger díjat kapott a 
Magyar Ortopéd Társaság 59. Tudományos Kongresszusán Pécsett. /Ortopé-
diai Klinika/

•	2016. június 23-25.: MRT Kongresszus, ahol a közgyűlés alelnökének Dr. 
Berény Ervin professzor urat választották meg. /Orvosi Képalkotó Klinika/

•	2016. június 27.: Elvégezték az első allogén, vagyis idegen donortól származó 
csontvelő transzplantációt a Hematológiai Tanszéken. (Belgyógyászati Klini-
ka B épület).

•	2016. június 29-én a Kenézy Villában vezetői megbízásukat vehették át az 
alábbi igazgatók és vezető:
• Dr. Berényi Ervin egyetemi tanár, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója. 

A megbízás időtartama: 2016.07.01-2021.06.30.
• Dr. Damjanovich László egyetemi tanár, a Sebészeti Klinika igazgatója. A 

megbízás időtartama: 2016.07.01-2021.06.30.
• Dr. Flaskó Tibor egyetemi docens, az Urológiai Klinika igazgatója. A meg-

bízás időtartama: 2016.07.01-2021.06.30.
• Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Klinika igazgatója. A megbízás időtartama: 2016.07.01-2021.06.30.

Klinikai Központ
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• Dr. Kónya József egyetemi docens, az Orvosi Mikrobiológia vezetője. A 
megbízás időtartama: 2016.07.01-2021.06.30.

•	2016. június 30.: Dr. Balla Szabolcs I. helyezést ért el a Magyar 
Szemorvostársaság 2016. március 15-i pályázatán „A Magyar Szemészet nagy 
egyéniségei” témában. /Szemklinika/

•	2016. június 30. Dr. Flaskó Zsuzsa Zsófia III. helyezést ért el a Magyar 
Szemorvostársaság 2016. március 15-i pályázatán „Újabb eredmények a sze-
mészeti diagnosztikában és terápiában” témában. /Szemklinika/ 

•	2016. július 1-je alkalmából szakmai, illetve kormánykitüntetésben része-
sültek:
• Dr. Kappelmayer János egyetemi tanár, igazgató Batthyány-Strattmann 

László-díjban részesült.
• Dr. Páll Dénes egyetemi tanár Pro Sanitate díjban részesült.

Pályázatok
TIOP-2.2.8/14. „Infrastruktúrális fejlesztések” című kiemelt projekt keretén 
belül a DEKK szervezeti egységei közel 100 millió Ft értékben részesültek ápo-
lási eszközökben (ágytálmosó berendezés, antidecubitus prevenciós matrac, 
antidecubitus terápiás matrac, betegemelő fekvő, betegemelő ülő). /Ápolási 
Igazgatóság/

Díjak, ösztöndíjak
•	2015. november 28.: Dr. Jóna Ádám és munkatársai az „Év legjobb klinikai 

témájú tudományos közleménye” díj kitüntetésben részesültek. /Belgyógyá-
szati Klinika B épület/

•	A Debreceni Egyetem szívsebészetének szakorvosjelöltje Dr. Durkó András 
és a mellkassebészeten szintén szakorvosjelöltként dolgozó Dr. Szabó Ká-
roly által alkotott csapat nyerte meg az Európai Szív- és Mellkassebészeti 
Társaság (EACTS) által szív és mellkassebész szakorvosjelöltek számára meg-
hirdetett versenyt („EACTS Cardio-Thoracic Masters Jeopardy”) 2015. ok-
tóberben Amsterdamban, a társaság 29-ik kongresszusán. Az Európai Szív- 
és Mellkassebészeti Társaság vetélkedőjének megnyerésével jogot szereztek, 
hogy megmérkőzzenek az Amerikai Mellkassebészeti Társaság hasonló vetél-
kedőjének győztes csapatával.  Az európai és az amerikai győztes csapat 2016 
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januárjában az STS 52. Kongresszusán Phoenixben egymás ellen versenyzett 
a „Cardiothoracic Resident Jeopardy Competition” bajnoki címért, melyen 
az Európát képviselő debreceni csapat győzelmet aratott a legjobb amerikai 
csapattal szemben, és ezzel elnyerték az amerikai társaság trófeáját. /Kardio-
lógiai és Szívsebészeti Klinika/

Képzés, továbbképzés 
•	2015. augusztus 27-29.: EADV Acne-Rosacea Nemzetközi Kurzus reziden-

sek részére. /Bőrgyógyászati Klinika/
•	2015. szeptember 4-5.: Debreceni Endokrinológiai Napok. Helyszín: 

Divinus Hotel, Debrecen. /Belgyógyászati Klinika/
•	2015. szeptember 11-12.: Magyar Neuroimmunológiai Társaság III. Kong-

resszusa Budapesten. Elnöke: Dr. Csépány Tünde egyetemi docens. /Neuro-
lógiai Klinika/

•	2015. október 15-17.: 13. Debreceni Aneszteziológia Napok a Kölcsey Köz-
pontban. /Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika/

•	2015. november 12-14.: Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum 
(KIIF) 4. Kötelező szintentartó / választható tanfolyam. Debrecen. Szervező: 
Dr. Zeher Margit egyetemi tanár. /Belgyógyászati Klinika C épület/

•	2015. november 14.: „A molekuláris biológiától a nukleáris medicináig” Tu-
dományos ülés (DAB) /Nukleáris Medicina/

•	2015. november 20-21.: Mihóczy László Emlékülés és IV. Kazuisztikai Fó-
rum a Tüdőgyógyászati Klinika szervezésében.

•	2015. november 21-22.: Képalkotó Rezidensek Nagyerdei találkozója. Az 
országban radiológiai képzésben résztvevő rezidensek és szakorvosjelöltek ré-
szére szervezett tudományos konferencia. /Orvosi Képalkotó Klinika/

•	2015. december 12.: A Kardiológiai Klinika Év Végi Tudományos Ülése 
Hajdúszoboszlón. /Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika/

•	2015. december 19.: A Szívsebészeti Klinika Év Végi Tudományos Ülése 
Debrecenben. /Kardiológia és Szívsebészeti Klinika/

•	2016. január 28-30.: Kötelező szintentartó tanfolyam „Újdonságok a sze-
mészeti diagnosztikában és terápiában”címmel, résztvevők száma: 99 fő. 
/Szemészeti Klinika/

Klinikai Központ
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•	2016. január 30.: XIII. Regionális Hypertónia Nap, Debrecen /Belgyógyá-
szati Klinika/

•	2016. február 18-20.: A DE KK Belgyógyászati Klinika Reumatológia szak-
mai továbbképzést is szervezett DROP 6 (Debreceni Reumatológiai Oktatási 
Program 6.) néven a debreceni Kölcsey Központban. A rendezvény témáját 
a reumatológia, neurológia, pszichiátria és idegsebészet határterületi kérdései 
adták. A három napos fórumon a résztvevők hallhattak előadásokat többek 
között az idegrendszeri infekciókról, Parkinson kórról, fibromyalgiáról, de-
presszióról, addikciókról, gerincbetegségekről. A nagy sikerű rendezvényen 
mintegy 300 fő orvos és 100 fő szakdolgozó vett részt. /Reumatológia/

•	2016.02.19.: Bőrgyógyászati Allergológiai Nem Önálló Tanszék, a DAB Im-
munológiai Munkabizottsága és a Magyar Allergológiai és Klinikai Immuno-
lógiai Társaság (MAKIT) XI. Allergológiai ülése: Újdonságok allergológiai és 
autoimmun betegségekben. /Bőrgyógyászati Klinika/

•	2016. március 2-5.: XXI. Debreceni Kardiológiai Napok Továbbképző Kon-
ferencia, helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ. /Kardiológiai és Szívsebészeti 
Klinika/

•	2016. március 17.: Országos Érszűkület Nap, Debrecen - Szervező: Dr. Sol-
tész Pál egyetemi tanár. /Belgyógyászati Klinika C épület/

•	2016. április 1-2.: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 
és a Magyar Immunológiai Társaság közös Továbbképző Rendezvénye, Szé-
kesfehérvár. Szervező: Dr. Zeher Margit egyetemi tanár. /Belgyógyászati Kli-
nika C épület/

•	2016. április 5.: „Beszámoló a Nukleáris Medicina Intézet 5 éves tevékenysé-
géről” Tudományos ülés. Debrecen / Nukleáris Medicina/

•	2016. április 14-16.: XVII. Debreceni Fogászati Napok a Kölcsey Központ-
ban. A rendezvényen közel 25 kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait, 
57 előadás hangzott el, közülük 5 angol nyelven. A rendezvény alkalmával a 
Fogorvostudományi Kar kerekasztal megbeszélést szervezett, ahol a kar tan-
székvezetői mellett a MOK Fogorvosi Tagozatának a régióhoz tartozó megyei 
választókerületeinek elnökei és szakfelügyelő főorvosai vettek részt. A prog-
ramot bál zárta. /Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó szolgálat/

•	2016. április 22.: Szívelégtelenség és ritmuszavarok „Hirtelen Szívhalál” kon-
ferencia,  Debrecen /Belgyógyászati Klinika/
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•	2016. április 22-29.: Nukleáris Medicina szakmacsoportos továbbképzés, 
hazánkban először elektronikus távoktatással kombinálva. /Nukleáris Me-
dicina/

•	2016. április 23.: Bőrgyógyász találkozó a kapcsolat jegyében – Regionális 
bőrgyógyászati továbbképzés. /Bőrgyógyászati Klinika/

•	2016. április 23.: VII. Betegfórum. Debrecen. Szervező: Dr. Zeher Margit 
/Belgyógyászati Klinika C épület/

•	2016. április 29.: A Klinikai Immunológiai Tanszék Tudományos Ülése. Az 
elmúlt 5 év. Szervező: Dr. Zeher Margit egyetemi tanár. /Belgyógyászati Kli-
nika C épület/

•	2016. május 5-7.: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 
44. Kongresszusa, Kecskemét. Szervező: Dr. Zeher Margit egyetemi tanár. 
/Belgyógyászati Klinika C épület/

•	2016. május 13-16.: A European Society of Neurosonology and Cerebral 
Hemodynamics (ESNCH) XXI. kongresszusa, Budapest. Szervezők: Dr. 
Csiba László, Dr. Oláh László. /Neurológiai Klinika/

•	2016. május 24-27.: Kötelező szintentartó tanfolyam – Radiológia és Nuk-
leáris Medicina. /Nukleáris Medicina/

•	2016. június 6-9.: XIII. Belgyógyászati Napok. /Belgyógyászati Klinika/
•	2016. június 9.: Komplex rehabilitációs mesterszakon 15 fő szerzett okleve-

les rehabilitációs szakember szakképzetséget.  /Orvosi Rehabilitáció és Fizi-
kális Medicina Klinika/

•	2016. június 8-11.: Tüdőgyógyászati Napok. A Magyar Tüdőgyógyász Társa-
ság 59. Nagygyűlése. A szervező bizottság elnöke: Dr. Szilasi Mária, melyen a 
szakdolgozók előadásaikkal is részt vettek. /Tüdőgyógyászati Klinika/

•	Az eltelt egy évben két OKJ képzésben kaptak hallgatóink oklevelet:
• 2016. február 16. Műtőssegéd-gipszmesterként 11 fő,
• 2016. március 19. Felnőtt intenzív szakápolóként 15 fő.

•	Kétnapos szintentartó továbbképzést tartottunk segéd egészségőröknek. A 
továbbképzésen 33-an vettek részt és tettek sikeres vizsgát 2016. április 21-
én.

•	Hiányszakmák pótlására indítottuk a jelenleg futó OKJ képzéseket:
• aneszteziológiai szakasszisztens képzésben 11,
• kardiológiai-angiológiai szakasszisztens képzésben 17 hallgató vesz részt.

Klinikai Központ
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•	Az egészségügyi szakdolgozóknak 26 alkalommal 14 kötelező szakmacso-
portban továbbképzést tartottunk, melyen összesen 942 kolléga vett részt 
ebben az időszakban.

•	A 2015/2016-es tanévben a Gyermekgyógyászati Klinika szervezésében ke-
rült megrendezésre a Magyar Gyermekorvosok Társasága Északkelet-Magyar-
országi Területi Szervezetének Tudományos és Továbbképző ülése, valamint a 
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a DAB Székházban tartott tudomá-
nyos rendezvény az „Egészségipari hálózat hatékonyságának növelése érdeké-
ben” címmel. Ezen országos eseményeken kívül a régióban dolgozó orvosok 
részére a Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték rendezvénysorozat keretein 
belül, valamint az akkreditált kötelező szintentartó és szakvizsgára felkészítő 
továbbképző tanfolyamokra neves szakembereket hívtak meg, nem csupán a 
gyermekgyógyászat területéről, hanem az ellátást felügyelő intézményektől 
is. A rendezvényen a gyermekgyógyászok, valamint a szubspecialitásokat vég-
ző orvosok találkoztak és vitatták meg a gyermekgyógyászati ellátás jelenlegi 
helyzetét, gondjait, eredményeit. /Gyermekgyógyászati Klinika/

•	A Fogorvosi járó- és fekvőbeteg alap- és szakellátó szolgálat minden évben 
megrendezi a Fogászati Szűrőnapokat, ahol fogorvostan hallgatók, rezidens 
orvosok és szakdolgozók ingyenes fogászati állapotfelmérést, fogkő eltávolí-
tást, élet- és táplálkozási, valamint prevenciós tanácsadást végeznek a deb-
receni lakosok részére. A nagyszámú résztvevő és az igényelt kezelések mu-
tatják, milyen nagy szükség van a szűrőnapokra. A FOK is csatlakozott az 
Egészséges száj világnapja – FDI World Dental Federation- kezdeményezés-
hez. Fogorvosok, dentál higiénikusok a Föld minden pontján ugyanaznap a 
fogászati prevenció jegyében előadásokat, szűréseket, gyakorlati oktatást tar-
tanak. ACCF-Allience for a Cavity Free Future „Szövetség a Fogszuvasodás 
Mentes Jövőért” mozgalom jegyében a Gyermekfogászati és Fogszabályozási 
Tanszék dolgozói általános iskolákban és óvodákban végeznek prevenciós ok-
tatást. Minden évben így idén is ott voltak a Campus Fesztiválon hallgatóink 
és rezidenseink, ahol felvilágosító előadásokat, gyakorlati oktatást tartottak 
a részvevőknek. Az Értünk Prevenciós Egyetemi Napok során felvilágosí-
tó előadásokat, fogászati szűréseket vehettek igénybe az egyetem hallgatói. 
(Fogorvosi járó-és fekvőbeteg alap- és szakellátó szolgálat)
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Az ATK kutatási egységeinek 2015. évi kutatási tevékenysége

Karcagi Kutatóintézet kutatási tevékenysége
Növénynemesítési és Fajtafenntartási Osztály
•	 Őszi búza és tritikále nemesítése és felhasználása az egészséges táplálkozást 

célzó minőségi és funkcionális élelmiszerek előállításában 
Témavezető: Czimbalmos Ágnes tudományos segédmunkatárs

•	 Őszi árpa és pillangós takarmánynövények nemesítése és hasznosítási lehe-
tőségeinek szélesítése 
Témavezető: Fitosné Dr. Hornok Mária tudományos munkatárs

•	 Cirokfélék és alternatív növények nemesítése és hasznosítási lehetőségeik 
szélesítése 
Témavezető: Jóvér János tudományos segédmunkatárs

Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály
•	 A Nagykunság agroökológiai feltételeihez alkalmazkodó talajkímélő mű-

velési rendszer fejlesztése 
Témavezető: Dr. Czimbalmos Róbert tudományos főmunkatárs

•	 A tájhoz alkalmazkodó mezőgazdaság fejlesztése a Nagykunságban 
Témavezető: Dr. Kovács Györgyi tudományos segédmunkatárs

•	 Mezőgazdasági hasznosítású talajok fizikai-, kémiai- és biológiai állapotá-
nak vizsgálata 
Témavezető: Tuba Géza tudományos segédmunkatárs

•	 Liziméteres víz- és anyagforgalmi vizsgálatok 
Témavezető: Dr. habil. Zsembeli József tudományos főmunkatárs

Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály
•	 Extenzív gyepgazdálkodási technológiák fejlesztése 

Témavezető: Dr. Csízi István tudományos munkatárs
•	 Juh genotípusok összehasonlító vizsgálata 

Témavezető: Dr. Monori István tudományos munkatárs

Agrártudományi Központ
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Központi Laboratórium
•	 Mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek kalorimetrikus jellemzése 

Témavezető: Dr. Antal Károly tudományos munkatárs
•	 Arzén előfordulása a Karcag környéki felszínalatti vizekben 

Témavezető: Tüdősné Budai Júlia tudományos segédmunkatárs
•	 Növényi tápelemek mobilitásának vizsgálata különböző karakterű talajok-

ban oszlopkromatográfiás módszerrel 
Témavezető: Szatmári Imre tudományos segédmunkatárs

Nyíregyházi Kutatóintézet kutatási tevékenysége
Biotechnológiai és Növénynemesítési Osztály
•	 Különböző táptalajkomponensek hatása az in vitro növények minőségére 

és genetikai stabilitására 
Témavezető: Dr. Dobránszki Judit tudományos tanácsadó

•	 Új, multirezisztens ill. történelmi almafajták, valamint egyéb fás-és lágyszá-
rú kertészeti növények in vitro kultúrába vitele, mikroszaporítási technoló-
gia kidolgozása

	 Témavezető: Dr. Dobránszki Judit tudományos tanácsadó
•	 Antivirális hatóanyagok tesztelése burgonya vírusmentesítésben 

Témavezető: Magyarné dr. Tábori Katalin tudományos munkatárs
•	 Ozmotikus stressztűrési vizsgálatok – burgonya 

Témavezető: Magyarné dr. Tábori Katalin tudományos munkatárs
•	 Őszi búza tájfajták szárazságtűrésének vizsgálata 

Témavezető: Győri Zoltán tudományos segédmunkatárs
•	 Tartós génbanki tárolás hatása a regenerációs képességre 

Témavezető: Győri Zoltán tudományos segédmunkatárs
•	 Cirokvonal csírázóképességet vesztett szemtermésének regenerációs lehető-

ségei in vitro 
Témavezető: Győri Zoltán tudományos segédmunkatárs

•	 A borsó és lencse nemesítése 
Témavezető: Mendlerné Dr. Drienyovszki Nóra tudományos főmunkatárs

•	 Szabad forgalmazású zöldborsó fajták fajtafenntartó nemesítése és a fajták-
ból magas szaporulati fokú vetőmag előállítása (Kulcsár vetőmag Kft. és 
Civis Seed Kft.)

•	 Témavezető: Mendlerné Dr. Drienyovszki Nóra tudományos főmunkatárs
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•	 Génbanki tevékenység 
Témavezető: Mendlerné Dr. Drienyovszki Nóra tudományos főmunkatárs

•	 Pohánka nemesítése és magas szaporulati fokú vetőmag előállítása 
Témavezető: Mendlerné Dr. Drienyovszki Nóra tudományos főmunkatárs

•	 Őszi kalászosok (rozs, tritikále, évelő rozs), pillangós takarmánynövények 
(szöszösbükköny, lucerna, szarvaskerep) génmegőrzése, nemesítése és fajta-
fenntartása, tritikále termesztéstechnológiai és sütőipari kísérletek 
Témavezető: Sipos Tamás tudományos segédmunkatárs

•	 Heterózishatást eredményező genetikai lókuszok azonosítása és vizsgálata 
növényekben” című OTKA pályázatban való részvétel 
Témavezető: Sipos Tamás tudományos segédmunkatárs

•	 Bab, burgonya és olajretek fajtafenntartás és nemesítés 
Témavezető: Györgyi Gyuláné tudományos segédmunkatárs

•	 Csillagfürt, lóbab fajtafenntartás és nemesítés 
Témavezető: Tóth Gabriella tudományos segédmunkatárs

•	 Étkezési napraforgó vonalak előállítása 
Témavezető: Dr. Zsombik László tudományos főmunkatárs

•	 Őszi búza vonalak előállítása 
Témavezető: Dr. Zsombik László tudományos főmunkatárs

•	 Őszi búza és napraforgó kórtani vizsgálata 
Témavezető: Dr. Zsombik László tudományos főmunkatárs

•	 Alternatív növények fajtafenntartása és nemesítése 
Témavezető: Dr. Zsombik László tudományos főmunkatárs

•	 Spárgatermesztési kutatások 
Témavezető: Erdős Zsuzsa PhD hallgató

Talajbiológiai és Talajhasznosítási Osztály
•	 Talajhasznosítási módok és javítóanyagok hatása a homoktalajok fizikai 

tulajdonságaira 
Témavezető: Aranyos Tibor József tudományos segédmunkatárs

•	 Ökológiai és konvencionális gazdálkodási rendszerek hatása a nyírségi tala-
jok termékenységére 
Témavezető: Demeter Ibolya tudományos segédmunkatárs
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•	 Kommunális szennyvíziszap komposzt kivonat mezőgazdasági felhasználása
 Témavezető: Fehér Bernadett tudományos segédmunkatárs 
•	 Talajművelési módok hatása a talaj fizikai tulajdonságaira és CO2 kibocsá-

tására homoktalajon
 Témavezető: Dr. Hadházy Ágnes tudományos munkatárs
•	 Biogázüzemi fermentlé és ásványi anyagok felhasználásával új tápanyag/ta-

lajjavító anyag előállítása
 Témavezető: Dr. Makádi Marianna tudományos munkatárs
•	 Szennyvíziszap komposzt rendszeres alkalmazásának talaj- és növénytani 

hatásai
 Témavezető: Tomócsik Attila tudományos segédmunkatárs
•	 A Westsik-féle vetésforgó tartamkísérlet fenntartása, a talajban lejátszódó 

folyamatok tanulmányozása
 Témavezető: Henzsel István tudományos segédmunkatárs

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet telepein végzett kutatási tevé-
kenység
•	 Polifaktoriális szántóföldi tartamkísérlet
	 Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 
•	 Az őszi búza, kukorica és napraforgó fajta (hibrid) specifikus tápanyagellá-

tása vetésforgós tartamkísérletben
 Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, Szilágyi Gergely PhD hallgató 
•	 Víz- és tápanyag-gazdálkodási tartamkísérlet 
 Felelős: Dr. Nagy János egyetemi tanár 
•	 Komplex talajművelési tartamkísérlet
 Témavezető: 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 

abiotikus stressz-válaszban
 Témavezető: Dr. Széles Adrienn adjunktus 
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•	 A környezeti tényezők és a vetésidő szerepe a kukorica hibridek termésére és 
minőségére

 Témavezető: Dr. Széles Adrienn adjunktus 
•	 Vetésidő és állománysűrűség komplex vizsgálata eltérő kukorica genotípu-

soknál
 Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, Tótin Ákos PhD hallgató 
•	 Őszi káposztarepce genotípusok vetéstechnológiájának vizsgálata
 Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár, Vincze Éva PhD hallgató 
•	 Konvencionális és ökológiai termesztésű búza fajták fiziológiai összehason-

lító vizsgálata 
 Felelős: Dr. Veres Szilvia egyetemi docens 
•	 Alany-nemes kölcsönhatás vizsgálata a cserszegi fűszeres szőlőfajta fotoszin-

tetikus paramétereiben 
 Felelős: Dr. Veres Szilvia egyetemi docens 

Debreceni Egyetem Belső Kutatási Pályázat 
•	 A környezeti és biotikus stresszfaktorok hatása különböző napraforgó geno-

típusok fiziológiai, fenológiai és agronómiai tulajdonságára eltérő intenzitá-
sú agrotechnikai modellekben.

	 Témavezető: Dr. Szabó András adjunktus
•	 Cseresznye, fajta és alanyhatás vizsgálatok
 Témavezető: Dremák Péter egyetemi tanársegéd 
•	 A talaj ásványi anyag tartalmának hatása a kérődző állatok életteljesítmé-

nyére 
	 Témavezető: Dr. Szabó Csaba PhD egyetemi docens, Dr. Kátai János egye-

temi tanár 
•	 A szőrös és vedlő gyapjas juhok genetikai elemzése a magyar állomány sta-

bilizálásában
	 Témavezető: Dr. Oláh János tudományos munkatárs 

Külső megbízás alapján teljesített kutatások
•	 MTA Agrártudományi Kutatóközpont kukorica fajta-összehasonlító kísér-

letek  
Felelős: Dr. Vad Attila tudományos munkatárs 
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•	 ISTERRA őszi búza kísérlet
 Felelős: Dr. Széles Adrienn adjunktus 
•	 Őszi búza növényvédelmi technológiájának komplex fejlesztése 

Felelős: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 
•	 Őszi káposztarepce növényvédelmi technológiájának komplex fejlesztése
 Felelős: 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 

vizsgálata
 Felelős: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 
•	 Tápanyagutánpótlási rendszerek összehasonlító vizsgálata búza, kukorica, 

napraforgó, repce jelzőnövényeknél (Nitrogénművek Zrt., Nitrokomplex 
Kft.)

 Felelős: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 
•	 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 
•	 Chemical-Seed Kft. kutatási együttműködés bioregulátor vizsgálatára ku-

korica növénynél
 Felelős: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár 

Egyéb szervezeti egységek kutatási tevékenysége
Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ
•	 Agrárspecifikus agrometeorológiai modellek fejlesztése: a METAGRO, nö-

vénytermesztési információs rendszer 
 Témavezető: Dr. Dobos Attila Csaba tudományos főmunkatárs
•	 Új precíziós talajtérképezési eljárás és növénymonitoring rendszer fejlesz-

tése, adatfeldolgozás módszertanának kidolgozása, gyakorlati implemen-
tációja

 Témavezető: Dr. Dobos Attila Csaba tudományos főmunkatárs 
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Kutatási és Fejlesztési Intézet
•	 Mikroregionális terek társadalomfejlesztéssel harmonizált gazdaságfej-

lesztése
 Témavezető: Dr. Sinóros-Szabó Botond, az MTA doktora 
•	 Különböző kukorica hibridek használata bioetanol előállítás hatékonyságá-

nak növelésére
 Témavezető: Balla Zoltán tudományos segédmunkatárs 
•	 Megújuló energiák alkalmazása Hajdú-Bihar megyei állattartó telepeken
 Témavezető: Csatári Nándor tudományos segédmunkatárs 

Területfejlesztési Regionális Egyetemi Tudásközpont
•	 Növények fotoszintézis és CO2 elemzése 

Témavezető: Dr. Harsányi Endre egyetemi docens, Dr. Rátonyi Tamás 
egyetemi docens

A DE ATK kutatási egységeinek 2015. évi publikációs tevékenysége

Publikációs tevékenység

2015

2015 Magyar
Idegen nyelvű

IF

Hazai Külföldi

1 Szakcikk 19 15 23 32,958
2 Könyv 5
3 Könyvfejezet 11

4 Konferencia részvétel 27 3 5

5 Ismeretterjesztő cikk 19
6 Kutatási jelentés 7
7 Dolgozatok/tézisek 5

Összesen 93 18 28 32,958
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DE ATK termelési tevékenységének bemutatása és értékelése

Karcagi Kutatóintézet
Karcagi, kisújszállási üzemek (karcagi, kunhegyesi kisújszállási és ecsegfalvi te-
rületek)
A 2014. év őszi és téli csapadékos időjárása nagyban megnehezítette az őszi 
vetések és a talajmunkák elvégzését. Következésképpen 2015. január-február 
hónapjaiban mind a karcagi, mind a kisújszállási telep üzemi dolgozói a terü-
letek belvízelvezetésén dolgoztak.
A mentesítési feladatok érdekében felújításra került egy nagy teljesítményű szi-
vattyú aggregát. Folyamatosan történtek a mezőgazdasági erő- és munkagépek 
javításai, MBP típusú pótkocsik műszaki vizsgára való felkészítése. A szálas-
takarmány betakarító gépek javítása a talaj előkészítési munkálatokkal együtt 
párhuzamosan történt.
Április első hetében megkezdődött az olajnapraforgó, majd a takarmánykuko-
rica vetése. Kedvező időjárás segítette a munkálatokat, viszonylag hamar sike-
rült a 190 hektár területet bevetni. A növényápolási munkálatok május-június 
hónapokban ütemezetten zajlottak. 
A betakarítás a kora nyári meleg időjárás miatt két héttel hamarabb kezdődött 
az árpa betakarításával, majd repcearatással folytatódott. A nyári – több hul-
lámban érkező – hőség igencsak nehéz aratási szezont eredményezett. Magas 
hozamok jellemezték a gabonákat, a 2015-ös termelési évben kiemelkedőek 
voltak az őszi kalászosok termésátlagai. A száraz időjárás segítette a területek 
közép mélylazítási munkálatainak elvégzését, több mint 200 ha került meglazí-
tásra. A napraforgó érésgyorsítására nem volt szükség, a területek jelentős része 
szeptember végére betakarításra került.
A száraz őszi hónapok segítették a területek jó minőségű mélyszántását. Nehéz 
talajmunkákkal párhuzamosan az őszi gabonák és hüvelyes növények elvetése 
is a vetéstervnek megfelelően történt.
Az üzemek munkáját nagyban segítette a CAT337c típusú rakodógép beszerzé-
se, az anyagmozgatási és kiszállítási feladatok gyorsabbá, hatékonyabbá váltak.
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Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály (Rainer juhászati telep és a kisújszállási 
fodros tollú lúd állomány)
Az osztály kezelésében lévő karcagi juhtelepen (Rainer) több juhászati termék 
előállítása folyik a következő rendelkezésre álló termelési kapacitással: 
Az osztály kezelésében lévő termelési és kutatási kapacitás:
145,5 ha. gyep, Natura 2000 és nitrát érzékeny terület kategóriába tartozó 
33,5 ha. biogazdálkodásra átállt szántóföld 622 db nőivarú tenyészállat (jerke-
tojókkal együtt)
Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az osztályon alkalmazott 
kutatás folyik számos üzemi szintű, gyakorlatnak átadható kísérletben, amely 
elsőrendű feladatunk. A juh- és lúdtenyésztés, valamint a gyepgazdálkodás so-
rán megtermelt javak csak mellékhozadékok. 

Karcagi vetőmagüzem
Karcagi Kutatóintézet vetőmagüzeme 2015. évben a következő vetőmagok, 
illetve alapanyagok ki-, betárolását, szárítását, kezelését, valamint tisztítását 
végezte: angolperje, őszi árpa, őszi búza, cirok, fénymag, kamilla, köles, kuko-
rica, lucerna, mohar, napraforgó, pannonbükköny, pohánka, repce, szegletes 
lednek, szudánifű, takarmányborsó, tök és tritikálé.

Nyíregyházi Kutatóintézet
Westsik Kísérleti Telep
A Westsik Telep területe közel 205 ha, mely kifejezetten gyenge adottságú 
homoktalajokkal jellemezhető, mely determinálja a rajta termeszthető növé-
nyek körét és azok termésátlagát. Ebből adódóan a Telepi termelési struktúra 
meghatározó tényezője a vetőmag előállítás, ahol a vetőmag hozzáadott értéke 
kompenzálja a területek kedvezőtlen hatását. 
A vetésszerkezet jól jellemzi a sok fenntartott faj, illetve fajta sokszínűségét. A 
telepen termesztett növények: rozs, zab, triticale, őszi árpa, őszi búza, köles, 
pohánka, fénymag, tönkölybúza, kukorica, repce, olajretek, napraforgó, csil-
lagfürt, szárazbab, takarmányborsó, lóbab, zöldborsó, lucerna, szöszösbükköny 
rozzsal, zabosbükköny, tavaszbükköny, facélia, sáfrányos szeklice, burgonya, 
spárga, szója, csicseriborsó, lencse, hagyma és energiafűz. 

Agrártudományi Központ
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A vetőmag előállítás volumene intézetünkben az utóbbi években növekszik. 
A telepen végezzük kutatási tevékenységünk és a megbízásos kutatások döntő 
részét.

Teichmann Kísérleti Telep
A Kisvárdai Teichmann Telep használatba vétele 2015. december 1-jén meg-
történt, melynek keretében 205 ha szántó terület került vissza a Debreceni 
Egyetem földhasználatába. A szántó területeken az alábbi munkálatok végez-
tük el: 
• kukorica és napraforgó tarlók szárzúzása 
• a telephez tartozó összes terület szántása 
Az alma ültetvény éves karbantartása folyamatos volt.

Nagykállói Kísérleti Telep
A Nagykállói Kísérleti Telep gyenge talajadottságokkal jellemezhető. 2015. 
január 1-jével a telep használatába került több mint 10 ha termő alma gyü-
mölcsös, melynek fitotechnikai műveleteit rendben elvégeztük. A 50 hektárnyi 
szántóterületen meghatározó a vetőmag előállítás, amely a telep fő termelési 
profilját képezi. Emellett jelentős a telep árutermelő tevékenysége, mely jelen-
tős mértékben hozzájárul bevételeinkhez. A telep területén megbízásos kísérle-
tek kivitelezése is történt. 
A telepen termesztett növények: rozs, zab, triticale, kukorica, repce, olajretek, 
napraforgó és alma. 

Vetőmagértékesítés
Intézetünk a saját felhasználású vetőmag mellett jelentős mennyiségű külön-
böző szaporítási fokú vetőmagot értékesít. Ezek közül legjelentősebbek a zöld-
borsó, bab, csillagfürt, szárazborsó, tavaszi zab, rozs, lóbab, triticale, őszi árpa, 
szöszösbükköny, olajretek és pohánka növények vetőmagjai. A magas szaporu-
lati fokú vetőmag kihelyezésekor licenc szerződés keretein belül a fajták tovább 
szaporítása után fajtahasználati díj bevétel is jelentkezik intézetünknél.
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Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep
A 2015. évben a Látóképi Kísérleti Telep összességében 201,14 ha területen 
folytatott szántóföldi növénytermesztést és biztosított területet és agrotechni-
kai bázist kis, közepes méretű parcellás kutatáshoz. A kutatási feladatokban 
szorosan együttműködött a MÉK oktatóival és kutatóival. A telepen beállított 
megbízásos kutatási tevékenységből 38,7 millió Ft árbevétel keletkezett.
A Látóképi Telep termelési szerkezetében meghatározó szereppel bírt a szántó-
földi zöldségek termesztése: a csemegekukorica, a zöldborsó, az őszi búza és a 
takarmánykukorica.

Kismacsi Növénytermesztési Telep
A Kismacsi Növénytermesztési Telep 213,58 ha területen gazdálkodik. Területi 
elosztás és árbevétel tekintetében 2015. évben meghatározó volt a szántóföldi 
zöldségnövények termesztése: a csemegekukorica, a zöldborsó, az őszi búza és 
a napraforgó.

Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep
A gyakorlati képzéssel párhuzamosan folyik a génmegőrző, tenyésztő és terme-
lő tevékenység a telepen. Kiemelendő, hogy a juh ágazatban megindult kor-
szerűsítések és a magas színvonalú (dorper, valamint a cigája juh) tenyésztői 
munka eredményeként a tenyészállat-értékesítés fellendült. 
A baromfi fajok közül 7 őshonos tyúk fajta fenntartását végezzük. A pulyka 
tenyésztésben 3 őshonos fajtát (bronz, réz, fekete) tartunk fenn. A lótartás és 
tenyésztés területén az őshonos gidrán fajtát tartjuk fenn, zömében nukleusz 
állományként. Elsődleges hasznosításuk hátaslóként a lovas oktatásban van, 
melynek helyszíne a Lovas Akadémia. 
A lovak, tyúkok, pulykák és a cigája juh fajtafenntartása részét képezi az orszá-
gos őshonos génmegőrzési programnak. 
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Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep
A Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep 2015. évben 89,14 ha területen folytatott 
gazdálkodást, ebből 78,5 ha-on szántóföldi növénytermesztést és közel 11 hek-
táron termesztett különböző gyümölcsfajokat. 
A Pallagi Telepen 2015-ben az alábbi növények termesztése folyt: kukorica, 
napraforgó, alma, őszibarack, sárgabarack, szilva, meggy, cseresznye, csemege-
szőlő, borszőlő, kanna és dió. 

Debreceni Bemutatókert és Arborétum
•	 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 bemu-
tató parcellákat állítottunk be, amelyek a növény- és magfelismerés oktatá-
si követelmények teljesítését is segítik. A növénytermesztési bemutató részt a 
Mezőgazdasági növénytani, Növényélettani és Biotechnológiai diszciplína is 
használja oktatási céllal. A Bemutatókert egy része a Genetika Csoporté, nö-
vénynemesítési és génmegőrzési kutatásokat végeznek.
A Növénytermesztési Bemutatókertben TDK, szakdolgozatos és diplomadol-
gozatos hallgatók is tevékenykednek, az ott folyó munkákból, megfigyelések-
ből írják a dolgozataikat. 
•	 Növényvédelmi Bemutatókert
A Növényvédelmi Bemutatókert elsősorban a Növényorvosi MSc és a Növény-
védelmi szakirányú továbbképzés gyakorlati oktatását szolgálja. 
A bemutatókertben 2015-ben gyomirtó szer kísérlet beállítása történt kuko-
ricában, csemegekukoricában és napraforgóban, gombaölő szer kísérletet vé-
geztek burgonyában, paprikában, paradicsomban és napraforgóban, valamint 
kukorica fuzárium kísérletek is beállításra kerültek.
Szex-feromoncsapda kísérletek folytak kukorica, csemegekukorica, burgonya, 
valamint különböző zöldség- és gyümölcs kultúrák állati kártevői előrejelzésé-
nek továbbfejlesztése céljából, valamint Agriotes fajok felmérése céljából. 
A Növényvédelmi Bemutatókertben az országban egyedülállóan 1969-óta 
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történik folyamatosan fénycsapda üzemeltetés és a fogási adatok értékelése. E 
fénycsapda adatbázisa komoly tudományos jelentőséggel bír a hazai növényvé-
delmi 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, 
csemegekukorica, fűszernövény fajok, gyökérzöldségek, hagymafélék).
Egynyári dísznövények, cserepes dísznövények, évelő dísznövények termesztése 
történt bemutatási, gyakorlati oktatási és kísérleti célokból, valamint különbö-
ző gyümölcsfajok és szőlő fenntartása gyakorlati oktatási és bemutatási célokra.

Az ATK gyakorlati oktatásban és PhD képzésben betöltött szerepe

Karcagi Kutatóintézet
A Karcagi Kutatóintézet munkatársai 2015-ben is részt vettek a Debreceni 
Egyetem oktatási tevékenységében az alkalmazott talajtan, talajjavítás, talaj-
védelem, talajhasználat, talajművelés, tápanyag-gazdálkodás, növénynemesítés, 
vetőmag előállítás, vidékfejlesztés, juhászat és gyepgazdálkodás terén magyar 
és angol nyelven. A fokozattal rendelkező kutatók részt vesznek a DE keretein 
belül működő Kerpely Kálmán, illetve Állattenyésztési tudományok doktori 
iskolák oktatási, doktorképzési tevékenységében is. A Kutatóintézet munka-
társait gyakorta kérik fel a talajjavítás-talajvédelem, tápanyag-gazdálkodás, ta-
lajhasználat-talajművelés, nemesítés, és juhászat-gyepgazdálkodás témakörök 
iránt érdeklődő külföldi graduális és PhD hallgatók, valamint szakemberek 
számára szakmai bemutatók, előadások megtartására.
Évente megrendezésre kerülnek a Kutatóintézetben az őszi kalászos, illetve az 
alternatív növények fajtabemutatóival egybekötött szakmai rendezvények és a 
talajművelési szakmai napok, ahol a hallgatók is megismerkedhetnek az adott 
problémakör terén elért eredményekkel és kihívásokkal. Rendszeresen készül-
nek különböző szakmai kiadványok is a Kutatóintézetben, amelyek jelentősen 
elősegítik az információk közvetítését a gyakorlat és az oktatás számára. Az 
Intézet munkatársai előadóként rendszeresen részt vesznek a régióban tartott 
szakmai továbbképzési programokban.

Agrártudományi Központ



88

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

A magas színvonalú tudományos diákköri munkának sokéves hagyománya van 
a Debreceni Egyetem karain, melyet az agrártudományi országos konferenciák 
éremtáblázatán elfoglalt előkelő helyezés is érzékeltet. 2015-ben a MÉK kari 
TDK konferencián 2 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. Két hallgató indult a 
2015-ben Szegeden és Hódmezővásárhelyen megrendezett Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián, egyikük I. helyezést ért el.
A gyakorlati képzés az utóbbi években sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az 
Intézet tevékenységei között. Több éve már, hogy regisztrált gyakorlati képző-
helyként BSc-s hallgatók nálunk töltik 7. féléves szakmai gyakorlatukat. Ezen 
kívül kettő-, illetve négyhetes gyakorlat letöltésére is biztosítunk lehetőséget, 
elsősorban környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, 
mezőgazdasági mérnök, geográfus és természetvédelmi mérnök hallgatók szá-
mára. Ugyanígy a doktorandusz hallgatók PhD képzésének is kutatási teret 
adunk és szakmai irányítással segítjük azt.

Nyíregyházi Kutatóintézet
A Nyíregyházi Kutatóintézetében a nyári gyakorlaton, illetve a 12 hetes gya-
korlati képzéseken rendszeresen fogadunk hallhatókat a Debreceni Egyetem 
különböző karairól. Külföldi hallgatók számára is több alkalommal tartottunk 
gyakorlati foglalkozásokat. 
Az oktatási tevékenység keretein belül TDK-ra készülő hallgatók és MSc hall-
gatók diplomadolgozatának témavezetését láttuk el. 
Több hallgató folytatja itt PhD kutatását, biztosítva ezzel az intézeti és az egye-
temi kutatói utánpótlást. A szaktanácsadási tevékenység keretein belül több 
kutatónk gyakorlati bemutatónkon tartott előadásokat. 
Oktatóink a MÉK hallgatói számára szabadon választható tárgyakat kínáltak 
fel. Egy kutatónk a Debreceni Egyetem Biotechnológia MSc Mezőgazdasági 
biotechnológiai szakirányának vezetője. 



89

Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet

Gyakorlati oktatás
A Debreceni Egyetem agrárképzésében a gyakorlati oktatás fő területe a Tan-
gazdaság. Az agrár-felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvo-
nalú Tangazdaság (beleértve az Agrárium alaptevékenységi területeit jelentő 
növénytermesztési, állattenyésztési és kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a 
versenyképes szakmai tudás megszerzése céljából. A különböző ágazati gyakor-
lati képzéseket a DTTI-ben integrált telepek látták el. 
A növénytermesztés gyakorlati képzés gerincét a Látóképi Növénytermesztési 
Kísérleti Telep képezi. Egyrészt a nappali képzés hetesi és nyári gyakorlatainak 
adott helyszínt, másrészt a növénytermesztéstan tárgy keretében biztosított fel-
tételeket a gyakorlati órákhoz. A 2015. évben a telepen 235 fő Növénytermesz-
tő mérnök, valamint Mezőgazdasági mérnök szakos hallgató teljesített hetesi 
gyakorlatot. Nyári gyakorlaton 91 fő hallgató vett részt.
A Növénytermesztési Bemutatókert is gyakorlati képzés bázisát szolgálta, 
2015-ben összesen 162 fő vett részt a gyakorlati képzésen, ebből 52 fő tavasszal 
és 66 fő ősszel (Mezőgazdasági mérnök I-II-III. évf, Növénytermesztő mérnök 
I-II-III. évf.) Nyári gyakorlaton 44 fő vett részt (Mezőgazdasági mérnök II-III. 
évf., Növénytermesztő mérnök II-III. évf.).
A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep a 2015. évben is a gyakorlati képzés 
bázisát biztosította az állattenyésztési oktatás széles területén. Egyrészt helyszí-
ne volt a hetesi gyakorlatoknak, másrészt az állattenyésztéstan tárgy keretében 
biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz. A 2014/2015-ös tanév tavaszi fél-
évében 47 fő, míg a 2015/2016-os tanév őszi félévében 116 fő hallgató vett 
részt állattenyésztés hetesi gyakorlaton. Emellett a Balásházy János Szakközép-
iskolától érkező nagyszámú diákságnak (100 fő) is lehetőséget adott, mint gya-
korlati képző hely.
A Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep ültetvényei kiváló lehetőséget biztosítottak 
a kertészeti gyakorlati képzéshez. Egyrészt a nappali képzés hetesi gyakorlata-
inak adott helyszínt, az év folyamán 138 fő Kertészmérnök hallgató vett részt 
gyakorlaton, ebből 55 fő a szakmai (nyári) gyakorlatait és 1 fő a 7. féléves 
gyakorlatát is itt töltötte. Másrészt a kertészeti tárgy keretében biztosított felté-
teleket a gyakorlati órákhoz (Gyümölcstermesztés I.,-II.,-III., Szőlőtermesztés 

Agrártudományi Központ
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I., II., III., Gyümölcsfaiskola, Fitotechnikai műveletek a gyümölcs-, és szőlő-
termesztésben, Művelési rendszerek és metszésmódok I., II. tantárgyak kereté-
ben). Emellett kertészeti gyakorlati képző bázisát képezte a DE Balásházy János 
Szakközépiskolának, ahonnan 90 fő diák vett részt gyakorlati órákon.
A Kertészeti Bemutatókert és Botanikuskertben óraközi gyakorlatok folytak 
2015-ben a megfelelő növényekkel az előadások témáihoz igazodva. A fő fel-
adat a Zöldségnövény és Dísznövény tantárgyakhoz kapcsolódó élő növény fel-
ismeréshez a növényállomány biztosítása és a felismerés lebonyolítása, valamint 
a hallgatók szakdolgozat és TDK- témáinak megfelelő növények termesztése, 
kísérletének beállítása, lebonyolítása volt. A következő szakok hallgatói telje-
sítettek gyakorlatot, mintegy 80 fő hallgató részvételével a Kertészeti Bemu-
tatókertben 2015-ben: Zöldségtermesztés I, II és Dísznövénytermesztés I, II 
tárgyak oktatása folyt a bemutatókertben Kertészmérnök BSc hallgatók számá-
ra, valamint Zöldségtermesztés tantárgy oktatása Mezőgazdasági mérnök, Nö-
vénytermesztő mérnök BSc, valamint Kertészmérnök MSc hallgatók számára.
A Növényvédelmi Bemutatókert az egyetem növényvédelmi oktatásának gya-
korlati helyszíne Növénykórtan, Növényvédelmi állattan, Gyomirtás, gyom-
szabályozás, Integrált növényvédelem és Növényvédelmi előrejelzés tárgyak 
számára. A Növényorvos MSc szak és Növényvédő szakmérnöki szak hallga-
tói számára gyakorlati oktatás keretein belül bemutatásra kerülnek és kerültek 
2015-ben is a különböző kórokozók tünetei, kártevők károsításai, gyomnövé-
nyek.
A kert az oktatási feladatok részét jelentő kórkép, kárkép, gyomnövény felisme-
rések, kórkép, kárkép, herbáriumi anyagok begyűjtésének gyakorlati helyszíne. 
Ennek céljából a bemutatókertben különböző szántóföldi és zöldségnövény 
kultúrák, illetve gyümölcsfajok termesztése és fenntartása történik.
A bemutatókert a Növényvédelem tárgy gyakorlati oktatásának helyszíne Me-
zőgazdasági mérnök BSc, Kertészmérnök BSc szakok, valamint felsőfokú szak-
képzések számára.

PhD képzés
A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató intézet telepei a gyakorlati képzés mel-
lett kutatási tevékenység helyszínéül is szolgálnak. A Kismacsi Állattenyésztési 
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Kísérleti Telep biztosított helyszínt, illetve feltételeket két PhD hallgató kuta-
tási témájához. 
A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep a növénytermesztés területén 
biztosított kutatási bázist és feltételrendszert 2015-ben 5 PhD hallgató kutatá-
saihoz, illetve további 2 PhD hallgató disszertációjához.
A Növénytermesztési Bemutatókertben 2015-ben egy hallgató a doktori kép-
zés keretében végzett kísérleteket. 
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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 egye-

temi docens 
•	 Oktatási dékánhelyettes: Dr. Szikora Veronika egyetemi docens

Felvételi adatok
Jogász osztatlan szak nappali tagozat állami ösztöndíjas helyre 6 hallgató, ön-
költséges helyre 104 hallgató nyert felvételt. Jogász osztatlan szak levelező ta-
gozat állami ösztöndíjas helyre 1 hallgató, önköltséges helyre 95 hallgató nyert 
felvételt. 
Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak nappali tagozatra 7 hallga-
tó, levelező tagozatra 24 hallgató nyert felvételt.
Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat állami ösztöndíjas helyre 12 
hallgató, önköltséges helyre 67 hallgató nyert felvételt. Igazságügyi igazgatási 
alapszak levelező tagozat állami ösztöndíjas helyre 7 hallgató, önköltséges hely-
re 67 hallgató nyert felvételt.
Jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat állami ösztöndíjas helyre 50 hall-
gató, önköltséges helyre 4 hallgató nyert felvételt. Jogi felsőoktatási szakképzés 
levelező tagozat állami ösztöndíjas helyre 21 hallgató, önköltséges helyre 16 
hallgató nyert felvételt.
A 2015/2016-os tanévben karunkra összesen 481 jelentkező nyert felvételt.

Kitüntetések
•	 Pro Universitate díjban részesült: Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár
•	 A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérme kitün-

tetést kapott: Dr. Jurij Bosickij rektor (Kijevi Jogi Egyetem) és Dr. Csécsy 
György tanszékvezető egyetemi tanár 
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•	 A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáért kitüntetést kapott: 
Dr. Elek Balázs tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Papp László egyetemi 
adjunktus, Dr. Újvári Emese egyetemi adjunktus, Dr. Varga Nelli egyetemi 
adjunktus, Puskás Mária ügyvivő-szakértő, Pergéné Szabó Enikő DEENK 
főigazgató-helyettes

•	 A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: Bagossy 
Mária V. évfolyamos joghallgató

•	 Domokos Lajos-díjban részesültek: Lovas Dóra, Ferenczy Áron és Fekete 
Péter Pál V. évfolyamos joghallgatók

Legkiemelkedőbb hallgatói eredményeink
•	 2016. május 13.: az EU Vándorkupa perbeszédversenyen I. helyezést ért el 

Kanyuk Petra és Széles Krisztina csapata, különdíjban részesült Dankó Gré-
ta és Pándi Gergő csapata, míg egyéniben Kanyuk Petra a legjobb érvelés 
díját, Pándi Gergő a legjobb alperes díját is kiérdemelte teljesítményével.

•	 2016. május 3.: az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen I. 
helyezést ért el Pesci Marco.

•	 2016. március 18.: az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó versenyen I. 
helyezést ért el Fekete Péter Pál, az Országos Polgári Jogi Activity versenyen 
III. helyezést ért el Antal Zsófia, Csonka Réka és Félegyházi Fruzsina csa-
pata.

•	 2015. december 11.: Az Antall 25 versenyen II. helyezést ért el Horváth 
Péter, Kéring Dávid és Szilágyi Gábor csapata.

•	 A 2015. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázaton joghallgatói tagozaton 
Bagossy Mária II. helyet ért el.

PhD-védések
•	 2015. december 4.: Dr. Sivadó Máté (témavezető: Dr. Blaskó Béla, társ-

témavezető: Dr. Finszter Géza): Jelenkori drogpolitika Magyarországon és 
Európában, tengerentúli kitekintéssel.

•	 2015. december 10.: Dr. Tóth Andrea Noémi (témavezető: Dr. Elek Ba-
lázs): A távoltartás jogintézménye.
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•	 2016. április 20.: Dr. Mádi Sarolta (témavezető: Dr. Prugberger Tamás): A 
munkaegészségügy és munkavédelem jogintézményei működésének elmé-
leti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a munkáltató felelősségére.

•	 2016. június 10.: Gyirán Zoltán (témavezető: Dr. Horváth M. Tamás): 
Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben.

Habilitációs előadások
•	 2016. április 1.: Dr. Szmodis Jenő egyetemi adjunktus (ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar).

Tudományos eredmények
•	 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert Dr. Szemesi Sándor.
•	 A Rosztoczy Foundation 12 hónapos kutatói ösztöndíját nyerte el Dr. Sze-

mesi Sándor.
•	 Két csoportos OTKA pályázat részesült támogatásban: „Helyi önkormány-

zati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában” 
11 kutató részvételével, valamint „Az egyenlő foglalkoztatás követelménye 
a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között” 4 
oktató közreműködésével.

•	 A Debreceni Egyetem Publikációs Díját Dr. Zaccaria Márton Leó nyerte el.
•	 Az „Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve” című pályázaton kutatói ösztöndí-

jat nyert Dr. Zaccaria Márton Leó.
•	 Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó 

programjai keretében a 2015/2016. tanév II. félévében 49 hallgató része-
sült Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban, valamint 105 hallgató Tanulmányi 
Ösztöndíjban.

Előléptetések
•	 Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Ficsor Krisztina (Jogbölcseleti és Jogszo-

ciológiai Tanszék), Dr. Papp László (Jogtörténeti Tanszék), Dr. Török Éva 
(Polgári Jogi Tanszék), Dr. Újvári Emese (Jogtörténeti Tanszék).

•	 Egyetemi docensi kinevezést kapott: Dr. Nádasné dr. Rab Henriett (Agrár-
jogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék), Dr. Sólyom Péter (Alkotmány-
jogi Tanszék), Dr. Szabó Krisztián (Büntető Eljárásjogi Tanszék).
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•	 Egyetemi tanári kinevezést kapott. Dr. Fónai Mihály (Közpolitikai és Alkal-
mazott Szociológiai Tanszék).

Oktatás 
•	 A Senior Lawyers Program keretében 2015 októberében Prof. Stacey 

Barnes (University of Houston) látogatott a karra, aki International Sale of 
Goods címmel tartott szabadon választható kurzust a jogász szak és az LLM 
szak hallgatóinak. 2016 márciusában Prof. Webster Golden (University of 
Kansas) U.S. Corporate Law címmel kínált kurzust hallgatóinknak. 

•	 Az ERASMUS+ hallgatói mobilitás keretei között az őszi szemeszterben 
6 vendéghallgató érkezett a karra: ketten Granadából, ketten Sassariból és 
hárman Marosvásárhelyről. A tavaszi félévben hat vendéghallgatónk volt: 
ketten Granadából, ketten Bukarestből, valamint egy-egy hallgató Rómá-
ból és Lviv-ből. A külföldi ERASMUS hallgatók mindösszesen 75 ösztön-
díjas hónapot töltöttek karunkon.

•	 A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterében az ERASMUS+ hallgatói 
program keretében egy hallgatónk Coimbrában, egy hallgatónk pedig Vil-
niusban tanult. Három hallgatónk második szemeszterét töltötte Würz-
burgban, Nizzában és Wroclawban.

•	 A 2015/2016-os tanévben az ERASMUS+ hallgatói ösztöndíjra 
(2016/2017-es tanév őszi szemeszterére) 10 hallgatónk pályázott (mind-
annyian nappali tagozatos jogászhallgatók), ebből 9 pályázat nyert támoga-
tást, így hallgatóink 5-5 hónapra utazhatnak az őszi szemeszterben külföldi 
partnerintézményekbe (Róma, Würzburg, Wroclaw, Barcelona, Utrecht és 
Turku).

•	 Az ERASMUS+ oktatói és nem oktatói személyzeti mobilitás keretei között 
a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterében Dr. Carmen Oana Mihaila, Dr. 
Costin Focsa és Dr. Carmen Domocos (Nagyvárad), valamint Dr. Nicolae-
Dragos Ploesteanu (Marosvásárhely) látogattak karunkra. A 2015/2016-os 
tanév tavaszi szemeszterében Dr. Sztranyiczki Szilárdot (Kolozsvár) és Dr. 
Bozena Iwanowskát (Varsó) fogadta karunk.

•	 A Barcelonai Egyetemmel, az Utrechti Egyetemmel, a Római Egyetemmel 
és a Genovai Egyetemmel létesítettünk új ERASMUS+ kapcsolatot.

Állam- és Jogtudományi Kar
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Kari rendezvények 
•	 2015. szeptember 25.: Ezerarcú jogtudomány – Kutatók éjszakája
•	 2015. október 6.: A jogalkalmazás vitatott területei – Vallásszabadság és 

egyházjog c. kötet bemutatója.
•	 2015. október 9.: Sport és szabályok – A sport a társadalomban c. konfe-

rencia
•	 2015. november 9.: a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kará-

nak könyvbemutatója
•	 2015. november 11-én több jogi kar kutatójának részvételével „A munka 

világának digitalizálódása” címmel Munkajogi Műhelykonferencia zajlott.
•	 2015 novemberében három, kifejezetten a Magyar Tudomány Ünnepéhez 

igazodó szakmai rendezvény valósult meg karunkon. 
•	 2015. november 19.: Karunk a Debreceni Akadémiai Bizottsággal együtt-

működésben rendezte meg „A peres eljárások a XXI. században: az elektro-
nikus kommunikáció kihívásai” című konferenciát.

•	 2015. november 25.: A Magyar Tudomány Ünnepéhez illeszkedő rendez-
vények sorát a „Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései.” 
című Tudománynapi Konferencia zárta változatos tematikával.

•	 2016. január 12-13.: A nép nevében c. konferencia
•	 2016. január 27.: A „Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában” c. kötet 

bemutatása a Science Café sorozat keretében 
•	 2016. február 8.: Dr. Szabadfalvi József akadémiai doktori disszertációjá-

nak védése
•	 2016. március 22.: A foglalkozási titok – A gyakorlat kihívásai c. konfe-

rencia
•	 2016. április 4.: a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

könyvbemutatója
•	 2016. április 28.: Bűn és irodalom IV. konferencia
•	 2016. május 13.: A „Soft Law” nemzetközi jogban betöltött szabályozó sze-

repe és érvényességének elméleti alapjai c. konferencia 
•	 2016. május 19-20.: Human Rights in Europe - DE-ÁJK Alkotmányjogi 

Tanszéke és a Friedrich Alexander Universität közös angol nyelvű szeminá-
riuma

•	 2016. május 27.: XIII. Debreceni Doktorandusz Konferencia
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Gazdálkodás 
•	 A 2015/2016-os tanévben sem változott az az évek óta tartó tendencia, 

melynek következtében a kar népszerű jogász szakára és igazságügyi igaz-
gatási képzésére – a rendkívül magasan meghúzott ponthatár miatt – túl-
nyomó részben csak önköltséget fizető hallgatókat tudtunk felvenni. Az így 
kieső bevételeket új képzések indításával igyekeztünk pótolni. 

•	 A kar költségvetésének jelenleg hozzávetőlegesen 20%-át teszi ki a karra 
eljutó állami támogatás, a fennmaradó rész döntő hányada oktatási saját 
bevétel. A stabil működés fenntartásához szükséges, hogy a jövőben a saját 
bevétel, illetve a költségvetési támogatás ránk eső részének minél nagyobb 
hányada eljusson a karhoz. 

•	 A 2016. januártól bevezetett dolgozói béremelést követő kari költségvetési 
arányváltozás miatt az előző évről megtakarított maradványt működési célú 
felhasználásra kellett fordítanunk (PR költségekre és az oktatók tudomá-
nyos előmeneteléhez szükséges konferencia-részvétel támogatására).

•	 A 2016. július 1. napjától felálló új kari vezetés folytatni kívánja az előző 
évek feszes gazdálkodását, és ahol lehet, racionalizálni igyekszik a működési 
kiadásokat. Emellett olyan beruházások tervét dolgozza ki, melyek hozzájá-
rulnak az oktatási-kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez.

•	 A fenti fejleményekre tekintettel költségvetési mozgásterünk bővítéséhez 
pályázati források elnyerése szükséges, melyre egyetemen belüli együttmű-
ködéssel és támogatással lehet esélyünk. 

Állam- és Jogtudományi Kar
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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
Dékáni tanácsadó
•	 Dr. Nagy Endre egyetemi tanár

Oktatás
Az Általános Orvostudományi Karon 2015. június végéig az Általános orvos 
szakon 193 magyar és 153 külföldi hallgató végzett. Az osztott képzésben 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszakon 67 
hallgató vehette át oklevelét. A tanévben a Molekuláris Biológia mesterszakon 
22 fő, a Klinikai Laboratóriumi Kutató mesterszakon 18 fő, a Táplálkozástu-
dományi mesterszakon 10 fő szerzett mesterfokozatot. Az Angol-magyar or-
vos- és egészségtudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon 5-en 
kaptak oklevelet. 
A 2015-ös évben a kar osztatlan képzésén az általános orvos szakra a felvettek 
száma a magyar képzésen 218 fő, az angol nyelvű képzésen 276 fő az osztott 
képzésen az OLKDA szakra felvett hallgatók száma 70 fő volt. A Molekulá-
ris biológia mesterszakon 33-an, a Táplálkozástudományi mesterszakon 13-an 
kezdhették meg tanulmányaikat. A 2012-ben indult Klinikai Laboratóriumi 
Kutató mesterszakra 13 hallgató került felvételre. Az Angol-magyar orvos- és 
egészségtudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon 5-en kezdték 
meg tanulmányaikat.
A 2015. szeptember 6-án megrendezett tanévnyitó ünnepségen egyetemünk 
korábban végzett orvostanhallgatói között 1 Rubin, 5 Vas, 8 Gyémánt és 61 
Aranydiploma került kiosztásra az Alma Mater Egyetemtől. 
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Kitüntetések, elismerések
• 2015. július 1-jén Dr. Mátyus János egyetemi docens Batthyány-Strattmann 

László-díjban részesült több évtizedes munkája elismeréseként.
• 2015. július 3-án az osztott képzés diplomaosztó ünnepségen Udvari Ág-

nes és Speker Marianna Török József-díjat vehettek át kiváló tanulmányi 
eredményük és tudományos munkájuk jutalmául. A Debreceni Egyetem 
Tehetséggondozó Programjában végzett munkája elismeréseként 10 hallga-
tó kapott elismerő oklevelet. Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat javaslatára 
Hanuska Antónia vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet közéleti és tudo-
mányos munkája elismeréseként.

• 2015. augusztus 20-a alkalmából Dr. Gergely Pál akadémikus és Dr. Bakó 
Gyula professzor Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Dr. Mikita János egyete-
mi docens Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés vehetett át. 

• 2015. szeptember 19-én az orvosavató ünnepségen a kar kiemelkedő oktató 
munkájuk elismeréseként Dr. Magyar János, Dr. Illés Árpád és Dr. Surányi 
Péter az ÁOK Kiváló Oktatója elismerést, 12 oktató az ÁOK Év Oktatója 
díjat vehetett át. Az oktatásban végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése-
ként Hamar Attila és Pintye Levente Imre a Debreceni Egyetem Rektora El-
ismerő Oklevelet vehettek át eredményes munkájuk elismeréseként. Hamar 
Attila hallgató a Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett kitüntetést nyerte el. 
Földvári Zsófia a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben része-
sült. A kar 15 hallgatója nyerte el a Köztársasági ösztöndíjat a 2015/2016-os 
tanévre. Hamar Attila és Sebestyén Veronika számára a kar Pro Facultate 
Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő közéleti tevékenységük elismeré-
seként. Kiss Máté Weszprémi-díjat vehetett át kiváló tanulmányi eredménye 
és tudományos munkája jutalmául. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Programjában végzett munkája elismeréseként 6 hallgató kapott elismerő 
oklevelet. Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat javaslatára 23 hallgató vehetett 
át DEHÖK Elismerő oklevelet közéleti és tudományos munkája jutalmául.

• 2015. október 28-án Dr. Csépány Tünde egyetemi docens Batthyány-
Strattmann László-díjat, Dr. Török Olga egyetemi docens Pro Sanitate díjat 
vehetett át több évtizedes munkája elismeréseként.

• A 2015. november 28-i doktor- és díszdoktoravató egyetemi tanácsülésen 
30-an PhD doktori címet szereztek. Dr. Birinyi András és Dr. Fodor Mari-
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ann habilitációs oklevelet vehettet át. Dr. Fekete Károly professzor számá-
ra a Debreceni Egyetem professor emeritus címet adományozott. Dr. Alisa 
Erika Koch Doctor Honoris Causa kitüntető címet vett át. Dr. Papp Mária 
„Az év női kutatója” díjat nyerte el. A Debreceni Egyetem Innovációs díját 
Dr. Sipka Sándor professzor és munkatársai számára ítélte oda. A Debreceni 
Egyetem Szenátusa döntése alapján a Tankó Béla-díjat Dr. Csiba László pro-
fesszor nyerte el.

• A Debreceni Egyetem Aulájában 2015. december 10-én megrendezett átadó 
ünnepségen Prof. Carl H. June vehette át a Debrecen Award for Molecular 
Medicine kitüntetést és oklevelet.

• 2015. december 13-i az orvosdoktor-avató ünnepségen az ÁOK Hallgatói 
Önkormányzat javaslatára 4 hallgató vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet 
közéleti és tudományos munkája jutalmául.

• 2016. március 15-e alkalmából Dr. Balla György akadémikus Széchenyi-díjat 
vehetett át. Dr. Bognár László professzor úr Magyar Érdemrend Tisztikereszt 
kitüntetésben, Dr. Flaskó Tibor egyetemi docens Batthyány-Strattmann 
László-díjban részesült.

• 2016. május 4-én került sor a kari díjátadó ünnepségre. A rendezvényen Dr. 
Antal Miklós professzor Kettesy Aladár emlékérmet, Dr. Sápy Péter emeritus 
professzor úr Krompecher István emlékérmet vehetett át.

• 2016. június 1-jén Dr. Erdődi Ferenc professzor Apáczai Csere János-díjban 
részesült. 

• A 2016. június 4-i doktor- és díszdoktoravató egyetemi tanácsülésen 29-en 
PhD doktori oklevelet vehettek át. A kar 6 oktatója számára habilitációs 
oklevelet nyújtottak át. Dr. Werner Hacke Doctor Honoris Causa kitüntető 
címet nyert el a Debreceni Egyetemtől a kar javaslatára.

• 2016. június 17-i az orvosdoktor-avató ünnepségen az ÁOK Hallgatói Ön-
kormányzat javaslatára 6 hallgató vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet 
közéleti és tudományos munkája jutalmául. A Debreceni Egyetem Tehetség-
gondozó Programjában végzett munkája elismeréseként Képes Zita hallgató 
kapott elismerő oklevelet. Dr. Csomós Ákos főorvos számára a Debreceni 
Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott. Dr. Szerafin László 
és Dr. Vámosi Péter főorvosok címzetes egyetemi docensi címet nyertek el a 
kartól.
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A kar vezetői
Dékán
•	 Dr. Papp Klára dékán

Dékánhelyettesek
•	 Oktatási dékánhelyettes: Dr. Forisek Péter egyetemi docens
•	 Tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettes: Dr. Keményfi Róbert 

egyetemi tanár (2015. november 14-ig)
•	 Gazdasági és pályázati dékánhelyettes: Dr. Csoba Judit egyetemi docens

Fontosabb változások a kar szervezeti rendjében
•	 2015. július 1 – 2018. június 30. között a Politikatudományi és Szociológi-

ai Intézet vezetője Dr. Kovách Imre egyetemi tanár.
•	 2015. július 1 – 2020. június 30. között a Szlavisztikai Intézet vezetője Dr. 

Goretity József.  
•	 2015. szeptember 8-án a DE BTK Szlavisztikai Intézete és az Orosz Tu-

dományos Akadémia Szlavisztikai Intézete három évre szóló tudományos 
együttműködési keretmegállapodást írtak alá.

•	 2015. november 15-i hatállyal lemondott dékánhelyettesi posztjáról dr. 
Keményfi Róbert.

•	 2016. február 26-án hallgatói és oktatói csereprogrammal egészítették ki 
a BTK Néprajzi Tanszéke és a macedón Ss. Cyril & Methodius Egyetem 
néprajzi és antropológiai intézete közötti együttműködési megállapodást.

Humánpolitika
Egyetemi tanári kinevezést kapott a karon:
•	 Dr. Püski Levente (Történelmi Intézet),
•	 Dr. Sik Endre (Politikatudományi és Szociológiai Intézet),
•	 Dr. Tóth Valéria (Magyar Nyelvtudományi Intézet),
•	 Simonné dr. Csoba Judit (Politikatudományi és Szociológiai Intézet).
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Főiskolai docensi előléptetést kapott a karon:
•	 Dr. Buda Mariann (Neveléstudományok Intézete).

Egyetemi docensi előléptetést kapott a karon:
•	 Dr. Bényei Péter (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet),
•	 Dr. Kalmár György (Angol-Amerikai Intézet),
•	 Dr. Kálai Sándor (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), 
•	 Dr. Rákosi György (Angol-Amerikai Intézet),
•	 Dr. Rébay Magdolna (Neveléstudományok Intézete),
•	 Dr. Skutta Franciska (Francia Tanszék),
•	 Dr. Szabadi István (Történelmi Intézet).

Adjunktusi előléptetést kapott:
•	 Dr. Győrfi Beáta (Szlavisztikai Intézet),
•	 Dr. Kovács Béla Loránd (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék),
•	 Dr. Pethő Gergely (Germanisztikai Intézet),
•	 Dr. Takács Judit (Magyar Nyelvtudományi Intézet),
•	 Dr. Takács-Miklósi Márta (Neveléstudományok Intézete),
•	 Tamás Gáborné dr. Póczos Rita (Magyar Nyelvtudományi Intézet),
•	 Dr. Tóth Orsolya (Történelmi Intézet).

Professor Emeritusi kinevezést kapott:
•	 Novákné dr. Rózsa Erzsébet (Filozófia Intézet),
•	 Dr. Imre Mihály (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet).

A kar díszdoktora
•	 Dr. Jean-Luc Fray, az Université Blaise Pascal (Clermond-Ferrand) profesz-

szora.

Kitüntetések
•	 2015. augusztus 20-án Dr. Orosz István, a Történelmi Intézet professor 

emeritusa a Magyar Érdemrend középkeresztjében, valamint Dr. Taxner-
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Tóth Ernő, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professor 
emeritusa a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitünteté-
sében részesült. 

•	 2016. november 16-án Dr. Abádi Nagy Zoltán, az Angol-Amerikai Intézet 
professor emeritusa Abádszalók díszpolgára címet vehette át. 

•	 2015. november 22-én Dr. Barta János, a Történelmi Intézet professor 
emeritusa Bocskai István-díjat kapott. 

•	 Petőfi S. János Publikációs díjat kapott Dr. Kavecsánszki Máté, az MTA-
DE Néprajzi Kutatócsoport munkatársa. 

•	 Dr. Pete László egyetemi docens Pro Cura Ingenii Díjat vehetett át 2015. 
november 28-án. 

•	 Dr. Kovách Imrét, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet egyetemi 
tanárát az Académie d’Agriculture de France levelező tagjává választották.

•	 2016. március 15-e alkalmából megrendezett ünnepségen Kovácsné Péter 
Ilona, az Angol-Amerikai Intézet könyvtárosa és Zeke Klára, a Pszichológiai 
Intézet ügyvivője Kiváló Dolgozó kitüntetést vehettek át, továbbá Rektori 
Elismerő Oklevélben részesült Dr. Fenyő Imre, a Neveléstudományok In-
tézetének adjunktusa, Dr. Goretity József, a Szlavisztikai Intézet egyetemi 
docense, Dr. Murányi István, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet 
egyetemi docense, Dr. Németh Lenke Mária, az Angol-Amerikai Intézet 
adjunktusa és Dr. Takács Levente, a Történelmi Intézet adjunktusa. 

•	 Az Universitas Alapítvány Fiatal oktatói-kutatói tudományos eredmény 
elismerése kitüntetésben részesült Balajthy Ágnes, a Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet tanársegéde. 

•	 Dr. Imre László akadémikus, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézet egyetemi tanára Széchenyi-díjat kapott. 

•	 Dr. Bényei Tamás, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára József Attila-
díjat vehetett át 2016. március 15-én. 

•	 A Magyar Tudományos Akadémia Akadémikusok Gyűlése 2016. május 
2-án zárt ülés keretén belül választotta meg az MTA új idei rendes, levelező, 
külső és tiszteletbeli tagjait. A Bölcsészettudományi Karról Dr. S. Varga Pált 
(Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanára) és Dr. 
Solymosi Lászlót (Történelmi Intézet professor emeritusa) választották az 
MTA rendes tagjaivá. 
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•	 Dr. Bitskey István, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet pro-
fessor emeritusa Klaniczay Tibor-díjat kapott. 

•	 Dr. Póczos Rita, a Magyar Nyelvtudományi Intézet adjunktusa Kiss Lajos-
díjat kapott 2016. június 2-án. 

•	 A Magyar Germanisták Társasága a Robert Gragger-díjat idén Dr. Pabis 
Eszternek, a BTK Germanisztikai Intézete egyetemi adjunktusának ítélte 
oda Svájc mint elbeszélés. A nemzeti és a narratív identitás kérdései Max 
Frisch műveiben címmel megjelent könyvéért és kimagasló kutatási ered-
ményeiért.

•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen BTK Emlékérmet kapott:
• dr. Imre Mihály, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

egyetemi tanára, 
• dr. Debreczeni Attila, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

egyetemi tanára, 
• dr. Rácz István, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára,
• dr. Bujalos István, a Filozófiai Intézet egyetemi docense,
• Körösparti Péter DEHÖK elnök.

•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen BTK Elismerő Oklevelet 
vett át:
• dr. Karl Katschthaler, a Germanisztikai Intézet egyetemi docense, 
• dr. Szűcs Olga, a Szlavisztikai Intézet egyetemi docense,
• dr. Györkös Attila, a Történelmi Intézet adjunktusa,
• dr. Márkus Edina, a Neveléstudományok Intézetének adjunktusa, 
• Diebel Andrea, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet ügyvivő-

szakértője.
•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen BTK Dékánjának Dicsére-

tében részesült:
• Fórián Éva, a Szlavisztikai Intézet nyelvtanára,
• Liptai Dóra, a Dékáni Hivatal ügyvivő-szakértője,
• Horváth Katalin, a Pszichológiai Intézet ügyintézője,
• Czeglédi Renáta, a Pszichológiai Intézet ügyvivő-szakértője,
• Reinhardt Nóra, a Germanisztikai Intézet könyvtárosa,
• Trippó Sándor, a Germanisztikai Intézet tanársegéde,
• Wutsch Anna, a Dékáni Hivatal ügyvivő-szakértője,
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• Palincsár Mária, a Politikatudományi- és Szociológiai Intézet ügyvivő-
szakértője,

• Bacsa Balázs Antal, a Történelmi Intézet tudományos segédmunkatársa.
•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen Rektori Elismerő Oklevél-

ben részesült:
• Bajusz Bernadett III. éves politológia alapszakos hallgató

•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen Bölcsészettudományi Kar 
Hallgatói Elismerő Oklevelet kapott:
• Barcsai Veronika III. év német-orosz tanár szakos hallgató,
• Loncsák Noémi III. BA szociológia szakos hallgató,
• Petrik Szandra III. BA anglisztika szakos hallgató,
• Jóga László II. MA néprajz  szakos hallgató,
• Kusnyír Éva II. MA néprajz szakos hallgató,
• Németh Margarita I. év PhD hallgató,
• Opre Bernadett II. MA történelem szakos hallgató,
• Paczári Viktória II. MA szociálpolitika szakos hallgató,
• Putnoki Petra II. MA orosz szakos hallgató,
• Teleki Anna II. MA orosz szakos hallgató,
• Veres Tünde II. MA történelem szakos hallgató.

•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen Debreceni Egyetem Kiváló 
Hallgatója elismerésben részesült:
• Takács Bálint fordító és tolmács mesterszakos hallgató.

•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen „Pro Auditoribus 
Universitatis Debreceniensis” (A Debreceni Egyetem Hallgatóiért) Díjat 
kapott:
• Dr. Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Kép-

viselet elnökhelyettese, korábbi Debreceni Egyetem Hallgatói Önkor-
mányzati elnökhelyettese és a BTK HÖK elnöke, a Doktoranduszok 
Országos Szövetségének korábbi elnöke,

• Körösparti Péter, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 
elnöke, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ko-
rábbi elnöke,

• Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezető igazgatója.
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•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen Discipuli Pro Universitate 
Díjat vett át:
• Bajusz Bernadett (III. év politológia BA) KFSZB elnök, DEHÖK tit-

kárságvezető,
• Pilishegyi Péter (III. év politológia BA) HKSZK igazgató, korábbi 

DEHÖK alelnök.
•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen „Pro Auditoribus Facultatis 

Philosophiae Universitatis Debrecenisensis” Díjban részesült: 
• dr. Nagy Levente, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet főiskolai 

docense,
• dr. Bárány Attila, a Történelmi Intézet egyetemi tanára,
• dr. Nemes Zoltánné, a Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály osztályveze-

tője,
• Szabó Ferenc germanisztika alapszakos hallgató, a Bölcsészettudományi 

Kar Hallgatói Önkormányzata korábbi ügyvivője.
•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen Debreceni Egyetem Hallga-

tói Önkormányzata Elnökségének Elismerő Oklevele:
• Csiszár-Szabó Eszter III. éves politológia BA hallgató,
• Kiss Csaba III. éves andragógia BA hallgató,
• Kovács Eszter Csilla III. éves kommunikáció- és média BA hallgató, 

BTK HÖK alelnök,
• Paczári Viktória II. éves szociálpolitika MA hallgató,
• Hegedűs Zoltán II. éves történelem MA hallgató, Nemzeti Ifjúsági Ta-

nács alelnöke.
•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen Hallgatói Mozgalomért 

Emlékplakett:
• Török Gergő DEHÖK elnöki referens, a HKSZK munkatársa.

Oktatás
A Bölcsészettudományi Karon a 2015. októberi statisztika alapján 2888 fő ta-
nul. Nappali tagozaton 2412 fő folytatja tanulmányait, ebből alapképzésben 
alapképzésben (BA) 1495 fő, mesterképzésben 525 fő, tanári mesterképzésben 
113 fő, osztatlan tanárképzésben 253 fő, felsőoktatási szakképzésben 128 fő, 
szakirányú továbbképzésben 11 fő tanul.
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Levelező tagozaton 476 fő vesz részt az oktatásban. A 476 főből alapképzésben 
(BA) 151 fő, mesterképzésben (MA) 90 fő, tanári mesterképzésben 43 fő, szak-
irányú továbbképzésben 214 fő tanul.

Szervezeti felépítés
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, An-

gol 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 

Tanszéke, 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; 2016. július 1-jétől Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 
ezen belül Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék és Ne-
veléstudományi Tanszék;

•	 Politikatudományi és Szociológiai Intézet, ezen belül Politikatudományi 
Tanszék, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék; 

•	 Pszichológiai Intézet, ezen belül Általános Pszichológiai nem önálló Tan-
szék, Klinikai és Személyiség-pszichológiai nem önálló Tanszék, Pedagógiai 
Pszichológiai nem önálló Tanszék, Szociál- és Munkapszichológiai nem ön-
álló Tanszék; 

•	 Szlavisztikai Intézet;  
•	 Történelmi Intézet, ezen belül Egyetemes Történeti nem önálló Tanszék, 

Klasszika-filológiai és Ókortörténeti nem önálló Tanszék, Középkori, Kora-
újkori Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék, Modern-
kori Magyar Történeti nem önálló Tanszék. 
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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 Továbbkép-

zési Központ.

Felvételi
Alapképzés (BA)
Az alapképzés nappali és levelező tagozatára felvettek szakonkénti létszáma a 
múlt évben (2015):
ANÁ = alapképzés, nappali, állami finanszírozású
ANK = alapképzés, nappali, költségtérítéses
ALK = alapképzés, levelező, költségtérítéses
PONTHATÁR = első oszlop: ANÁ; második oszlop: ANK; harmadik oszlop: 
pótfelvételi ANK

NAPPALI TAGOZAT ANÁ ANK PONTHATÁR ÖSSZ

andragógia 1 8 437 296 9

anglisztika 79 1 379 464 80

germanisztika/néderlandisztika 29 3 290 290 32

germanisztika/német 36 0 294 n.i. 36

kommunikáció és médiatud. 2 33 456 288 35

magyar 13 1 324 348 14

néprajz 9 1 284 284 10

pedagógia 11 2 287 287 13

politológia 29 2 300 292 31

pszichológia 61 4 422 428 65
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romanisztika/francia 3 0 352 n.i. 3

romanisztika/olasz 13 0 337 n.i. 13

szabad bölcsészet 15 0 320 n.i. 15

szlavisztika/orosz 28 2 290 n.i. 30

szociális munka 22 1 280 280 23

szociológia 33 1 300 n.i. 34

történelem 34 2 313 308 36

összesen 418 61 479

LEVELEZŐ TAGOZAT PONTHATÁR ALK

andragógia  0

anglisztika 280 16

germanisztika/néderlandisztika 0

germanisztika/német 0

kommunikáció és médiatud.  0

magyar 0

néprajz  0

pedagógia 0

politológia 0

pszichológia 393 70

romanisztika/francia 0

szabad bölcsészet 0

szlavisztika/orosz 0

szociális munka  0

szociológia 0

történelem  0

összesen 86
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Diszciplináris mesterképzés (DMA)
Jelenleg 20 szakunk van akkreditálva, 2015-ben a 20 akkreditált szakunk közül 
15 mesterszakon indult meg a képzés.

A mesterképzésre felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben (2015):
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 2 0 74 2

andragógia 10 0 78 10

anglisztika 15 1 79 16

digitális bölcsészet 0 0 0

esztétika 0 0 0

filozófia 2 0 80 2

finnugrisztika 11 0 77 11

fordító és tolmács 27 1 61 81 28

hungarológia 0 0 0

klasszika-filológia 0 0 0

kommunikáció és médiatud. 19 1 70 83 20

magyar nyelv és irodalom 6 0 74 5

neveléstudomány 4 0 83 4

német nyelv, irodalom, kultúra 3 0 92 3

néprajz 6 0 84 6

pszichológia 28 1 71 93 29

szlavisztika 0 0 0

szociálpolitika 6 0 85 6

szociológia 5 0 84 5

történelem 8 0 74 8

összesen 152 4 156
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LEVELEZŐ TAGOZAT PONTHATÁR MLK

amerikanisztika 0

andragógia 0

anglisztika 0

digitális bölcsészet 0

esztétika 0

filozófia 0

fordító és tolmács 0

kommunikáció és méd. tud 0

magyar nyelv és irodalom 0

neveléstudomány 0

német nyelv, irod. és kult. 0

néprajz 0

pszichológia 72 24

szlavisztika 0

szociálpolitika 0

szociológia 0

történelem 0

összesen 24

Tanári mesterképzés és osztatlan tanárképzés 
A kétciklusú tanári mesterképzésben és a 2013 szeptembere óta működő osz-
tatlan tanárképzésben is indítottunk szakokat. A kétciklusú tanári mesterkép-
zésben 10 tudományterületen, az osztatlan tanárképzésben 7 tudományterü-
leten biztosítja karunk a tanári képesítés megszerzését, 2016-tól 11 területen.

A tanári mesterképzésre felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben (2015):
NAPPALI TAGOZAT 1. szak PONTHAT. 2. szak

angoltanár 8 11

franciatanár 0 0

hon- és népismeret 0 3

latintanár 0 1
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magyartanár 16 16

némettanár 5 3

orosztanár 0 0

pedagógiatanár 5 3

történelemtanár 20 17

összesen 54 52

LEVELEZŐ TAGOZAT
(2 félév)

MLÁ MLK PONTHATÁR ÖSSZ

angoltanár 8 6 14

franciatanár 4 1 5

hon- és népismeret 1 1 2

magyartanár 0 0 0

némettanár 1 2 3

orosztanár 0 0 0

pedagógiatanár 0 0 0

történelemtanár 1 1 2

összesen 15 9 24

LEVELEZŐ TAGOZAT
(3 félév)

MLÁ MLK PONTHATÁR ÖSSZ

angoltanár 5 0 5

franciatanár 0 0 0

hon- és népismeret 0 0 0

magyartanár 3 0 3

némettanár 1 0 1

orosztanár 0 0 0

pedagógiatanár 5 0 5

történelemtanár 1 1 2

összesen 15 1 16
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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;
biológiatanár (egészségtan)

4 0 319 4

angol nyelv és kultúra tanára;
erkölcstan- és etikatanár

2 0 306 2

angol nyelv és kultúra tanára; fizika 
(természettudományos gyakorlatok)

0 0 n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára;
földrajztanár

6 0 349 6

angol nyelv és kultúra tanára;
hon- és népismerettanár

1 0 384 1

angol nyelv és kultúra tanára;
informatikatanár

6 0 324 6

angol nyelv és kultúra tanára;
kémiatanár

1 0 339 1

angol nyelv és kultúra tanára; 
könyvtárostanár

1 0 313 1

angol nyelv és kultúra tanára;
közösségi művelődés tanár

0 0 n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára;
latin nyelv és kultúra tanára

0 0 n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára;
magyartanár

14 0 316 14

angol nyelv és kultúra tanára;
matematikatanár

3 0 352 3

angol nyelv és kultúra tanára;
német nyelv és kultúra tanára

2 0 365 2

angol nyelv és kultúra tanára;
orosz nyelv és kultúra tanára

4 0 319 4



114

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

angol nyelv és kultúra tanára; történe-
lemtanár és állampolgársági ismeretek 

tanára

21 1 306 300 22

magyartanár; erkölcstan- és etikatanár 2 0 332 2

magyartanár; hon- és népismerettanár 1 0 334 1

magyartanár; könyvtárostanár 3 0 353 3

magyartanár; közösségi művelődés 
tanár

0 0 n.i. 0

magyartanár; latin nyelv és kultúra 
tanára

0 0 n.i. 0

magyartanár; matematikatanár 1 0 326 1

magyartanár; német nyelv és kultúra 
tanára

0 0 n.i. 0

magyartanár; orosz nyelv és kultúra 
tanára

2 0 352 2

magyartanár; történelemtanár és 
állampolgársági ismeretek tanára

21 0 323 21

német nyelv és kultúra tanára;
erkölcstan- és etikatanár

0 0 n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
hon- és népismerettanár

0 0 n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
könyvtárostanár

1 0 395 1

német nyelv és kultúra tanára;
közösségi művelődés tanár

0 0 n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
történelemtanár és állampolgársági 

ismeretek tanára

6 0 316 6

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; erkölcstan- és 

etikatanár

7 0 318 7

történelemtanár és állampolgár-
sági ismeretek tanára; hon- és 

népismerettanár

3 0 363 3



115

Bölcsészettudományi Kar

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; könyvtárostanár

3 0 320 3

német nyelv és kultúra tanára; latin 
nyelv és kultúra tanára

0 0 n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; orosz 
nyelv és kultúra tanára

0 0 n.i. 0

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; latin nyelv és kultú-

ra tanára

2 0 377 2

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; orosz nyelv és kultú-

ra tanára

2 0 360 2

összesen 119 1 120

Szakirányú továbbképzés
A Szakirányú továbbképzésben 115-en végeztek 2016-ban.
Pedagógus szakvizsgát tettek 85-en. Angol-magyar bölcsészettudományi szak-
fordító 10 fő, Mérés-értékelés 1 fő, Mentálhigiéné szakon 19 fő végzett.

Felsőoktatási szakképzés (FOSZK)
2016-ban 27 fő vehetett át oklevelet kommunikáció és média (ebből 5 fő leve-
lező), 17 fő szociális és ifjúsági munka szakon. 

Felsőoktatási szakképzésre felvettek létszáma a múlt évben (2015):
 NAPPALI TAGOZAT PONTH. ÖSSZ

Kommunikáció és média (Kommunikátor) 246 26
Kommunikáció és média (Moderátor) 254 17

Szociális és ifjúsági munka (Ifjúság segítő) 246 19
Szociális és ifjúsági munka

(Szociális munka)
n. i. n.i.

LEVELEZŐ TAGOZAT

Kommunikáció és média (Kommunikátor) 258 14
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Szakirányú továbbképzés (SzTK)
•	 Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító
•	 Angol-magyar társadalomtudományi szakfordító 
•	 Fejlesztéspolitikai szakreferens  
•	 Gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens 
•	 Közép-európai szakreferens német nyelven 
•	 Kulturális és európai uniós szakfordító 
•	 Mentálhigiéné 
•	 Német-magyar bölcsészettudományi szakfordító-tehetséggondozás, gya-

korlatvezető mentortanár specializáció)

Felsőoktatási Szakképzés (FOSZK)
A képzés oklevéllel zárul (level 5-ös szintű), de diplomát nem ad. Szomorú hír, 
hogy előreláthatóan 2016 szeptemberében indul utoljára a szak, aztán rendeleti 
változás miatt megszűnik.
A végzettek azonos szakra történő felvételi esetén beszámíthatják tanulmánya-
ikat 90 kredit érékben, mivel a képzés a BA-ra épül.
Kommunikáció és média szakirányai létszámmal:
•	 Kommunikátor 53 fő
•	 Moderátor 34 fő
•	 Levelező kommunikátor 15 fő
Szociális és ifjúsági munka szakirányai létszámmal:
•	 Ifjúság segítő 29 fő
•	 Szociális munka 13 fő

Doktori képzés
A tudományterületen működő doktori iskolák képzéseiben összesen nyolc tu-
dományban (irodalomtudományok, nyelvtudományok, filozófia, pszichológia, 
szociológia, neveléstudományok, történelem, néprajz) szerezhető PhD fokozat.
A 2016/2017-es tanévre előirányzott államilag támogatott felvételi keretszám 
28 fő.
A bölcsészettudományi doktori képzésekben a 2015/2016-os tanévben össze-
sen 216 hallgató vett részt.
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  Ösztöndíjas 
képzés

Önköltséges 
képzés

NyelvtudomáNyok dI   
Modern nyelvészet 7 4

Általános és alkalmazott nyelvészet 5 0
Magyar és finnugor nyelvészet 3 0

IrodalomtudomáNyok dI

Magyar és összehas. Irodalom 22 6
Angol-amerikai irodalom 8 1
HumáN tudomáNyok dI

Filozófia 6 6
Neveléstudomány 10 26

Pszichológia 1 9
Szociológia 9 15

törtéNelmI és NéprajzI dI

Történelem 37 9
Néprajz 18 14

összeseN 126 90
A bölcsészettudományokból a 2015/2016-os tanévben összesen 15 fő szerzett 
doktori fokozatot, doktori iskolánként az alábbi megosztásban:
•	 Nyelvtudományok: 5
•	 Irodalomtudományok: 7
•	 Humán tudományok: 7
•	 Történelmi és Néprajzi tudományok: 15

Habilitációk
•	 2015. május 11.: Pappné dr. Czibere Ibolya adjunktus (Politikatudományi 

és Szociológiai Intézet)
•	 2015. szeptember 28.: Dr. Pusztai Gábor főiskolai docens (Néderlandisztika 

Tanszék)
•	 2015. november 6.: Dr. Pósán László egyetemi docens (Történelmi Intézet)
•	 2015. december 16.: Dr. Velkey Ferenc egyetemi docens (Történelmi In-

tézet)

Bölcsészettudományi Kar
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•	 2016. január 27.: Dr. Horváth Andrea adjunktus (Germanisztikai Intézet)
•	 2016. április 27.: Dr. Györkös Attila adjunktus (Történelmi Intézet)
•	 2016. május 11.: Dr. Kerepeszki Róbert adjunktus (Történelmi Intézet)
•	 2016. május 13.: Dr. Takács Levente adjunktus (Történelmi Intézet)

Tudományos rendezvények
A Bölcsészettudományi Kar tizenhat egysége számos rendezvényt szervez min-
den tanévben oktatóik és hallgatók bevonásával. A 2015/2016-os tanévben 
több mint 20 kötetet mutattak be könyvbemutatókon, 50-nél is több előadás 
keretében számolhatott be egy-egy meghívott oktató, kutató szakmai, tudomá-
nyos kutatásainak eredményeiről. A hallgatók öntevékeny egyesületei, amelyek 
a történészeknél, a politológusoknál, a filozófusoknál, a szociológusoknál, az 
andragógusoknál, de a nyelvészeknél és az irodalmároknál igen hatékonyan 
működnek, számos kerekasztal-beszélgetést, hallgatói konferenciát, szakhetet 
szervezett hallgatótársaik részére. Tudományos hazai és nemzetközi konfe-
renciákból is több mint 30-at szerveztek az intézetek, amelyekből csak néhá-
nyat említenénk meg. 2015 októberében az Olasz Tanszék Anni di piombo 
– Ólomévek címmel nemzetközi konferenciát szervezett. 2015 novemberében 
a Néderlandisztika Tanszék, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
és a Filozófiai Intézet is színvonalas konferenciákat tartott Németalföld emléke 
Magyarországon – Magyar-németalföldi találkozási pontok és A szubjektum 
topográfiája – szubjektum, identitás, Én, szerepvállalás, személyiség különféle 
diskurzusokban címekkel. 2016 tavaszán a Történelmi Intézet Klasszika-filoló-
giai és Ókortörténeti Tanszéke rendezhette meg a XII. Magyar Ókortudomá-
nyi Konferenciát. Az Angol-Amerikai Intézet Popular Music in Eastern Europe 
címmel tartott konferenciát 2016. június 2-án. A nemzetközi konferencia a ke-
let-európai populáris zene esztétikai, politikai, társadalmi és történeti  kérdése-
ivel foglalkozott. A résztvevők között voltak neves tudósok, hazai és a környező 
országbeli PhD-hallgatók, illetve az intézet MA-s hallgatói. A Neveléstudomá-
nyok Intézete tudományos konferenciát és szakmai találkozót szervezett Durkó 
Mátyás emlékére. A kétnapos rendezvény alatt andragógus alumni találkozó-
ra is sor került, valamint a konferencián mutatták be a Debreceni Egyetem 
Nevelés- és Művelődéstudományi Gyűjteményét, valamint a közművelődési 
szakmát és az országban azt oktató egyetemi szakokat népszerűsítő honlapot.
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Pályázati tevékenység, Ösztöndíjak
A 2015. évben a BTK-n megvalósuló 25 pályázati programból 6 közvetlen 
EU finanszírozású, 6 egyéb külföldi finanszírozású, 2 hazai finanszírozású volt 
és 12 pályázat az OTKA program keretében valósult meg. Az Európai Unió 
által közvetlenül támogatott pályázati programok közül a legjelentősebbek az 
EU7-es keretprogramban szervezett és a Szociológia és Szociálpolitika Tan-
szék munkatársai által megvalósított MYWEB (Measuring Youth Well-Being) 
és a MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement) 
programok, valamint a Horizont 2020 program keretében szervezett INNOSI 
(Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe) prog-
ramok voltak. Az idősek életminőségét kutató, 8 ország részvételével szervezett 
HASIC (Healty Ageing Supported by Inernet and Community) projekt is a 
közvetlen EU finanszírozású jelentősebb projektek közé tartozott. 
A kar intézetei és tanszékei sikerrel pályáztak a Visegrádi Alap (Contract on the 
Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarship – Brit Kultúra Tanszék) 
és az Erasmus+ (School Leadership Toolkit for Accelerating Achievement – 
Neveléstudományok Intézete) forrásokra is. Ugyancsak nemzetközi pályázati 
támogatással valósulhatott meg az Oktatáskutatók 2015. évi Európai Konfe-
renciája, melyet a Neveléstudományok Intézetének munkatársai szerveztek.  
Az Európai Unió által finanszírozott programok mellett a kutatóműhelyek egy-
re nagyobb figyelmet fordítanak a hazai kutatási pályázatokra is. A 12 nyertes 
OTKA pályázat mellett kiemelt jelentőségű volt a 2015. évben Bárány Attila, 
a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet docense által irányított MTA 
Lendület projekt, melynek keretében a Történelmi Intézetben 2014 és 2019 
között „Magyarország a középkori Európában” címmel folynak alapkutatások. 
A tudományos képzés műhelyeinek támogató programokba is sikerült bekap-
csolódniuk. Pályázati támogatásban részesültek az OTDK 2015. évi debreceni 
programjai, valamint a Debreceni Bölcsész Diákköri Műhelyek is.
2016. február 8-án adták át a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program nyertesi-
nek okleveleiket. A Debreceni Egyetem 44 hallgatója vehette át az ösztöndíjat 
elismerő oklevelet, közülük a Bölcsészettudományi Kar 21 diákja.
Az MTA szakmódszertani pályázatán Dr. Polonyi Tünde, a Pszichológia In-
tézet egyetemi docense szerepelt kiemelkedően. A nyertes pályázó kutatócso-
portja digitális multimédiás idegen nyelvi tananyagot fejleszt majd az általános 
iskolák 5–7. osztályába járó diákoknak.
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Gazdálkodási tevékenység
A Bölcsészettudományi Kar gazdálkodása a 2015. évben a korábbi évekhez 
képest viszonylag kedvezőbb feltételek között zajlott. Hosszú évek után a 2015. 
évben sikerült a költségvetésben az egységek működését támogató dologi költ-
séget elkülöníteni (20 millió Ft) és mindezek mellett fejlesztésre is maradt 
némi forrás. Ez a forrás a legszükségesebb technikai eszközök pótlása mellett 
lehetőséget biztosított a kari tanácsterem felújítására és néhány irodahelyiség 
technikai eszközeinek korszerűsítésére is.  
A 2015. évi költségvetés biztosította továbbá, hogy az előző években a forrás-
hiány miatt elmaradt előléptetések megvalósuljanak. A professzori, docensi, 
adjunktusi előléptetésekkel nem csupán a kiválóan teljesítő kollégák szakmai 
elismerésére kerülhetett sor, hanem a doktori programok és a szakmai képző 
műhelyek (intézetek, tanszékek) is megerősödtek.  
A csökkenő állami támogatási arány mellett ez évben is folytatódott a saját 
bevétel szerepének növekedése. Ez nagy kihívást jelent a kar számára és egyre 
nagyobb hangsúly helyeződik a kari képzések piaci pozícióinak javítására, a 
képzési kínálat folyamatos bővítésére, valamint a hazai és nemzetközi pályázati 
bevételek növelésére. 

Elhunyt kiválóságaink
•	 Dr. Mónos Katalin adjunktus (Angol-Amerikai Intézet)
•	 Dr. Papp Imre egyetemi tanár (Történelmi Intézet)
•	 Dr. Pozsgay Imre egyetemi tanár (Politológia Tanszék)
•	 Dr. Szabó Ildikó egyetemi tanár (Politológia Tanszék)
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A kar vezetői
Dékán
•	 Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs

Dékánhelyettesek
•	 Általános és fejlesztési dékánhelyettes: Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár
•	 Oktatási dékánhelyettes: Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár
•	 Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kiss János főiskolai tanár

Oktatás
A MAB a 2014 végén hozott döntésével támogatta a karon az Egészségügyi 
Szociális Munka mesterszak angol nyelvű képzésének indítását. A kar, illetve 
a szak vezetésének közös döntése alapján a szakot 2016 szeptemberétől indítja 
az illetékes intézet, a megfelelő előkészítő munkákat követően. Júniusban vide-
okonferencia rendszer segítségével a szak lebonyolította a külföldi jelentkezők 
meghallgatását, amelyek sikeresek voltak, így várhatóan szeptemberben elindul 
a kar első angol nyelvű képzése is.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság döntése alapján a kar 2016 
szeptemberében Magyarországon elsőként indíthatja az Egészségügyi Tanár 
mesterképzést az egyetem Tanárképzési Központjával közösen kidolgozva. A 
tavaszi jelentkezési adatok alapján, illetve a felvételi vizsgák lebonyolítása után 
egyértelművé vált, hogy a képzés iránt jelentős az érdeklődés, így a következő 
tanévben a kar képzési portfóliója egy teljesen új területtel, a szakmai tanárkép-
zéssel gazdagodott.
Az egészségtudományi szakok gyakorlati képzését segítendő a kar számos fej-
lesztést valósított meg. Ilyen az ún. Teljes Szülői Élmény Oktatócsomag, amely 
életszerű tapasztalatokat biztosít a várandósságról, különböző szimulációs ba-
bák alkalmazásával. Az oktatócsomag elsősorban a védőnők és a szülésznők 
képzését segíti. Hasonló műszer-és eszközbeszerzés után bővült a mentőtisztek 
gyakorlati képzését segítő szaktanterem felszereltsége is.
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Sikeres tanévet zárt a kar Gerontológia Tanszéke által alapított Kelet-Magyar-
országi Szépkorúak Akadémiája, amely Nyíregyházán már a második tanévét 
zárta idén, ugyanakkor első tanévét indíthatta Szolnokon. Az akadémia mun-
káját mindkét helyszínen az önkormányzatok segítik, az előadásokat igen nagy 
érdeklődés kísérte, ami kiváló alapot biztosít a következő tanév indításához is. 
Az ősz folyamán együttműködési megállapodást kötött karunk, a Harmadik 
Kor Egyeteme Alapítvány és a Szikra Alapítvány azzal a céllal, hogy kialakítsa 
a Harmadik Kor Egyetemeinek hazai és nemzetközi hálózatát, az idősek okta-
tásának bővítésére.
Szintén sikeres tanévet zárt a Szociális Szakvizsga, Szak-és Továbbképzési Köz-
pont, amely több szakmai konferenciát és kreditpont szerző tanfolyamot szer-
vezett. A központ szervezésében a tanév során 7 szakmacsoportban 66 fő tett 
sikeres szociális szakvizsgát.
A tavaszi félévben rendezte meg az ENNE (European Network of Nursing 
in Higher Education) 17. Intenzív Programját, melynek házigazdája a spa-
nyol Universitat Autónoma de Barcelona volt. A program központi témája 
idén az ápolók interkulturális kompetenciáinak fejlesztése volt. A programra 
13 országból érkeztek a résztvevők, összesen 20 oktató és 82 hallgató. Hazán-
kat karunk delegációja képviselte, Dr. Papp Katalin főiskolai docens, valamint 
Barth Anita IV. évfolyamos, Balla Katalin, Boros Renáta és Kiss Edina  III. 
évfolyamos hallgatók. 
A nemzetközi mobilitási programokat támogató pályázatok területén a kar 
hallgatói és oktatói igen sikeresek voltak az év folyamán. Az Erasmus+ prog-
ram keretében 1 kiutazó és 6, a karon fogadott hallgató vett részt. Ugyanakkor 
karunkról 3 oktató utazott külföldre, míg 9 főt fogadott karunk. A CEEPUS 
keretében 2 hallgató utazott ki és 5 főt fogadtunk más országokból. Oktatóink 
közül 3-an, míg külföldiek közül 9-en vettek részt ebben a programban.
A Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterképzés újra elnyerte a CEEPUS 
(Central European Exchange Program for University Studies) hálózati támo-
gatását. A programban osztrák, román, szlovák, cseh és lengyel partneregyete-
mek vesznek részt, a koordinációs feladatokat a szak munkatársai látják el. A 
képzés hallgatói romániai és osztrák szakmai tanulmányútra is nyertek el egy-
egy Campus Hungary pályázati támogatást. A nemzetközi közös mesterszak 
képzését segítendő jelentette meg a kar azt az angol nyelvű tanulmánykötetet, 



123

Egészségügyi Kar

amelyben a közreműködő egyetemek oktatói mutatják be az adott ország szo-
ciális gazdaságának jellemzőt. A kötet minden partnerországban segíti majd a 
hallgatók tanulmányait.

Tudományos kutatás, konferenciák és jubileumi rendezvény
A kar tudományos munkáját elősegítendő két kutató laboratóriumot hozott 
létre. Az egyik a Molekuláris Gerontológiai Kutató Laboratórium, melynek 
vezetője dr. Semsei Imre. A laboratórium alap és alkalmazott kutatások kereté-
ben tárja fel az öregedést befolyásoló egyes faktorok (fizikai aktivitás, táplálko-
zás – különös tekintettel a funkcionális élelmiszerekre, stressz, stb.) hatását az 
emberi test különböző (pl. epigenetikai) szintjein. A másik Pszichológiai Ku-
tató Laboratórium dr. Kiss János vezetésével indult, mely eszközös vizsgálatok 
segítségével kutatja a pszichológia egyes részterületeit.
Karunk oktatóinak hathatós részvételével alakult meg a Humántudományok 
Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában az 
Inkluzív nevelés – inkluzív társadalom alprogramja. Az alprogram vezetője dr. 
Semsei Imre, míg karunk oktatói közül dr. Fábián Gergely, dr. Fedor Anita, 
dr. Horváth László, dr. Huszti Éva, dr. Hüse Lajos, dr. Kiss János, dr. Kovács 
Klára, dr. Szoboszlai Katalin és dr. Takács Péter vesz részt. Emellett számos 
hazai szaktekintély (pl. Prof. Forray L. Katalin, vagy prof. Bálint Péter), illetve 
külföldi kolléga (pl. Prof. Thomas Lawson vagy prof. Gerhard Melinz), támo-
gatja az alprogram tevékenységét. Az alprogram 2016 szeptemberétől kezdi 
tényleges munkáját, melyben oktatóink például részt vesznek a PhD hallgatók 
oktatásában és témavezetésében is.
Az őszi félév kiemelkedő jubileumi rendezvénye volt a szociális munkás képzés 
25 évét köszöntő konferencia. A megjelenteket Dr. Semsei Imre dékán köszön-
tötte, a képzés indulásáról pedig Dr. Lukácskó Zsolt prodékán emlékezett meg, 
majd a külföldi partneregyetemek képviseletében Prof. Hannu Pietiläinen 
(Finnország) és Prof. Dr. Thomas R. Lawson (USA) köszöntötte a jubileumot. 
A köszöntések után elismerések átadására került sor, melynek keretében a kar 
Jubileumi Ezüstérem kitüntetésében részesítette Dr. Marsi Editet, Dr. Sipos 
Lászlót és Patyán Lászlót. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális 
Képzéseinek Oktató Intézménye elismerésben részesült a nyíregyházi Gyer-
mekjóléti Központ, a debreceni Gyermekvédelmi Intézmény, a TALENTUM 
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Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány és a Balkányi Református Egyházközség 
Szociális és Gondozási Központja.
Szeptemberi esemény volt a Kutatók Éjszakája 2015. program, ahol több érde-
kes program mellett, tudományos kutatásaikból előadást tartottak hallgatóink 
és oktatóink.
Az október hónap jelentős eseménye volt a „Párbeszéd az idősgondozásról” 
című nemzetközi konferencia, amely karunk kezdeményezésére valósult meg 
Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen. A kétnapos konferencia a 
PKE, a Nagyváradi Caritas, a Diakónia Keresztény Alapítvány és a Lámpás 
Alapítvány közös szervezésében valósult meg. Karunk részéről a konferencia 
Tudományos Bizottságának munkájában Dr. Semsei Imre, Dr. Horváth László 
és Dr. Papp Katalin vettek részt, míg a Szervező Bizottságban Máthé Katalin 
dékáni hivatalvezető.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából novemberben „Virtualitás és valóság 
a társadalomban és az egészségügyben” elnevezéssel tudományos konferenciát 
szervezett a kar, az MTA DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottság 
Egészségtudományi és Gerontológiai Munkabizottsága, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. A plenáris ülésén 
három, míg az azt követő szekciókban 22 előadás hangzott el az egészségtudo-
mányok, a társadalomtudományok és a lélektan területeiről.
Decemberben rendezte meg a kar Gerontológia Tanszéke, valamint az 
MTA DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottság Gerontológiai 
Munkabizottsága a VIII. Nyíregyházi Gerontológiai Napokat „Változó világ-
változó emberek: Innovációs lehetőségek az idősgondozásban” címmel, ame-
lyen számos neves hazai és külföldi szakember tartott előadást.
Karunk Ápolástudományi Tanszékének és Verzár Frigyes Szakkollégiumának 
közös szervezésében valósult meg egy kétnapos, nemzetközi konferencia április 
hónapban, amelyen portugál és török szakemberek is előadást tartottak.
Május közepén került megrendezésre az Ápolás mesterszakos hallgatók hatodik 
tudományos 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 „Ápolás a múltban, a jelenben, nyitás 
a jövőnek” volt. 
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Mint az ETNA (European Transcultural Nursing) tagja, karunk is részt vett 
abban a nemzetközi, 15 országra kiterjedő kutatásban, amely az ápolók egyes 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos nézeteit, véleményét tárta fel. A legfonto-
sabb eredményeket bemutató publikáció megjelent a Journal of  Transcultural 
Nursing folyóiratban.
A tanév folyamán a kar oktatói összesen 12 jegyzetet jelentettek meg az ok-
tatást segítendően. A kar oktatói aktív publikációs tevékenységet folytattak a 
tanév során, összesen 52 írásbeli közleményt jelentetve meg. Ezek sorából ki-
emelkedik az az öt közlemény, amely impakt faktorral rendelkező nemzetközi 
folyóiratokban jelentek meg, illetve azok az újabb publikációk, amelyeket az 
adott nemzetközi folyóiratok közlésre elfogadtak, az említett tanulmányok ösz-
szesített impakt faktora:10, 838.

Sikeres pályázatok, kinevezések és elismerések
A Visegrad Fund támogatását nyerte el a kar koordinálásával létrejött nem-
zetközi konzorcium egy közös, összehasonlító kutatás lebonyolítására, amely-
nek témája: „Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of 
the Changes after the Fall of Communism”. A programban közreműködő 
partnerek: University of Trnava (Szlovákia), University of Silesia (Lengyelor-
szág), University of South Bohemia (Csehország). A támogatás mértéke 8.000 
EUR, időtartama pedig a 2016-os év. Szintén a Visegrádi Alap támogatta a 
„Migration and its Impact on V4 Countries” elnevezésű programot, amelyben 
karunk oktatói közreműködő partnerként vettek részt.
A kar Verzár Frigyes Szakkollégiuma elnyerte a Nemzeti Tehetségprogram 
támogatását, amelynek keretében a szakkollégisták a tudományos-szakmai 
tehetség fejlesztése mellett más képességek (teammunka, menedzsment, ko-
operációs készségek) elsajátításához is segítséget kaptak, különböző programok 
keretén belül. A pályázati támogatásból a szakkollégium megjelentette a „Di-
áktudomány” című tanulmánykötetet, amelyben a szakkollégium munkájában 
résztvevő hallgatók tudományos írásai szerepelnek.
A kar oktatói közül a tanév folyamán Dr. Mádi Sarolta szerzett PhD fokozatot, 
míg a kar két oktatója, Dr. Kovács-Nagy Klára és Dr. Jóna György elnyerte 
idén a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai ösztöndíját. 
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A kar oktatói és dolgozói közül a tanév során Rusinné Dr. Fedor Anita és Gyu-
lai Anikó a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele, Toldi Andrea 
a Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója elismerésben részesült, míg a kar ta-
nácsának döntése értelmében Szelesné Árokszállási Andrea és Dr. Kiss János a 
Kar Kiváló Oktatója, Móricz Jánosné pedig a Kar Kiváló Dolgozója lett. Kiváló 
munkájukért dékáni dicséretben részesült a tanév folyamán Dr. Huszti Éva és 
Nagy Miklós. A HÖK elismerő oklevelét vehette át karunk több hallgatója: 
Varga Anita és Nagy Enikő, majd pedig Szűcs Zsuzsanna Dóra, Körmöndi 
Péter és Máté Balázs. A Hadházy Csaba emlékérmet Gergely Erika és Barth 
Anita IV. évfolyamos hallgatók vehettek át kiváló tudományos munkájukért.
Az Emberi Erőforrások Minisztérium Szociálpolitikai Tanácsa által létrehozott 
Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium tagjává választották 
Dr. Szoboszlai Katalin főiskolai docenst, karunk tanszékvezetőjét, illetve a Re-
habilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégium tagja lett 
Balogh Zoltán, a Start Kft. vezérigazgatója, aki karunk gyakorlati képzésének 
aktív résztvevője, címzetes főiskolai docens.
Dr. Szoboszlai Katalint a tanév folyamán beválasztották az Iskolaszövetség 
(Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület) elnökségébe.
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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 2015/2016. tanév hallgatói létszámai:

évfolyam
magyar 

program

aNgol 
program

I. 58 106

II. 77 72

III. 65 69

Iv. 41 48

v. 47 70

összeseN
288 365

653

A DE Fogorvostudományi Karon a 2015/2016. tanévben 60 fő magyar, vala-
mint 84 TOK-os elsőéves hallgató került felvételre. A karra jelentkező angol 
programos hallgatók száma évről-évre növekvő tendenciát mutat.
A 2016. július 1-jei diplomaosztó alkalmával 41 magyar és 39 külföldi állam-
polgárságú hallgatónk kapta meg diplomáját.
Dakos Adél, Daubner Roland, Hegedűs Nándor és Mészáros Kinga V. éves 
hallgatók summa cum laude minősítéssel fejezték be tanulmányaikat.
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A végzős hallgatók által készített TDK pályamunkák:
•	 Hadházi Zsófia (témavezető: Dr. Alberth Márta): Fogazati eltérések, 

parafunkciók és beszédhibák kapcsolata a tejfogazatban
•	 Hegedűs Nándor (témavezetők: Dr. Szentandrássy Norbert, Dr. Váczi 

Krisztina): A Kaliumfüggő kloridáram potenciális antiaritmiás szerepe em-
lős szívizmon

•	 Lipták Alice (témavezető: Dr. Alberth Márta): A fogászati prevenció haté-
konysága gyermekkorban

•	 Pusztai Anna (témavezető: Dr. Nagy Beáta Erika): Speciális szükségletű 
és egészséges prepubertás korú gyermekek fogászati ellátása során fellépő 
problémák összehasonlító vizsgálata

•	 Tar Fábián (témavezető: Dr. Radics Tünde): A szilanizálás hatásának vizsgá-
lata a cirkónium-dioxid alapú kerámiákhoz történő adhézióra

•	 Vékony Barbara (témavezető: Dr. Gebri Enikő): A fogászati gócok jelentő-
sége: Betegeink retrospektív vizsgálata Klinikánk három éves beteganyagá-
ban

•	 Harilal Tejal (témavezető: Dr. Tar Ildikó): Possible relationship between 
oral lichen planus, oral leukoplakia and Comorbid Diseases

•	 Ngo Hoang Vinh (témavezető: Dr. Angyal János): Radiographic evaulation 
of in vitro palatal and buccal root lesions

Külföldi képzések
Az ERASMUS program keretén belül idén 1 cseh, 1 litván, 2 román hallgató 
érkezett karunkra. A College of Oral Medicine Chung Shan Medical Univer-
sity Taichung, Taiwan egyetemmel kötött FOK csereprogram keretében 2 ma-
gyar hallgató és 2 taiwani hallgató töltött el két hetet a partner intézménynél.   

Szakorvos képzés
A kar jelenleg 1037 fő fogszakorvos folyamatos szakorvosképzéséért felelős. 
Az elmúlt tanévben 8 tudományos és gyakorlati továbbképzést tartottunk ré-
szükre.
Az elmúlt tanév őszén Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakból 35 fő szak-
vizsgáztatását végeztük el.
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A regionális szakorvosképzés keretében a FOK jelenleg 51 fő, a régiónkban 
dolgozó rezidens törzsképzésében vesz részt. Ebből a számból 11 fő gyakorlati 
képzése folyik a kar tanszékeinek rendelőiben, 48 fő képzése az egyetem által 
akkreditált szakorvosi rendelőkben történik, további 23 fő szakorvosjelölt. 3 fő 
Arc-, állcsont és szájsebészeti képzése folyik a FOK-on. Jelenleg 7 fő szakorvos 
készül a régiónkban a második szakvizsga megszerzésére. 

A  tanév során adományozott előléptetések, kitüntetések, díjak
Dr. Boda Róbert „A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét” ve-
hette át a március 15-i ünnepségen.
2016. július 1-jén, karunk diplomaosztóján több kitüntetés és ösztöndíj került 
átadásra:
•	 Több évtizedes kiemelkedő oktató-, kutató- és betegellátó munkája elis-

meréséül a Debreceni Fogorvosképzésért ösztöndíjban részesült Dr. Tornai 
István egyetemi docens úr. 

•	 Kiemelkedő tudományos és klinikai tevékenységéért Pro Facultate kitünte-
tést vehetett át Dr. Albert Márta egyetemi docens asszony.

•	 A hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, az oktatás szervezésében vég-
zett kiemelkedő munkájáért a Fogorvostudományi Kar Év Oktatója kitün-
tetésben részesült Dr. Lampé István egyetemi főorvos.

•	 A Fogorvostudományi Kar Kiváló oktató díját pedig Dr. Radics Tünde ad-
junktus asszony vehette át.

•	 Fiatal oktató, kutató ösztöndíjban részesült: Bakó József, Dr. Gebri Enikő, 
Dr. Kovalecz Gabriella, Dr. Szalóki Melinda.

•	 Kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Szakdolgozói ösztöndíjat ve-
hetett át Oláh Piroska, kiváló szakmai munkájáért pedig Kerti Erika a 
Fogorvostudományi Kar Kiváló Dolgozójának járó kitüntetésben részesült.

•	 Kiemelkedő tanulmányi és aktív közösségi munkájának elismeréséül Kiváló 
Fogorvostan hallgató díjat kapott Dr. Tar Fábián fogorvosdoktor.

•	 Kimagasló közéleti tevékenységéért Pro Facultate Iuventutis kitüntetésben 
részesült Dr. Hadházi Zsófia és Dr. Dev Patel fogorvosdoktorok. 

•	 A Debreceni Egyetem Szenátusa a Fogorvostudományi Kar kezdeményezé-
sére Dr. Michel Perriernek, Dr. Shinn Jyh Dingnek, Dr. Igor Blumnak és 
Dr. Borbély Péternek szavazott meg látogató professzori megbízást. A július 



130

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

1-jei diplomaosztó alkalmával Dr. Michel Perrier és Dr. Shinn Jyh Ding 
vette át megbízását.

Tudományos tevékenység
Minősített oktatóink száma 39 fő. A kar tanszékein jelenleg 8 oktató dolgozik 
szervezett keretek között Ph.D. munkáján. Az elkövetkező 1-2 évben 5 oktató 
Ph.D. minősítésének megszerzése várható.
Idén vehette át Dr. Bágyi Kinga, Dr. Nemes Judit és Dr. Varga István egyetemi 
docensi kinevezését.

Rendezvények
2016. április 14-16. között került megrendezésre a XVII. Debreceni Fogászati 
Napok. Rendezvényünkön közel 25 kiállító mutatta be termékeit és szolgál-
tatásait, 57 előadás hangzott el, közülük 5 angol nyelven. Az előadásokat a 
magyar és angol program hallgatóinak is elérhetővé tettük előre meghirdetett 
szabadon választható kreditpontos kurzusok formájában. A rendezvény alkal-
mával a Fogorvostudományi Kar kerekasztal megbeszélést szervezett, 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
Ebben az évben is jeles évfordulót ünnepeltünk, hiszen 1976-ban indult meg 
Debrecenben a fogorvosképzés. Az azóta eltelt kereken 40 évben a Debreceni 
Egyetem Fogorvostudományi Karának magyar, valamint angol nyelvű képzé-
sében összesen több mint 1200 hallgató szerzett diplomát
A térítéses orvosképzés hallgatói bevételei növekvő tendenciát mutatnak.
Idén a kar régi épületszárnyának teljes homlokzat felújítása és szigetelése is 
befejeződött.
További fejlesztéseket tervezünk, folyamatosan dolgozunk azon, hogy mind az 
oktatás mind a betegellátás területén a lehető legtöbbet, a lehető legmagasabb 
technikai és szakmai színvonalon tudjuk nyújtani.
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A kar vezetői
Dékán
•	 Dr. Pető Károly egyetemi tanár

Dékánhelyettesek
•	 Általános dékánhelyettes: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár
•	 Oktatási dékánhelyettes: Dr. Erdey László egyetemi docens
•	 Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Papp József egyetemi ta-

nár

Oktatás
A Gazdaságtudományi Karon a 2015/2016-os tanévben 10 intézetben, ezen 
belül 26 tanszéken kezdődött meg az oktatás. A karon a 2015. október 15-i 
statisztika alapján a főállású oktatók létszáma 121 fő, ebből vezető oktató 44 fő 
(8 fő egyetemi tanár, 36 fő egyetemi docens). A főállású kutatók létszáma 3 fő, 
a nem oktatók-kutatók létszáma 32 fő. 

2015. évi általános felvételi eljárás adatai
SZAK ÁLLAMI ÖSZ-

TÖNDÍJAS 
KÉPZÉS

ÖNKÖLTSÉGES 
KÉPZÉS

gazdálkodási és menedzsment 3 116
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 110 6

informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki

33 1

kereskedelem és marketing 4 84
nemzetközi gazdálkodás 9 66

pénzügy és számvitel 4 65
sportszervező 58 22

turizmus-vendéglátás 14 85
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BA/BSc összesen: 235 445

gazdálkodási és menedzsment 20 11
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 50 21

kereskedelem és marketing 57 17
nemzetközi gazdálkodás 61 9

pénzügy és számvitel 58 8
turizmus-vendéglátás 57 4

felsőoktatási szakképzés összesen: 303 70

emberi erőforrás tanácsadó 15 2
gazdasági agrármérnöki 7 1
logisztikai menedzsment 25 4

MBA 3 1
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 7 1

szakigazgatás-szervező és informatikus 
agrármérnök

6 1

számvitel 18
vállalkozásfejlesztés 13 3
vezetés és szervezés 20 1

vidékfejlesztési agrármérnöki 7 1
MA/MSc összesen: 121 15

GTK összesen: 659 530

2016. évi keresztféléves felvételi eljárás adatai
SZAK ÁLLAMI ÖSZ-

TÖNDÍJAS 
KÉPZÉS

ÖNKÖLTSÉGES 
KÉPZÉS

gazdasági agrármérnöki 15
logisztikai menedzsment 23 1

MBA 1 1
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 10

szakigazgatás-szervező és informatikus 
agrármérnök

2
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számvitel 18
vállalkozásfejlesztés 32
vezetés és szervezés 18

vidékfejlesztési agrármérnöki 5
MA/MSc összesen: 124 2

GTK összesen: 124 2

Főbb események 
•	 2015. szeptember 6.: központi Tanévnyitó ünnepség
•	 2015. november 10.: get together party a GTK-n tanuló külföldi egyetemi 

és PhD hallgatók részére
•	 2015. november 11.: XI. Táplálkozásmarketing Konferencia
•	 2015. november 12.: kari Tudományi Diákköri Konferencia és a Jövő Tu-

dósai PhD konferencia
•	 2015. november 18-19.: kari részvétel a DExpon
•	 2015. november 27.: VI. Ihrig Károly Országos Tanulmányi Verseny a Kar 

szervezésében
•	 2015. december 17.: alapképzési szakok záróvizsgája
•	 2016. január 5-6.: keresztféléves mesterszakok felvételi elbeszélgetése
•	 2016. január 13. és 22.: kari tematikus és kari hagyományos nyílt nap ren-

dezése középiskolás diákok számára
•	 2016. január 18.: mesterszakok záróvizsgája
•	 2016. január 29.: diplomaosztó ünnepség
•	 2016. március 17-18.: TAO konferencia
•	 2016. április 12.: kari Tudományos Diákköri Konferencia
•	 2016. április 15-24.: Nyugat-európai tanulmányút a GTK mesterszakos 

hallgatói számára
•	 2016. április 21.: 7. Nemzetközi Logisztika Napja konferencia sorozat kari 

társszervezéssel
•	 2016. április 21.: 25 éves az Üzemtani Alapítvány konferencia a Gazdálko-

dástudományi Intézet szervezésében
•	 2016. április 22.: „A humánerőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai 

élelmiszer-gazdaságban” című tematikus konferencia
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•	 2016. június 13.: záróvizsga lebonyolítása
•	 2016. június 26.: diplomaosztó ünnepség
•	 2016. június 29.: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 

Doktori Iskola felvételi eljárásának lebonyolítása
Diplomaosztók
Diplomaosztó: 2016. január 29.
Elnökölt: Dr. Jávor András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mondott: Dr. Pető Károly egyetem docens, dékán
Diplomát kapott:
•	 52 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 
•	 60 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (magyar nyelven)
•	 6 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (angol nyelven)
•	 20 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
•	 27 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon 
•	 27 fő közgazdász kereskedelem és marketing szakon 
•	 14 fő közgazdász turizmus-vendéglátás szakon 
•	 1 fő közgazdász közszolgálati szakon
•	 41 fő közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon
•	 1 fő okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
•	 19 fő okleveles közgazdász számvitel szakon 
•	 21 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 
•	 17 fő okleveles logisztikai menedzser 
•	 16 fő okleveles gazdasági agrármérnök 
•	 3 fő okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
•	 1 fő okleveles közgazdász MBA szakon (angol nyelven)
•	 11 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (ma-

gyar nyelven)
•	 1 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (an-

gol nyelven)
•	 24 fő okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
•	 1 fő gazdasági agrármérnök 
•	 1 fő informatikus agrármérnök



135

Gazdaságtudományi Kar

A diplomaosztón kitüntetést, oklevelet kapott:  
•	 DETEP Oklevelet kapott: Szőke Irén, Besenyei Balázs, Kiss László, Réz-

műves Márk Miklós
•	 DEX Műhely kitüntetésben részesült: Kele János, Kiss László, Paróczai Ani-

kó
•	 Team Academy elismerő oklevelet vett át: Halász Dániel, Marosi István, Pá-

lóczi Boglárka, Baranyai Veronika, Budai Nikolett, Csatári Szilvia, Fekete 
Zsófia, Gál Adrienn, Kerekréti Ákos, Laczkó Zsolt, Nyizsnyik Álmos, Páldi 
Eszter, Zakszon Zsanett.

Tanévzáró diplomaosztó: 2016. június 26.
Elnökölt: Dr. Jávor András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mondott Dr. Pető Károly egyetemi docens, dékán
Diplomát kapott:
•	 10 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 
•	 10 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (magyar nyelven)
•	 5 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (angol nyelven)
•	 5 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
•	 10 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon 
•	 12 fő közgazdász kereskedelem és marketing szakon 
•	 12 fő közgazdász turizmus-vendéglátás szakon 
•	 3 fő közgazdász közszolgálati szakon
•	 3 fő közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon
•	 22 fő sportszervező
•	 12 fő okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
•	 15 fő okleveles közgazdász számvitel szakon 
•	 16 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
•	 15 fő okleveles logisztikai menedzser 
•	 8 fő okleveles gazdasági agrármérnök 
•	 5 fő okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
•	 4 fő okleveles közgazdász MBA szakon
•	 12 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (ma-

gyar nyelven)
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•	 12 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (an-
gol nyelven)

•	 32 fő okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon 
•	 17 fő gazdálkodási és menedzsment közgazdász asszisztens
•	 28 fő kereskedelem és marketing közgazdász asszisztens
•	 10 fő nemzetközi gazdálkodás közgazdász asszisztens
•	 3 fő turizmus-vendéglátás közgazdász asszisztens
•	 10 fő pénzügy és számvitel közgazdász asszisztens
•	 9 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök asszisztens
•	 1 fő informatikai statisztikus és gazdasági tervező OKJ bizonyítvány

A diplomaosztó ünnepségen kitüntetést, oklevelet kapott: 
•	 Debreceni Egyetem Rektori Elismerő Oklevelét kapta: Bács Bence
•	 Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: Sütő Dávid
•	 Hallgatói Mozgalomért Emlékplakettet vett át: Drevenyák Eszter
•	 Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevelet kapott: Bács 

Bence, Novák Norbert, Németh Ketrin
•	 Discipuli Pro Universitate Díjban részesült: Dr. Kőmíves Péter Miklós
•	 Címzetes egyetemi docensi kitüntető címet kapott: Fülöp Zsolt, a DELOG 

Kft. ügyvezető igazgatója
•	 Pro Facultate-díjat vett át: Dr. Karcagi-Kováts Andrea adjunktus, Dr. 

Polereczki Zsolt adjunktus
•	 Dr. Kádár Béla-díjban részesült: Dr. Balogh Péter egyetemi docens, Dr. 

Szűcs István egyetemi docens
•	 Pro Educatione Oeconomicae díjat vett át: Dékán Tamásné Dr. Orbán Il-

dikó egyetemi docens
•	 Pro Scientiis Oeconomicae díjat kapott: Dr. Fenyves Veronika egyetemi 

docens
•	 Pro Meritis Interfacultatis díjat vett át: Dr. Totth Gedeon, a Budapesti 

Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar főiskolai tanára, intézetvezetője, 
Körösparti Péter, a DEHÖK elnöke

•	 Kar kiváló dolgozója: Ombódiné Erdey Zsuzsan ügyvivő-szakértő, Földesi 
Orsolya ügyvivő-szakértő
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•	 Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetést kapott: Dr. Harangi-Rákos Mónika 
adjunktus, Dr. Kontor Enikő adjunktus, Dr. Pierog Anita adjunktus, Dr. 
Rózsa Andrea adjunktus, Dr. Szabados György adjunktus, Dr. Terjék Lász-
ló adjunktus

•	 Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült: Bács Ben-
ce, Héder Mária, Kiss Ágota, Kovács Bence, Novák Norbert, Fróna Dániel

•	 Év Oktatója díjat vett át: Dr. Vargáné Dr. Csobán Katalin adjunktus, Dr. 
Szilágyi Róbert egyetemi docens

•	 Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Ezüst 
fokozatú emlékérmet kapott: Dodik Setiawan Nur Heriyanto

•	 Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának elismerő oklevélét vet-
te át: Csobolya Anett, Diószegi Ferenc, Héder Mária, Karnai Laura, Kovács 
Eszter, Kovács Éva Katalin, Kovács Evelin, Pöhacker Viktor, Sütő Dávid, 
Szabolcsi Dóra

•	 Ihrig Károly Szakkollégium Tanúsítványát vett át: Karnai Laura, Kovács 
Éva Katalin, Kovács Evelin, Marincsák Kálmán Árpád, Pöhacker Viktor, 
Sütő Dávid, Szabolcsi Dóra, Varga Bence István

•	 Kerpely Kálmán Szakkollégium Tanúsítványát vettt át: Kassai Edina, Ko-
vács Eszter, Kovács Éva Katalin

•	 Tormay Béla Szakkollégium Tanúsítványát vette át: Karnai Laura, Csobolya 
Anett

•	 Team Academy Elismerő Oklevelet kapott: Bodor Béla Balázs, Rácz Petra, 
Szabó Edit, Szőllősi László

Humánpolitika
Új oktatói-kutatói kinevezések 2015/2016. tanévben: 
•	 Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Dombi Mihály, Dr. Botos Szilvia, Dr. 

Tóth Kornél, Dr. Vida Viktória, Dr. Pierog Anita
•	 Tanársegédi kinevezést kapott: Dr. Soltész Angéla
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Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

A kar vezetői
Dékán
•	 Dr. Bálint Péter főiskolai tanár

Dékánhelyettesek 
•	 Dr. Gortka-Rákó Erzsébet dékánhelyettes, főiskolai docens
•	 Dr. Pálfi Sándor dékánhelyettes, főiskolai tanár
•	 Dr. Szerepi Sándor dékánhelyettes, főiskolai docens

Dékáni tanácsadó
•	 Dr. Biczó Gábor egyetemi docens

Felvételi adatok
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Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
A kar szervezeti felépítése területén lényeges változást történt az előző tanévhez 
képest. Az intézetek megszűntek, szerepüket a tanszékek vették át. A tanszékek 
működését a kari vezetés átszervezte, így a Művészet-nevelési tanszék és Sport 
és Egészségtudományi tanszéket összevonta, jelenlegi neve Művészetnevelési, 
Sport és Egészségnevelési tanszék. Az Intézményi Menedzsment és Vezetési 
Tanszék Társadalomtudományi Tanszék elnevezéssel működik tovább. A Gyer-
meknevelési Tanszékhez csatlakozott az Idegen Nyelvi Csoport, ami korábban 
Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja néven működött. Változatlan formában 
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funkcionál a Szociálpedagógia Tanszék és a Pszichológia és Gyógypedagógia 
Tanszék.
A kari vezetés megalakította a Regionális Alkalmazott Társadalomtudományi 
Kutatóközpontot, ami a karon folyó kutatásokat koordinálja. A karon működő 
bizottságok elnevezése és személyi összetétele is változott. A fentiekben bemu-
tatott módosítások a Kari Működési Rendben rögzítésre kerültek. 
 
Humánpolitika, szabályzatalkotás
•	 2015. július 1-jétől a dékáni vezetés átalakult, a dékáni feladatokat Dr. Bá-

lint Péter főiskolai tanár látja el.
•	 2015. július 1-jétől 2016. június 30-ig 2 fő főiskolai tanár nyugdíjba vo-

nult, 1 tanársegéd és 1 adjunktus munkahelyváltás miatt távozott. 
•	 A humán erőforrás fejlesztése folyamatosan megvalósul, aminek eredmé-

nyeképpen 3 fő tanársegéd, 1 fő adjunktus, 2 fő egyetemi docens érkezett a 
karra a fenti időszakban.

•	 A kari vezetés létrehozta a „Kar Kiváló Hallgatója” címet, ami első alkalom-
mal 2016 júniusában került átadásra. A Kari Kitüntetési Szabályzat ennek 
megfelelően módosításra került. 

A 2015/2016. tanévi kitüntetések
•	 A 2016. január 8-i diplomaosztó ünnepségen „Kiváló szociálpedagó-

gus jelölt” kitüntetésben részesült Balogh Barbara nappali tagozatos, 
szociálpedagógia szakos hallgató. 

•	 A 2016. június 25-i diplomaosztó ünnepségen: nyugdíjba vonulása alkal-
mából a 38 éves felsőoktatási munkájáért „Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem” elismerésben részesült Fekete János adjunktus.

• A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában való sikeres részvé-
teléért DETEP Oklevélben részesült:
• Hirzics Dóra levelező tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató
• Tóth Eszter Júlia nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő sza-

kos hallgató
• „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült:

• Tóth Eszter Júlia nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermeknevelő sza-
kos hallgató
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• „Discipuli Pro Universitate” díjban részesült:
• Fenyősné Bodnár Marianna levelező tagozatos emberi erőforrás tanács-

adó mesterszakos hallgató, a HKSZK hivatalvezetője.
• „Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Ok-

levele” kitüntetésben részesült:
• Béres Tamás nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató

• A „DEHÖK Elnökének és alelnökének Elismerő Oklevele” kitüntetésben 
részesült:
• Tóth Evelin nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató

• „Kiváló Óvodapedagógus jelölt” kitüntetésben részesült:
• Nagy Nikolett nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató

• „Kiváló Csecsemő- és kisgyermeknevelő jelölt” kitüntetésben részesült:
• Balogh Ferenc Zoltánné levelező tagozatos csecsemő- és kisgyermekne-

velő szakos hallgató 
• „Kiváló Szakdolgozat” elismerésben részesültek a következő hallgatók: 

• Halász Kinga nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató 
• Hamecz Annamária nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató 
• Kerekes Edit  levelező tagozatos pedagógus szakvizsga szakirányú to-

vábbképzési szakos hallgató 
• Nagyné Kricsfalussy Anna levelező tagozatos pedagógus szakvizsga szak-

irányú továbbképzési szakos hallgató 
• Rákóczy Zsuzsanna levelező tagozatos általános- és családügyi mediátor 

szakirányú továbbképzési szakos hallgató 
• „Rózsa Borka Alapítvány Díj”- ban részesült:

• Tóth Erika nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató 
• A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar „Elismerő Oklevele” díjban része-

sült Körösparti Péter leköszönő EHÖK elnök.
• „A Kar Kiváló Dolgozója” kitüntetésben részesült:

• Hanó Csaba gazdasági vezető
• „Dékáni Elismerő Oklevélben” részesült:

• Dr. Bocsi Veronika főiskolai docens
• Gellén Sándorné óvodavezető

• A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Konzulens tanári elismerésben 
részesítette:
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• Vargáné dr. Nagy Anikó adjunktus, aki konzulense volt a „Kiváló szak-
dolgozat” címet elnyert Halász Kinga és Kerekes Edit szakdolgozatának. 

• Bujdosóné dr. Papp Andrea főiskolai docens, aki konzulense volt a „Ki-
váló szakdolgozat” címet elnyert Hamecz Annamária szakdolgozatának. 

• Dr. Mező Ferenc főiskolai docens, aki konzulense volt a „Kiváló szak-
dolgozat” címet elnyert Nagyné Kricsfalussy Anna szakdolgozatának. 

• Dr. Kozák Anita adjunktus, aki konzulense volt a „Kiváló szakdolgozat” 
címet elnyert Rákóczy Zsuzsanna szakdolgozatának. 

Oktatás
Karunk a következő képzésekre vonatkozóan rendelkezik akkreditációval:
Mesterképzés: 
•	 Emberi erőforrás tanácsadó MA szak
Alapképzés:  
•	 Andragógia BA szak
•	 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
•	 Szociális munka felsőoktatási szakképzés (Szociális munka) FOSZ

Karunkon a 2015/2016. tanévben mesterképzésben, alapképzésen, felsőfokú 
szakképzésen és szakirányú továbbképzési szakokon 1281 hallgató tanult.

Felsőoktatási szakképzés Alapképzés 
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ter-
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88 331 1281

52 41 93 383 386 769 
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Karunk a meglévő szakok oktatási színvonalának megőrzése és fejlesztése mel-
lett törekszik a profilbővítésre. A 2015/2016-os tanévben a kar szakindítási 
engedélyt kapott:
•	 Szociális munka felsőoktatási szakképzés (Szociális munka) FOSZ 
•	 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pe-

dagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
•	 Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás 

intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzési szak indítására

Az alábbi szakok szakalapítási, szakindítási kérelmei jelenleg elbírálás alatt van-
nak:
•	 Szakoktató BA szak alapítása, indítása
•	 Gyógypedagógia BA szak indítása
•	 Szociálpedagógia BA szak indítása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán Beregszászon
•	 Cigány/roma nemzetiségi óvodapedagógus szakterületen pedagógus szak-

vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
Ebben a tanévben is szerveztünk szociális szakvizsgát, ahol 44 fő kapott okle-
velet. 

Tudományos kutatás, rendezvények 
Hazai konferenciák, ahol oktatóink jelen voltak előadóként:
•	 ECER 2015 - European Conference on Educational Research, Budapest, 

Corvinus Egyetem, 2015.09.07-11.
•	 MAKAT – ELTE TÁTK tudományos szimpózium, Budapest – ELTE 

TÁTK, 2015.09.19.
•	 MTA Szociológiai Társaság – Alkalmazott társadalomtudományi konferen-

cia, Szeged, 2015.10.14. – 2015.10.15.
•	 IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos kon-

ferencia, Kaposvár, 2015.10.16.
•	 DE-EFK Őszi Gerontológiai napok, Nyíregyháza, 2015.11. hó vége, 12. 

hó eleje.
•	 Magyar Tudomány Ünnepe, Debrecen, DAB Székház, 2015.11.03.
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•	 Magyar Szociológiai Társaság éves kongresszusa, Budapest ELTE BTK, 
2015.11.19-21.

•	 Országos Nevelés-tudományi Konferencia, Budapest, 2015.11.19-21.
•	 Országos Tudományos Szociális Konferencia, Budapest, Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem, 2015.11.20.
•	 Tanít-tani Konferencia, Miskolc, 2016.02.05.
•	 Országos Felsőoktatási Véradó Verseny Elindítása X. évfordulója, Eger, 

Eszterházi Károly Főiskola, 2016.02.24.
•	 Oktatás Határhelyzetben, PKE Nagyvárad, 2016.03.04.
•	 Kihívások és tanulságok a menedzsment területén, Debreceni Egyetem 

Műszaki Kar, 2016.03.10-11.
•	 Bárdos Lajos Szimpózium, DE Zeneművészeti Kar, 2016.03.11-13.
•	 VIKOTE Kongresszus 2016, Budapest, 2016.04.01-02.
•	 XII. Nemzetközi PhD. Konferencia, Budapest, Professzorok az európai 

Magyarországért, 2016.04.02.
•	 Óvodapedagógusok szakmai napja, Kecskemét, 2016.04.19-20.
•	 Romológia, Budapest, 2016.05.20.
•	 A Magyarország Felfedezése Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet tudo-

mányos konferenciája, Budapest, 2016.05.11.
•	 Báthory-Brassai Konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem, 2016.05.19-20.
•	 Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Vándorgyűlése, Budapest, 2016.05.25-

28.
•	 Taylor-konferencia, Szeged, 2016.05.27.
•	 „Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel”, Szeged, 2016.05.27.
•	 6. Vezetéstudományi Konferencia, Szeged, 2016.05.27.
•	 Ilyés Zoltán Tudományos Emlékkonferencia, Budapest, 2016.06.02.
•	 Korai nyelvpedagógia, Budapest, 2016.06.
•	 Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 

Budapest, 2016.06.02-04.
•	 A Magyar Sportorvos Társaság 50 éves Jubileumi Kongresszusa, Budapest, 

2016.06.09 -11.

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
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A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szervezésében megvalósuló kiemelt 
konferenciák:
Különleges Bánásmód Konferencia
Karunk első alkalommal szervezett 2015. december 3-án Különleges Bánás-
mód Nemzetközi Konferenciát. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa 
a különleges bánásmóddal élők (sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, ta-
nulási magatartási zavarokkal küzdők, kiemelten tehetségesek) fejlesztésével 
foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatások legújabb eredményeit. A nemzet-
közi tanácskozásra hazánkon kívül nyolc országból (Anglia, Ausztrália, Szer-
bia, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Csehország, Szlovénia) érkeztek résztvevők 
szakmai tapasztalatcserére. A konferencián nagy érdeklődés kísérte Nagy Dénes 
előadását. Az ausztrál-magyar kutatóprofesszor alapító elnöke a Nemzetközi 
Szimmetria Társaságnak (1989), amely a tudomány és a művészet képviselői-
nek együttműködését segíti interdiszciplináris témákban, ideértve a műszaki és 
a társadalomtudományokat is.

Esély és kihívás c. konferencia
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke, a  
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar és a Lippai Balázs Roma Szakkollégi-
um Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, 
pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában címmel 
nemzetközi konferenciát szervezett 2016. május 14-én. A meghívott előadók a 
roma kisebbségi közösségek integrációjával kapcsolatos kutatási eredményeiket 
mutatták be. 

A Kora Gyermekkori Nevelés Nemzetközi Tudományos Konferencia
Az európai társadalmak és Magyarország is keresi a kisgyermekek fejlődési is-
mereteire, a korábbi intézményi, családi nevelés gyakorlatára épülő megoldá-
sokat, melyek a jövő generációi számára az emberibb életkezdést, személyiség 
alapozást, az öröklés miatt rejtett diszpozíciók kibontakozását a gyerekekhez 
jobban igazított módon valósítja meg. Ezen gondolatok jegyében szervezett ka-
runk 2016. május 25-26-án a Kora Gyermekkori Nevelés címmel nemzetközi 
tudományos konferenciát. A Konferencia díszvendége volt Professzor Christine 
Pascal, az Európai Koragyermekkori Nevelési és Kutatói Társaság (EECERA) 
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elnöke, a Koragyermekkori Kutatóközpont megalapítója és igazgatója Egyesült 
Királyság, és Professzor Tony Bertram, az Európai Koragyermekkori Nevelési 
és Kutatói Társaság Folyóirat (EECERJ) szerkesztője, az EECERA alapító elnö-
ke és védnöke, a Koragyermekkori Kutatóközpont megalapítója és igazgatója.

„Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései” című Nemzetközi Ze-
nepedagógiai Konferencia
„Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései címmel” 2016. feb-
ruár 26-án Nemzetközi Zenepedagógiai Konferenciát szervezett a DEGYFK 
Művészeti, Sport és Egészségnevelési Tanszéke és a DE Gyakorló Óvodája. A 
konferencia célja volt, hogy az óvodai zenei nevelés középpontjába a zenehall-
gatási élmény gazdagításának lehetőségét, a zenéhez való attitűd minőségének 
változását vizsgálja gyakorlatban és elméletben. A gyakorlatot bemutató fog-
lalkozásokkal az elméletet hazai és határon túli szakemberek kutatásaival és 
tapasztalataival kívántuk prezentálni.

Külföldi konferenciák, ahol oktatóink jelen voltak előadóként:
•	 Oktatás határhelyzetben PKE Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar, 2016.03.04.
•	 IV. Nemzetközi Tudományos Gyakorlati Interdiszciplináris Konferencia, 

Ukrajna, Donyecki Technikai Egyetem, 2016.03.06.
•	 Nemzetközi Tudományos Konferencia, Ukrajna, Beregszász II. Rákóczi Fe-

renc Magyar Főiskola, 2016.03.14-16.
•	 Az Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna 

európai integrációja tükrében. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Be-
regszász, 2016.04.14-15.

•	 Among Others/Uni and NFL Developing intercultural competences 
seminar, Birmingham, Egyesült Királyság (Anglia), 2016.04.19-23.

•	 Innovatív Európa Konferencia, II. Rákóczi F. Kárpátaljai Magyar Főiskola, 
2016. 04.27.

•	 4th IRI International Educational Conference, Bratislava, Slovakia, 
2016.05.29-30.
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Külföldi tanulmányutak
•	 Oktatói mobilitás (Erasmus): Spanyolország, Sevillai Egyetem, Né-

metország, München, KSFH, Románia, Kolozsvár, Babes Bolyai 
Egyetem(Szatmárnémeti), Ausztria, Graz, KPH, Lengyelország, Krakkó

•	 Egyéb: Birmingham, Among others EU program
•	 Oktatói mobilitás (Erasmus – a karra érkező oktatók): Nagyvárad Partiumi 

Keresztény Egyetem, University of Tallin, University of Northampton
•	 Egyéb ösztöndíjakkal érkező oktatók 
• Dr. Verity Campbell Bar kutatói ösztöndíjjal másfél évig tartózkodik ka-

runkon a Marie Skłodowska-Curie Fellowship keretében.
• Cristina Catalano (Babes, Bistrice) - kutatás, együttműködés, 3 hetes EU 

ösztöndíjjal vett részt karunk munkájában.  

Együttműködő partnerintézmények, témák
Közös kutatási és pályázati témák
•	 Plymouth University, UK
• A Comparative Study Of The Development Of Attitudinal Competences 

For Work With Young Children
• Journey to School
• Spirituality, personal development and learning at university: a comparative 

study of Hungarian and English student experiences
• Can We Have A Global Approach to Child Centred Early Childhood 

Practice? Key Attitudinal Competences for Early Childhood Practitioners: 
Exploring European Approaches to Teaching and Learning

•	 Centre for Developmental and Educational Child Psychology University 
of Porto

• Kora gyermekkorral (0 és 6 éves kor között) foglalkozó központ

Együttműködés
•	 Babes-Bolyai Tudományegyetem

• Témavezető biztosítása a Komputerasszisztált kiértékelés tanulási zava-
ros gyerekeknél  kutatási témához:

• Kontakt személy(ek) biztosítása kutatási témákhoz 
• Különleges Bánásmód folyóirat szerkesztőségében történő részvétel
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• Részvétel a 2015. december 3-i I. Különleges Bánásmód Nemzetközi 
Konferencián

•	 Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara (Nyitra, 
Szlovákia)
• Együttműködés Tehetséggondozás a felsőoktatásban témában
• Tanulásmódszertan egyetemi oktatása
• Különleges Bánásmód folyóirat szerkesztőségében történő részvétel
• Részvétel a 2015. december 3-i I. Különleges Bánásmód Nemzetközi 

Konferencián
•	 Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad, Románia)

• Egyetemi tehetséggondozás
• Különleges Bánásmód folyóirat szerkesztőségében történő részvétel
• Részvétel a 2015. december 3-i I. Különleges Bánásmód Nemzetközi 

Konferencián

Rendezvények
•	 2015.09.25. Játék-tér (Kutatók Éjszakája a Debreceni Egyetemen rendez-

vénye)
•	 2015.10.15. Az IMV Tanszék nyílt tanszéki napja (a tanszék kutatási ered-

ményei és tervei)
•	 2015.10.15. Kar Napja „Szellemi világjárás”
•	 2015.10.28. Október az idősek hónapja – Nyugdíjas találkozó
•	 2015.11.04. Regionális Szakmai nap
•	 2015.11.11. Tudomány Nap - „Konferencia az esélyegyenlőség kérdéséről”
•	 2015.11.26. Gyermekvédelmi fórum és tereptanári műhely
•	 2015.12.03. Különleges Bánásmód Konferencia
•	 2015.12.03. Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai lap I. évf. 1. 

szám megjelenése
•	 2015.12.10. Kiskarácsony – hangverseny
•	 2016.01.08. Diplomaosztó
•	 2016.01.15. Nyílt Nap
•	 2016.01.23. Alkalmassági vizsga
•	 2016.02.15. Tereptanári találkozó
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•	 2016.02.26. „Az élményszerű óvodai zenehallgatás aktuális kérdései” című 
Nemzetközi Zenepedagógiai Konferencia

•	 2015.03.04. Kisgyermeknevelők II. Szimpóziuma
•	 2016.03.09. Mentorkonferencia
•	 2016.03.16. Koragyermekkori kötődés - Hallgatói kutatások
•	 2016.03.18. Végzős Bál
•	 2016.04.06. Tehetségnapi Konferencia
•	 2016.05.02-04. Graz - Hajdúböszörmény osztrák és magyar oktatók/hall-

gatók találkozója
•	 2016.05.14. Esély és kihívás c. konferencia
•	 2016.05.20. Regionális Alkalmazott Társadalomtudományi Kutató Köz-

pont átadása. Benedek Elek szobrának avatása
•	 2016.05.25-26. A Kora Gyermekkori Nevelés Nemzetközi Tudományos 

Konferencia
•	 2016.05.27-28. Felvételi vizsgák
•	 2016.06.09. Pedagógusnap
•	 2016.06.15. Óvodapedagógus szakértők workshopja
•	 2016.06.27-28. Felvételi vizsgák
•	 2016.06.25. Diplomaosztó, díszoklevél, kitüntetések átadása

Tanévzáró, diplomaosztó
2016. január 8-án a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szociálpedagógia 
szakán nappali tagozaton 10 fő, levelező tagozaton 11 fő, óvodapedagógus sza-
kán nappali tagozaton 4 fő, levelező tagozaton 2 fő, andragógia szakán nappali 
tagozaton 1 fő, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán nappali tagozaton 1 fő, 
emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon 4 fő szerzett diplomát. Szakirányú 
továbbképzési szakokon 32 fő teljesítette az előírt követelményeket és szerzett 
oklevelet.
2016. június 25-én a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar óvodapedagógus 
szakán nappali tagozaton 28 fő, levelező tagozaton 24 fő, nemzeti óvodape-
dagógus szakán nappali tagozaton 8 fő, andragógia szakán nappali tagozaton 
1 fő, levelező tagozaton 1 fő, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakán nappali 
tagozaton 14 fő, levelező tagozaton 8 fő, szociálpedagógia szakán nappali tago-
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zaton 4 fő, levelező tagozaton 1 fő, emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon 
32 fő szerzett diplomát. Szakirányú továbbképzési szakokon 166 fő teljesítette 
az előírt követelményeket és szerzett oklevelet. Csecsemő és kisgyermeknevelő 
felsőoktatási szakképzési szakon 27 fő, szociális és ifjúsági munka felsőoktatási 
szakképzési szakon 11 fő szerzett felsőoktatási szakképesítést. 

Gazdálkodás
A felsőoktatási felvételi rendszer átalakítása évek óta érezteteti kedvezőtlen ha-
tását a kar hallgatói létszámának alakulására (a kötelező emelt szintű érettsé-
gi bevezetése jelentős hallgatói létszám-kiesést okozott). A működőképesség 
megtartására a kar folyamatosan bővíti képzési kínálatát tervezett új BA sza-
kok (gyógypedagógia, romológia) és felsőfokú szakképzések indításával, MA 
képzések bevezetésével. Törekszünk új szakok alapítására és indítására mind az 
alapképzés, mind a szakirányú továbbképzések terén.  
2016-ban előkészítettük a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán kihelyezett képzésként megvalósuló szociálpedagógia szak akkredi-
tációját. A kiegészítő források bevonása érdekében folyamatosan növeltük a 
pályázati aktivitást. 
2015-ben jelentős kari beruházásokra került sor:
•	 Egy előzetes - kari egységektől bekért- felmérés utáni kari fejlesztési szük-

ségleteket tartalmazó infrastrukturális fejlesztésekre került sor, mely fejlesz-
tések műszaki szükségességből eredő igényeket is lefedtek. 

•	 A kar területén lévő külső és belső korszerűsítési, felújítási- és beruházási 
munkák elvégzése az intézmény megfelelő és korszerű működése érdekében 
volt elengedhetetlen. 

•	 A belső terekben lecserélt elektromos szerelvények elavultak, korszerűtle-
nek, tűzveszélyesek voltak. A főépület emeleti vizesblokk állapota nem felelt 
meg az alapvető higiénés követelményeknek.

•	 A külső térben lévő térburkolatok balesetveszélyessé váltak, a felszínükön 
lévő víz adott helyre való elvezetésére alkalmatlanok bizonyultak, szükséges 
volt a főépület bejárata körüli rész térburkolattal történő lefedése.

•	 A szakértők által kivágásra jelölt fák eltávolítása után szükségessé vált a fe-
lület-kialakítás újragondolása, ehhez kapcsolódóan is történt térburkolás.
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•	 A biztonságos és korszerűen működő infrastruktúra kialakítása érdekében 
került sor az oktatási épületek közötti terület átalakítására és funkcióinak 
összekapcsolására, ennek érdekében egy belső kerítésszakasz elbontására, 
körülötte terület- és kertrendezésre, és külső közösségi terek kialakítására 
(Benedek Elek szobor és a köré tervezett parkrész). Ezek az  átalakítások 
hozzájárultak a campus új arculatának megformálásához, a külső környezet 
hallgatóközpontú használhatóságának biztosításához.

A kar adott időszakra szóló gazdálkodását a visszafogottság és takarékosság jel-
lemezte (a kar 2015. évi pénzmaradványa több, mint 17%-kal haladta meg az 
előző évit).

Pályázati tevékenység
•	 A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon működő Lippai Balázs Roma 

Szakkollégium működtetése. Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Projekt kezdete, vége: 2015.09.01. - 2015.12.31.
•	 Életutak feltárása és a mentorálás fejlesztése a Lippai Balász Roma Szakkol-

légiumban (NTP-RHTP-M-15-0003)
 Nemzeti Tehetség Program. Projekt kezdete, vége: 2015.07.01. - 

2016.06.30.
•	 Hátrányos helyzetű tehetségek OTDK szereplésének előkészítése a 

DEGYFK-n (NTP-HHTDK-15-0037). Nemzeti Tehetség Program. Pro-
jekt kezdete, vége: 2015.07.01. – 2016.06.30.

•	 Knowledge, Skills and Attitudinal Competences for Quality Early childhood 
Education and Care (ECECWorkforce) H2020-MSCA-IF-2014. Ma-
rie Skłodowska-Curie Fellowship. Projekt kezdete, vége: 2015.09.01. – 
2017.02.28.

•	 Ukrainian-Hungarian trans-border cooperation in external border of an 
enlarged European Union: new problems and priorities in the context of 
Ukraine’s accession to the European Union. Visegrad Scholarship Program  
- Eastern Partnership. Projekt kezdete, vége: 2015.09.01. – 2016.02.28.

Sikertelen pályázat
•	 UNIROM: Strengthening the trainee teachers skills on Romani Studies
 Erasmus+ Program
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Folyamatban lévő pályázat
•	 „Világlétra” projekt a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi 

képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás és alkalmazott kutatás fejlesztése 
a DE GYFK Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban. Tervezett indulás: 
2016.08.01.Tervezett befejezés: 2019.07.31.

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
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Gyógyszerésztudományi Kar 

A kar vezetői
Dékán
• Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens 

Dékánhelyettesek
• Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár, dékánhelyettes (mb. dékánhelyettes 

2015. július 1. és 2016. február 14. között, 2016. február 15-től kinevezett 
dékánhelyettes)

• Dr. Kovácsné dr. Bácskay Ildikó egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
(2016. február 15-től)

Oktatás
A 2015-ös évben 76 magyar hallgató, valamint 24 angol nyelvű gyógyszerész-
képzésben részt vevő külföldi hallgató nyert felvételt a karra. A 2015/2016-os 
tanévben 70 fő a magyar nyelvű képzésben, és 18 fő az angol nyelvű képzésben 
szerzett gyógyszerész diplomát.
A diplomaosztó 2016. június 18-án került megrendezésre.

2015/2016. tanév II. félév hallgatói létszámadatai:

Ta-
gozat Szak Képzés 

szimtje
Évfo-
lyam

Program
Magyar Angol

Össze-
sen

Állami/ösz-
töndíjas

Ktgtérítéses 
/Önköltsé-

ges

Ktgtérítéses/
Önköltséges

nap-
pali G

yó
gy

sz
er

és
z /

 
Ph

ar
m

ac
y

osztat-
lan

1 75 68 7 35
2 79 75 4 29
3 68 66 2 25
4 56 50 6 21
5 71 62 9 26

Össz. 349 321 28 136
Gyógyszerész/Pharmacy

összesen 485
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Kitüntetések
• Dr. Sztaricskai Ferenc-emlékdíj elismerést kapott Dr. Csávás Magdolna ad-

junktus, a Gyógyszerészi Kémia Tanszék oktatója.
• A Magyar Tudományos Akadémia Zemplén Géza-díját nyerte el Dr. Her-

czeg Mihály, a Gyógyszerészi Kémia Tanszék oktatója.
• Dr. Mezey Géza emlékérem elismerést kapott Dr. Lekli István adjunktus, a 

Gyógyszerhatástani tanszék oktatója.
• Rektori Elismerő Oklevélben részesült Nagyné Vaszily Mária, dékáni hiva-

talvezető.

Díjazott hallgatók:
• Debreceni Egyetem Rektora Elismerő Oklevele kitüntetést kapott Dr. Ko-

vács Zoltán és Dr. Ráduly Zsolt.
• Mezey Géza-díjat kapott Dr. Erdei Tamás Dániel és Dr. Nemes Dániel.
• Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója díjat Dr. Varga Eszter vehette át.
• DE TEK Kémia TDK Konferencián Kelemen Viktor I. díjat és Lipták 

András-díjat kapott.
• DE TDK Konferencián a Farmakológia, Gyógyszerhatástan, Klinikai 

gyógyszerészet szekcióban Molnár Nikolett I. díjat, Kelemen Viktor III. 
díjat érdemelt ki.

• Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégium Országos Tudomá-
nyos Fórumon Kelemen Viktor III. díjat kapott.

• Richter ösztöndíjat nyert Eszenyi Dániel.
• DETEP kutatási támogatást nyert: Pénzes András, Molnár József Dénes, 

Szilágyi Eszter, Demeter Fruzsina, Varga Eszter, Ficsor Fanni, Balogh Tí-
mea, Molnár Nikolett, Gyurkó Milán, Lisztes Andrea, Gyermán Anna, Ne-
mes Dániel, Oláh Dóra, Takács Dóra, Árvai István, Csontos Bence, Kovács 
Zoltán, Puhl Eszter, Milbik Anna.

Nemzetközi Kapcsolatok
A Gyógyszerésztudományi Kar a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 
nemzetközi kapcsolatfejlesztése keretében együttműködési megállapodást 
kötött a francia Avignoni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával. Megál-
lapodást kötött az ERASMUS program keretében a Lyoni Claude Bernard 
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Egyetem Természettudományi és Gyógyszertudományi Karával. Előadáson 
vettek részt a kar hallgatói az Aradi Vasile Goldis Nyugati egyetemen, vendége 
volt intézményünknek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
dékánhelyettese és a Toxikológiai Tanszék oktatója, egy előadássorozat keretén 
belül a Bukaresti Carol Davila Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem volt rektora 
és egyetemünk díszdoktora, Popescu professzor.
A kar oktatói vendégei voltak a Löeweni Egyetem Kémiai Tanszékének, ahol 
sikeres előadást tartottak. Konzorciumi együttműködés keretén belül a Toursi 
IMT Gyógyszeripari Szakember Képző Központtal kötött a kar együttműkö-
dési szerződést oktatási módszertan fejlesztés céljából. Bologna konform gyógy-
szeripari tananyagot adaptáltunk, amelyet a gyógyszerészhallgatók gyógyszer-
ipari és biotechnológiai oktatásában használunk.
A nemzetközi kapcsolatokat és oktatási, kutatási eredményeket egy angol nyel-
vű kiadvány formájában jelentette meg. 
A Gyógyszerésztudományi Kar és a Michigani Ferris State University Collage 
of Pharmacy-között lévő együttműködési megállapodás keretében 2015. júli-
usban a Nyári Egyetemmel kooperálva 3 fő -, majd 2016. júliusban 1 fő ame-
rikai Pharm.D. programban tanuló gyógyszerész hallgatót fogadott 1 hónapos 
szakmai programra. Az East Tennessee State University Bill Gatton College of 
Pharmacy (Johnson City, TN) és a DE Gyógyszerésztudományi Kara között 
megkötött és aláírt egyezmény alapján 2016 tavaszán Kovács Zoltán és Ráduly 
Zsolt V. éves gyógyszerészhallgatók utazhattak ki az USA-ba egy hónapos szak-
mai gyakorlatra.
A Gyógyszertechnológiai Tanszék nemzetközi kapcsolatfejlesztés keretében ki-
váló kapcsolatot ápol a Claude Bernard Egyetemmel (Lyon, Franciaország), 
amely részben közös Ph.D témavezetésekben, részben közös kutatási tevékeny-
ségben nyilvánul meg. Oktatóink pedagógiai módszertan fejlesztési kurzuson 
vettek részt az IMT Tours Központjában.
A Biofarmácia Tanszék szervezésében a „Gyógyszerészképzés korszerű szemléle-
te az USA-ban” címmel workshop-ot rendezett a kar, melynek eredményeként 
a Chapman University, School of Pharmacy intézettel hallgatói csereprogram 
jött létre.
A Gyógyszerhatástani Tanszék tovább ápolja és erősíti kapcsolatait az alábbiak-
ban felsorolt nemzetközi hírű kutatókkal: Michele Samaja- University of Mi-
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lano, Italy, Gregory Meyer- Avignon, France, Cyril Reboul.Avignon, France, 
Catalin G. Manole – Bucarest, Romania, Ingolf E. Basig- Berlin, Németország.
A Gyógyszerészi Kémia Tanszék tovább ápolja és erősíti kapcsolatait az aláb-
biakban felsorolt nemzetközi hírű kutatókkal: Professor Margaret Dah-Tsyr 
Chang- National Tsing Hua University, Taiwan, Lenka Malinovská, Ph.D., 
Prof. Michaela Wimmerova - Masaryk University, Brno, Csehország, Prof. 
Dr. Lieve Naesens-Katoliejke Univeritet Leuven, Leuven, Belgium, Professor, 
Dr Andrey E. Shchekotikhin-Institute of New Antibiotics Russian Academy 
of Sciences, Moscow, Oroszország, Gabriela Balíková Novotná - Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Csehország, Florent Perret PhD, Chemical 
Biology, Organic Chemistry, Supramolecular Chemistry, Claude Bernard Uni-
versity Lyon 1, Franciaország.

Tudományos tevékenység, rendezvények
A Gyógyszertechnológiai Tanszék oktatói, kutatói részt vettek a siófoki 
Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferencián, ahol számos 
szakmai előadást tartottak és a Gyógyszerészek Országos XXV. Jubileumi 
Kongresszusán, az Innovatív gyógyszerészet szakmai szekción.
A Biofarmácia Tanszék oktatói és kutatói poszter és orális prezentációval vettek 
részt a: VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencián, a Gyógyszerészek Országos 
XXV. Jubileumi Kongresszusán, az Innovatív gyógyszerészet szakmai szekción, 
a Magyar Onkológusok Társaságának XXXI. Kongresszusán, a Magyar Klini-
kai Farmakológusok XVII. Továbbképző Napján.
A Gyógyszerhatástani Tanszékének szervezésében került megrendezésre 2015. 
december 3-5. között a Magyar Klinikai Farmakológusok XVII. Továbbképző 
Kongresszusán megrendezett experimentális szekció, valamint 2016. március 
2-5. között a XXI. Debreceni Kardiológiai napok keretében megrendezett „Ak-
tualitások a nemzetközi kardiológiai kutatásban című” experimentális szekció.
A Gyógyszerészi Kémia Tanszék társszervezésében került megrendezésre 
2015. november 6-8. között a Debreceni Egyetemen a Debrecen Colloquium 
on Carbohydrates - András Lipták Memorial Conference, nemzetközi 
szénhidrátkémiai konferencia, valamint 2016. május 25-27-én Mátraházán 
került megrendezésre az MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Mun-
kabizottsága, tudományos ülése neves külföldi kutatók részvételével.
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Elnyert pályázatok
A Gyógyszerésztudományi Kar aktív résztvevőjeként a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/
KONV 2014-0001 „Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált 
és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképes-
ségének erősítésére” azonosítószámú projektnek, a három orvosképzést végző 
egyetem által közösen elnyert pályázat keretében lehetősége nyílt az oktatói 
számára képzések, nemzetközi kapcsolatfejlesztések, szervezetfejlesztések meg-
valósítására, illetve az alumni rendszerének harmonizálására.
A kar TÁMOP 4.2.6-15/1-2015-0001 Komplex Innováció az egészségipari 
hálózat hatékonyság növelése érdekében projekt keretében Klinikai gyermek-
gyógyászati gyógyszerterápiás fejlesztő és tanácsadó hálózat kialakítását kezdte 
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 megtárgyalásához és a szervezeti felépítésén, a tudás-
hálózaton keresztül a résztvevők számára validált információk eléréséhez bizto-
sított lehetőséget.
2015. szeptember 1-jétől hároméves posztdoktori támogatást nyert el az Or-
szágos Tudományos Kutatási Alapprogramból Dr. Herczeg Mihály a Gyógysze-
részi Kémia Tanszék tudományos munkatársa “Potenciálisan véralvadásgátló 
6-dezoxi-L-talopiranóz tartalmú idraparinux analógok szintézise, PD 115645” 
című kutatási programja.
A Gyógyszertechnológiai Tanszék a “TÉT_14_FR-1-2015-0031” pá-
lyázat keretén belül előadásokat tartott a lyoni Claude Bernard Egyetem 
Szupramolekuláris Kémiai Tanszékén

A kar személyügyi változásai
Vezetői megbízás:
• 2015. július 1-jétől 2018. június 30-ig Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi do-

cens dékáni megbízást nyert.
• 2016. február 15-től 2018. június 30-ig Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár 

általános dékánhelyettesi megbízást nyert.
• 2016. február 15-től 2018. június 30-ig Dr. Bácskay Ildikó egyetemi do-

cens oktatási dékánhelyettesi megbízást nyert.
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sÚj oktatói-kutatói kinevezések:
• Egyetemi docens kinevezést kapott: Dr. Bácskay Ildikó.
• Címzetes egyetemi docens kinevezést kapott: Dr. Szendrei Levente.
• Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Bakai-Bereczki Ilona, Dr. Csávás Mag-

dolna, Dr. Ujhelyi Zoltán.
• Tanársegédi kinevezést kapott: Dr. Czompa Attila, Dr. Csépányi Evelin, 

Dr. Oláh Gábor, Dr. Szabó Zsuzsanna, Dr. Mező Erika.

Távozó kollégáink:
• Dr. Gunda Tamás egyetemi tanár nyugdíjba vonult.
• Dr. Juhász Béla egyetemi docens az ÁOK alkalmazásába került.
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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. Aszalós László egyetemi do-

cens

Hallgatóink
A 2015/2016-os tanévben a hallgatói létszám az Informatikai Karon a követ-
kező az októberi statisztika alapján: 

Nappali Levelező Összesen
1628 198 1826

Elsőéves hallgatóink száma 352 fő, ebből 315 hallgató alapszakos, 37 hallgató 
pedig mesterszakos. Külföldi hallgatóink száma 221, ebből 195 alapszakos, 
míg 26 mesterszakos.

A 2015/2016. tanévben az Informatikai Kar hallgatói közül Köztársasági ösz-
töndíjban részesült: 
• Csapó Gábor, Gene Valéria, Sebestyén Katalin informatikatanár – 

könyvtárpedagógia tanár, 
• Fejes Ferenc, Tóth Róbert mérnökinformatikus, 
• Katona Tamás, Kruppa Kinga Tünde, Papp György, Pethő Gergely Tamás, 

Tóth Ákos programtervező informatikus. 
A világ egyik legkomolyabb, kifejezetten fiataloknak és egyetemistáknak szóló 
technológiai versenyén, a Microsoft Imagine Cup magyarországi döntőjén a 
debreceni fejlesztőkből álló MEDcases csapata lett az abszolút győztes: orvosi 
diagnosztikai alkalmazásuk segítségével az orvostanhallgatók és a fiatal orvosok 
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a virtuális valóságban, szimulált betegeken és a diagnosztikus módszerek teljes 
skálájának felhasználásával, emberéletek veszélyeztetése nélkül készülhetnek fel 
a jövőbeli klinikai hivatásukra. A győztes csapat egyik tagja karunk program-
tervező informatikus mesterszakos hallgatója, Katona Tamás.
A 2016. április 14-16. között megrendezésre került 38. Hajós György Mate-
matikai Versenyen hallgatóink a következő eredményeket érték el: 23. helye-
zett Budai Márk és Uzonyi Noémi 54 pont, 66. helyezett Bagossy Attila 19 
pont, 75. helyezett Mezősi Péter 14 pont. Karunk csapata 10. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáraik: Dr. Tomán Henrietta és Dr. Baran Ágnes adjunktusok.
A zágrábi kéthetes, 11 európai egyetem hallgatóinak szervezett INNOSOC 
(Innovative ICT Solutions for the Societal Challenges) rendezvényen karunkat 
Erdős András, Bólyi Róbert, Varga Máté és Zákány József mérnökinformatikus 
mesterszakos hallgatók képviselték.
Lezárult a NEBU Hungary Kft. és az Informatikai Kar közös ösztöndíj prog-
ramjának jelentkezése. Az Ösztöndíj programba felvételt nyert Konkoly Ágnes 
programtervező informatikus mesterszakos hallgatónk.

Oktatás
Képzéseink lefedik az informatika tudományág valamennyi képzését:

alapképzés (BSc) magyar és angol nyel-
ven: 

programtervező informatikus, gazdaság-
informatikus, mérnökinformatikus, 

alapképzés (BA) magyar nyelven: informatikus könyvtáros
mesterképzés (MSc) magyar és angol 

nyelven: 
programtervező informatikus, gazdaság-

informatikus, mérnökinformatikus
mesterképzés (MA) magyar nyelven: informatikus könyvtáros, informatika 

tanár, könyvtárpedagógia tanár
doktori képzés (PhD): Informatikai Tudományok Doktori 

Iskola keretein belül
Továbbképzés: könyvtárinformatikus

szakirányú továbbképzés: digitális filmtechnika, informatikatanár

Az Informatikai Kar Tanácsa 2016. március 16-ai ülésén elfogadta a magyar 
és angol nyelvű mérnökinformatikus alapszakunk szakfelelőse személyének 
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módosítását Dr. Oniga István egyetemi docens személyében Dr. Almási Béla 
helyett.
A Kari Tanács ugyanezen ülésén módosításra került a mérnökinformatikus 
alapszak infokommunikációs hálózatok specializációjának felelőse, a felelős 
Dr. Oniga István egyetemi docens lett. A mérnökinformatikus mesterszak in-
fokommunikációs hálózatok specializációjának felelőse pedig Dr. Sztrik János 
egyetemi tanár lett. 
A Kari Tanács a 2015. december 2-ai ülésén módosította az ITSH specializáció 
tematikáját.
A hallgatóink kutatói munkába történő bekapcsolása érdekében meghirdetésre 
került karunkon egy hallgatói kutatói pályázat. Ebben a pályázatban hallga-
tóink egy meghatározott projekt végrehajtásával vehetnek részt. Ez a kutatási 
ösztöndíj lehetővé teszi a tehetséges hallgatóink támogatását. 
Megkezdődtek az előkészítő munkálatok a Beregszászi Főiskolán indítandó 
székhelyen kívüli képzés 2017 szeptemberében történő elkezdése érdekében. 
Várhatóan a gazdaságinformatikus és a mérnökinformatikus alapképzés indul 
be ilyen formában. 
Folyamatban van országos szinten a képzési és kimeneti követelmények átdol-
gozása, amelynek kapcsán karunk is folyamatosan egyeztet a társkarok képvi-
selőivel.

Események
• Módosult a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottsága összetéte-

le, Balogh Anita helyett Ecsedi Imre lett a tagja.
• 2016 januárjától a Kari Tanácsban az Alkalmazott Matematika és 

Valószínűségszámítás Tanszéket Nyul Balázs tanársegéd helyett Bekéné Dr. 
Rácz Anett képviseli.

• Meghirdetésre került két egyetemi docensi állás karunk Alkalmazott Ma-
tematika és Valószínűségszámítás Tanszékére és a Számítógéptudományi 
Tanszékére.

• 2015 szeptemberétől bővült tantermeink száma. A TEOK épületben négy 
nagyobb és négy kisebb terem, valamint két 150 fős előadó segíti hallgató-
ink és oktatóink munkáját. A négy nagyobb helyiség mindegyikéből hall-
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gatói számítógépes laboratórium került kialakításra, ebből egy célzottan a 
mérnökinformatikus képzés céljait szolgálja.

• Ugyancsak 2015 szeptemberétől kerültek hozzánk helyiségek az Inkubátor-
házban. A 60 fős termet oktatás céljára használjuk, míg a nyolc kisebb he-
lyiségben kutatólaboratóriumok kerültek kialakításra, amelyekben oktató-
ink hallgatóink bevonásával célirányos kutatási tevékenységet végezhetnek.

• 2016. április 7-én került átadásra a kar épületének földszintjén a Guten-
berg galaxis elnevezésű könyvsziget, amely lehetővé teszi, hogy hallgatóink 
a szünetekben, lyukas óráik alatt a polcon található könyvek olvasásával 
tölthessék el szabadidejüket. 

• Folyamatban van az Informatikai Tudományok Doktori Iskola akkreditáci-
ója. Ennek kapcsán a Doktori Iskola oktatója lett Dr. Baran Sándor és Dr. 
Hajdu András egyetemi docens. 

• Dr. Mihálydeák Tamás dékán úr megbízatása 2016. június 30-án lejárt, 
ezért szükségessé vált új pályázat kiírása. A Kari Tanács a 2016. március 16-
ai ülésén véleményezte és egyhangúan támogatta a kiírásra kerülő dékáni 
pályázat hirdetési szövegét. 

• A dékánhelyettesek Dr. Fazekas Attila és Dr. Fazekas István megbízatása 
is befejeződött 2016. június 30-án, míg Dr. Aszalós László dékánhelyettes 
2016. június 30-ai hatállyal felajánlotta lemondását. Ennek következ-
tében kiírásra került karunk honlapján 2016. május 2-án mindhárom 
dékánhelyettesi pályázat. 

• 2016. május 2-án zajlott le a dékánjelölti fórum, amelyen a dékáni tisztség-
re pályázó egyetlen jelölt, Dr. Mihálydeák Tamás jelenlegi dékán mutatta be 
eddigi eredményeit és további elképzeléseit.

• A Kari Tudományos Bizottság 2016. május 11-én megvitatta és támogatta 
Dr. Mihálydeák Tamás dékáni pályázatát.

• A Kari Tanács 2016. május 18-ai ülésén zajlott le a Dr. Mihálydeák Tamás 
dékáni pályázatának rangsorolása, amelyen a Kari Tanács tagjai 21 igen, 1 
nem, 0 tartózkodás mellett támogatták a dékánjelöltet.

• A Kari Tudományos Bizottság a 2016. június 8-ai ülésén megtárgyalta a 
dékánhelyettesi és egyetemi docensi pályázatokat, és támogatta őket.
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Szabályzatmódosítás
A Kari Tanács 2015. október 1-jei ülésén módosításra került a TVSZ kari része, 
amelyben alapvetően a Felsőoktatási Törvény változásai kerültek átvezetésre. 
Ezen az ülésen módosította a Kari Tanács a Térítési és Juttatási Szabályzat kari 
részét, amelyben a jelenlegi kari gyakorlat került leírásra. Ebben már szerepel 
a kar által létrehozott a hallgatói kutatásokat ösztönző szakmai és tudományos 
ösztöndíj is. 
A Kari Tanács a 2016. március 16-ai ülésén módosította a Kari Működési Ren-
dünket, amelynek alapján létrejött a kari DETEP Bizottság. Ennek a bizott-
ságnak az elnöke az egyetemi szabályzat értelmében az oktatási dékánhelyettes, 
vagyis Dr. Fazekas Attila egyetemi docens, karunk sajátosságaként eddig a 
DETEP munkájának irányítását a tudományos dékánhelyettes látta el, így társ-
elnökként Dr. Fazekas István is tagja a kari DETEP Bizottságnak, további tagja 
még Dr. Biró Piroska adjunktus, kari TDK felelős és egy hallgatói képviselő. 
A Kari Tanács ugyanezen ülésén elfogadásra került a kialakított kutatólaborok 
működését szabályozó Labor Működési Rend, amelynek kialakításában jelen-
tős szerepet vállaltak a laborok működtetéséért felelős személyek javaslatai. 
A Kari Tanács a 2016. április 13-ai ülésén módosította a Kari Működési Ren-
det, amelynek eredményeként a dékánválasztás szabályozása módosult a Fel-
sőoktatási Törvény rendelkezéseinek megfelelően. A változás következtében a 
Kari Tanács joga a dékán megválasztására megszűnt, helyette csak a dékáni 
pályázatok rangsorolására vált jogosulttá. A dékán megbízásának joga a rektort 
illeti meg, így ennek következtében a Kari Tanács 2016. május 18-ai ülése a 
dékánválasztó helyett a dékáni pályázatot rangsoroló ülés volt. 
A Kari Tanács 2016. június 15-ei ülésén módosításra került a Kari Működési 
Rend, kiegészült a székhelyen kívüli képzés indítására vonatkozó résszel.

Humánpolitika
Vezetésben történt változások:
Az Informatikai Kar következő dékáni megbízatásának ciklusa: 2016. július 
1-jétől 2019. június 30-ig tart. A Kari Tanács rangsorolása alapján az Infor-
matikai Kar következő dékánjának Dr. Mihálydeák Tamás jelenlegi dékán urat 
nevezte ki rektor úr.
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Az oktatási dékánhelyettes és a gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes 
következő ciklusa 2016. július 1. és 2019. június 30-ig tart: Az oktatási 
dékánhelyettesi tisztségre a jelenlegi dékánhelyettes, Dr. Fazekas Attila egye-
temi docens, a gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettesi tisztségre pedig Dr. 
Aszalós László egyetemi docens, szintén jelenlegi dékánhelyettes nyert megbí-
zást dékán úrtól a következő ciklusra a Kari Tanács támogató véleményének 
figyelembevételével. A tudományos és pályázati dékánhelyettes posztra 2016. 
június 1. és 2019. április 30. közötti időre szintén a jelenlegi dékánhelyettes 
Dr. Fazekas István egyetemi tanár kapott megbízást dékán úrtól a Kari Tanács 
támogató véleményének figyelembevételével.
2015. szeptember 1-jétől öt év időtartamra a Komputergrafika és Képfeldolgo-
zás Tanszék vezetője ismételten Dr. Hajdu András egyetemi docens lett. 
Az IT Services Hungary Kft. debreceni telephelyén levő kihelyezett Infokom-
munikációs Rendszerek és Hálózatok Tanszék vezetője Harman András helyett 
Gergely Zsolt lett.

Távozó kollégáink:
2015. augusztus 9-én szűnt meg Dr. Fazekas Gábornak az Információ Tech-
nológia Tanszék egyetemi docensének közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba 
vonulása miatt. 
2015. augusztus 31-én szűnt meg Kollár Lajos tanársegéd közalkalmazotti jog-
viszonya az Információ Technológia Tanszéken.
2015. szeptember 1-jével megszűnt Dr. Kovács Béla Lórántnak a 
Könyvtárinformatika Tanszék további jogviszonyos adjunktusának a közalkal-
mazotti jogviszonya áthelyezés miatt. 
2015. október 31-én szűnt meg Megyesi Zoltán ügyvivő-szakértő közalkalma-
zotti jogviszonya az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszé-
ken. 
2015. december 3-án 49 éves korában elhunyt Dr. Almási Béla, karunk Infor-
matikai Rendszerek és Hálózatok Tanszékének egyetemi docense. 
2015. december 18-án szűnt meg nyugállományba vonulása miatt Dr. 
Rutkovszky Edéné ügyvivő-szakértőnek, a Dékáni Hivatal hivatalvezetőjének 
a közalkalmazotti jogviszonya. 
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2016. január 3-ai hatállyal megszűnt Nyul Balázsnak, az Alkalmazott Matema-
tika és Valószínűségszámítás Tanszék tanársegédjének közalkalmazotti jogvi-
szonya közös megegyezéssel.
2016. január 31-ei hatállyal szűnt meg Dr. Folláth János adjunktusnak és Dr. 
Nagy Benedek egyetemi docensnek a közalkalmazotti jogviszonya, mindketten 
a Számítógéptudományi Tanszék munkatársai voltak.
2016. május 20-án 70 éves korában elhunyt Dr. Bölcskei András nyugalmazott 
egyetemi docens, karunk korábbi oktatási dékánhelyettese, temetésére 2016. 
június 2-án került sor. Bölcskei Andrást karunk saját halottjának tekintette és 
mélységes megrendüléssel osztozott a családja gyászában.

Új kinevezések: 
2015. szeptember 1-jétől került alkalmazásra tanársegédként Lukácsné 
Porvázsnyik Bettina az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tan-
székre, és Major Sándor Roland az Információ Technológia Tanszékre. 
2015. szeptember 1-jétől adjunktusi kinevezést kapott Dr. Fülöp Erika és Dr. 
Sikolya Kinga az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszéken, 
Dr. Szilágyi Szabolcs az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszéken, Dr. 
Biró Piroska és Dr. Pánovics János az Információ Technológia Tanszéken, Dr. 
Kunkli Roland a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszéken.
2015. szeptember 1-jétől kapott egyetemi docensi kinevezést Bodroginé Dr. 
Zichar Marianna a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszéken, Dr. Bu-
rai Pál az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszéken és Dr. 
Szathmáry László az Információ Technológia Tanszéken.
2015. szeptember 1-jétől egyetemi tanári kinevezést kapott Dr. Halász Gábor az 
Információ Technológia Tanszékre és Dr. Vaszil György a Számítógéptudományi 
Tanszékre. 
2015. október 1-jétől alkalmazásra került a Dékáni Hivatalban Bende Nóra, 
Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó és Ecsedi Imre ügyvivő-szakértő munkakörben.
2015. december 1-jétől Bálint Gergely a Számítógéptudományi Tanszék ta-
nársegédje.
2016. január 1-jétől 2018. december 31-ig Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó kapott 
megbízást a Dékáni Hivatal vezetői feladatainak ellátására.
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2016. február 1-jétől Besenczi Renátó tanársegédi kinevezést kapott az Infor-
máció Technológia Tanszékre, Dr. Harangi Balázs pedig adjunktusi kinevezést 
kapott a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszékre. 

PhD, habilitáció
Habilitációs oklevelet vett át a 2016. június 4-ei doktoravató ünnepségen Dr. 
Barczy Mátyás, az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás adjunk-
tusa. 
PhD fokozatot szerzett Harangi Balázs, a Komputergrafika és Képfeldolgozás 
Tanszék tanársegédje.

Diplomaosztók
2016. február 5-én került sor az egyetem Díszudvarán az Informatikai Kar 
tanévzáró és diplomaosztó ünnepi tanácsülésére, ahol 122 nappali tagozatos és 
16 levelező tagozatos hallgatója vette át diplomáját.
2016. június 24-én került sor az egyetem Díszudvarán az Informatikai Kar 
tanévzáró és diplomaosztó ünnepi tanácsülésére, ahol 132 nappali tagozatos és 
6 levelező tagozatos hallgatója vette át diplomáját.

Kitüntetettjeink a 2015/2016-os tanévben
• A 2016. március 11-ei ünnepségen vehette át a Debreceni Egyetem Rekto-

rának Elismerő Oklevele kitüntetést Dr. Baran Ágnes adjunktus és Bodro-
giné Dr. Zichar Marianna adjunktus.

• A Dr. Rapcsák András Alapítvány 2016. évi díját Dr. Hajdu András tan-
székvezető egyetemi docens kapta az operációkutatás és az alkalmazott ma-
tematika terén elért eredményeiért.

• Kari kitüntetéseinket a következők kapták: 
• az Informatikai Érmet Dr. Vajta László, a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Karának dékánja vette ár, 
• az Informatikai Kar Díját Dr. Oniga István egyetemi docens nyerte el, 
• az Informatikai Kar Kiváló Oktatója elismerést Dr. Varga Imre adjunk-

tus és Dr. Tomán Henrietta adjunktus kapta.
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• Kari hallgatói kitüntetéseinket a következők vehették át: 
• IK Hallgatói Emlékérmet kapott Kruppa Kinga Tünde, Papp György, 

Tóth Ádám, Tóth Ákos
• az IK Dékánjának Dicséretében részesült Burai Péter, Csapó Gábor, Fe-

jes Ferenc, Katona Róbert Ferenc, Koczka László, Nagy Ferenc, Nagy 
Zoltán, Tiba Attila

Tudományos kutatás, konferenciák, előadások, versenyek
2015 szeptemberétől megalakultak karunk új kutatócsoportjai az új laborok 
kialakításával párhuzamosan, amelyek a következők:
• Alkalmazott Informatikai Kutatócsoport Dr. Tóth László adjunktus veze-

tésével, 
• Érzékelő Rendszerek Informatikai és Élettudományi Alkalmazott Labora-

tórium Dr. Terdik György egyetemi tanár vezetésével, 
• Hálózati és Kommunikációs Technológiák Kutatócsoport Dr. Bérczes Ta-

más adjunktus vezetésével, 
• Intelligens Beágyazott Rendszerek Kutatólaboratóriuma Dr. Oniga István 

vezetésével,
• 3D Virtuális Modellek Kutatócsoport Dr. Gilányi Attila vezetésével,
• Nagy Mennyiségű Adatfeldolgozás és Megjelenítés Laboratóriuma Dr. Haj-

du András vezetésével,
• Numerikus Modellezés Labor Dr. Burai Pál vezetésével.
2015. szeptember 25-én lezajlott Kutatók Éjszakája program keretében karun-
kon is számos érdekes előadás hangzott el.
2015. október 19. és 20. között lezajlott a tizenharmadik alkalommal megren-
dezésre kerülő Informatikai Szakmai Napok 25 cég részvételével, 34 előadással. 
A rendezvények kapcsán 2784 előadás látogatását regisztráltuk, ami hallgató-
ink részéről egyértelmű támogatást jelent. Összesen 439 hallgatónk regisztrált.
2015. november 13-án a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kere-
tében került sor Az informatika és a statisztika vonzásában című emlékülésre, 
amely karunk nemrég elhunyt professzora Dr. Arató Mátyás tiszteletére került 
megrendezésre. 
2015. november 29-én rendeztük meg negyedik alkalommal a Regionális 
Programozó Csapatversenyt 38 középiskolai és 28 egyetemi csapat részvételé-
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vel. A középiskolai csapatok kísérő tanárai számára pedig szakmai konzultáció 
keretében két előadás hangzott el.
2015. december 18-án 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 
értekezlet keretében a dékán beszámolt az év eseményeiről. 
2015. március 21-22-én került sor a hagyományos tavaszi Informatikai Szak-
mai Napok előadássorozatra, amelyen több mint 30 cég vett részt és 58 előadás 
hangzott el a két nap alatt. A regisztrált előadás látogatás 2186 volt, és 289 
aktív hallgató regisztrációja történt meg. 
2016. április 28-án került megrendezésre a Lányok Napja rendezvény, amely-
nek keretében karunk fogadta a középiskolás lányokat, hogy bemutassa szá-
mukra az informatika tudomány szépségeit, lehetőségeit. 
2016. június 16-án tartott a BME EIT Debreceni Kutatócsoportja bemutat-
kozó workshopot, amelyen előadások formájában hangzott el az, hogy mi a 
BME Egyesült Innovációs és Tudásközpont debreceni kutatócsoportja létre-
hozásának célja és helye a BME VIK szervezetében Kovács Kálmán előadásá-
ban, melyek a lehetséges szakmai együttműködési területek és formák Dr. Vajta 
László BME VIK dékán előadásában, Dr. Fazekas Attila pedig a kutatócsoport 
létrehozásához vezető együttműködésekről és azok eredményeiről beszélt. 

Informatikai Kar
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Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar

A kar vezetői
Dékán 
•	 Dr. Komlósi István egyetemi tanár

Dékánhelyettesek
•	 Oktatási dékánhelyettes: Dr. Juhász Csaba egyetemi docens 
•	 Tudományos dékánhelyettes: Dr. Stündl László egyetemi docens

Küldetés
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar küldeté-
se a „Víz- és energiatakarékos, környezetbarát, gazdaságos élelmiszerelőállítás”; 
az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon különböző szinten szak-
emberek képzése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék fejlesztése érdeké-
ben. A kar magas színvonalú kutatási háttere biztosítja az új tudományos ered-
mények létrejöttét, amelyeket többek között szaktanácsadás révén adnak közre.

Oktatás
Karunk az oktatás szerkezetének kialakításakor szem előtt tartja a munkaerő-
piac által támasztott igényeket. Öt szinten folyik a képzés: felsőoktatási szak-
képzés, BSc alapképzés, MSc képzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés. 
Tevékenységünk eredményességét igazolja a kar iránt mutatkozó széleskörű 
érdeklődés. A 2015/2016-os tanévtől kezdődően 6 alapszakon elindult a duá-
lis képzés 13 gyakorlati képzőhellyel történő együttműködés keretében. A kar 
minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2009) és környezetközpontú irányí-
tási rendszer (MSZ EN ISO 14001:2005) szerint tanúsított. A Quacquarelli 
Symonds (QS) World University Rankings alapján az agrár képzési területen a 
világ 200 legjobbja közé került a MÉK. 
A kutatásszervezési tevékenység alapvetően az akkreditált doktori iskolák köré 
szerveződik. Továbbra is jelen vannak a klasszikus és korszerű precíziós me-
zőgazdasági kutatási témák, ugyanakkor előtérbe kerülnek az élelmiszeripari, 
környezetgazdálkodási, a természetvédelmi, biotechnológiai, a technológiai jel-
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legű, valamint az interdiszciplináris területek. A kar sikeres hazai és nemzetközi 
kutatási projektek teljesítésével járul hozzá a tiszántúli térség vidék-, környe-
zet-, valamint multifunkciós mezőgazdaságának fejlesztéséhez.
A karon 9 intézet, Agrárműszerközpont, Agrár Lovasiskola, Agrár és Gazdál-
kodási Szak és Felnőttképzési Intézet, illetve 17 kihelyezett tanszék működik; 
teljes munkaidős dolgozói létszáma 141 fő, ebből minősített oktató 77 fő. Eb-
ből 14 fő egyetemi tanár, 25 fő egyetemi docens. Az oktató-kutató kollégák 
közül 8 fő az MTA doktora. A 2015/2016-os tanévi hallgatói létszám 1870 fő. 
A MÉK két doktori iskolájának működési területeit az alábbiak jelentik:
•	 Állattenyésztési-tudományok Doktori Iskola (vezetője: Dr. Komlósi István) 

– PhD hallgatók létszáma: nappali 19 fő, levelező 5 fő. 
•	 Kerpely Kálmán Doktori Iskola (vezetője: Dr. Nagy János) – PhD hallgatók 

létszáma: nappali 33 fő, levelező 10 fő, egyéni 1 fő.

Felvételi adatok
2015 szeptemberében nappali mesterképzésre 41 fő, levelező mesterképzésre 
15 fő, alapképzésre nappali tagozatra 261 fő, levelező tagozatra 34 fő, felső-
oktatási szakképzésre nappali tagozatra 98 fő, levelező tagozatra 28 fő nyert 
felvételt. 
 
Kinevezések, megbízások, fokozatszerzések
•	 Agrokémiai és Talajtani Intézet: Balláné dr. Kovács Andrea egyetemi do-

cens, intézetvezető (2015. július 1. – 2018. június 30.)
•	 Élelmiszertechnológiai Intézet: Dr. Sipos Péter egyetemi docens, intézetve-

zető (2015. október 15. – 2018. október 14.)
•	 Kertészettudományi Intézet: Dr. Holb Imre egyetemi tanár, intézetvezető 

(2015. október 1. – 2020. szeptember 30.)
•	 Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Tállai Magdolna, Dr. Pálfyné dr. Vass 

Nóra, Dr. Rózsné dr. Várszegi Zsófia
•	 Tanársegédi kinevezést kapott: Dr. Kövér László, Dr. Knop Renáta, Nemes 

Andrea, Fekete István, Dr. Bérczesné Szojka Anikó, Kurucz Erika, Dr. No-
vák Adrienn

•	 Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott: Szarvas Péter
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Jelentősebb események a 2015/2016-os tanévben
•	 2015. augusztus 19-én a nemzeti ünnep alkalmából több oktatónk és dol-

gozónk rangos állami kitüntetést vehetett át. A Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Tamás János professzor úr. 
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. 
Juhász Lajos egyetemi docens úr. A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben részesült Dr. Fürjné Rádi Katalin ügyvivő-szakértő 
kolleganő. 

•	 2015. augusztus 19. és 21. között megrendezett Farmer Expo-n karunk az 
ATK-val közös standdal jelent meg.

•	 2015. augusztus 24. és 28. között zajlott a Gólyatábor.
•	 2015. augusztus 28-án a kar duális képzésében részt vevő cégek képviselői 

és a szakvezetők egyeztetésére került sor.
•	 2015. szeptember 2-3-án volt a Természetvédelmi Szakvezetők V. Országos 

Találkozójára karunkon.
•	 2015. szeptember 4-én tartottuk a Jubileumi diplomások ünnepségét, me-

lyen részt vett Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr. Az ünnep-
ségen 52 fő vehette át oklevelét, közülük egy fő platina díszoklevelet, míg 
51 fő aranydiplomát kapott.

•	 2015. szeptember 6-án került sor a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnep-
ségére a Főnix csarnokban.

•	 A TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0029 „A klímaváltozás hatásait és 
kihívásainak kezelési lehetőségeit vizsgáló interdiszciplináris kutatói team 
felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre” tárgyú projekt 
keretében 2015. augusztus 24. és szeptember 10. között szakmai előadá-
sok, projekt beszámolók, projekt tájékoztatók és konferenciák megtartására 
került sor.

•	 A kar 9 hallgatója kapott ebben az évben köztársasági ösztöndíjat.
•	 2015. szeptember 17-én indult a Juhász továbbképzés gyakorló szakembe-

rek számára.
•	 2015. október 18-án kerül megrendezésre a IV. Családi Sport- és Egészség-

nap a kukorica jegyében.
•	 2015. október 12. és 30. között karunkra látogatott Wang Ya, a kanto-

ni Sun-Yat Sen Egyetem egyetemi docense. Docens asszonyt a Debrecen 



171

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Agriculture Scholarship ösztöndíjprogram keretében fogadtuk. Wang Ya 
Kína vízszennyezési problémáinak lehetséges megoldásait kutatta a Debre-
ceni Egyetemen.

•	 2015. október 16-án nyílt meg a Magyar Tarka fotó kiállítás. A kiállítást 3 
héten keresztül láthatták az érdeklődők.

•	 2015. október 18. és 20. között karunk vezető professzorai, a HÖK képvi-
selői és a Partiumi Keresztény Egyetemen működő kihelyezett képzésünk 
végzett szakemberei, partiumi és erdélyi magyar gazdaszervezetek vezető 
képviselői Brüsszelbe látogattak Tőkés László erdélyi Európa parlamenti 
képviselő meghívására. A határ menti regionális mezőgazdasági együttmű-
ködés lehetőségeiről tárgyaltak.

•	 2015. október 21-én került sor a XX. Tiszántúli Növényvédelmi Fórumra. 
A jubileumi konferenciára nyolc országból érkeztek előadók. A fórumon 
Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára is részt vett. 

•	 A Földünkért világnapon, 2015. október 21-én nyitotta meg kapuit a Deb-
receni Egyetem legújabb közösségi tere, a Zöld Pont Iroda. Az iroda lehető-
séget nyújt kisebb kiállítások szervezésére, közösségi programok rendezésé-
re, kiadványok böngészésére, internetezésre.

•	 2015. november 11-én került sor a természetvédelmi szakon tanulók és 
oktatóik által szervezett szakestre.

•	 2015. november 21-én az Egyetem Főépületében a GTK-val és az MK-val 
közösen rendezték hallgatóink a Gólyabált.

•	 2015. november 24-én rendeztük a kari Tudományos Diákköri Konfe-
renciát. A konferencián 46 dolgozat került bemutatásra. A hallgatók hat 
szekcióban mutathatták be munkáikat: környezetgazdálkodási, természet-
védelmi, növénytudományi, állattenyésztési, élelmiszertudományi és vad-
gazdálkodási szekciókban.

•	 2015. november 25-én volt az Innovatív Multifunkciós Élelmiszertechno-
lógia gyakorlati képzési hely átadója.

•	 2015. november 27-én került megrendezésre a Debreceni Egyetem Ag-
rártudományi Doktori Tanács által szervezett XIV. PhD konferencia. A 
rendezvényen 62 doktorandusz hallgató számolt be tudományos kutatá-
sairól, eredményeiről növénytermesztési-, élelmiszertudományi-, regionális 
tudományok-, agrár alaptudományok és állattenyésztési tudományok szek-
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cióban. Két angol nyelvű szekcióban magyar, szlovák és román hallgatók 
tartottak előadást.

•	 2015. november 28-án került sor a doktoravató ünnepségre, ahol karunk-
ról 5 fő PhD hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepségen adták át Dr. 
Szöllösi-Nagy András professzor úr részére a Honoris Causa címet.

•	 A november 30-i héten lezajlottak a diplomavédések. 2015. november 
9-10-11-én került sor a záróvizsgákra.

•	 2015. november 9-én rendeztük a kari nyílt napot az Aulában.
•	 2015. december 9-én 10 órai kezdettel tartottuk karunk beiskolázási nyílt 

napját. A nyílt napon a szakokról szóló általános tájékoztatót, a felvételi 
információkat követően, a munkaerő piac képviselői is bemutatkoztak. Az 
ATK Aulában megrendezett nyílt napon minden szakunk és szakkollégiu-
munk egy-egy standon mutatkozhatott be. 

•	 2015. december 9-11-én tartottuk a záróvizsgákat. 188 fő hallgató tett sike-
res záróvizsgát és vette át oklevelét, illetve bizonyítványát a 2015. december 
19-ei diplomaosztó ünnepségen.

•	 2016. január 26-án a Növényvédelmi Intézet rendezésében került sor Dr. 
Szarukán István professzor úr 80. születésnapja tiszteletére rendezett kon-
ferenciára.

•	 2016. február 1-jén indult el oktatóinak közreműködésével a V-Trade Kft. 
szervezésében a sertéstelep-vezetői képzés. A résztvevők a négyhetes képzés-
ből egy hetet Hollandiában töltöttek.

•	 2016. február 4-én került sor a Kisvárdai Első Közösségi Főiskola által szer-
vezett beiskolázási nyílt napra, ahol bemutattuk a kihelyezett mezőgazdasá-
gi mérnöki BSc szakunkat is.

•	 2016. február 9-én a perbenyiki Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai lá-
togattak el hozzánk. 

•	 2016. február 26-án került sor a Campus Mundi program keretében a 
munkaerő piaci képviselők és a kar Hallgatói Önkormányzata, valamint a 
Szakkollégiumok vezetői közötti egyeztetésre.

•	 Karunk csatlakozott a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform-
hoz, melynek ülésein Dr. Komlósi István dékán úr és Dr. Sipos Péter 
intézetvezető úr vett részt. Az egyes munkacsoportok munkájában az 



173

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Élelmiszertudományi és az Élelmiszertechnológiai Intézet munkatársai vet-
tek részt.

•	 2016. április 24-30. között Sárgulási hét volt.
•	 2016. április 28-án a Szenátus elfogadta a MÉK 2016. évi költségvetését, 

valamint a Működési Rendünk módosítását. A Kari Tanács 2016. április 
4-ei ülésén támogatta a Szak és Felnőttképzési Intézet karhoz történő csat-
lakozását.

•	 2016. május 3-án Áder János köztársasági elnök úr az ATK Aulában Klíma-
változás és környezeti fenntarthatóság címmel előadást tartott.

•	 Az országban elsőként jött létre Madárbarát Kert, melynek az Agrár Cam-
pus ad otthont. A Madarak és Fák Napja alkalmából a DEHÖK Környezet-
védelmi Bizottsága, a Debreceni Egyetem vezetése és a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 2016. május 10-én ünnepélyes sajtótájékoz-
tató keretében adta át a Madárbarát Kertet.

•	 2016. május 19-én került sor az összoktatói értekezletre, ahol a dékáni veze-
tés beszámolt az eltelt 4 évben végzett tevékenységéről és dékáni programját 
ismertette a pályázó.

•	 2016. május 23. és 25. között látogatott karunkra John Russin, a Louisianai 
Állami Egyetem alkancellárja. Itt tartózkodása során megismerte az 
Élelmiszertudományi Intézet oktatóinak projektjeit a lisztek, tejek minősé-
gi vizsgálatától, a táplálkozás és genetika kapcsolatán át, egészen a szőlő kár-
tevőinek kutatásáig. Alkancellár úr karunkkal együttműködési megállapo-
dást írt alá a közös kutatási programokról és a hallgatói csereprogramokról.

•	 Karunk focicsapata 2016. május 27-én és 28-án vett részt a Nagyváradi 
Egyetemen megrendezett focitornán, a Környezetvédelmi Kupán. A jó han-
gulatú nemzetközi kispályás labdarúgó tornát 3 győzelemmel, 15:3-as gól-
különbséggel a karunk oktatóiból és kutatóiból álló csapat nyerte.

•	 2016. június 3-án nálunk került megrendezésre az Európai Innovációs 
Partnerség (EIP-AGRI) pályázatokra való sikeres felkészüléshez az „Agrári-
um kutatási és innovációs igényei” címmel indított műhelymunka-sorozat 
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szervezé-
sében.

•	 2016. június 4-én volt a Debreceni Egyetem doktoravató ünnepségére.
•	 2016. június 6-án és 7-én zajlottak a záróvizsgák karunkon.
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Tanévzáró és diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülése
2015. december 19-i diplomaosztó: Dr. Bartha Elek rektorhelyettes úr megnyi-
totta a tanévzáró, diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülést, majd az ünnepi 
tanévzáró beszédet Dr. Komlósi István dékán úr tartotta. Ezt követően kitün-
tetések átadására került sor. Címzetes egyetemi tanári címet kapott Dr. Gyu-
ricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke. A Debreceni 
Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének Elismerő Oklevelét vehette 
át Szilágyi Eszter és Cserős Ádám. Ezután a Debreceni Egyetem Tehetséggon-
dozó Programjának, a Tormay Béla Szakkollégium és a Kerpely Kálmán Szak-
kollégium elismerő okleveleinek átadása következett. Ezt követően 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 Láng László me-
zőgazdasági mérnök alapszakos hallgató búcsúzott. A diplomák átadása előtt 
a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Az eskütétel után Dr. Bartha Elek 
rektorhelyettes úr és Dr. Komlósi István dékán úr átadták az okleveleket. Az 
oklevelek átadását követően Koczinger Hannelore élelmiszermérnök alapsza-
kos hallgató búcsúzott a végzettek nevében. 
2016. június 18-i diplomaosztó: Dr. Jávor András rektorhelyettes úr nyitot-
ta meg a tanévzáró, diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülést, majd Dr. 
Komlósi István dékán úr ünnepi tanévzáró beszédet mondott. Ezt követően a 
Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének Oklevelét vehet-
te át Gyurkó Zsombor és Hudák István Zoltán végzős hallgató. A Debreceni 
Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült Adorján Eszter, ezt köve-
tően Dékáni Elismerő Oklevelek átadása következett. Dékáni Elismerő Okle-
vélben részesült Dr. Peles Ferenc adjunktus, Dr. Vágó Imre egyetemi docens, 
Baginé Hunyadi Ágnes ügyvivő-szakértő, Kovács Zsuzsa ügyintéző, Németh 
Paméla MÉK HÖK elnök. Ezt követően a Debreceni Egyetem Tehetséggon-
dozó Programjában, a Kerpely Kálmán Szakkollégium és a Tormay Béla Szak-
kollégium munkájában részt vett hallgatók okleveleinek átadása következett. 
Az átadások után Dr. Juhász Csaba dékánhelyettes úr beszámolt a végzős hall-
gatók záróvizsga eredményeiről. A beszámoló után a végzős hallgatókhoz Láng 
László mezőgazdasági mérnök alapszakos hallgató szólt. A diplomák átadása 
előtt a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Ezt követően Dr. Jávor András 
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rektorhelyettes úr és Dr. Komlósi István dékán úr átadták az okleveleket, majd 
a végzettek nevében Mezei Dorottya mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szak-
képzés szakos hallgató búcsúzott.
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Műszaki Kar

A kar vezetői
Dékán
•	 Dr. Szűcs Edit főiskolai tanár

Dékánhelyettesek 
•	 Oktatási dékánhelyettes: Dr. Husi Géza főiskolai docens
•	 Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kalmár Ferenc főiskolai tanár

Oktatás
A Műszaki Kar 9 alapképzést és 6 mesterképzést indított a 2015/2016-os tan-
évben:
- 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 jár-
műipari folyamattervező specializációja duális képzési formában is választható.
A 2015/2016-os tanévre felvettek száma nappali és levelező tagozatra 528 fő, a 
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kar hallgatói létszáma a 2015. októberi statisztikai adatok alapján 1961 nappali 
és 667 levelező tagozatos hallgató, összesen 2628 fő volt. 
A 2015/2016-os tanévre összesen 1536 fő jelentkezett, 1267 fő állami ösztön-
díjas nappali tagozatos képzésre, amelyből 590 fő első helyen. A Műszaki Kar 
összesen 407 főt vett fel alapszakra és 131 főt a mesterképzéseire, amelyből 489 
fő az állami ösztöndíjas képzést érintette.

Tudományos munka
A Műszaki Kar oktatói létszáma a 2015/2016-os tanévben 84 fő volt, amelyből 
52 oktató tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkezett. A kar stratégiai 
célkitűzése továbbra is a tudományos fokozattal rendelkezők számának eme-
lése. Ennek jegyében a 2015/2016-os tanévben 5 fő szerzett PhD vagy DLA 
fokozatot. 

Nemzetközi kapcsolatok
A Műszaki Karon a Gépészmérnöki Tanszék négy CEEPUS programban vesz 
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 mobili-
tás projektekre nyílik lehetőség, amelyet többségében az oktatók használnak ki. 
Az ERASMUS+ program keretén belül karunk partnerei az osztrák Univer-
sity 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 UniversitaDegliStudi Di Pado-
va, a holland Windesheim University of Applied Sciences Engineering ICT 
Division, a portugál Instituto Politecnoci Do Porto, Instituto PolitecnociDo 
Porto és az UniversidadeDoMinho, a román Technical University of Cluj-
Napoca, a Gheorghe Asachi Technical University, és a University of Oradea, a 
finn Lappeenranta University of Technology, a szlovák Technical University of 
Košice, a török Afyon Kocatepe Universitesi, Atatürk University, Yildiz Teknik 
Universitesi, Izmir Üniversitesi és a Gediz Üniversitesi, Erciyes University.
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Az ERASMUS programban a 2015/2016-os tanévben 6 fő utazott ki ösztön-
díjjal féléves részképzésre Németországba, Szlovákiába, Olaszországba, Francia-
országba, Spanyolországba és Törökországba. Jelentősen nőtt viszont a külföldi 
hallgatóink száma, főleg Törökországból fogadunk ERASMUS hallgatókat. A 
2015/2016-os tanévben 27 hallgató érkezett gépészmérnöki, mechatronikai 
mérnöki és építőmérnöki szakokra. A 2016/2017 őszi félévre 19 főt várunk 
pályázat útján külföldről, hogy a felsorolt szakok egyikén itt végezzék tanul-
mányaikat.
A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék nemzetközi kapcsolatokkal kap-
csolatos programjai 2015. szeptember- 2016. június között:
A mechatronikai mérnök szak 2015. október 15-16-án rendezte meg szakmai 
napjait, Villamosipari, Világítástechnikai és Mechatronikai Szakkiállítás ’15 
címmel. A szakmai napok keretében ipari előadásokra, kiállításra, hallgatók 
- ipari szakemberek találkozójára és a Mechatronikai Oktatók és Kutatók Or-
szágos Találkozójára került sor.
A világon egyedülálló kutató-képző központot adtak át a debreceni repülő-
téren. Az összesen ötmilliárd forintból létrehozott Pharma-Flight nemzetközi 
tudományos és szolgáltató központ egyesíti az egyetemi szintű pilótaképzést, 
a speciális egészségügyi igényeket kiszolgáló kutatást és a kisszériás gyógyszer-
gyártást. A mintegy 3,4 milliárd forintos támogatással megvalósított létesít-
ményben egy Airbusz 320-as és egy Boing 737-es szimulátoron lehet gyakorol-
ni, elvégezhetők a repülés alkalmassági vizsgálatok, illetve speciális, a repülés-
hez kapcsolódó egészségügyi kutatások.
Három napos nemzetközi konferenciát szervezett Electrical Engineering And 
Mechatronics Conference EEMC’16 néven a Tanszék. A konferencia alkalmá-
ból számos országból, Japánból, Törökországból, Portugáliából, Egyiptomból, 
Romániából érkezett neves professzorok tartottak előadásokat, valamint posz-
ter szekciónkban számos magyar, illetve külföldi hallgató mutatta be kutatási 
munkáját, ahol a legjobb poszter díjazásban részesült.
Prof. Dr. Osama Ahmed Massoud: a Suez Egyetem rektorhelyettese, a Kafr el 
Sheik Egyetem Műszaki Kar volt dékánja, valamint Prof. Dr. Farouk El-Aidy: a 
Kafr el Sheik Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Kertészeti Tanszékének 
professzora látogatott el a karunkra, ahol a cél az egyetemek közötti együttmű-
ködés kidolgozása volt.
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Megrendezésre került a Műszaki Karon a XXII. Országos Irányítástechnikai 
Programozó Verseny a Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani 
Egyesülettel (FIOM) együttműködve. A verseny célja volt az irányítástechni-
ka, ezen belül a PLC programozás oktatási színvonalának emelése; az oktatók, 
hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsolatának erősítése; a kor-
szerű irányítástechnikai berendezések megismerésének elősegítése; a hallgatók 
közötti versenyszellem és kooperáció kialakítása; a hallgatói munka elismerése.
A tanszék is részt vett a Kölcsey Központban az NI meghívottjaként a Debre-
ceni Egyetemet és a Műszaki Kart képviselve a Science NO Fiction Tudomány-
fesztiválon. A tudományfesztiválon Molnár Zsolt mechatronikai mérnök Bsc 
hallgató, valamint Erdei Timotei István mechatronikai mérnök MSc hallgatók 
előadást tartottak a nagy színpadon a 3D nyomtatásról. A tudományfesztivál 
keretében került megrendezésre a FIRST LEGO League (FLL) Nemzetközi 
Robotverseny Regionális fordulója is. 
A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék partnerével a törökországi 
Erciyes Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronikai Tanszékkel együttmű-
ködve pályázatot hirdetett mechatronikai mérnök hallgatók számára 7 napos 
törökországi tanulmányi útra. A tanulmányút helye a Kayseriben lévő Erciyes 
Egyetem Mechatronika tanszéke. A tanulmányútra szóló lehetőséget 5 fő hall-
gató és 2 fő kísérőtanár nyerte meg. A programok között többek között szere-
pelt az egyetem rektorának, illetve a tanszék laborjainak látogatása, az egyetem 
névadójának, az Erciyes-hegynek a megmászása, kirándulás Kappadókiába és 
egy 2500 főt foglalkoztató, automatizált bútorgyár meglátogatása is.
Hat ország 13 intézményének 85 főiskolai, egyetemi és PhD hallgatója szá-
molt be tudományos eredményeiről a Debreceni Egyetem Nemzetközi Tehet-
séggondozási Konferenciáján, ahol hallgatóink közül  Erdei Timotei István 
(MSc hallgató) Önreprodukáló 3D nyomtató ellenőrzött környezetben című 
előadását, Molnár Zsolt (BSc hallgató) Prediktív hőmérés alkalmazása hőérzé-
keny „elektronikus bőr” kialakításához című előadását mutatta be az  Agrár- és 
Műszaki Tudományok tagozatban. A zsűri értékelése alapján mindketten ok-
levéldíjazásban részesültek. Erdei Timotei István ezen kívül elnyerte a Legjobb 
Előadó Díjat. Tóth Xénia Erzsébet mechatronikai mérnök MSc hallgatónk a 
zsűrit segítő DETEP-es tagként volt jelen, ahol feladata volt, a szekcióelnök 
köszöntője és záróbeszéde között a szekció levezetése.
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Hallgatók által fejlesztett robotok bowlingoztak 2016 áprilisában a WRO - 
Advanced Robotics Challenge első magyarországi selejtezőjén, a National Inst-
ruments Hungary szervezésében. A résztvevő 20 csapatnak nagy volt a tét: a 
nyertes november 25-27. között a döntőben, Indiában képviselheti Magyaror-
szágot, a kiutazást az NI támogatja. Különdíjban részesült a 3bit csapat, mely-
nek tagjai mechatronikai mérnök MSc hallgatóinkból állt: Jakabóczki Gábor, 
Antal Dávid, Kiss Tamás. 
Megrendezésre került a IX. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny, amelyen 
a Debreceni Egyetem Műszaki Karát 2 csapat: DE-PuffAIR, DE-Főnix kép-
viselte, akiknek tagjai mechatronikai mérnök hallgatókból és gépészmérnök 
hallgatókból állt. Három kategóriában (távolsági, ügyességi és gyorsulási) nyer-
tek el helyezéseket, illetve a DE-PuffAIR csapat kapta a „Legszebb karosszéria 
különdíj”-at, valamint új pályarekorddal (21,876s) nyerte meg a gyorsulási 
futamot, amelyen 200 métert kellett megtenni a lehető legrövidebb idő alatt. 
Továbbá a Debreceni Egyetem lett a 2014-2016 közötti évek tekintetében a 
Pneumobil versenyek II. legeredményesebb egyeteme.
A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék angol és magyar nyelvű mec-
hatronikai mérnök hallgatói közül 10-en vettek részt a Nagyváradi Egyetem 
Nemzetközi konferenciájának több szekciójában. A hallgatók ez évi munkáju-
kat mutatták be a 15 országból megjelent résztvevőknek.
Dr. Husi Géza tanszékvezető általános társelnökként vett részt (General Co-
Chairs) azon a nemzetközi konferencián, melyet a norvégiai UiT – The Arctic 
University szervezett meg Narvikban.

Angolnyelvű képzés
2011-ben beindítottuk az angolnyelvű gépészmérnök BSc képzést, majd 2013-
ban mechatronikai mérnök BSc képzést. A következő tanévtől, 2014-ben az 
építőmérnöki BSc képzés kezdődött el. A gépész szakon az elmúlt félévben 3 
hallgató sikeresen le is diplomázott, a következő félévben pedig további hall-
gatók szereznek majd nemzetközi diplomát. 2015 szeptemberében indítottuk 
mechatronikai mérnök MSc képzésünket, melyre igen nagy érdeklődés mutat-
kozott. Az előbbihez a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében úgynevezett Pre-
Master képzés kezdődött, melynek célja az volt, hogy a mechatronikai mér-
nök mesterképzésre jelentkezők teljesítsék az MSc képzés előkövetelményét, 



181

megszerezzék a hiányzó kreditpontjaikat. Tavaly négy, idén pedig egy hallgató 
sikeresen be is fejezte ezt az előkészítő félévet. Jelenleg 9 fő tanul a mechatroni-
kai mérnök mesterképzés első évfolyamán. Idegen nyelvű képzéseinkben részt 
vevő diákjaink jellemzően afrikai, arab és ázsiai országokból érkeznek, de szép 
számban vannak török hallgatóink is. 2016 februárjában négyen vehettek át 
gépészmérnök BSc diplomát. Az elsőéves hallgatói létszám jelenleg 68 fő. Idén 
ősszel új angolnyelvű képzést indít a karunk, a műszaki menedzser mesterkép-
zést, amelyre nagy volt a túljelentkezés, s végül 40 fő külföldi hallgató kezdheti 
meg ezen a szakon a tanulmányait ősztől. Így az új mesterszak beindításával az 
elsőéves hallgatói létszám a 2016/2017-es tanévben várhatóan 140 fő lesz, míg 
az összes hallgatói létszám meghaladja a 300 főt.

Kari események
2015. szeptember - Építőmérnöki szak nyílt napja
2015. szeptember - Kutatók éjszakája
2015. október - Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napok
2015. október - Árkádia V. Konferencia
2015. október - Építőmérnöki Tanszék Tudományos Konferenciája
2015. október - TörDElő Nemzetközi Tésztahíd Építő Verseny 
2015. október - III. Környezetmérnöki Konferencia és Szakmai Napok
2016. február 13. - Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés
2016. február 23. - AUDI Ösztöndíj tájékoztató
2016. február 24. - Állásbörze
2016. március - Véradás a Műszaki Karon
2016. március 7. - Electrical Engineering and Mechatronics Conference 
EEMC’16 Intelligent Space – Intelligent Building Session
2016. március 10-11. - Kihívások és tanulságok a menedzsment területén c. 
konferencia
2016. március 18. - Electrical Engineering and Mechatronics Conference 
EEMC’16 – Mechatronics Session
2016. március 23-25. - XXII. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny
2016. május - XXII. Épületgépészeti Szakmai Napok
2016. június 9-10. - XX. KAJAOK 
2016. június - Szemétszedési akció
2016. július 2. - Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés

Műszaki Kar
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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 elő-

készítésére és bevezetésére a tagországokban (12.835.260 Ft);
•	 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0018 - Létesítménymérnöki MSc tananyaga-

inak fejlesztése (66.632.784 Ft);
•	 KEOP-6.2.0/B/09-2010-0027 - Fenntartható épületenergetika – informá-

ciós központ (149.681.589 Ft);
•	 TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0017 - Geotermikus rendszerek fenntartható-

ságának integrált modellezése (307.990.632 Ft);
•	 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 - A felsőoktatás minőségének 

javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Deb-
receni Egyetemen (DE MK támogatás 17.944.265 Ft);

•	 TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 - Munkaerő-piaci igényeknek megfe-
lelő gyakorlat-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 rend-
szerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-KeletMagyarországon („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 
hasznosító rendszer kifejlesztése lapostetős épületekre;

•	 GOP- 1.1.1-11-2012-0398 - Köz- és Irodaépületek Hatékony Energia me-
nedzsment rendszerének létrehozása újfajta fotovoltaikus rendszer és komp-
lex töltésszabályozó rendszer kifejlesztésével elektromos áram és hőenergia 
előállítására és tárolására, elektromos autók meghajtására;

•	 GOP-1.1.1-11-2012-0617 - Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas 
elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése;

•	 Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásá-
val - Intelligens épületek munkacsoport;

•	 TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048-as azonosítószámú „Tudományos 
eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, 
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oktatói és hallgatói által” című projekt, „Színek, számok, formák, mozgá-
sok - 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 komp-
lex felső oktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyké-
pes Debreceni Egyetemért (Versenyképes Debreceni Egyetem)” címmel, 
mellyel 874 996 800 Ft összegű támogatást nyert el (DE MK támogatás 
17.000.000 Ft); 

•	 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041, Fenntartható energetika meg-
újuló energiaforrások optimalizált integrálásával (DEnzero), (498 939 410 
Ft);

•	 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012, Zöld Energia Felsőoktatási 
Együttműködés (ZENFE), (1 274 845 370 Ft);

•	 NTP–OKA–XXII-038 „A felsőoktatási intézményekben működő tehetség-
gondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében mű-
ködő kutatóműhelyek támogatása” 1.000.000 HUF, 2011.;

•	 NTP-FTNYT-12 -0014 „A felsőoktatási intézmények tehetséggondozó 
nyári táborainak támogatása” 1.000.000 HUF, 2012.;

•	 NTP-FTNYT-MPA-12-005 „A felsőoktatási intézmények tehetséggondo-
zó nyári táborainak támogatása” 1.000.000 HUF, 2013.;

•	 MTA-JSPS „Etológiai indíttatású szociális kommunikációs modell az intel-
ligens térre alapozott lakókörnyezetben” c. japán magyar projekt;

•	 HURO-0901/179/ 2.3.1. Cross-border Development and Implementation 
of a Master Program in Advanced Mechatronics Systems A Debreceni 
Egyetem részére elnyert támogatás: 58 478 EUR;

•	 HURO-0901/028/ 2.3.1. E-Laboratory Practical Teaching for Applied 
Engineering Sciences nyertes pályázatnak. A Debreceni Egyetem részére 
elnyert támogatás: 91.536,56 EUR;

•	 HURO 0801/006 s/. „Geotermikus hasznosítása maximális hatékonyság-
gal Létavértes-Sacuieni területén;

•	 TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 – A Debreceni Egyetem Műszaki Kar okta-
tási infrastruktúrájának fejlesztése;

•	 TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 jelű Szuperszámítógép, a nem-
zeti virtuális laboratórium című pályázat;
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•	 Intelligens Épületek létrehozását támogató Magyar-Román Kutató-fej-
lesztő Platfom” HURO/0802/155_AF (DE) támogatás összege (EUR):    
448.900,00.

Hallgatói versenyek
A 2015. december 3-án megtartott kari TDK konferencián az alábbi hallgató-
ink vettek részt, illetve értek el szép eredményeket: 
I. díjat nyert:
•	 Csizmadia Ivett - Győri Barnabás műszaki menedzser hallgatók,
•	 Harangi Attila építészmérnök hallgató,
•	 Hudák József - Literáti Zsolt építőmérnök hallgatók,
•	 Jakabóczki Gábor mechatronikai mérnök hallgató,
•	 Kostyák Attila gépészmérnök hallgató,
•	 Liptai Tibor István mechatronikai mérnök hallgató,
•	 Nyárádi Anita műszaki menedzser hallgató,
•	 Szabó Fruzsina műszaki menedzser hallgató,
•	 Szántó Attila gépészmérnök hallgató,
•	 Truzsi Alexandra környezetmérnök hallgató,
•	 Varga Tamás Antal gépészmérnök hallgató.
II. díjat nyert:
•	 Erdei Timotei István – Molnár Zsolt mechatronikai mérnök hallgatók,
•	 Jakab Erika – Kuti Csilla – Pintye Zsombor építőmérnök hallgatók,
•	 Juhász Péter építészmérnök hallgató,
•	 Konyári Mariann gépészmérnök hallgató,
•	 Mezei Balázs András környezetmérnök hallgató,
•	 Molnár Imre létesítménymérnök hallgató,
•	 Petrányi Andrea környezetmérnök hallgató,
•	 Skoda Melinda műszaki menedzser hallgató, 
•	 Tóth Dalma építészmérnök hallgató.
III. díjat nyert:
•	 Antal Dávid mechatronikai mérnök hallgató,
•	 Balsa Péter gépészmérnök hallgató,
•	 Gulyás Emese környezetmérnök hallgató,
•	 Korózs Dóra építészmérnök hallgató,
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•	 Nagy Ákos gépészmérnök hallgató,
•	 Pekk Petra műszaki menedzser hallgató.

Kitüntetések
•	 A Debreceni Egyetem Rektora több éven át nyújtott kimagasló tevékenysé-

géért „Kiváló Dolgozó” kitüntetést adományozott Bak Judit ügyvivő-szak-
értő részére. 

•	 A Debreceni Egyetem Rektora feladataik kiemelkedő hozzáértéssel és szor-
galommal történő elvégzéséért és az egyetem közéletében való aktív tevé-
kenységük kifejtéséért „Rektori Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesítet-
te Dr. Puhl Antal DLA tanszékvezető egyetemi tanárt és Siposné Dr. Biró 
Noémi dékáni hivatalvezetőt.  

•	 A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájukért 
„Rektori Elismerő Oklevél” kitüntetésben részesítette Tóth Tibort.  

•	 A Debreceni Egyetem Szenátusa a kar oktató, kutató munkájának sokolda-
lú, több éve tartó támogatásáért, a képzés színvonalának emeléséért, a hall-
gatók gyakorlati képzése terén kifejtett tevékenységéért „Címzetes Egyete-
mi Tanári” címet adományozott Szalai András DLA részére.

•	 A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Kari Tanácsa a kar oktatási profiljának 
szélesítésében végzett tevékenységéért, új szakok előkészítéséért és azok tu-
dományos kutatási hátterének megteremtéséért „Címzetes Egyetemi Do-
cens” címet adományozott Győri Gyula részére, akit egyben megbízott a 
Repülőmérnöki Kihelyezett Tanszék vezetésével.

•	 A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Kari Tanácsa a kar oktatómunkájának 
sokoldalú, a hallgatók gyakorlati képzése terén kifejtett tevékenységéért 
„Címzetes Egyetemi Docens” címet adományozott Dr. Elekes Edit részére.

•	 A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Kari Tanácsa a kar oktatómunkájának 
sokoldalú, a hallgatók gyakorlati képzése terén kifejtett tevékenységéért 
„Címzetes Egyetemi Docens” címet adományozott Mátrai Norbert részére.

•	 A Debreceni Egyetem Műszaki Karáért végzett munkája elismeréseként a 
Debreceni Egyetem Műszaki Karának Emlékplakettjét vehette át Körösparti 
Péter, a DHDK elnöke.

•	 A Debreceni Egyetem Műszaki Karáért végzett munkája elismeréseként a 
Debreceni Egyetem Műszaki Karának Emlékplakettjét vehette át Farkas 
Lászlóné ügyintéző.
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•	 A Műszaki Karon végzett kiemelkedő munkájáért Dékáni Dicséretben ré-
szesült: Dr. Puhl Antal DLA egyetemi tanár, Dr. Mankovits Tamás egye-
temi docens, Dr. Fazekas Lajos főiskolai tanár és Dr. Szíki Gusztáv Áron 
főiskolai tanár.

•	 Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Dékáni 
Dicséretben részesült: Szűcs Ádám műszaki menedzser, Ungvári Levente 
környezetmérnök, Literáti Zsolt építőmérnök, Takács Kinga műszaki me-
nedzser szakos hallgató és Salánki Dániel mechatronika szakos hallgató. 

•	 Csoportos Dékáni Dicséretben részesült: Fekete Mihály építőmérnök, 
Borka Bence, Utassy Anna, Varga Nikoletta, Kiss Orsolya és Urgyán-Jeles 
Lívia építőmérnök hallgatók; a DE MFK TEAM csapatának tagjaiként 
Homonyik Vivien műszaki menedzser szakos hallgató, Igaz Tamás Ákos, 
Lemperger László, Magyari Attila, Mikolai Márk, Veszelszki Krisztián Jó-
zsef gépészmérnök szakos hallgatók, Németh Anikó Barbara és Kovács Vik-
tória Ilona építőmérnök hallgatók, továbbá Zilahi Krisztián László és Sipos 
Kristóf Balázs mechatronika szakos hallgatók, továbbá a DE-PUFFAIR 
csapatának tagjaiként Zilahi Krisztián László, Tóth Xénia Erzsébet és Sipos 
Kristóf Balázs mechatronika szakos hallgatók és Tőzsér Dávid gépészmér-
nök.

•	 „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Szilágyi 
Attila építészmérnök hallgató.

•	 A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Publikációs Díja kitüntetésben részesí-
tette a mérnöki alkotások kategóriában Dr. Kovács Imre főiskolai tanár és 
Igaz Titusz szerzőpárost, a tudományos publikációk kategóriában, műszaki 
területen Verbai Zoltán tanársegéd, Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár és Dr. 
Kalmár Ferenc főiskolai tanár szerzőket, társadalomtudomány területen Dr. 
Csomós György főiskolai tanár és Tóth Géza szerzőpárost, természettudo-
mány területen Monica Garnier, David M. Harper, Lotta Blaskovicova, 
Gabriella Hancz, Georg A. Janauer, Zsolt Jolánkai, Eva Lanz, Antonio Lo 
Porto, Monika Mándoki, Beáta Pataki, Jean-Luc Rahuel, Victoria J. Robin-
son, Chris Storte, Eszter Tóth és Géza Jolánkai szerzőket.
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•	 Az Informatikai Tudományok Doktori Tanácsa Sarvajcz-Bánóczy Emese 
(Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola másodéves 
hallgatója, konzulense Dr. Szemes Péter)  részére 2016. június 24-én, kima-
gasló kutatási eredményeiért az Informatikai Tudományok Doktori Iskola 
Kiváló PhD Hallgatója kitüntetést adományozta.

Műszaki Kar
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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
Alapképzésre felvételt nyert hallgatók száma szakonként:
•	 Egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány 57 

fő
•	 Ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány 67 fő
•	 BSc in Physiotherapy 23 fő
•	 BSc in Public Health 17 fő

Mesterképzésre felvételt nyert hallgatók száma szakonként:
•	 Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás 12 fő
•	 Egészségpszichológia 35 fő 
•	 Egészségügyi menedzser 23 fő
•	 Komplex rehabilitáció 25 fő
•	 Népegészségügyi 39 fő
•	 MSc in Public Health 13 fő

A 2015/2016-os tanévre összesen 311 fő nyert felvételt.

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók
•	 Tasi Krisztina (Népegészségügyi MSc)
•	 Fehér Sándor (Népegészségügyi MSc)
•	 Pénzes Gabriella (Népegészségügyi MSc)
•	 Bagin Barbara (Népegészségügyi MSc)



189

Népegészségügyi Kar

A 2015/2016-os tanévben diplomát kapott – magyar és külföldi – hallga-
tók száma (178 fő)
•	 egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellen-

őr szakirányán: 34 fő
•	 ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányán: 42 fő
•	 népegészségügyi mesterképzési szakon: 16 fő
•	 egészségpszichológia mesterképzési szakon: 23 fő
•	 egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési szakon: 10 fő
•	 egészségügyi menedzser mesterképzési szakon: 14 fő
•	 komplex rehabilitáció mesterképzési szakon: 13 fő
•	 BSc in Public Health képzésen: 8 fő
•	 BSc in Physiotherapy képzésen: 9 fő
•	 MSc in Public Health képzésen: 9 fő

DE Orvos-és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács 2016. évi 
TDK konferencia helyezettjei (Debrecen)
I. helyezett: Gyarmati Éva, Hiczó Nikoletta, Tóth Réka  
II. helyezett: Baranyi Gergő, Bujdosó Orsolya, Erdei Dóra, Kenyhercz Flóra, 
Kis Gyöngyi, Kissová Tamara 
III. helyezett: Dibás Bernadett, Egri Ágnes, Pénzes Gabriella, Dabor 
Oghenekvwe Virgi
Különdíj: Baranyi Gergő, Bujdosó Orsolya, Erdei Dóra, Gercsák Klaudia, Kiss 
Gyöngyi, Labancz Eszter, Oláh Zsófia Diána, Reszegi Bettina, Sebő Evelin, 
Szíjj Levente, Zubály Magdaléna, Myburgh Jacobus Abraham

A Népegészségügyi Karon, illetve a kar által működtetett Egészségtudományok 
Doktori Iskolában 8 fő szerzett PhD fokozatot: Boros Gábor, Dr. Czifra Ár-
pád, Emri Eszter, Korács Dóra, Dr. Kökény Mihály, Lőrincz Hajnalka, Dr. 
Moizs Marianna, Tanyi Zsuzsanna

A kar munkatársai által nemzetközi folyóiratokban megjelentett közlemények 
összesített impakt faktora:  121,599
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Kari rendezvények
A Népegészségügyi Kar ünnepélyes keretek között, 2015. szeptember 25-én 
ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját. Az ünnepséget részvételével 
megtisztelte és ünnepi beszédet mondott Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egye-
tem rektora, Nagy Szilárd kabinetfőnök, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának képviseletében, Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Széles Diana 
Debrecen Megyei Jogú Város társadalmi, civil, és települési kapcsolatokkal 
összefüggő, valamint ifjúságpolitikai, egészségügyi és turisztikai feladatokért 
felelős alpolgármestere, Martin McKee professzor, a European Public Health 
Association elnöke, a Debreceni Egyetem díszdoktora. A rendezvényen Jakab 
Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója tartott 
előadást „Az egészségpolitika és az egészségügyi rendszer kihívásai Európában” 
címmel. Az első tíz évet lezáró eseményen jubileumi emlékérmet vehettek át a 
kar alapításában és a folyamatos működésében szerepet vállalt egyetemi veze-
tők, politikusok, szakmai szervezetek vezetői.
2015. július 22-26. között a debreceni Campus Fesztiválon, 2015. szeptember 
18-20. között a debreceni Zamat Fesztiválon „Beszélgessünk az önmenedzs-
mentről!” címmel a Diabetes Egészségfejlesztő Munkacsoport tartott tájékoz-
tató előadásokat (Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék).
2015. szeptember 25-én a „Kutatók éjszakája” programsorozat keretében az 
alábbi programokkal várta karunk Fizioterápiás Tanszéke az érdeklődőket: Ál-
lapotfelmérés gerincegérrel (Spinal Mouse), Tréningprogram a virtuális világ-
ban (Nintendo Wii), Szív érrendszeri rizikó vizsgálat, Tornatermi eszközök a 
mindennapokban, Légy fit Step-paddal, Gravity Trainerrel az egészséges gerin-
cért. 2015. október 3-4. között a Fizioterápiás Tanszék gyógytornászok számá-
ra Kinematic Taping alap tanfolyamot szervezett.
2015. október 8-10. között zajlott a Magyar Táplálkozástudományi Társaság 
XL. Vándorgyűlése Esztergomban, melynek szervezésében és lebonyolításában 
a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék vett részt. A tanszék 2015. 
október 31-én „Aktualitások a háziorvosi alapellátás vonatkozásában”, címmel 
továbbképzést tartott.
2015. november 20-21. között „A wellness-, fitness és egyes természetgyó-
gyászati módszerek szerepe az egészség megőrzésében, a krónikus betegségekben 
szenvedők rehabilitációjában” címmel kötelező szakmacsoportos továbbképzés 
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zajlott gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztensek és masszőrök számára.
2015. november 21-én „VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferen-
cia ajánlásaiból adódó változások a háziorvos gondozási tevékenységében” cím-
mel került sor továbbképzésre.
2015. november 26-án „A tudomány evolúciója: a nehezen megismerhető vi-
lágok” címmel rendezett workshopot a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
a Magatartástudományi Intézet. 
2015. november 28-án rendezte  meg a Fizioterápiás Tanszék „A mozgásterápia 
jelentősége a gyermek-serdülő és felnőttkori deviáns viselkedések kezelésében” 
című kreditpontszerző továbbképző kurzust gyógytornászok, fizioterápiás asz-
szisztensek, általános ápolók, asszisztensek, pszichiátriai szakápolók, védőnők, 
és egészségügyi szociális munkások számára. 
2016. január 30-án tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Csa-
ládorvostani és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék szervezésében a Regionális 
Hypertonia Nap 532 háziorvos részvételével. 2016. március 19-én „Allergi-
ás betegségek a háziorvosi gyakorlatban” című tanfolyam, 2016. április 2-án 
„Nephrológia és urológia a háziorvosi gyakorlatban” címmel tanfolyamok ke-
rültek megrendezésre.
A Fizioterápiás Tanszék szervezésében 2016. március 19-én „Vertikális 
mászótréningek és alkalmazásuk a fizioterápiában” című továbbképzés gyógy-
tornászok részére,  2016. április 8-9. között, a korábbi hagyományoknak meg-
felelően, „A wellness-, fittness és egyes természetgyógyászati módszerek szerepe 
az egészség megőrzésében, a krónikus betegségekben szenvedők rehabilitáci-
ójában” című továbbképző tanfolyam került megrendezésre gyógytornászok, 
fizikoterápiás asszisztensek és masszőrök számára. 2016. május 20-án rendez-
te meg a tanszék a VII. Fizioterápiás Szakmai Napot „A szabadidő és a pro-
fi sporttevékenység menedzselése az egészséges életmód érdekében” címmel. 
2016. május 21-22. között, hasonlóan az előző évhez a Kinematic Taping alap 
tanfolyamot szervezte meg a tanszék.
2016. április 21-22. Global Justice and Vulnerability in Disaster Ethics. COST 
Action ISI201 Conference (Central European University, Budapest), melynek 
szervezésében meghatározó szerepet játszott Kakuk Péter a Magatartástudomá-
nyi Intézetből.
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2016. június 1-3. között A Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézete 
által működtetett WHO Társadalmi Sebezhetőség és Egészség Kollaborációs 
Központ szervezésében, a WHO támogatásával a “Central Eastern European 
Networking Event of Researchers on Roma Health and Policy” nemzetközi 
konferencia zajlott. A rendezvényen hat országból (Horvátország, Magyaror-
szág, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia) összesen huszonhét kuta-
tó vett részt, akik a roma lakosság egészségi állapotának elemzése és javítása 
területén nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú kutatómunkát 
végeznek. A konferencia alapvető célkitűzése volt, hogy Európa azon orszá-
gaiban, melyek lakossága körében a romák részesedése a legnagyobb mértékű, 
összehangolt kutatásokkal, egészségpolitikai elemzésekkel és szakmapolitikai 
javaslatokkal támogassák a roma felzárkózási politikát. A rendezvény stratégiai 
dokumentum kibocsájtásával zárult.

Kitüntetések
•	 Dr. Szidor Judit, a Családorvos és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék mun-

katársa Rektori Elismerő Oklevelet kapott, 
•	 Bata Róbert, a Fizioterápiás Tanszék munkatársa a Debreceni Egyetem Ki-

váló Dolgozója, valamint 
•	 Horváthné Jurácsik Irén, a Magatartástudományi Intézet munkatársa szin-

tén a Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója elismerést kapta 2016. március 
15-én.

2015. július 1. - 2016. június 30. között a karon az alábbi projektek voltak 
folyamatban
•	 MTA-TKI: Kiemelt népegészségügyi jelentőségű betegségekkel szembeni 

veszélyeztetettség társadalmi és genetikai indikátorainak azonosítása, 2012-
2016; Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	 Svájci Hozzájárulás: Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészség-
ügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ 
támogatásával, 2012-2016; Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	 EU H2020 Developing and implementing a community-based 
intervention to create a more supportive social and physical environment 
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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

•	 NTP-HHTDK-15-0057 Emberi Erőforrások Minisztériuma: A Debrece-
ni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások 
támogatása 2015-2016; Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit    

•	 OTKA Oszteopontin: Szerepe jelátviteli útvonalakban és melanoma prog-
resszióban, 2015-2018; Szakmai vezető: Dr. Balázs Margit

•	 EUropean Refugees - HUman Movement and Advisory Network – (EUR-
HUMAN 717319) 2016; Hazai koordinátor: Dr. Rurik Imre

•	 WHO 201479751 Central Eastern European Networking Event of 
Researchers on Roma Health and Policy konferencia 2016, 2016. június 
1-3.; Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	 TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001 „3. misszió” Sport és tudo-
mány a társadalomért Kelet-Magyarországon 2016; Szakmai vezetők: Dr. 
Ádány Róza és Dr. Kósa Karolina

•	 TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010 „ABS” Képzés- és rendszerfej-
lesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon 2014-2015; 
Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

•	 TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 „Az élettudományi- klinikai 
felsőoktatás gyakorlat-orientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki kép-
zőhelyek nemzetközi versenyképessé-gének erősítésére” 2014-2015; Nép-
egészségügyi Kar alprojekt vezető: Dr. Balázs Margit
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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
•	 Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens (gazdasági ügyek)
•	 Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus (külső kapcsolatok)

Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
Új tanszékvezetői kinevezések 2015. július 1-jétől:
•	 Geometriai Tanszék - Dr. Muzsnay Zoltán egyetemi docens
•	 Hidrobiológiai Tanszék - Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens
•	 Meteorológiai Tanszék - Dr. Szegedi Sándor egyetemi docens
Új tanszékvezetői kinevezések 2016. január 1-jétől
•	 Szerves Kémiai Tanszék - Dr. Somsák László egyetemi tanár

Humánpolitika
Új oktatói, kutatói kinevezések 2015. július 1. – 2016. június 30. között
Tanársegéd:1 fő
Adjunktus: 11 fő 
Egyetemi docens: 3 fő 
•	 Kísérleti Fizikai Tanszék - Dr. Darai Judit
•	 Növénytani Tanszék - Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta
•	 Szerves Kémiai Tanszék - Dr. Juhász László
Egyetemi tanár: 1 fő
•	 Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék - Dr. Lente Gábor
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Kari kitüntetések
A Természettudományi és Technológiai Kar kitüntetéseket alapított a kar 
munkatársainak elismerése céljából. A 2015/2016-os tanév során kiosztott kari 
kitüntetések:
•	 Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült Harasztosi 

Lajos mérnöktanár és Gargya Józsefné vegyésztechnikus
•	 TTK Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott Andirkó Erika könyvtáros és 

Varga Lajosné vegyésztechnikus
•	 TTK Dékánjának Elismerő Oklevelet kapott Dr. Zilizi Gyula adjunktus, 

valamint Papp István tudományos segédmunkatárs
•	 TTK Kiváló Fiatal Oktatója címet nyerte el Dr. Túri Zoltán tanársegéd és 

Dr. Horváth Gábor egyetemi docens
Októberben a díszokleveles ünnepségen a TTK egykori hallgatói jubileumi 
díszoklevelet vehettek át. Arany díszoklevelet kapott 91 fő, gyémánt oklevelet 
50 fő, vas oklevelet 9 fő. 
Ezen az ünnepségen nyújtotta át a dékán a kar oktatóinak a Katedra díjakat. 
A Természettudományi és Technológiai Kar Gyémánt Katedra Díjában részesült:
•	 Dr. Dévai György professzor emeritus
•	 Dr. Joó Pál nyugalmazott egyetemi tanár
•	 Dr. Korompai Gábor nyugalmazott egyetemi adjunktus
•	 Dr. Lévai Albert nyugalmazott egyetemi tanár
A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
•	 Dr. Cserpák Ferenc nyugalmazott egyetemi adjunktus
•	 Dr. Csongor Józsefné nyugalmazott egyetemi adjunktus
•	 Dr. Kozák Miklós nyugalmazott egyetemi docens
•	 Dr. Lakatos Gyula nyugalmazott egyetemi docens
•	 Dr. Mészáros Ilona nyugalmazott egyetemi docens
•	 Dr. Nagy Ágnes egyetemi tanár
•	 Dr. Papp Mária nyugalmazott egyetemi docens
•	 Dr. Süli-Zakar István professzor emeritus
•	 Dr. Szilasi József nyugalmazott egyetemi docens

Oktatás
A 2015/2016-os oktatási évben a kar teljes hallgatói létszáma 2795 fő. A döntő 
többség (2620 fő) már a Bologna-i képzési rendszerben, de 137 fő már az osz-
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tatlan tanár képzésben tanult a karon. 2015 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 891 főt. Közülük 
a többség, 615 fő (581 fő nappali, 34 fő levelező szakos) BSc képzésben indult 
tanulmányaival. Az MSc képzésre jelentkezések növekvő tendenciát mutatnak. 
2015 szeptemberében mindösszesen 219, keresztfélévben pedig 22 fő új MSc-s 
hallgató iratkozhatott be a karra (nappali képzésben 195 fő, levelező tagoza-
ton 46 fő). A további képzési formák közül szakirányú továbbképzésbe 35 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 jelentkezések 
száma. 
A 2015/2016. tanévben is folytatódott a BSc szakok tanterveinek, szakirányai-
nak 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, mellyel azonnal képes lenne az egyetemi kurzusok munká-
jába sikerrel bekapcsolódni. 2009 szeptemberében megtörtént néhány ter-
mészettudományi tárgyból az alapvető ismeretet felmérő dolgozatok országos 
szintű egyeztetésben történő íratása, melyhez a TTK is csatlakozott. A dolgoza-
tok eredményeit megismerve, a karon több szak esetében hirdettek az oktatók 
un. bevezető kurzusokat. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem tekinthető a 
probléma megoldásának. Hosszabb távon csakis az hozhat javulást, ha a belépő 
hallgatók tudásszintje növekszik.            
A 2015/2016. tanévben 12 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 elindult a képzés. Jelenleg kidolgozás alatt áll a Villa-
mosmérnök MSc szak tanterve.
A 2013/2014. tanévben karunk nagy sikerrel indította be az osztatlan tanár-
képzést. Az eddig belépett három évfolyamon összesen 142 tanárszakos hall-
gató tanul (a 2015-ben felvettek száma 45 fő), akik döntő többsége két termé-
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szettudományos szak párosítását választotta. A felvételi pontszámok alapján ki-
jelenthető, hogy az osztatlan tanárszakokra jó képességű hallgatók jelentkeznek 
már nyelvvizsga birtokában, így közöttük a lemorzsolódás is nagyon alacsony. 
Az osztatlan tanárképzés sikerét alátámasztja az a tény is, hogy eddig összesen 
82 hallgatónk nyerte el a Klebersberg ösztöndíjat.
A tanév során végzett körültekintő előkészítő munka eredményeként 2016 
szeptemberében karunk három mérnökszakon (Villamosmérnök és Vegyész-
mérnök BSc, Biomérnök MSc) elindítja a duális képzést. A Villamosmérnök 
duális képzésben kiemelkedően sok, hét vállalattal sikerült megállapodást köt-
nünk, ami összesen 21 hallgatónak kínál lehetőséget a kiemelten gyakorlatori-
entált képzésben történő részvételre. Az eddigi felvételi tapasztalatok biztatóak, 
a duális képzési helyekre 5-10 szeres túljelentkezést mértünk.
A már pályán lévők szakmai fejlődését segítendő számos szakirányú tovább-
képzést (alkalmazott geoinformatikus, geoinformatikai szakasszisztens, kör-
nyezetvédelmi és fejlesztési szaktanácsadó, megújuló energetikai szakirányú 
továbbképzési szak, műszeres analitika, számítógépes modellező, angol- és né-
met-magyar természettudományi szakfordító, területi tervezés, urbanisztika és 
területfejlesztés az Európai Unióban) indít a kar. A piaci igényekre reagálva a 
tanév során karunk kérelmet nyújtott be Klimareferens szakirányú továbbkép-
zés indítására. 

A 2015/2016-os tanévben végzettek és diplomát szerzők száma a Természettu-
dományi és Technológiai Karon

Képzési 
szint

Kép-
zési 

forma

Végzett (fő) Diplomát szerzett (fő)

1. félév 2. félév 1. félév 2. félév

  összes
ebből 

műszaki
ösz-
szes

ebből 
műszaki

ösz-
szes

ebből 
műszaki

ösz-
szes

ebből 
műszaki

Alap-
képzés

nappali 174 98 294 79 126 82 209 32
levele-

ző 17 17 13 13 8 8 4 4

Mester-
képzés

nappali 63 15 121 11 62 15 120 11
levele-

ző 13 32 11 28



198

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

Régi 
képzés

nappali 1 2 1
levele-

ző 1 1

Szak-
irányú 
tovább-
képzés

távok-
tatás 8 6 8 6

nappali 1 10 1 10
levele-

ző 1 10 1 10

Össze-
sen

nappali 239 113 427 90 190 97 339 43
levele-

ző 32 17 55 13 21 8 38 4
távok-
tatás 8 6 8 10

A TTK szakjainak szakmai színvonala, oktatóinak felkészültsége lehetővé teszi 
több szakon is az angol nyelvű képzést. Komoly beiskolázási munka folyik 
annak érdekében, hogy legyen számottevő nemzetközi érdeklődés a kar angol 
nyelven meghirdetett képzéseire is. Elsősorban a mérnökszakjainkon tanulnak 
jelentős számban külföldi hallgatók, de keressük a lehetőségét a természettu-
dományos szakok angol nyelven történő oktatására is. Ennek a folyamatnak 
első lépéseként a tanév során angol nyelven is akkreditáltuk a Hidrobiológus 
MSc szakunkat. A Stipendium ösztöndíj programnak köszönhetően már idén, 
az első évben, is nagy számban jelentkeztek külföldi hallgatók, így a szak 2016 
szeptemberében beindul.
A fentiekben már említésre került, hogy felzárkóztató, szakmai kiegészítő kur-
zusokat, továbbá a nyelvtanulást segítő programokat kínált a kar a 2015/2016. 
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 65 
fő, Köztársasági ösztöndíjban részesült 20 fő és egyszeri „Mester Szakmai Ösz-
töndíj”-ban részesült 108 fő elsőéves MSc-s hallgató. 
A kiemelkedő munkát felmutató végzős hallgatók között, a diplomaosztás al-
kalmával az egyetem, a kar, az intézetek és a Hallgatói Önkormányzat előter-
jesztésére, az alábbi kitüntetéseket osztottuk ki: 
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•	 TTK Emlékérem 15 fő 
•	 TTK Dékáni Dicséret 14 fő
•	 DE Kiváló Hallgatója 1 fő
•	 DETEP-es oklevél 67 fő
•	 Összesen: 97 fő 

Tudományos kutatás, rendezvények
A Természettudományi és Technológiai Kar az elmúlt időszakban igen élénk 
pályázati tevékenységet folytatott. A TTK magas szintű tudományos poten-
ciálját jelzik, hogy az MTA által meghirdetett pályázatokon (MTA-DE támo-
gatott kutatócsoportok, Lendület, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj) is számos 
sikert értek el oktatóink. Tekintettel kell azonban arra lenni, hogy a pályázatok 
kiírásában egyfajta paradigmaváltásnak lehetünk szemtanúi: tudományos pá-
lyázatokat is a gazdaságfejlesztési operatív programok pályázatai között írnak 
ki és rendkívüli módon felerősödött az innováció és a tudástranszfer szerepe. 
A kar oktatói sikeresen kapcsolódtak be a Tudáspark egyetemi projektbe, 
amely egyrészt jó felkészülést jelentett a hamarosan kiírásra kerülő vagy aktuá-
lis GINOP, illetve EFOP pályázatokra, másrészt mivel a projekt alapvető céljai 
a triple helix kiterjesztése quadraple helix-szé, a tudástranszfer erősítése, vala-
mint az innovatív ötletek inkubációs fázisba történő eljuttatása voltak, ezért 
a résztvevő kollégáknak észrevehetően fejlődött az innovációs szemlélete és a 
problémákhoz való hozzáállása.     
A karon folyó kutatások közül egy tipikusan jó példa a tormaprojekt. A Kelet 
Product Zrt. és a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke együttműködé-
sében megvalósuló projekt célja az volt, hogy a Debrecen környéki intenzív, 
nagy területen végzett torma termesztés melléktermékeinek, így mindenekelőtt 
az oldalgyökereknek, piacképtelen minőségű és méretű gyökereknek, valamint 
a föld feletti részeknek oly módon történő hasznosítása és ártalmatlanítása, 
amely új, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, vagy más iparágak számára hasz-
nos termékek létrejöttéhez vezet. A 16 hónapos projektben saját fejlesztésű, 
környezetbarát technológiákat használtak a szakemberek a növényi hulladék 
hasznosítása során.  Ez mindkét esetben a növényi anyag egyik, nagyértékű 
komponensének izolációját jelentette. Első esetben ez az ízért és szagért felelős 
illóolaj előállításának felel meg, ezáltal szétválasztják a növényi hulladékot a 
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nagy koncentrációban veszélyes, de egyébiránt számos potenciális élelmiszer 
ipari, vegyipari és mezőgazdasági felhasználással rendelkező illó komponensek-
re és egyéb, könnyen felhasználható, de immár veszélytelen melléktermék(ek)
re. Második esetben a peroxidáz enzimben gazdag proteinfrakció előállítását 
végeztük el a növényi anyagból. Mindkét izolációs eljárás és a termékek gyár-
tásához szükséges technológia kidolgozásra került. A 2015 januárja óta zajló 
projektben a torma kismolekulájú hatóanyagainak mérésére alkalmas műszeres 
analitikai módszereket fejlesztettek ki a szakemberek, valamint fontos mérföld-
köveket értek el a gyártástechnológia optimalizációjában. A torma illóolajra 
alapozva antifungális és algicid terméket hoztak létre, melyek szabadalmi be-
jelentése folyamatban van. A projekt partnere a Norwegian Institue for Water 
Research (NIVA) segítségével kutatta a tormaolaj algaölő képességét egyedi 
algafajokban.
A kar aktívan részt vesz a disszeminációs tevékenységben, melynek keretében 
rendszeresen szervezünk szakmai előadásokat középiskolákban, szakmai tanári 
fórumot rendeztünk természettudományos középiskolai tanárok részére és kö-
zépiskolás szekciót hoztunk létre a kari TDK-n belül. 2017-ben két országos 
szekciót is szervez a TTK (Biológia és Fizika-Földrajz-Matematika), a rendezés 
előkészítése elkezdődött. 
A Természettudományi és Technológiai Kar egységei a 2015/2016-os tanévben 
is törekedtek arra, hogy aktívan bekapcsolódjanak a hazai és a nemzetközi tu-
dományos életbe. Ennek szellemében a tanszékek szervezésében több nemzet-
közi és hazai konferenciára került sor.
Több sikeres programot szervezett a kar középiskolások számára a műszaki és 
természettudományok népszerűsítése céljából. Közel 100 fő vett részt a Tudo-
mányos Nyári Táborunkban. Élénk érdeklődés kísérte a TTKarnevál és a Tu-
domány a Fórumban rendezvényeket, melyek során az egyetem falain kilépve 
népszerűsítettük a kart és a tudományt.

Gazdálkodás
A Természettudományi és Technológiai Kar a 2015/2016-os tanévben az előző 
évekhez hasonlóan gazdálkodott. A szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a 
korábbi évek nehéz gazdasági helyzetén enyhített az is, hogy a kar igen si-
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keres pályázati tevékenységet folytat, s a pályázatok rezsiköltsége is csökkenti 
a költségvetési hiányt, az általuk vásárolható eszközök emelik a tudományos 
kutatások színvonalát és lehetőségeit. A kar saját erőből több mint 50 millió 
forintos laborfejlesztést hajtott végre, és egyetemi központi forrásból sor került 
a Kémiai Épület elöregedett üvegportáljának a kicserélésére is.
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Zeneművészeti Kar 

A kar vezetői
Mb. Dékán
•	 Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár

Dékánhelyettesek
•	 Mb. (általános) dékánhelyettes: Dr. Váradi Judit főiskolai docens (2015. 

december 31-ig mb. dékánhelyettes, 2016. január 1-jétől mb. általános 
dékánhelyettes)

•	 Mb. oktatási dékánhelyettes: Dr. Török Ágnes egyetemi docens (2016. ja-
nuár 1-jétől)

Tanévnyitó
A kar tanévnyitó ünnepségére 2015. szeptember 6-án 15:00 órakor került sor 
a Liszt teremben.

Oktatás
A felvételi jelentkezések száma 2015-ben is lehetővé tette azt, hogy a minősé-
gi elvárások alapján olyan új évfolyam kezdhesse meg tanulmányait, amely a 
debreceni zenei felsőoktatástól eddig megszokott színvonalon képes átvenni 
és átörökíteni a zeneművészet és a zenepedagógia tradícióit, értékeit. A már 
korábban is említett folyamat folytatódik: a felvételiző hallgatók hangszeres 
összetételi arányai szélsőségesen változnak, így olykor alapvető szakmai tevé-
kenységek kerülnek veszélybe (pl. kórus-, zenekari tevékenység). Mindeköz-
ben a zenetanár hiány arra sarkallja a kar vezetését, hogy fokozza a zenetanár 
és zeneművész tanárképzését. Ennek érdekében a tanév folyamán folytatódtak 
azok a szakmai napok, amelyek egy-egy hangszeres terület oktatásának teljes 
vertikumát megmozgatták az alapfokú oktatástól a felsőfokig. E rendezvények 
célja a későbbi beiskolázási folyamat elősegítése, a pályaorientáció és oktatóink 
tanítási módszereinek megismertetése, a tanárok közötti személyes kapcsolatok 
erősítése. 
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Az oktatás megszokott napi életében komolyabb zavaró tényezők nem léptek 
fel, ugyanakkor a változó jogi háttérnek megfelelő tartalmi (Képzési és Kime-
neti Követelmények átalakítása) és formai módosítások jellemezték a tanévet. 
Folyamatos az alkalmazkodás a NEPTUN rendszerben történő változásokhoz. 
A zeneművészeti képzés tudományterületektől eltérő paraméterei miatt ez a 
folyamat sok nehézséggel jár. 
A tanév az osztatlan rendszerű zenetanárképzés harmadik esztendeje, amely 
egyben a folyamatos bevezetés munkálatait is szükségessé tette és teszi. Ezzel 
egyidejűleg még jelen van az osztott tanárképzés is, valamint a szintén osztott 
zeneművész és zeneművész tanárképzés is. Az ebből eredő sokrétű, megnöve-
kedett mértékű adminisztrációs folyamat, és a tanulmányi ügyintézés minden-
napi koordinációjának szükségletei miatt oktatási dékánhelyettes megbízására 
került sor Dr. Török Ágnes személyében, aki 2016. január 1-jétől látja el fel-
adatát. 
A 2016-ban beadott felvételi kérelmek arányain látszik az a folyamat, amely 
egyre inkább az osztatlan tanárképzési szakok létszámbővülését jelzi, miköz-
ben az alapképzési szakokra jelentkezők létszáma enyhe csökkenésnek indult. 
A végzettek álláskilátásai a korábbi tanévekhez mérten igen kedvezőek, többen 
már tanulmányaik folyamán vállaltak tanítást zeneiskolákban. 
Külföldi hallgatók is részt vettek a képzésben: kínai énekes és zongorista hall-
gatók tanultak a karon.
A képzési és Kimeneti Követelményrendszer kompetencia központú átalakí-
tásában a hazai zenei felsőoktatási képző helyek mindegyike részt vett a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem koordináló szerepvállalásával, és e munka 
eredményeként olyan szakmai kollégiumot hozott létre, amely részben a közös 
szakmai munka fóruma, részben pedig a szakterület egységes érdekartikuláci-
óját valósítja meg. Közös célként fogalmazódik meg az az igény, hogy az in-
tézményhálózat együttműködése révén a tehetséges fiatalok esélyegyenlőséggel 
szerezhessék meg képzettségüket Magyarországon.  A Magyar Rektori Konfe-
rencia Művészeti Bizottságában történő részvétel ugyanezt a célt szolgálja.

Humánpolitika
Az oktatói kar folyamatos mozgásban van: a tanév folyamán újabb oktatóink 
nyugdíjba vonulása vált aktuálissá. Dr. Ordasi Péter főiskolai tanár és Kedves-
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né Dr. Herczegh Mária egyetemi docens fejezte be oktatói tevékenységét. Két 
oktatónk fejezte be eredményesen doktori tanulmányait: Lakatos Péter zon-
goraművész tanár, adjunktus és ifj. Duffek Mihály fagottművész tanársegéd. 
Külföldön szerzett doktori minősítésének honosítása révén Puskás Levente 
szaxofon művész tanár és Kovalcsik András kürtművész tanár növelte minősí-
tett oktatóink számát. A gordonka szakterületen történt személyi változás: Dr. 
Scholz Anna vált az oktatói kar teljes állású tagjává. 
Az elmúlt évtized folyamán, költségvetési okokból felhalmozódó oktatói bér-
feszültségek kezelése halaszthatatlanná vált, így az egyetem vezetésével folyta-
tott tárgyalások folyamán sikerült megteremteni az ezek megoldására irányuló 
személyi lépések anyagi hátterét. Az új jogszabályi helyzetnek és az anyagi le-
hetőségeknek megfelelően a Zeneművészeti Kar több mint húsz oktatóját, mű-
vésztanárát érintő bérintézkedést sikerült meghozni, amelyek hatása a 2016. 
szeptemberi kinevezéseknél realizálódik. További fejlemény néhány, eddig 
óradíjas tevékenységet folytató oktató álláshelyen történő alkalmazása, szin-
tén 2016 szeptemberétől (Szalay Tamás, Laskay Edit, Kocsis Zsuzsanna, Szabó 
Krisztián). Az intézkedés nagy hordereje főként az akkreditációs stabilitás és az 
egyetemi kari jogállás tekintetében jelent gyökeres fordulatot.
A korábbi tanévekhez hasonlóan az óradíjas oktatók nélkülözhetetlen segítsé-
get nyújtottak a képzés szakmai bázisának biztosításában.

Elismerések, kitüntetések
Oktatók
•	 Dr. Duffek Mihály, a Bartók Béla Kórusverseny tiszteletbeli mecénása, 

Komlóssy-Díjban részesült.
•	 Dr. Ordasi Péter, Dr. Herczegh Mária Rektori Elismerő Oklevelet vehettek 

át. 
•	 Végh Kálmánné dékáni dicsérő oklevélben részesült. 
•	 Boda Balázs zongora művésztanár Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alko-

tói ösztöndíját nyerte el.

Hallgatók
•	 Simon Bence a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója elismerésben része-

sült.
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•	 Turányi Tünde és Fógel Erik a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő 
Oklevelét vette át.

•	 Laskai László a DEHÖK Elnökségének Elismerő Oklevelét, 
•	 Veres Anett a DEHÖK Elnökségének és Alelnökségének Elismerő Okleve-

lét vette át.
•	 Mike Ádám zeneelmélet-zeneművésztanár szakos hallgató Szesztay Zsolt 

Emlékdíjat kapott, míg
•	 Forró Mónika Ramóna blockflőte zenetanár szakos hallgató Józsa János-

Díjban részesült.

Események
2015 júliusában tizenötödik alkalommal került sor az Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiájának megrendezésére. A rendezvény keretében 
lebonyolított szimfonikus zenekari kurzust a korábbiakhoz hasonlóan Vásáry 
Tamás, a Nemzet Művésze, Debrecen Díszpolgára, a Debreceni Egyetem Dísz-
doktora, Kossuth-díjas zongoraművész-karmester irányította Bolyki Zoltán-
nak, a Zeneművészeti Kar ifjú karmesterének asszisztenciájával. A Kodály Zol-
tán Ifjúsági Világzenekar debreceni zárókoncertjének programját Budapesten 
a Városmajori Szabadtéri Színpadon, Gyulán, majd Galántán és végül a Prágai 
Zeneakadémia Martinú termében láthatta-hallgathatta meg a közönség Vásáry 
Tamás vezényletével. 
Először került sor a Petrovics Emil Énekverseny megrendezésére a Nyári Aka-
démia keretében. A Báthory Éva operaénekes kezdeményezésére megrendezett 
kortárs zenei énekverseny a maga nemében Magyarországon egyedülálló és 
hagyományteremtő esemény. A Nyári Akadémia minden korábbinál nagyobb 
létszámmal működött, nemzetközi sokszínűsége mind a kurzust tartó művész-
tanárok, mind a jelentkezett hallgatók tekintetében valódi értéket jelentett.
Augusztusban újból megrendezésre került az Országos Gitártalálkozó és Ver-
seny, amely a megszokott részvételi létszámmal a szakterület fontos regionális 
eseménye volt.
Hosszú esztendők óta megszokott az, hogy a Zeneművészeti Kar a város és a ré-
gió zenei-kulturális életében minőségi színvonalon vállal szerepet. Ez a szerep-
vállalás a tantervi képzési kötelezettségeket messze meghaladó, színes szakmai 
programok megvalósítását jelenti. Különleges értéke, hogy a tanév folyamán 

Zeneművészeti Kar
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mind legkiválóbb hallgatóink, mind oktatóink kiemelkedő létszámban szere-
peltek. 
A tanév indításakor Debrecen M. J. Város kulturális vezetésével kezdődtek 
intenzív egyeztetések egyfelől a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny mű-
vészeti-szakmai tervezésében történő zeneművészeti kari részvételről, másfelől 
a 2015-ös október elsejei, zenei világnapi, városi ünnepi koncertjéről, amely-
re a Zeneművészeti Kar kapott megbízást. A megtisztelő feladatok révén fo-
kozódott az együttműködés az Önkormányzattal. A Zene Világnapján adott 
szimfonikus zenekari hangverseny az Egyetem Aulájában nagysikerű esemény 
volt, amelynek szakmai-művészi színvonala bizonyította a képzés igényességét, 
a hallgatók tehetségét.
Áprilisban újból az Önkormányzattal közös zenei eseménysorozat résztvevője 
volt a Zeneművészeti Kar: Gulyás György, alapító igazgatónk századik szüle-
tésnapja alkalmából különböző városi és kari eseményekre került sor. A Zene-
művészeti Kar a Gulyás György Szakkollégium rendezvényével, versenygyőztes 
hallgatók hangversenyével,  kari névtábla koszorúzással, a lakóházon elhelye-
zett emléktábla megkoszorúzásával, valamint a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolával közös koncerttel, zeneszerzői pályázat kiírásával vett részt. 
Hangversenysorozataink a tanév folyamán kiemelkedően színes programmal 
örvendeztették meg a zenekedvelőket. Az Universitas Debrecen Hangverseny-
sorozat, a Konzervatóriumi Esték, a Vasárnapi Muzsika és az ifjúság számára 
különösen értékes Hang-Játék-Zene sorozatok nagyszámú közönség érdek-
lődése mellett kerültek megrendezésre. E sorozatok mellett sor került egyedi 
szervezésű hangversenyekre is. Markáns törekvés az, hogy a kortárs zene folya-
matosan legyen jelen a Zeneművészeti Kar rendezvényein, így szerzői estekre 
kerülhetett sor több alkalommal is. A China Orient Orchestra egzotikus hang-
versenye kiemelkedő élményt jelentett. Ugyanilyen kiemelkedő koncertként 
emlékezünk Bizet: Szerelmi bájital c. operájának keresztmetszetére, amelyet 
énekes és hangszeres hallgatóink közös produkciójaként élvezhetett a közönség 
a Debreceni Egyetem Aulájában.
Két hangverseny azonban különösen megrázó élményt jelentett a közönségnek: 
elhunyt kollégáinkról tantermeket neveztünk el, így a 11-es terem Kammerer 
András trombitaművész és Kányási József nevét vette fel, 23-as termünk pedig 
a tanév folyamán elhunyt egykori, sikeres nagybőgő tanárunk, Saru Károly 



207

Zeneművészeti Kar

nevét vette fel. Mindkét esetben az egykori hallgatók koncertjével egészült ki 
a megemlékezés. 
A Zeneművészeti Kar képzési minőségét jelentősen befolyásolja az a hangszer-
állomány, amelynek feladata lehetőséget biztosítani a hallgatók számára a mi-
nőségi zenei előadásokra. Ugyanígy a hangversenyek előadó művészei számára 
lehetővé kell tenni a magas színvonalú koncertkörülményeket. E tekintetben 
több mint két évtizedes álom vált valóra akkor, amikor februárban megérkezett 
Hamburgból a Liszt terem új hangszere, egy Steinway D274-es zongora. A 
lelkesült, emelkedett és igen emlékezetes zongoraavató hangverseny, amelyet 
zongora főtárgy tanáraink adtak, online közvetítés révén is megtekinthető volt. 
Az egyetem rektora, kancellárja és az EMMI helyettes államtitkára személyes 
részvételével tisztelte meg azt az eseményt, amely főként az ő személyes erőfe-
szítéseiknek köszönhető eredmény. Ettől kezdve a Liszt terem használatának 
új perspektívája nyílt meg: további stúdió fejlesztésekkel a zenei lemezfelvételi, 
hangrögzítési piacon jelenhet meg a Zeneművészeti Kar. 
Csendesebb fogadtatással ugyan, de szintén nagy szakmai jelentőséggel bírt 
új barokk csembalónk megérkezése is, amely részben felerősítheti a régizene 
tanulmányok bővítését, és nem utolsó sorban a régió legjobb minőségű hang-
szere került a Zeneművészeti Kar birtokába. A zongora-felújítási program is 
folytatódott: három tantermi zongora felújításával sikerült enyhíteni a hang-
szerpark elhasználódását.
A tanév folyamán a már megszokott versenyek, találkozók színesítették a prog-
ramot: az V. Országos Szaxofon Találkozó, a Bartók Béla Zongorafesztivál, a 
XI. Országos Klarinét- és II. Szaxofonverseny, az Országos Dohnányi Ernő Ka-
marazene Találkozó és Verseny, a Rézfúvós és Ütőhangszeres Verseny, a Bárdos 
Szimpózium mellett új versenyként a Zeneakadémiával közös Rézfúvós Kvin-
tett Verseny hozott új színfoltot, és tavasszal szintén megrendezésre került a 
Klasszikus Gitárzenekarok VIII. Országos Fesztiválja. A teljes hallgatói létszám 
közel 20%-a ért el valamilyen helyezést országos vagy nemzetközi versenyen. 
Sikereik szívet melengetőek, egyben a szakma nyilvánossága előtt is bizonyítot-
tak meggyőzően magas színvonalon. 
A Zeneművészeti Kar külföldi kapcsolataiban pozitív változás a Nagyváradi 
Egyetemmel szorosabbra fűzött együttműködés, de a Besztercebányán műkö-
dő Zeneakadémiával is hasonló lépésekre került sor. 
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A tanév befejezése után a felvételi vizsgákon újra tehetséges fiatalokkal találkoz-
hattunk, akik méltó utódai lehetnek a tanulmányaikat befejezőknek. A 2016. 
évi, 16. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájára több mint 200 fő 
jelentkezését regisztráltuk 16 országból. Minden remény megvan tehát a júliusi 
rendezvény és az azt követő zenekari hangversenyturné sikeres lebonyolítására. 
A Nyári Akadémia, mint oly sokszor már, a Debreceni Egyetem, Debrecen 
M.J. Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma együtt-
működésével valósulhat meg.
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A Debreceni Egyetem
2015. évi gazdálkodásának bemutatása

A 2015-ös évben megtörtént a kancellári rendszer bevezetése, ezzel együtt az új 
hatásköri rendszer zökkenőmentes átalakítása.
A kontrollkörnyezet megerősítésének keretében az SZMSZ mellett 15 alapvető 
gazdasági szabályzat aktualizálása történt meg, a belső környezet így a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően szabályozott.
2015-ben megtörtént a teljes egyetemi szervezeti és keretgazdálkodási struktú-
ra felülvizsgálása és racionalizálása, ennek az SAP gazdasági informatikai rend-
szerben való leképezésével. Ezzel kialakult az a struktúra, ami többek között 
biztosítja a feladatellátás bevételeinek, kiadásainak a szervezeti és nyilvántartás-
beli szétválasztását. Hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelkedő, hogy álla-
mi felsőoktatási intézményként a Kancellária szervezetén belül működő SAP 
Kompetencia Központ nemzetközi SAP minősítést szerzett.
Az elmúlt években a Debreceni Egyetem költségvetésének végrehajtását a ter-
vezettnek megfelelően végezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, megte-
remtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető 
feltételeit.
A Debreceni Egyetem gazdálkodásának meghatározó tényezője azon lehetősé-
gek felkutatása, melyek biztosítják a stabil likviditási helyzetünket és közfeladat 
ellátásunk színvonalának megtartását.
A kiadások csökkentése érdekében megtakarítási intézkedések foganatosítására 
a továbbiakban is szükség van, de kiemelten fontosnak tartjuk a bevételek nö-
velését, a külső források bevonását tevékenységünk finanszírozásába. A Debre-
ceni Egyetem pozitív gazdálkodásának eddig is meghatározó tényezője volt az, 
hogy a kapacitások magasabb fokú kihasználása mellett folyamatosan növeljük 
bevételeinket. Intenzív piaci szereplőként szolgáltató funkciót látunk el, mely 
megmutatkozik a töretlenül növekvő bevételi tendenciánkban.
A Debreceni Egyetem vezetésének gazdasági politikáját jól tükrözi, hogy a saját 
bevételeink egyre növekvő tendenciát mutatnak. A 2015-ös évben nagy hang-
súlyt fektettünk a kötelezettségeink csökkentésére, szállítóink részére a rövid 
határidejű teljesítésre. Ezen törekvés eredményesnek bizonyult, hiszen a lejárt 
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tartozásunk 2015. év végén – szállítói finanszírozású számlák nélkül – 828 
millió Ft, ebből 652 millió Ft a betegellátáshoz kapcsolódik.
A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést 
a megnyíló új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyí-
tésére. 

A Debreceni Egyetem előirányzat teljesítésének alakulása
A Debreceni Egyetem feladatai ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirány-
zat 2015. évben 60,8 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 104,8 
milliárd Ft-ra nőtt. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2015. évben 
44,0 milliárd Ft volt, ami az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 
jelentős, 72%-os növekedésnek felel meg.
Teljesítés tekintetében bevételi oldalon nem volt lemaradás, kiadás oldalon pe-
dig 16,2 milliárd Ft összegű megtakarítást ért el a Debreceni Egyetem.

Táblázat a Debreceni Egyetem előirányzat teljesítésének alakulása 2015. évben

Megnevezés

2015. évi 
eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft)

2015. évi 
módosított 
előirányzat 

(ezer Ft)

2015. évi 
teljesítés 
(ezer Ft)

Előirányzat-
felhasználás 

(%)

Működési célú 
támogatások állam-
háztartáson belülről

26 779 400 39 453 994 39 453 994 100%

Felhalmozási célú 
támogatások állam-
háztartáson belülről

2 029 900 7 113 230 7 113 230 100%

Közhatalmi bevé-
telek 50000 46 897 46 897 100%

Működési bevételek 14 892 900 19 307 464 19 307 464 100%

Felhalmozási bevé-
telek 0 7 379 7 379 100%
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Működési célú át-
vett pénzeszközök 528 900 854 796 854 796 100%

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 800 116 151 116 151 100%

Finanszírozási be-
vételek 16 550 800 37 880 169 37 880 169 100%

Bevételek összesen 60 832 700 104 780 080 104 780 080 100,00%

Személyi juttatások 22 582 800 27 793 822 25 358 598 91,24%

Munkaadókat ter-
helő járulékok és 

szociális hozzájáru-
lási adó

6 683 500 7 908 531 7 155 710 90,48%

Dologi kiadások 25 681 600 51 873 581 41 273 062 79,56%

Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 3 594 800 3 013 513 2 984 673 99,04%

Egyéb működési 
célú kiadások 77 000 1 385 345 801 471 57,85%

Beruházások 1 856 800 10 724 566 9 262 400 86,37%

Felújítások 355 400 959 845 684 577 71,32%

Egyéb felhalmozási 
célú kiadások 800 30 043 12 025 40,03%

Finanszírozási ki-
adások 0 1 090 834 1 090 834 100,00%

Kiadások összesen 60 832 700 104 780 080 88 623 350 84,58%
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Bevételek alakulása
A Debreceni Egyetem 2015. december 31-ig teljesült bevételeinek értéke ösz-
szesen 104,8 milliárd Ft volt.

Táblázat a Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása bevételi jogcí-
menként 2014-2015.

Kiemelt jogcímek
Bevételi tel-

jesítés (2014) 
(ezer Ft)

Bevételi tel-
jesítés (2015) 

(ezer Ft)

Bevételi tel-
jesítés vál-

tozás 
(ezer Ft)

Működési célú támogatások ál-
lamháztartáson belülről 37 575 347 39 453 994 1 878 647

ebből: - OEP 31 218 592 31 426 909 208 317
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 2 559 017 7 113 230 4 554 213

ebből: - OEP 900 000 286 349 -613 651
Közhatalmi bevételek 51 737 46 897 -4 840
Működési bevételek 17 366 760 19 307 464 1 940 704

Felhalmozási bevételek 25 730 7 379 -18 351
Működési célú átvett pénzeszkö-

zök 883 612 854 796 -28 816

Felhalmozási célú átvett pénzesz-
közök 854 299 116 151 -738 148

Finanszírozási bevételek 27 583 631 37 880 169 10 296 538
Bevételek összesen 86 900 133 104 780 080 17 879 947

A fenti táblázat a 2014. és a 2015. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. 
A Debreceni Egyetem teljesült bevétele az előző évihez képest összességében 
17,9 milliárd Ft-tal nőtt. A jelentős növekedést a finanszírozási bevételek, a 
működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, vala-
mint a működési bevételek növekedése okozta.
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A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedést mutat, 
melyet elsősorban a pályázati bevételek többlete (1,8 milliárd Ft) okozott.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növekedését szin-
tén a pályázati bevételek növekedése (5,3 milliárd Ft) okozta.
A közhatalmi bevételek kismértékű csökkenést mutatnak az előző időszakhoz 
képest.
A működési bevételek növekedésében az ellátási díjaknak volt jelentős szerepe, 
amely tartalmazza a felsőoktatási bevételeket (önköltség, költségtérítés). Az itt 
bekövetkezett változást részben a költségtérítés mértékének növekedése, rész-
ben pedig az árfolyam változás hatása okozta, az idegen nyelvű képzés költség-
térítésén keresztül. Az ellátási díjak 1,5 milliárd Ft-tal haladták meg az előző 
év teljesült bevételét.
A felhalmozási bevételek 18,4 millió Ft-os csökkenést mutatnak az előző évhez 
képest, amely csökkenést az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel vissza-
esése idézett elő. 2015. évben ilyen jogcímen az egyetemnek nem származott 
bevétele.
A működési célú átvett pénzeszközök 28,8 millió Ft-tal csökkentek, amely az 
egyéb működési célú átvett pénzeszközök változásának köszönhető.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 738,1 millió Ft csökkenést mutatnak, 
melyet az Európai Uniótól, valamint a kormányoktól és nemzetközi szerveze-
tektől érkezett pénzeszközök csökkenése okozott.
A finanszírozási bevételek 10,3 milliárd Ft-tal növekedtek, amely az előző évi 
maradvány igénybevétel növekedéséből és a központi, irányító szervi támogatás 
növekedéséből ered. Az állami támogatás összege az előző év azonos időszaká-
hoz viszonyítva 2,9 milliárd Ft-tal volt magasabb, míg az előző évi maradvány 
igénybevétele 8,4 milliárd Ft-tal. 
A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve a költségvetési támogatás 2008-tól 
folyamatosan csökkent, ám 2014-től már növekedés figyelhető meg. 
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A Debreceni Egyetem költségvetési támogatás összegének alakulása 2008-2015.

Kiadások alakulása
2015-ben a Debreceni Egyetem teljesített kiadása 88,6 milliárd Ft volt, ami a 
módosított előirányzat 84,58%-át teszi ki. 
A Debreceni Egyetem 16,2 milliárd Ft összegű kiadási megtakarítással zárta a 
2015-ös évet, mely legnagyobb részben a dologi kiadások jogcímen keletkezett. 
Jelentős kiadási megtakarítás jelentkezett még a személyi juttatások, valamint 
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (több mint 3 
milliárd Ft), továbbá a beruházások (1,5 milliárd Ft) esetében is.
A Debreceni Egyetem kiadásai 2015. évben 16,6 milliárd Ft-tal volt magasabb 
a 2014. évihez képest, melynek fő oka a dologi kiadások és a beruházások vo-
lumenének növekedése.

Táblázat a Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási jogcí-
menként 2014-2015.

Kiemelt jogcímek

Kiadási telje-
sítés 
2014 

(ezer Ft)

Kiadási telje-
sítés 
2015 

(ezer Ft)

Kiadási telje-
sítés változás 

(ezer Ft)

Személyi juttatások 24 239 857 25 358 598 1 118 741
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Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulás adó 6 801 460 7 155 710 354 250

Dologi kiadások 34 515 938 41 273 062 6 757 124
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 795 561 2 984 673 189 112

Egyéb működési célú kiadások 359 184 801 471 442 287
Beruházások 2 600 188 9 262 400 6 662 212
Felújítások 616 155 684 577 68 422

Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 500 12 025 -32 475
Finanszírozási kiadások 83 879 1 090 834 1 006 955

Kiadások összesen 72 056 722 88 623 350 16 566 628

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó teljesítésében 2015-ben összesen 1,5 milliárd Ft-os növekedés 
tapasztalható 2014. évhez képest, melyben jelentős szerepe van az egészségügyi 
ágazati béremelésnek, az egészségügyi dolgozók mozgóbér kiegészítésének, a 
pedagógus életpályamodell keretében történő béremelésnek és a pályázati kere-
tekből személyi juttatásokra fordított előirányzatok növekedésének.
A Debreceni Egyetem összes kiadásán belül a legnagyobb részarányt a dolo-
gi kiadások képzik. A dologi kiadások teljesítésében 2015-re 6,8 milliárd Ft 
összegű növekedés következett be, amely elsősorban a következő jogcímeken 
figyelhető meg: készletbeszerzés (ezen belül a szakmai anyagok beszerzése), 
szolgáltatási díjak (szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások növe-
kedése), különféle befizetések és egyéb dologi kiadások.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 2014. évhez képest 189,1 
millió Ft összegű növekedést mutat.
Az egyéb működési célú kiadások esetén 442,3 millió Ft-os növekedés volt 
tapasztalható.
A beruházások teljesítése több mint 6 milliárd Ft összegű növekedést mutat a 
2014-es évhez képest. A jelentős növekedés a Megvalósult és folyamatban lévő be-
ruházások, felújítások fejezetben szereplő beruházásokhoz kapcsolódóan 2015. 
évben felmerült kiadások nagyobb összegének köszönhető. A beruházások kö-
zül kiemelkedő a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontjának 
megvalósítása, amely 1,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen kívül jelentős összegben 
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kerültek beszerzésre a Klinikai Központon belül orvosi gép-műszerek (1,7 mil-
liárd Ft), amelyek pályázati program keretében valósultak meg.
A felújítások teljesítésében kismértékű növekedés figyelhető meg. A növekedés 
összege 2014. évhez képest 68,4 millió Ft.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kismértékű csökkenést mutatnak az előző 
évhez képest.
A finanszírozási kiadások 2015. évi teljesítése egyrészt a pénzügyi lízing tárgy-
évben esedékes törlesztő részletét (100,8 millió Ft), másrészt az egészségügyi 
dolgozók 2014. december havi bérének OEP általi 2014. évi megelőlegezé-
sének visszafizetését (990,0 millió Ft) tartalmazza. 2014-ben csak a pénzügyi 
lízing miatt következett be teljesítés.

A Debreceni Egyetem vagyonának alakulása
A Debreceni Egyetem összes vagyona 2015. december 31-én 103,5 milliárd Ft 
volt, ami a 2014. év végi 89,3 milliárd Ft-hoz képest 14,2 milliárd Ft vagyon-
gyarapodást jelent.

Táblázat a Debreceni Egyetem vagyonának változása 2014-2015. Me: ezer Ft
Megnevezés 2014 2015 Változás %-a

Immateriális javak 421 247 510 256  21,12 %
Tárgyi eszközök 71 496 227 75 092 340 5,02 %

Befektetett pénzügyi esz-
közök 215 665 235 768 9,32 %

Befektetett eszközök 
összesen 72 133 139 75 838 364 5,13 %

Forgóeszközök 309 661 408 909 32,05 %
Pénzeszközök 14 416 646 16 200 561 12,37 %
Követelések 2 317 052 10 998 029 374,65 %

Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 328 198 -39,63 %

Aktív időbeli elhatároló-
dások 156 959 112 605 -28,25%

Eszközök összesen 89 333 785 103 558 666 15,92 %
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Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló - azaz 
a befektetett eszközök értéke 75,8 milliárd Ft volt, mely az összes eszközök 
értékének 73,23 %-át jelenti.
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Megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások

I. Pályázati forrásból megvalósult beruházások 
a. KK orvosi gép-műszerek beszerzése a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. 

pályázat keretében I. ütem:
A munkaterület átadás 2015.12.21., befejezés: 2015.12.31. A fejlesztés célja a 
betegellátás magas szintű biztosítása érdekében új diagnosztikai és életfenntar-
tó berendezések beszerzése. A projekt keretében 125 db műszer beszerzése és 
beüzemelése történt. 
A beszerzés bruttó költsége: 1.717.900.159 Ft.
b. A Sporttudományi Oktatóközpont generál-kivitelezése:
2015.04.14-én elkezdődött, befejezés: 2015.10.30. A fejlesztés célja a sport-
tudomány képzési területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök 
mesterszak, sportközgazdász mesterszak elindításához szükséges infrastruktú-
ra kialakítása. A TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 projekt keretében, a Debrecen 
Egyetem tér 1. sz. sportcentrum területén került megvalósításra a DESOK új 
épület. Az alagsor, földszint, I. emelet szintszámú épület területe: 4.200 m2. 
Az épületben küzdőtér, nézőtér, torna edzőterem, irodák, öltözők és kiszolgáló 
helyiségek kaptak helyet. 
A beruházás bruttó költsége: 1.638.300.000 Ft.
c. KK Sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító beszerzése:
A munkaterület átadás 2015.02.06., befejezés: 2015.06.12. Az onkológiai ellá-
tás megfelelő biztosítása érdekében történt a berendezés beszerzése, a megnöve-
kedett betegszám ellátása érdekében. A lineáris gyorsító berendezés összeszere-
lése, installálása, próbaüzemének, a szükséges sugárvédelmi mérések elvégzése, 
a berendezés üzembe helyezése megtörtént. 
A beszerzés bruttó költsége: 714.883.000 Ft.
d. KK orvosi gép-műszerek beszerzése a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. 

pályázat keretében II. ütem:
A munkaterület átadás 2015.12.21., befejezés: 2015.12.31. A fejlesztés célja 
korszerű diagnosztikai és sugárterápiás, valamint sebészeti eszközök beszerzése 
a korszerű betegellátás érdekében. A projekt keretében 10 db műszer beszerzése 
és beüzemelése történt.
A beszerzés bruttó költsége: 412.845.905 Ft.



219

A Debreceni Egyetem 2015. évi gazdálkodásának bemutatása

e. Sportegészségügyi és Rehabilitációs Központ (Debrecen, Nagyerdei 
park 12. sz.) kialakítási munkái:

A felújítási munkákhoz kapcsolódó tervek elkészítésére 2015 augusztusában 
kötöttünk szerződést bruttó 7.366.000 Ft értékben.
A tervek alapján a kivitelezés 2015. december 11-én kezdődött és 2016. feb-
ruár 24-én fejeződött be. A fejlesztés célja sportorvosi ellátás és rehabilitáció 
fejlesztése. A Nagyerdei Stadion keleti oldalán, a lelátó alatti részen került ki-
alakításra a Sportegészségügyi Központ, laborok, vizsgálók, gyógytornatermek 
és kiszolgáló helyiségek létesültek.
A beruházás bruttó költsége: 264.160.000 Ft.
f. Feldolgozó épület teljes körű rekonstrukciója kiviteli tervek elkészíté-

sével együtt a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002.sz. projekt keretében:
A munkák 2015.07.06-án elkezdődtek, befejezés: 2015.10.20. A fejlesztés cél-
ja a gyakorlati képzés magas szintre emelése. A TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 
„Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakítása a 
Debreceni Egyetemen” pályázat keretében, Élelmiszer feldolgozó épület kiala-
kítása, meglévő épület teljes körű felújításával, bővítésével.
A beruházás bruttó költsége: 166.372.372 Ft.
g. KK Sztereotaxiára alkalmas lineáris gyorsító elhelyezését szolgáló bun-

ker és a hozzátartozó helyiségek (vezérlő, raktár, vetkőzők) építészeti és 
szakipari munkálatai:

2015.02.06-án elkezdődtek, befejezés: 2015.06.01. A fejlesztés célja az EU-s 
pályázat támogatásával beszerzett lineáris gyorsító berendezés elhelyezése. En-
nek érdekében az Onkoradiológiai szerkezetkész épületben bunker és a kiszol-
gáló helyiségek szakipari munkái: aljzatbetonozás, padló és oldalfalburkolat 
készítése történt.
 A beruházás bruttó költsége: 108.582.827 Ft.
h. Halbiológiai Oktatólabor bővítése, technológiai és energetikai korsze-

rűsítése: 
A munkaterület átadás 2015.10.09., befejezés: 2015.11.30. A fejlesztés célja a 
korszerű haltenyésztési és növénytermesztési kapcsolt technológia beállítása az 
oktatási struktúrába.
A beruházás bruttó költsége: 148.707.488 Ft.
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i. Rehabilitációs Tanszék gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. 
ütem az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások 
Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat keretében:

A munkaterület átadás 2015.10.09., befejezés: 2015.11.23. A fejlesztés célja a 
DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék infrastruktúrájának 
fejlesztése a betegellátás hatékonyságának növelése. Sor került 54 db gép-mű-
szer és 94 db medikai bútor beszerzésére és beüzemelésére.
A beszerzés bruttó költsége: 72.739.348 Ft.
j. Oktató épület teljes körű rekonstrukciója kiviteli tervek elkészítésével 

együtt a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002.sz. projekt keretében:
A munkák 2015.07.06-án kezdődtek, befejezés: 2015.10.08. A fejlesztés cél-
ja a gyakorlati képzés magas szintre emelése. A TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 
„Innovatív multifunkciós élelmiszeripari gyakorlati képzési hely kialakítása a 
Debreceni Egyetemen” pályázat keretében, Oktatási épület kialakítása, meglé-
vő raktárépület teljes körű felújításával, átalakításával. 
A beruházás bruttó költsége: 66.422.260 Ft.
k. Állam- és Jogtudományi Kar új épületének homlokzat felújítása:
A munkák 2015.07.06-án kezdődtek, befejezés: 2015.09.16. A fejlesztés célja 
az Állam- és Jogtudományi Kar elhelyezése a volt KTK épülettömbben. Az 
épülettömb teljes homlokzatának felújítására került sor. A homlokzati felüle-
tek, a körbefutó párkányok, osztópárkányok, és függőleges sarokdíszek javítása 
mellett az egybefüggő felületeken meglazult vagy sérült vakolatokat is javítani 
kellett. A meglévő vörösréz párkányok és a teljes csatornarendszer átvizsgálása 
és javítása is szükségszerű volt. Az épület körüli meglévő betonjárda javítá-
sa, szükség szerinti cseréjére, a csatlakozó műkőlábazat teljes rendbetétele és a 
homlokzaton található kültéri fafelületek fedőmázolása is a munka részét ké-
pezte. 
A beruházás bruttó költsége: 62.764.435 Ft.
l. TIOP 2.2.6/12-1/B „Integrációs törekvések a debreceni betegellátás-

ban” KK CATO labor kialakítási munkái:
2015.06.15-én kezdődtek, befejezés: 2015.11.20. A fejlesztés célja integráció 
a debreceni betegellátásban, melynek keretében a Klinikai Központban az on-
kológiai ellátás fejlesztés részeként citosztatikum előállító labor kialakítására 
került sor. Padló- és oldalfalburkolat készítése, gipszkarton válaszfalak készíté-
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se, álmennyezet készítés, festés-mázolási munkák, épületgépészeti és épületvil-
lamossági munkák elvégzésére került sor.
A beruházás bruttó költsége: 62.489.232 Ft.
m. A Debreceni Egyetem teniszpályák visszapótlása:
2015.11.10-én kezdődött, befejezés: 2015.11.30. A fejlesztés célja a sport-
tudomány képzési területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök 
mesterszak, sportközgazdász mesterszak elindításához szükséges infrastruktú-
ra kialakítása a TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 projekt keretében, a Debrecen 
Egyetem tér 1. sz. sportcentrum területén. A DESOK új épülete helyén meg-
szűnt teniszpályák visszapótlására került sor a terület Móricz Zsigmond krt. 
felőli oldalán. 
A beruházás bruttó költsége: 55.793.493 Ft.
n. Sporteszközök beszerzése a Sporttudományi Oktatási Központba a 

TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001.sz. projekt keretében:
A munkaterület átadás 2015.11.09., befejezés: 2015.11.30. A fejlesztés célja a 
sporttudomány képzési területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök 
mesterszak, sportközgazdász mesterszak elindításához szükséges infrastruktúra 
kialakítása. A tornászsport oktatását elősegítő sportszerek: párhuzamos korlát, 
alacsony és magas gerenda, talajkarfa, tornabak, földi nyújtó, kápás gomba, 
Stuttgard szőnyeg, csapágyas vödör stb., valamint a szereken gyakorlatokat vég-
zők épségét védő különböző méretű csúszásmentes PVC bevonatú szőnyegek, 
a szivacsgödör kialakításának eszközei, továbbá a kosárlabda, kézilabda és röp-
labda oktatás elengedhetetlen kellékei kerültek beszerzésre. 
A beszerzés költsége: 26.147.065 Ft.
o. KK Rehabilitáció és Fizikális Medicina kiegészítő munkái:
2015.02.02-án kezdődtek, befejezés: 2015.04.20. A fejlesztés célja az ÉAOP 
4.1.2/C-11-2012-0001 projektből nem elszámolható fejlesztések elkészítése. 
Kezelőegységek kiépítése történt az alagsorban, földszinten ergoterápiás gya-
korlóhelyiségek kialakítására, I. emeleti betegosztály komfortosítására, új orvo-
si dolgozók kialakítására került sor.
A beruházás bruttó költsége: 18.961.993 Ft.
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p. Bútorbeszerzés a Sporttudományi Oktatási Központba a TIOP-1.3.1-
14/1-2015-0001.sz. projekt keretében:

A munkaterület átadás 2015.10.20., befejezés: 2015.11.25. A fejlesztés célja a 
sporttudomány képzési területen a sportszervező alapképzési szak, sportmérnök 
mesterszak, sportközgazdász mesterszak elindításához szükséges infrastruktúra 
kialakítása. Az épületben dolgozók mindennapi irodai munkájához szükséges 
íróasztalok a hozzájuk tartozó függesztett konténerrel, irodai forgószékek, nyi-
tott és zárt kivitelű iratrendező szekrények, közösségi tereken asztalok és székek 
kerültek beszerzésre. Továbbá az oktatást elősegítően az öltözőkben padok és 
szekrények kerültek elhelyezésre. 
A beszerzés bruttó költsége: 16.542.258 Ft.

II. Központi fejlesztések
a. Veres Péter Kollégium rekonstrukció I. ütem:
2015.07.15-én kezdődött, 2015.09.15-re elkészült a 4. emeleti lakóegységek 
felújítása beépített bútorokkal, 2-3-4-5-6. emeleti közlekedők, konyhák, be-
járati portál és a lépcső felújítása. Megvalósult a csapadékvíz elvezető strangok 
és 2 db lépcsőház felújítása is. A megvalósult rekonstrukció során a lakóegy-
ségek teljes burkolat-, teljes gépészeti hálózat-, nyílászárók cseréjével, valamint 
az előtérben mosogató és kézmosó beépítése történt a szakkollégium hallgatói 
számára kulturált lakhatási feltételek biztosítása érdekében. 
A beruházás bruttó költsége: 178.224.434 Ft.
b. Ökológiai épület felújítása:
2015.08.03-án elkezdődött, 2015.11.16-ra elkészült az Ökológiai épület fel-
újítása. Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése homlokzati falon, új mű-
anyag nyílászárók elhelyezése régi nyílászárók bontásával, tetőfedési munkák 
elvégzése volt a beruházás tárgya. A rekonstrukció során nagymértékben si-
került javítanunk az épület energetikai hatékonyságát, ezáltal csökkentve az 
üzemeltetési költségeket.
A beruházás bruttó költsége: 67.998.978 Ft.
c. Debreceni Egyetem, Egyetem téri Campusán, 4 csomópontot érintő 

forgalmi rend átalakítása: 
2015.09.03-án elkezdődött, 2015.10.31-re elkészült az új útpályaszerkezet 
építése szegélykővel, aszfalt kopóréteggel ellátva, parkolók kiépítése, sorompós 
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csomópontok létesítése, közlekedési jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati festés 
készítése az Egyetem téri és Nagyerdei Campuson. A két campuson megvaló-
sult beruházásban a közlekedési infrastruktúra javulása következtében a hall-
gatók, oktatók és munkatársak campusok közötti közlekedése könnyebbé vált.
A beruházás bruttó költsége: 57.149.792 Ft.
d. DEAC műfüves pálya és a füves pálya között új lelátó kialakítása: 
2015.10.26-án elkezdődött, 2015.11.15-re elkészült a DEAC műfüves pálya 
és füves pálya közötti új lelátó terv szerinti kialakítása. A megvalósult fejlesztés 
során a régi használhatatlan, balesetveszélyes lelátó helyett elkészült lelátó két 
pályát kiszolgálva biztosít kulturált szurkolási lehetőséget.
A beruházás bruttó költsége: 52.016.025 Ft.
e. Nagyerdei Campus „B” jelű transzformátor állomás transzformátor 

csere:
2015.10.05-én elkezdődött, 2015.12.14-re elkészült a 10 kV-s és 0,4 kV-os 
kapcsoló berendezések cseréje, valamint a transzformátor cseréje. A korszerűsí-
tés mellett jelentősen növeltük a kapacitást és az üzembiztonságot, figyelembe 
véve a terület későbbi fejlesztési igényeit. 
A beruházás bruttó költsége: 43.170.470 Ft.
f. Böszörményi úti Campus - Térvilágítás rekonstrukciója: 
2015.08.15-én elkezdődött, 2015.10.15-re befejeződött az új térvilágítási ká-
bel, új világítótest oszlopok és lámpatestek beépítése, felszerelése a Böszörmé-
nyi út és a Károli G. út közötti egyetemi belső út mentén. A megvalósult térvi-
lágítási fejlesztés segít a gyalogosok által is használt út, terület közlekedésének 
biztonságosabbá tételében sötétedést követően, valamint fokozza a vagyonvé-
delmet.
A beruházás bruttó költsége: 21.467.912 Ft.
g. Szemklinika alagsor vizesblokkok, raktárak, oldalsó közlekedők felújí-

tása:
2015.03.26-án elkezdődött, 2015.07.27-re elkészült a raktárak és az oldalsó 
közlekedők oldalfal burkolási, festés-mázolási munkái, álmennyezet készítési 
munkái, nyílászárók felújítási munkái.
A beruházás bruttó költsége: 18.900.000 Ft.
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h. Főépület IV. emeleti vizesblokk felújítási munkái:
A vizesblokkok felújítására vonatkozó kivitelei tervek 2015 júniusában meg-
rendelésre kerültek bruttó 3.492.500 Ft értékben.
Kezdés 2015.11.25., befejezés 2016.03.31. A DE Főépületének nagy forgalmú 
vizesblokkjai műszaki és esztétikai állapota indokolttá teszi a felújítást. A felújí-
tást több ütemben valósítjuk meg. Első ütemben a IV. emeleti női és férfi vizes-
blokk felújítási munkái készültek el terv szerinti kialakítással. A megvalósítással 
az épülethez méltó színvonalú vizesblokkok kerültek kialakításra.
A beruházás bruttó költsége: 16.226.354 Ft.
i. Kassai úti campus volt ÁJK épület felújítási munkái:
2015.03.09-én elkezdődött, 2015.03.31-re készült el a Kancellári II-es épü-
letet érintő beruházás. A rekonstrukció során az épület teljes festése, vakolat-
javítási, burkolatjavítási, nyílászáró javítási munkák kerültek kivitelezésre. A 
rekonstrukció elvégzésével a Kancellária dolgozói számára biztosítottak a meg-
felelő munkavégzési körülmények.
A beruházás bruttó költsége: 16.135.728 Ft.
j. Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégi-

uma Főépület körüli kerítés felújítási munkái:
2015.12.18-án elkezdődött és 2016.05.28-án fejeződik be a kerítés felújítá-
sa. Sávalap készítés, kerítéstartó oszlop felszerelés, festés-mázolások, fonatos 
hálók felszerelése, szögesdrót felszerelése, betonlábazat készítés szerepel a re-
konstrukciós programban. A régi balesetveszélyes, elkorrodált kerítés helyett 
biztonságos, a vagyonvédelmet is szem előtt tartó beruházás van folyamatban. 
A beruházás bruttó költsége: 15.408.584 Ft.
k. KLK I- II- Kollégiumot összekötő nyaktag átalakítása: 
2015.08.08-án elkezdődött, 2015.11.05-re elkészült a földszinti lépcsőkar 
bontása, új lépcsőkar építése, tűz gátló nyílászárók elhelyezése, festés-mázolási 
munkák. A megvalósult fejlesztéssel a kollégiumi közlekedés zavarása nélkül 
működhet a Szolgáltatási Igazgatóság.
A beruházás bruttó költsége: 14.999.875 Ft.
l. Hajdúböszörményi Gyakorló Óvodájának játszó udvar kialakítási 

munkái:
A 2015.04.08-án elkezdődött, 2015.07.20-án elkészült beruházás tartalma: az 
elavult, nem megfelelő állagú játszótér burkolatának készítése gumi lapburko-
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latból, 9 db játszótéri eszköz elhelyezése, párakapu, zuhanyzó eszközök telepí-
tése, tárgyi eszközt biztosítva a korszerű óvodai oktatáshoz.
A beruházás költsége: 14.945.251 Ft.
m. Kassai úti campus, volt ÁJK épület klimatizálási munkái:
A 2015.05.02-én elkezdődött, 2015.08.10-re elkészült beruházásban 1 db 
MRV kültéri és 29 db beltéri egység beépítése szerepelt a hozzá tartozó tech-
nológiai rézcső szereléssel, beüzemeléssel kompletten. A beruházással korszerű 
munkavégzési feltételeket biztosítunk a Kancellária II.–es épületben dolgozó 
munkatársaknak.
A beruházás bruttó költsége: 14.893.507 Ft.
n. Egyetem téri Campus Hőközpont homlokzat felújítási munkái: 
2015.09.10-én elkezdődött, 2015.12.09-re valósult meg az épületben a mű-
anyag üvegfalak elhelyezése a régi nyílászárók bontásával, Dryvit vakolat ké-
szítése betonpilléreken, homlokzatfestési munkák. A műszakilag indokolt, 
megvalósult fejlesztéssel az épület illeszkedik a DESOK, AGÓRA épületekkel 
jelzett új környezeti struktúrába.
A beruházás bruttó költsége: 14.361.544 Ft.
o. Víztorony vízterének belső felújítási munkái:
2015.05.07-én elkezdődött, 2015.05.07-re elkészült a Nagyerdei Víztorony 
vízterének belső felújítási munkája (állványozás, felülettisztítás, felületkezelés 
speciális festékkel). A beruházás megvalósításával a Nagyerdei Campus tartalék 
vízellátását és állandó nyomástartását biztosító víztorony állagmegóvási mun-
kái készültek el.
A beruházás bruttó költsége: 10.358.102 Ft.
p. Egyetem téri Főépület magas tető külső és belső, bádogos szerkezetek és 

tetőfedő szervizelési munkái:
2015.09.07-én elkezdődött, 2015.11.06-ra elkészültek a tetőfelújítási munká-
latok. A Főépület állagmegóvása érdekében elengedhetetlenül fontos, elavult, 
megrongálódott tetőrészek, bádogos szerkezetek javítása, pótlása. Elsődlegesen 
a beázások megszüntetése, valamint a balesetveszély elhárítása volt a legfőbb 
szempont.
A beruházás bruttó költsége: 9.921.258 Ft.
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q. Debreceni Lovas Akadémia (Debrecen, Kartács u.) tervezési, engedé-
lyeztetési munkái:

2016.01.06-ra elkészültek a Fedeles Lovarda, valamint az egyéb építmények 
engedélyes és kiviteli tervei. Mind az emberek és mind az állatok tartózkodásra 
szolgáló épületek helyiségei sok évtizedes használat alatt elavultak, elöregedtek. 
A mai igényeket sem funkcionálisan, sem megjelenésben nem elégítik ki, kor-
szerűtlenek az épületgépészeti, épület-elektromos rendszerek, berendezések. A 
tervek alapján a kivitelezési munkákat 2016-ban tervezzük elvégezni.
A tervezés bruttó költsége: 5.715.000 Ft.
r. Egyetem téri Főépület IX. tanterem konferencia teremmé történő alakí-

tásának tervezési munkái:
2016.02.23-ra elkészültek a konferencia terem kiviteli tervei. Az átalakításhoz 
szükséges kivitelei tervek tartalmazzák a szakági tervfejezeteket (felmérési, épí-
tészeti, belső építészeti felújítási - átalakítási, épületgépészeti, erős-és gyenge-
áramú terveket). A tervek alapján a kivitelezési munkákat 2016-ban tervezzük 
elvégezni.
A tervezés bruttó költsége: 1.450.000 Ft.
s. Nagyerdei Menza (Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) felújításához szüksé-

ges tervezési munkái:
2016.01.08-ra elkészült a Menza épület komplett kiviteli terve. A menza épület 
felújításához, korszerűsítéséhez szükséges kivitelei tervek tartalmazzák a szakági 
tervfejezeteket (felmérési, építészeti, belső építészeti felújítási - átalakítási, épü-
letgépészeti, erős-és gyengeáramú terveket).
A tervezés bruttó költsége: 6.482.080 Ft.
t. Műszaki Kar „B” épület parkolók kialakításának tervezési munkái:
2016.04.08-ra elkészült a MK parkolók kiviteli terve. A parkolók kialakításá-
hoz szükséges kivitelei tervek tartalmazzák a szakági tervfejezeteket (felmérési, 
úttervezési, növénytelepítési terveket).
A tervezés bruttó költsége: 165.100 Ft.
u. DEAC pálya területfejlesztéseihez kapcsolódó tervezési munkák:
2015.11.19-re elkészültek a DEAC pályán tervezett fejlesztésekhez szükséges 
kivitelei tervek. A fejlesztési program tartalmazza az új vizesblokk engedélye-
zési és kiviteli terveit, a füves és műfüves pálya közötti új lelátó kialakításá-
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nak kiviteli terveit, a Kémiai épület és a Sporttudományi Központ közötti új 
járdaszakasz kialakítási terveit, valamint a Móricz Zsigmond körút felőli új 
teniszpályák strandfoci, lábtengó pálya, valamint füves pálya melletti szervizút 
kiviteli terveit.
A tervezés bruttó költsége: 3.625.850 Ft.
v. Spottudományi Központ előtt elhelyezendő Buzánszky Jenőt ábrázoló 

szobor:
A Sporttudományi Oktatóközpont előtt kapott helyet a Nemzet Sportolóját, 
Buzánszky Jenőt ábrázoló egészalakos bronzszobor, mely süttői mészkő poszta-
mensen mutatja be az Aranycsapat hátvédjét. Juha Rihárd alkotását a 49-sze-
res magyar válogatott labdarúgó tiszteletére állította és finanszírozta bruttó 
9.842.500 Ft saját forrásból a Debreceni Egyetem. A szobor avatására 2015. 
november 26-án került sor.

III. Kari fejlesztések
a. Böszörményi úti Campus Fényház és GTK Táj- és Vidékfejlesztési Köz-

pont (Q épület) homlokzat hőszigetelési munkái:
2016.01.11-i kezdéssel és 2016.03.11-i átadással valósult meg a DE Böszörmé-
nyi úti Campus Fényház és GTK Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Q épület) 
homlokzat hőszigetelési munkái 12 cm vastag polisztirol anyaggal. Az épület 
nyílászáróinak vasalat cseréje, a „D” épület és Főépület irodáiban reluxa felsze-
relése készül el. A Fényház épület mellett járda térkövezési munkái elkészültek. 
A megvalósult rekonstrukcióval nagymértékben sikerült javítanunk az épület 
energetikai hatékonyságát, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket.
A beruházás bruttó költsége: 145.309.918 Ft.
b. Kémia épület E204-208-as laborok összenyitása, új laboratórium ki-

alakítása:
2015.12.14-én elkezdődött, 2016.01.28-án befejeződött a DE Egyetem téri 
Campus Kémia épület E204-208-as laborok felújítása. A rekonstrukció során 
az E204-208-as laborok összenyitása, új laboratórium kialakítása történt meg. 
Az átalakítás a színvonalas, gyakorlati képzés megvalósítását szolgálja.
A beruházás bruttó költsége: 20.340.131 Ft.
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c. Böszörményi úti Campus TVK épület felújítási munkái:
A 2015.07.15-én elkezdődött, 2015.09.15-én befejeződött munka tartalma: 
parketta csiszolása, lakkozása (252 m2), falfestés, felület előkészítés (2966 m2).
A beruházás bruttó költsége:18.826.960 Ft.
d. Tetemtároló rendszer kialakítási munkái:
2014.11.14-én elkezdődött, 2015.03.16-án elkészült a DE ÁOK Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet hűtött raktár helyiségében beépített, függesz-
tett pályás tetemtároló rendszer kialakítása. A tetemtároló rendszer egy ponton 
rögzített függőleges tetemtartó állványokkal van ellátva. A konvejor pályát lá-
bon álló tartószerkezet tartja, tűzihorganyzott acél kivitelben készült. A meg-
valósult beruházás a tetemek korszerű, átlátható tárolását hívatott biztosítani.
A beruházás bruttó költsége: 18.784.570 Ft.
e. Böszörményi úti Campus Főépület II. emeleti felújítási munkái a 2. 

emeleten:
A 2015.07.08-án elkezdődött és 2015.09.15-én átadásra került beruházásban 
a meglévő egyesített szárnyú ablakok bontása, helyette 3 rétegű műanyag ab-
lakok beépítése, parketta tömítése, csiszolása, diszperzites festés falon, meny-
nyezeten szerepelt. A rekonstrukció elvégzésével az ott dolgozók számára váltak 
biztosítottá a megfelelő munkavégzési körülmények.
A beruházás bruttó költsége: 18.728.882 Ft.
f. Böszörményi úti Campus „D” épület felújítási munkái:
A 2015.07.15-én elkezdődött, 2015.09.30-án elkészült rekonstrukcióban 54 
db fokozott légzárású, műanyag ablak 3 réteg beépítése, lépcsőházi nyílászárók 
cseréje hőhídmentes 3 rétegű fém nyílászárókra, diszperzites festés 453 m2-
en.  A beruházás megvalósításával az ott dolgozók számára váltak biztosítottá a 
megfelelő munkavégzési körülmények, valamint sikerült javítanunk az épület 
energetikai hatékonyságát, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket.
A beruházás bruttó költsége:17.675.183 Ft.
g. TEOKJ épületben mérőlabor és számítógépes oktatóterem kialakítási 

és Inkubátorház festési munkái:
Munkaterület átadás időpontja 2015.07.15., befejezés 2015.09.20. A fejlesztés 
célja az oktatás körülményeinek javítása, infrastruktúrájának kialakítása.  A 
TEOKJ épület második emeletén lévő nyolc tanterem felújítási munkái a fo-
lyosó tisztasági festése és a termek között található vizesblokk javítási és helyre-



229

A Debreceni Egyetem 2015. évi gazdálkodásának bemutatása

állítási munkái volt a kivitelezés feladata. Az Inkubátorházban az emeleti részen 
lévő irodák festési munkáinak elvégzésére került sor. 
A beruházás bruttó költsége: 16.666.694 Ft.
h. Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium „D” épület tantermeiben 1350 

m2 PVC burkolat cseréjére, valamint az Igazgatási épület mellett, 40 
állásos kerékpártároló kialakítása:

Munkaterület átadás időpontja 2015.07.13., befejezés 2015.09.01. A fejlesztés 
célja az oktatás körülményeinek javítása. A KLGyG „D” épület tantermeiben 
1350 m2 PVC burkolat cseréjére, valamint az Igazgatási épület mellett, 40 
állásos kerékpártároló kialakítására került sor. 
A beruházás bruttó költsége: 14.943.751 Ft.
i. Böszörményi úti Campus „L” épületében Növénygenetikai Labor kiala-

kítási munkái:
Munkaterület átadás időpontja 2015.10.18., befejezés 2016.01.18. A fejlesztés 
célja a MÉK oktatási infrastruktúra bővítése. A Növénygenetikai labor kiala-
kítási munkái a Kazánház bővítmény 2. emeletén történtek (Válaszfal bontása, 
Padlóburkolat bontása, Fal-, pillér- és oszlopburkolat bontása, PVC burkolás, 
beépített szekrények és asztalok elhelyezése, festés).
A beruházás bruttó költsége: 13.193.522 Ft.
j. Böszörményi úti Campus Fényház felújítási munkái:
Munkaterület átadás időpontja 2015.07.13., befejezés 2015.09.15. A fejlesztés 
célja a GTK oktatási infrastruktúrájának bővítése. A Fényház épület földszinti 
helyiségek, aula festésére, laminált parketta felszedésére, újrarakására került sor. 
A beruházás bruttó költsége: 12.171.839 Ft.
k. Agrártudományi Központ Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet 

Látóképi Telepén szociális épület zuhanyzó, öltöző felújítási munkái:
Munkaterület átadás időpontja 2015.10.09., befejezés 2015.12.15. A fejlesztés 
célja az ATK Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet Látóképi Telepén a 
működés feltételeinek biztosítása. A Látóképi Telepen szociális épület zuhany-
zóinak, öltözőinek teljes felújítása történt (új burkolat, festés, gépészet). 
A beruházás bruttó költsége: 10.243.837 Ft. 
l. Böszörményi úti Campus Fényház I. emeleti irodák kialakítási munkái:
Munkaterület átadás időpontja 2015.01.20., befejezés 2015.02.23. A fejlesz-
tés célja a GTK oktatási infrastruktúrájának bővítése. A Fényház épület első 
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emeleti meglévő vendégszobák átalakítása történt irodákká, a folyosó szélén 
vizesblokk kialakítással. 
A beruházás bruttó költsége: 10.157.987 Ft.
m. Klinikai Központ Fogorvostudományi Kar épületének bővítése és át-

alakítása:
Az épület alagsorában jelenleg működő oktató (Fantom labor) és fogtechnikai 
laboratórium bővítéséhez kapcsolódó tervek elkészítésére került 2015. szep-
tember 1-jén megkötésre a tervezési szerződés bruttó 9.525.000 Ft értékben. 
Az építési engedély megléte esetén és a tervek alapján 2016-ban tervezzük a 
beruházás megvalósítását.
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Jogi Igazgatóság

A Kancellária Jogi Igazgatósága a kancellári rendszer bevezetésével egyidejűleg, 
2015. február 6. napjától kezdte meg működését. A Jogi Igazgatósághoz kez-
detben kettő, majd 2015. június 26-tól három osztály tartozik: Jogi Osztály, 
Közbeszerzési Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály. 
Az igazgatóság a 2014. január 1-jei integrációt, majd a kancellári rendszer be-
vezetését követően számos hatáskörébe tartozó folyamatot konszolidált és mo-
dernizált.
A Jogi Osztály véleményezi és készíti a Debreceni Egyetem valamennyi gaz-
dasági kihatású szerződését, megállapodását (kivéve ez alól a bérjellegű kifi-
zetéseket eredményező jogviszonyokat). Ezt elősegítendő és támogatandó, az 
SAP Központtal közösen kifejlesztésre és bevezetésre került az elektronikus 
szerződéskezdeményező- és nyilvántartó rendszer, melynek eredményeképpen 
- az államháztartási jogszabályoknak eleget téve - egy adott kötelezettségvállalás 
nyomon követhető mechanizmusban történik, egyetemi szinten egységesített 
elvek mentén. 2015-ben a Jogi Osztály által készített szerződések száma több, 
mint 7300, 2016. január 1. és 2016. június 30. között 2280 volt. A megkötött 
szerződések az igazgatóságon digitalizálásra kerülnek, azok aláíratási folyamata 
ellenőrzött keretek között zajlik. A szerződéskészítésen kívül az osztály ellátja 
továbbá a jogi állásfoglalások, illetve az egyéb, jogi dokumentumok kidolgozá-
sát, a pályázatok jogi gondozását, a 28 egyetemi részesedésű gazdasági társaság 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos ügyvitelt, továbbá a Kancellária Ügy-
rendben megfogalmazott további feladatköröket.
A Közbeszerzési Osztály a 2015-ös évben 143 db közbeszerzési eljárást foly-
tatott le 8.993.885 eFt értékben. Az eljárások száma rendkívüli erőforrás-rá-
fordítást igényelt, tekintettel az európai uniós programozási ciklus vége okán 
felmerülő a 2015. évi pályázati záróidőszakra. 2015. november 1-jétől új 
közbeszerzési törvény lépett hatályba, az eddigitől még szigorúbb ellenőrzé-
si mechanizmusokkal, az eddigi rendelkezésektől adott esetben kardinálisan 
eltérő szabályrendszerrel. Ehhez alkalmazkodni és az egyetemi folyamatokat 
illeszteni, szintén kiemelt prioritású és nehézségű feladatkör volt. Az egyetemi 
tenderkezdeményező folyamat 2014-ben történt kidolgozása ugyanakkor lehe-
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tővé tette, hogy a közbeszerzési eljárások az egyetemen egységes szempontok 
szerint, szabályozott mederben folyhassanak. A Közbeszerzési Osztály 2016. 
évi egyik legnagyobb feladata a korábbi egészségügyi fogyóanyagok beszerzé-
si- és logisztikai feladatait ellátó szolgáltatási szerződés megszűnését követő új 
rendszer kidolgozása. Ennek keretében a Klinikai Központ valamennyi eszköz- 
és fogyóanyag-igényét az új Kbt. szemléletéhez illeszkedő szempontrendszerrel 
kellett átgondolni, azokat tenderekre bontani, és a hatályos szabályoknak meg-
felelő eljárások keretében pályáztatásra kiírni.
A Vagyongazdálkodási Osztály Jogi Igazgatóságon belüli létrehozását az osz-
tályhoz kapcsolódó feladatok jellege indokolta. Az egyetemnek a 300 szer-
ződést meghaladó tartós vagyonhasznosítási jogviszonya, 103 milliárd forint 
összértékű vagyonkatasztere, speciális szempontok szerint előírt vagyongazdál-
kodási terv elkészítési kötelezettsége és számos egyéb, vagyont érintő feladata 
van. Ezek egységes, egy szervezeti egységen belüli ügyintézése az állami va-
gyonra irányadó hatályos jogszabályok szerteágazó és bonyolult jellege miatt 
indokoltnak mutatkozott. Az osztály felülvizsgálta és egységesítette a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az EMMI felé teljesítendő vagyongazdálkodási 
adatszolgáltatások körét. A vagyonhasznosításra egységes egyetemi elveket fo-
galmazott meg, melyek alapján a korábbi munkafolyamatokat újraszervezte, 
illetve újakat dolgozott ki, különösen a bérleti szerződések kezelése, illetve az 
MNV Zrt. elvárásai szerinti adatszolgáltatások terén.



233

HR Igazgatóság

HR Igazgatóság

A Kancellária HR Igazgatóság szervezeti egységei a Tikárság, a Humán Gaz-
dálkodási Főosztály, a Munkaügyi Osztály, a Bérügyi- és rendszerfejlesztési 
Osztály, a Munkajogi Osztály és HR Kontrolling Osztály és Humánpolitikai 
Osztály.

A HR Igazgatóság főbb feladatai:
•	 A közalkalmazotti, további közalkalmazotti jogviszony létesítésével, mó-

dosításával, meghosszabbításával, megszűnésével, megszüntetésével, a 
hallgatói munkaszerződésekkel, a megbízási szerződésekkel és tanulmányi 
szerződésekkel, fizetés nélküli szabadságokkal kapcsolatos ügyintézés, a ki-
nevezések, módosítások, szerződések, határozatok elkészítése.

•	 A JDolber humánügyviteli rendszerben a HR adatok rögzítése, a változások 
naprakész nyilvántartása.

•	 Adózással, nyugdíjazással, a munkaviszonyon kívüliek ügyintézésével kap-
csolatos feladatok ellátása.

•	 A dolgozók részére juttatott Erzsébet-utalvánnyal, valamint az önkéntes 
nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagsággal és munkáltatói támogatással 
kapcsolatos feladatok ellátása.

•	 A Magyar Államkincstár KIRA illetmény-számfejtési rendszerében a havi 
munkabérek számfejtéséhez szükséges adatok rögzítése, a nem rendszeres 
juttatások számfejtése.

•	 A havi munkabérek utalása. 
•	 A KIRA rendszerből a számfejtett adatok havi rendszerességgel történő be-

töltése a JDolber humánügyviteli rendszerbe és bérfeladás készítése az SAP 
rendszerbe.

•	 Az egyetem létszám és személyi juttatás tervezésében való részvétel.
•	 A létszám és személyi juttatás előirányzatának felügyelete, változásainak, 

felhasználásának nyilvántartása, a kapcsolódó adatszolgáltatások, adat-
egyeztetések elkészítése.
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•	 A költségvetéshez és a beszámoló jelentések elkészítéséhez a létszámmal és a 
személyi juttatásokkal kapcsolatos adatok szolgáltatása.

•	 Munkáltatói igazolások kiadása a dolgozók részére.
•	 Külső-belső adatszolgáltatások, statisztikák, jelentések elkészítése.
•	 A HR Igazgatóság tevékenységét érintő belső szabályzatok előkészítésében, 

a meglévők korszerűsítésében való részvétel.
•	 Együttműködés az egyetem szervezeti egységeivel.
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Közgazdasági Igazgatóság

A Közgazdasági Igazgatóság a Kancellária Ügyrendjében leírtaknak megfelelő-
en végzi munkáját. 
A 2015. július 1. - 2016. június 30. közötti időszakban a Közgazdasági Igazga-
tóság főbb tevékenységei az alábbiak voltak:
•	 2015. évi számszaki és szöveges államháztartási beszámoló, az ahhoz kap-

csolódó mellékleteknek elkészítése, és a 2015. évi belső beszámoló összeállí-
tása. Negyedévente mérlegjelentés készítési kötelezettség teljesítése. 

•	 2016. évi elemi és belső költségvetés elkészítése. A 2016. évi belső költség-
vetés továbbra is két lépcsőben készült: első lépésben elkészült a központi 
kiadásokat (központi szervezetek, feladatok, fejlesztések és üzemeltetés), 
valamint a karok, iskolák, egyéb egységek keretszámait tartalmazó költség-
vetési javaslat, majd második lépcsőben ezeket figyelembe véve készültek el 
a további részletező belső költségvetések.

•	 Folyamatos a kincstári előirányzatok kezelése, a tervezési egységek előirány-
zat-felhasználásának figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedés a Gaz-
dálkodási Szabályzat szerint, a saját hatáskörű előirányzatok benyújtása a 
Kincstár felé, az évközi előirányzat-módosítások nyilvántartása.

•	 Folyamatos a keretek felhasználásának figyelése és elemzése. A pénzügyi 
központok – kivéve pályázatok – előirányzat-kezelése, keretátadás-átvételek 
könyvelése az egyetemi üzletágra vonatkozóan. Az egyetemi üzletágra vo-
natkozóan szerződéskezdeményezők, valamint közbeszerzési eljárások elő-
zetes fedezetvizsgálata, előzetes kötelezettségvállalás rögzítése az SAP KVM 
moduljában.

•	 Folyamatos az egyetem számviteli rendjének karbantartása. A közpon-
ti törzsadatbázis koordinálása, kezelése. Felső szintű törzsadatok nyitása. 
Számviteli utasítások, útmutatók készítése a felmerülő új gazdasági esemé-
nyek, illetve a jogszabályváltozások esetében. A főkönyvi könyvelés rend-
szerszerű ellenőrzése, a hibák feltárása, javíttatása.
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•	 Folyamatos az egyetem pénzügyi feladatainak ellátása, likviditásának biz-
tosítása. Az egyetem számláin megjelenő forgalom teljes körű feldolgozása. 
Pénztár működtetése. Jogszabályok által előírt analitikus nyilvántartások 
vezetése, folyamatos egyeztetése.

•	 Folyamatos a hallgatói gyűjtőszámla kezelése. Hallgatói be- és kifizetések 
kezelése, egyeztetése, adatok SAP-ba való betöltése a Neptun rendszerből.

•	 Kapcsolattartás a szállítókkal, vevőkkel. A lejárt vevői követelések nyomon 
követése, fizetési felszólítások kiküldése, peresítési eljárás kezdeményezése, 
behajthatatlan követelések számviteli elszámolása.

•	 Havonta kincstári jelentés készítése. Kincstári jelentés teljesítési adatainak 
havonkénti egyeztetése a főkönyvi nyilvántartással, eltérés esetén egyeztetés 
a Kincstárral. ERA kódok jogszabály által előírt módosításainak rendezésé-
nek kezdeményezése, egyeztetése. 

•	 Adó- és járulékbevallások, önellenőrzések elkészítése. ÁFA, SZJA és egyéb 
államháztartással szembeni kötelezettségek pénzügyi rendezése. A Debre-
ceni Egyetem NAV folyószámla kivonatának havi egyeztetése. Nemleges 
adóigazolások megkérése NAV-tól, DMJV Önkormányzattól.

•	 A 2015. évi leltározási tevékenységről éves beszámoló készítése. 2016. évi 
leltározási ütemterv összeállítása. Folyamatos a leltározási, ellenőrzési és se-
lejtezési feladok ellátása. 

•	 2015. évi kiemelt és kutatóegyetemi támogatás pénzügyi beszámolójának 
elkészítése. A 2016. évi kiemelt és kutatóegyetemi támogatás szerződései-
nek megkötéséhez szükséges adatlapok, nyilatkozatok elkészítése.

•	 NAV-tól, egyéb hatóságoktól, ellenőrző szervektől érkező adatbekérések el-
készítése.

•	 Közgazdasági Igazgatósághoz rendelt rendszeres (pl. tartozásállomány, lik-
viditási terv, várható kiadások és bevételek alakulása, kancellári beszámoló 
egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás stb.) és eseti adatszolgáltatások 
összeállítása, elkészítése. 

•	 A vezetés igényeinek megfelelő ad-hoc kimutatások, döntés-előkészítő 
anyagok készítése.

•	 A Közgazdasági Igazgatósághoz rendelt szabályzatok módosításának kezde-
ményezése.
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SAP Kompetencia Központ

•	 Az SAP Kompetencia Központ az elmúlt egy évben költségcsökkentést és 
szolgáltatási színvonal növelést hajtott végre, valamint kiemelt figyelmet 
fordított a hozzá tartozó IT rendszerek biztonságára. 

•	 A központ az SAP gazdaságinformatikai rendszerrel kapcsolatban üzemel-
tetési és fejlesztési feladatokat vett át a külső SAP szolgáltatótól, aminek 
eredményeként jelentős díjcsökkentést valósított meg, továbbá az átvett fel-
adatokat kisebb átfutási idővel végzi. 

•	 Egyetemi igények alapján, valamint jogszabályváltozásból kifolyólag folya-
matosan újabb fejlesztésekkel, funkciókkal egészítette ki a központ az SAP 
rendszert a külső SAP szolgáltatóval közösen (pl. adóhatósági ellenőrzési 
adatszolgáltatás). 

•	 Az SAP Kompetencia Központ az elektronikus ügyintézés területén újabb 
webes rendszereket hozott létre (pl. Utazásszervezés), valamint továbbfej-
lesztette a meglévőket (pl. Vállalkozói szerződések). 

•	 A központ 2015 augusztusában megszerezte a Customer Center of Expertise 
Primary Certification nemzetközi SAP minősítést. 

•	 2016 tavaszán megindult az egyetemi dolgozók szervezett SAP képzése, 
amely keretében már a képzési időszak elején meghirdetésre került az összes 
SAP oktatás annak érdekében, hogy a részvétel tervezető, munkarendbe 
illeszthető legyen. 
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VIR Központ

A 2015/2016-os tanévben a VIR Központ amellett, hogy ellátta a működési 
rendben meghatározott általános feladatait, több kiemelt jelentőségű projekt-
ben vett részt, irányította és koordinálta azokat.
Az elmúlt tanévben a VIR Központ TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-
0013 azonosító számú pályázat  két alprojektjében végzett szakmai munkát: 
a DE Vezetői Információs Rendszere (VIR) továbbfejlesztését és Infrastruk-
túra-menedzsment Rendszer (IMRA) bevezetését megcélzó projektekben. A 
VIR projekt esetében a gazdálkodáshoz, a pályázati tevékenységhez, a diplo-
más-pályakövetéshez, a humán-erőforráshoz és a hallgatókhoz kapcsolódó ve-
zetői riportok kialakításán túl új területként, a kutatási tevékenység is beépült 
a vezetői adatszolgáltatásba. Az IMRA alprojektben egy olyan új informatikai 
alkalmazás bevezetésére került sor, mely tartalmazza az intézmény összes te-
lephelyére, épületeire, helyiségeire vonatkozó alap- és kiegészítő adatokat, és 
amely rendszer interfészen keresztül képes kommunikálni más rendszerekkel. 
Ezek a projektek 2015 nyarán zárultak le, a helyszíni ellenőrzéseken az elvég-
zett munkát mind szakmailag, mind pénzügyileg rendben találták az ellenőrök. 
Mindkét alprojekthez kapcsolódott egy-egy az EMMI által definiált adatszol-
gáltatás, melyre a VIR Központ felkészítette rendszereit: a Bevétel-kiadás riport 
(EVSZA), melynek leprogramozása az SAP-BW adattárházban történt, illetve 
a kapacitás-kihasználtság riport, mely az újonnan kialakított IMRA rendszer-
ben riportolható.
2015 augusztusában a VIR Központ és munkatársai a Rektori Hivatal mun-
katársaival közösen a „MinDEn a számok tükrében” népszerűsítő kiadvány 
előkészítésén dolgoztak. A kiadvány célja főként számokon, diagramokon ke-
resztül bemutatni az egyetemet, mely felöleli az oktatás, kutatás, nemzetközi 
kapcsolatok, pénzügy, betegellátás, agrár témaköröket, és amelyekhez a VIR 
Központ gyűjti be az adatokat és készíti el a számok könnyebb értelmezését 
segítő vizuális megjelenítés ábráit. A kiadvány idén harmadszor fog megjelen-
ni, sikerét bizonyítja, hogy évről-évre egyre nagyobb példányszámban kerül 
kiadásra magyar és angol nyelven.
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2015 őszén a központ feladatul kapta a Debreceni Egyetem 2016-2020 idő-
szakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervének elkészítését, az ehhez kapcso-
lódó feladatok koordinálását. A Fenntartó által megszabott szoros határidők 
ellenére mind a helyzetértékelés, mind a stratégiai irányvonalak és mutató-
számok (vállalt indikátorok) vonatkozásában a megadott határidőre elkészült 
egy előzetes munkaanyag, melyek az oktatás, kutatás és a harmadik missziós 
tevékenység témaköreit foglalták össze. Megvalósult az EMMI által kért fej-
lesztési igények egyetemi szintű összegyűjtése, szintetizálása, egységesítése is. 
Az Intézményfejlesztési Terv (IFT) a 2 kötelező minisztériumi és 14 intézmé-
nyi melléklettel együtt tartalmazza az egyetem következő stratégiai időszakra 
vonatkozó céljait és a célok megvalósulását monitorozó indikátorokat, melyek 
folyamatos követésére a DE-en működő vezetői információs rendszer eszközül 
szolgál a jövőben.  AZ IFT jóváhagyása 2016. második negyedévében megtör-
tént. 
2016. első negyedévében a VIR Központ munkatársai becsatlakoztak az új DE 
weblap kialakításába, jelenleg is azon dolgoznak. A weblap design, a menüszer-
kezet, a tartalmak kialakításán túl a VIR Központ részt vállalt új alkalmazások 
(egyetemi tárak, interaktív organogram stb.) koncepciójának elkészítésében, a 
fejlesztett funkciók adatbázisainak összeállításában is. Az adatszintetizálás egyik 
nagy hozadékának tekinthető az az adattisztítási munka, mely a portálhoz kap-
csolódó egyetemi alkalmazásokat, rendszereket (telefonkönyv, jDolber, PNYR) 
érintette, ebben a munkában a forrásrendszerekkel dolgozó munkatársak vet-
tek részt. A tervek szerint az új portál 2016. szeptember elején indul, adatbázis 
alapon működik, a jelenleginél sokkal modernebb, új funkciókkal rendelkező, 
felhasználóbarát weblap lesz, mely naprakészségét a portálfunkciókhoz kapcso-
lódó folyamatszabályozások kívánják biztosítani. 
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Szolgáltatási Igazgatóság

A Szolgáltatási Igazgatóság feladata az egyetem épített infrastruktúrájának az 
üzemeltetése, fenntartása, fejlesztésének előkészítése, illetve a fejlesztések meg-
valósítása, a campusok területeinek rendben tartása, a működéshez szükséges 
szolgáltatások biztosítása, az egyetem eszköz és anyag szükségletének a beszer-
zése, valamint a munka-, tűz-, környezetvédelmi feladatainak ellátása. A Szol-
gáltatási Igazgatóság az egyetem működésének feltételeit fenti körben biztosí-
totta, a működés ezeken a területeken zavartalan volt.

Az egyetem életében jelentős szerepet játszó fejlesztések közül bemutatjuk a 40 
millió forint feletti beruházásokat:

TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 SPORTTUDOMÁNYI OKTATÓKÖZ-
PONT LÉTESÍTÉSE A DEBRECENI EGYETEMEN
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A sporttudományi oktatás és kutatás mellett az egyetemi verseny- 
és szabadidő sport kiszolgálását biztosító épület. A létesítményben egy 1166 
m2-es játéktér, egy 679 m2-es szertorna és torna edzőterem, egy kisebb edzőte-
rem, továbbá az ezeket kiszolgáló helyiségek (tanári szobák, öltözők, mosdók, 
orvosi szoba, kisebb termek, raktárak) és közlekedők valósulnak meg összesen 
4200 m2 hasznos területen.

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A Nagyerdei Campus Klinikai Központ területén a régi I. sz. Se-
bészeti Klinika műemlék épületének részleges felújítására, átalakítására került 
sor 2008 m2-en. A kivitelezés során az Orvosi Rehabilitáció és fizikális Medici-
na Tanszék helyiségeinek kialakítása történt, új burkolatokkal, nyílászárókkal, 
felületképzésekkel, erős- és gyengeáramú, valamint épületgépészeti szereléssel 
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kompletten. A pincében hidroterápiás kezelőblokk, a földszinten ambuláns 
ellátó hely és ergoterápia, az I. emeleten fekvőbeteg osztály, a padlástérben dol-
gozószobák létesültek.

TIOP-2.2.6/12-1/B INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK A DEBRECENI BE-
TEGELLÁTÁSBAN PROJEKT KERETÉBEN A DEBRECENI EGYETE-
MEN A KK CATO LABOR KIALAKÍTÁSA
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A fejlesztés célja az Integráció a debreceni betegellátásban, mely-
nek keretében a Klinikai Központban az onkológiai ellátás fejlesztés részeként 
citosztatikum előállító labor kialakítására került sor. A speciális biztonságtech-
nikai követelmények eléréséhez padló- és oldalfalburkolat készítése, gipszkar-
ton válaszfalak készítése, álmennyezet készítés, festés-mázolási munkák, épü-
letgépészeti és épületvillamossági munkák elvégzésére került sor. A sterilitási 
követelményeknek megfelelően speciális légkezelő berendezés készült.

NAGYERDEI STADION SPORTEGÉSZSÉGÜGYI, REHABILITÁCIÓS 
ÉS TERÁPIÁS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A kialakított létesítményben szerteágazó egészségügyi vizsgálatok 
folynak majd. Általános állapotfelmérés, laborvizsgálatok, ultrahang diagnosz-
tika, terheléses élettani-, ortopédiai-, kardiológiai vizsgálattok, fiziotherápia, 
rehabilitáció, gyógytornaprogramok, sportsérülések megelőzése és rehabilitáci-
ója, menedzserszűrések, pszichológiai szolgáltatások.

NAGYERDEI STADION MULTIFUNKCIÓS TEREM (HALL) KIALAKÍ-
TÁSA
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: A kialakított rendezvényterem többféle típusú rendezvény befo-
gadására hivatott. Változatos rendezvények (egyetemi hallgatói rendezvények, 
koncertek, kiállítások, konferenciák, fesztiválok) megtartására alkalmas. Közel 
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2500 fő befogadására képes. A vendégek kiszolgálására egy közel 35 m-es pult-
rendszer épült ki. A terem komoly színpad-, hang-, és fénytechnikai felszerelt-
sége a változatos rendezvények kiszolgálására kiválóan alkalmas.

TIOP-1.3.1-14/1-2015-0002 INNOVATÍV MULTIFUNKCIÓS ÉLELMI-
SZERIPARI GYAKORLATI KÉPZÉSI HELY KIALAKÍTÁSA
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A kialakított épületek a hallgatók elméleti képzését kiegészítve, 
gyakorlati oktatást is lehetővé tesznek az élelmiszeriparhoz kapcsolódó tudo-
mányterületeken. A modern gépekkel, eszközökkel ellátott helyiségekben tör-
ténő bemutatások, gyakorlatok, képzések, nagyban hozzájárulnak az oktatás 
szakmai színvonalának növeléséhez.

DEBRECENI EGYETEM HALBIOLÓGIAI OKTATÓLABOR TECH-
NOLÓGIAI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A fejlesztés célja a korszerű haltenyésztési és növénytermesztési 
kapcsolt technológia beállítása az oktatási struktúrába. A munkák során a régi 
laborépület helyén egy új korszerű épület létesült. A projekt során napelemes 
rendszer telepítésére is sor került.

GINOP-2.3.3-15-2016-0002 „MINŐSÍTETT ÉLELMISZERLÁNC KFI 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS” KERETÉBEN AZ AKIT KISMACSI 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI KÍSÉRLETI TELEPÉN LÉTESÍTENDŐ ÁLLAT-
HÁZ MEGVALÓSÍTÁSA
Jelenlegi státusz: kiviteli tervek készítése zajlik
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A sertés- és baromfitenyésztésben alkalmazott takarmányozás ku-
tatását szolgáló létesítmény, mely biztosítja a lehető legjobb minőségű és biz-
tonságos állati eredetű élelmiszer alapanyagot úgy előállítani, hogy az előállítás 
során a lehető legkisebb mértékben terheljük a környezetünket.
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BÖSZÖRMÉNYI ÚTI CAMPUS VERES PÉTER KOLLÉGIUM RE-
KONSTRUKCIÓ II. ÜTEM:
Jelenlegi státusz: közbeszerzéshez szükséges műszaki dok. elkészült
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Az épület felújítását több ütemben hajtja végre az egyetem. Az I. 
ütem elkészült, jelenleg a III. emelet felújítására kerül sor 23 db lakóegységgel. 
Teljes gépészeti, erős- gyengeáramú és építészeti felújítás történik új burkola-
tokkal, felületképzéssel, beépített bútorokkal, az alaprajz változatlanul hagyása 
mellett.

BÖSZÖRMÉNYI ÚTI CAMPUS 400 FŐS ELŐADÓ (SZÍNHÁZTEREM) 
HOMLOKZAT REKONSTRUKCIÓ:
Jelenlegi státusz: közbeszerzéshez szükséges műszaki dok. elkészült
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Az épület külső nyílászáróit korszerű alu és műanyag szerkezetekre 
cseréljünk, valamint a homlokzat szigetelése történik, a lapostető változatlan 
hagyása mellett. A rekonstrukcióval nagymértékben sikerül javítanunk az épü-
let energetikai hatékonyságát, ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket.

NAGYERDEI CAMPUS ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT SZERKE-
ZETKÉSZ TERÜLETEINEK BEFEJEZÉSE:
Jelenlegi státusz: tervezés pályáztatása
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Az épület szerkezet kész területeinek befejezésével a pincében in-
fúziós kezelők, a földszinten ambuláns helyiségek, az I-II. emeleten onkológiai 
fekvőbeteg osztály kialakítására kerül sor. Korszerű erős-és gyengeáramú háló-
zat, épületgépészet, burkolatok és felületképzések készülnek.

EFOP-2.2.1 GYERMEK SÜRGŐSSÉGI, BALESETI ELLÁTÁS FEJLESZ-
TÉSE:
Jelenlegi státusz: tervezés előkészítése zajlik
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A projektben a Nagyerdei Campus Radiológiai épület részleges 
lebontását, átépítését és bővítését tervezzük. A kialakítandó épület mélyföld-
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szintje és a Gyermekgyógyászati Intézet között alagsori összeköttetés létesül, 
ide tervezzük a járóbeteg ellátó funkciókat a sürgősségi, sebészeti, traumato-
lógiai és radiológiai szakmákban. A földszinten sürgősségi, traumatológiai és 
sebészeti mátrix fekvőbeteg osztály létesül. Az I. emeleten műtőblokk két mű-
tővel és sebészeti fekvőbeteg osztály kialakítását tervezzük. A tetőtérben klíma-
gépház létesül, az üres terület jövőbeli fejlesztéssel beépíthető.

ZENEMŰVÉSZETI KAR LISZT TEREM FELÚJÍTÁS:
Jelenlegi státusz: tervezés előkészítése zajlik
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: A terem frisslevegő ellátásának teljes felújítását tervezzük a légke-
zelők, hűtőgépek cseréjével, a szűrt levegő szükség szerinti hűtése és fűtése mel-
lett párásításával. További terv, az ülőhelyek cseréje, a falburkolat és a parketta 
burkolat felújítása, felületképzések készítése.

DEBRECEN, NAGYERDEI STADION DÉLI OLDALÁN FITNESZ TE-
REM KIALAKÍTÁSA:
Jelenlegi státusz: tervezés előkészítése zajlik
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: A Debreceni Egyetem a Nagyerdei Stadion déli oldalán, az 58-tól 
70-ig terjedő raszterben, az eredetileg kereskedelmi célra tervezett részen edző-
terem kialakítását tervezi. Az edzőterem két szinten kerül kialakításra, park-
szint felőli alsó szint, valamint belső megközelítéssel a galériaszint.

DE KLINIKAI KÖZPONT ANGIOLÓGIAI ÉS ÉRSEBÉSZETI DSA LA-
BOR KIALAKÍTÁSA:
Jelenlegi státusz: tervezés zajlik
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: A perifériás érbetegség diagnosztikájának és intervenciós terápiá-
jának központi része egy DSA laboratórium, mely egy intervenciós kezelésekre 
alkalmas magas tudású DSA készülékkel lesz felszerelve.
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PILOT KUTATÓ LABORÉPÜLET ÉPÍTÉSE:
Jelenlegi státusz: az építési engedélyezés folyamatban van.
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A tervezett laborépületben két egymástól elválasztott területen 
biológiai hatóanyagok steril gyártási technológiával történő előállítása fog zaj-
lani.

NAGYERDEI MENZA ÉPÜLET BELSŐ REKONSTRUKCIÓJA:
Jelenlegi státusz: közbeszerzés folyamatban van.
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: A konyhatérben építészeti, gépészeti, elektromos átalakítások 
szükségesek az új berendezések fogadásához. A belső terek funkciói, burkolatai, 
elavultak, így átalakításuk szükségessé vált. A teherliftek elavultak, használatuk 
nem biztonságos, felújításra szorulnak. Éttermi szinten akadálymentes vizes-
blokk, valamint iroda helyiség kialakítása is szükséges.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR RÉGI ÉPÜLET ALAGSORI BŐVÍTÉS 
FANTOM ÉS FOGTECHNIKAI LABOROK KIALAKÍTÁSA: 
Jelenlegi státusz: közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Az épületbővítésre, a meglévő beépítés adottságait figyelembe 
véve, a belsőudvar területén belül, az alagsori szinten nyílik lehetőség. A be-
ruházással biztosítjuk a Fogorvostudományi Kar hallgatóinak a gyakorló fan-
tomlaborban, valamint a fogtechnikai laboratóriumban történő komfortosabb 
tanulást.

DE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÚJ ÉPÜLETÉNEK HOMLOK-
ZAT FELÚJÍTÁSA:
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A fejlesztés célja az Állam- és Jogtudományi Kar elhelyezése a volt 
KTK épülettömbben. Az épülettömb teljes homlokzatának felújítására került 
sor. A homlokzati felületek, a körbefutó párkányok, osztópárkányok, és füg-
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gőleges sarokdíszek javítása mellett az egybefüggő felületeken meglazult vagy 
sérült vakolatokat is javítani kellett. A meglévő vörösréz párkányok és a teljes 
csatornarendszer átvizsgálása és javítása is szükségszerű volt. Az épület körüli 
meglévő betonjárda javítása szükség szerinti cseréjére, a csatlakozó műkőlába-
zat teljes rendbetétele, és a homlokzaton található kültéri fafelületek fedőmá-
zolása is a munka részét képezte. 

A DEBRECENI EGYETEM TENISZPÁLYÁK VISSZAPÓTLÁSA:
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: pályázati forrás
Rövid leírás: A fejlesztés célja a sporttudomány képzési területen a sportszerve-
ző alapképzési szak, sportmérnök mesterszak, sportközgazdász mesterszak elin-
dításához szükséges infrastruktúra kialakítása. A TIOP 1.3.1-14/1-2015-0001 
projekt keretében, a Debrecen Egyetem tér 1. sz. sportcentrum területén A 
DESOK új épülete helyén megszűnt teniszpályák visszapótlására készült sor a 
terület Móricz Zsigmond krt. felőli oldalán. 

DE VERES PÉTER KOLLÉGIUM REKONSTRUKCIÓ I. ÜTEM: 
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Elkészült a 4. emeleti lakóegységek felújítása beépített bútorok-
kal, 2-3-4-5-6. emeleti közlekedők, konyhák, bejárati portál és a lépcső felújí-
tása. Megvalósult a csapadékvíz elvezető strangok és 2 db lépcsőház felújítása 
is. A megvalósult rekonstrukció során a lakóegységek teljes burkolat-, teljes 
gépészeti hálózat-, nyílászárók cseréjével, valamint az előtérben mosogató és 
kézmosó beépítésével a szakkollégium hallgatói számára kulturált lakhatási fel-
tételek biztosít. 

DE ÖKOLÓGIAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA:
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése történt, a homlokzati 
falon, új műanyag nyílászárók elhelyezése, régi nyílászárók bontásával, tetőfe-
dési munkák elvégzése volt a beruházás tárgya. A rekonstrukció során nagy-
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mértékben sikerült javítanunk az épület energetikai hatékonyságát, ezáltal 
csökkentve az üzemeltetési költségeket.

DEBRECENI EGYETEM, EGYETEM TÉRI CAMPUSÁN, 4 CSOMÓ-
PONTOT ÉRINTŐ FORGALMI REND ÁTALAKÍTÁSA: 
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Elkészült az új útpályaszerkezet építése szegélykővel, aszfalt ko-
póréteggel ellátva, parkolók kiépítése, sorompós csomópontok létesítése, köz-
lekedési jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati festés készítése az Egyetem téri és 
Nagyerdei Campuson. A két campuson megvalósult beruházásban a közleke-
dési infrastruktúra javulása következtében a hallgatók, oktatók és munkatársak 
campusok közötti közlekedése könnyebbé vált.

DEAC MŰFÜVES PÁLYA ÉS A FÜVES PÁLYA KÖZÖTT ÚJ LELÁTÓ 
KIALAKÍTÁSA: 
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Elkészült a DEAC műfüves pálya és füves pálya közötti új lelátó, 
terv szerinti kialakítása. A megvalósult fejlesztés során a régi használhatatlan, 
balesetveszélyes lelátó helyett elkészült lelátó két pályát kiszolgálva biztosít kul-
turált szurkolási lehetőséget.

NAGYERDEI CAMPUS „B” JELŰ TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS 
TRANSZFORMÁTOR CSERE:
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Elkészült el a 10 kV-s és 0,4 kV-os kapcsoló berendezések cseréje, 
valamint a transzformátor cseréje. A korszerűsítés mellett jelentősen növeltük 
a kapacitást és az üzembiztonságot, figyelembe véve a terület későbbi fejlesztési 
igényeit. 
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DE BÖSZÖRMÉNYI ÚTI CAMPUS FÉNYHÁZ ÉS GTK TÁJ- ÉS VI-
DÉKFEJLESZTÉSI KÖZPONT (Q ÉPÜLET) HOMLOKZAT HŐSZI-
GETELÉSI MUNKÁI:
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Megvalósult a DE Böszörményi úti Campus Fényház és GTK 
Táj- és Vidékfejlesztési Központ (Q épület) homlokzat hőszigetelési munkái 
12 cm vastag polisztirol anyaggal. Az épület nyílászáróinak vasalat cseréje, a D 
épület és Főépület irodáiban reluxa felszerelése készül el. A Fényház épület mel-
lett járda térkövezési munkái vannak folyamatban. A megvalósuló rekonstruk-
cióval nagymértékben sikerül javítanunk az épület energetikai hatékonyságát, 
ezáltal csökkentve az üzemeltetési költségeket.

DE EGYETEM TÉRI CAMPUS KÉMIA ÉPÜLET HOMLOKZATI 
ÜVEGPORTÁL CSERE:
Jelenlegi státusz: megvalósult
Forrás: saját forrás
Rövid leírás: Az épület aula homlokzatának üvegportál szerkezete hőtechnikailag 
elavult, továbbá a rögzítő szerkezetek tönkremenetele és az üveg mattá válása 
miatt elkerülhetetlenné vált a munka elvégzése. Korszerű energiatakarékos mű-
anyag profilú, hőszigetelt üvegezésű rendszer beépítésére került sor.
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Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ

Szervezeti és személyi változások
A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (HKSZK) egyetemen 
belüli szervezeti helyében a tanév során jelentős átalakulás nem történt. A 
HKSZK a kancellárnak közvetlenül alárendelt központi szolgáltató szervezeti 
egységként működik tovább, igazgatójának munkáltatói feladatait a kancellár 
látja el. A 2015/2016-os tanév volt a jelenlegi formájában 2014 tavaszán meg-
alakult HKSZK működésének második teljes tanéve. 
A Szenátus a tanév során több alkalommal módosította az egyetemi Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, amelyek egyike érintette a HKSZK által ellátott 
feladatköröket is. A módosítás értelmében az Alumni Központ 2016. júni-
us 1-jétől kikerült a HKSZK szervezetéből és a Kancellárián belül megalakult 
Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ keretében folytatja munkáját. Ez 
a változás átvezetésre került a HKSZK működési rendjében. A tanév végén 
hatályos működési rend szerint a HKSZK az alábbi szervezeti egységekre ta-
golódik:
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 iro-

dája
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 hallgatók koordinációja
a. Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
b. Hallgatói Karrierközpont
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A HKSZK 2014-es megalakulásakor a különböző jogelőd szervezeti egysé-
gektől átvett munkatársakkal együtt létrejött 63 fős összlétszámával (amely 
tartalmazza a gyes-en lévő és az őket helyettesítő kollégákat is) az egyik leg-
nagyobb központi szervezeti egység. A tanév elején kezdte meg munkáját az 
Egyetemi Tanulmányi Információs Központba meghirdetett álláshelyekre fel-
vett 4 új kolléga. 2016 februárjában feladatkörük külső vállalkozónak történt 
kiszervezése miatt a Nyíregyházi Kollégiumból távozott két kolléga, az Alumni 
Központ kiválásával további egy fővel csökkent a munkatársak létszáma. Az 
egyetemi kollégiumok irányításának átvételével a HKSZK működési köre az 
egyetem minden campusára kiterjedt, ide értve a székhelyen kívüli karokat is.
A HKSZK létrehozásának egyik legfontosabb célja az intézményi irányítás és 
gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a működési párhuzamosságok megszünteté-
se 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 2016. március 
7-i ülésén elfogadott egyetemi központi költségvetésben a HKSZK működé-
sére – a kollégiumok és a Neptun rendszer üzemeltetése nélkül – az előző évi 
dologi előirányzatnál 7 %-kal kisebb összeg, 6,5 millió forint került tervezésre, 
ugyanakkor a hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosításának révén a 
HKSZK-hoz kerülhet saját bevételként a hallgatók által befizetett különeljárási 
és egyéb díjak 15 %-a. A kollégiumok többsége az elmúlt években is a részére 
célzottan biztosított állami normatíva, a hallgatói díjbefizetések és a szállás-
díj-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 megvalósít-
ható a színvonalas és hatékony működés.
A HKSZK számos egysége a korábbi, az átszervezést megelőzően végzett mun-
káját folytatja. Az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ, a Mentálhigi-
énés és Esélyegyenlőségi Központ, az Alumni Központ tevékenységét eddig is 
intézményi és országos elismeréssel végezte. A HKSZK igazgatója gyakorolja a 
munkáltatói jogkört a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet közalkalma-
zott munkatársai felett, az utasítási jogkörrel részükre a DE Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke rendelkezik. A HKSZK-n belül létrehozott Karrierközpont a 
DE HÖK karrierirodájával együttműködve felelős a hallgatók elhelyezkedésé-
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nek támogatását biztosító szolgáltatások színvonalas ellátásáért. Szintén a DE 
HÖK-kel együttműködve folytatja munkáját a Hallgatói öntevékeny csopor-
tok és egyéb szervezetek kapcsolattartó irodája.
A hallgatói szociális és kollégiumi felvételi ügyek irodája a Hallgatói Önkor-
mányzattal 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 eljá-
rásért.
A HKSZK-n belül került létrehozásra a Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) 
Központ, amelynek feladata a hallgatók és a dolgozók részére az intézményen 
belüli személyi azonosításra és különböző szolgáltatások (pl. gépjármű- és épü-
let-beléptetés, könyvtár) igénybe vételére jogosító egyetemi kártya kibocsátása.
A Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) tovább fejlesztette tevékenysé-
gét, az előző tanévben megnyitott ügyfélszolgálati irodák működése a Kassai 
úti, illetve a Böszörményi úti campuson a várakozások szerint alakult, fontos 
segítséget nyújtanak a hallgatóknak abban, hogy a tanulmányaikhoz lehető leg-
közelebbi helyszínen vehessék igénybe a szolgáltatásokat. A működési rendben 
rögzített, a Hallgatói Adminisztrációs Központ és a kari tanulmányi osztályok 
közötti munkamegosztás a tanév során jól működött, szoros együttműködés 
alakult ki. 2014. szeptembertől a HKSZK felelős az intézményben folyósítható 
minden hallgatói juttatás hallgatóknak történő kiutalásáért. A 2016 tavaszán a 
Neptun rendszer működtetése és a hallgatói adminisztráció terén lezajlott belső 
ellenőrzési vizsgálatot követően újabb egyeztetések kezdődtek az ETIK, a HAK 
és a kari tanulmányi osztályok közötti feladatmegosztásról, amelyben érintett 
a külföldi hallatókkal kapcsolatos ügyintézés miatt a Nemzetközi Oktatást Ko-
ordináló Központ és a Külügyi Csoport, valamint a doktorandusz hallgatók 
adminisztrációja kapcsán a Tudományos Igazgatóság is.
A kollégiumok irányítása a HKSZK-n belül az új egyetemi SZMSZ alapján 
létrehozott Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság hatáskörében történik. A kollégi-
umi integráció első két éve sikerként könyvelhető el, számos területen történt 
előrelépés a szolgáltatások egységesítése irányában. A Debreceni Egyetem kollé-
giumainak és diákotthonainak működési rendjéről szóló szabályzat megteremti 
az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság működésének kereteit, a hallgatói öntevé-
kenység kollégiumi formáit. Ez utóbbi részletesen a DE Hallgatói és Dokto-
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randusz Képviseletének alapszabályában 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 monitoring-rendszer működtetése, a 
szolgáltatások színvonalának ellenőrzése, emellett koordináló szerepet lát el az 
üzemeltető és az intézményi vezetés között.
A DEHÖK 2016. áprilisban a hatályos kormányrendeletnek megfelelően 
megállapodást kötött az egyetem rektorával a 2016/2017-es tanévre érvényes 
kollégiumi és diákotthoni térítési díjakról, amelyek beépítésre kerültek a téríté-
si és juttatási szabályzat szövegébe. A megállapodás értelmében az említett díjak 
a következő tanévben nem emelkednek. A szabályzat általános részében foglalt 
módosításokat követve a karok folyamatosan terjesztették elő javaslataikat a 
kari mellékletek módosítására, melyeket a Szenátus támogatott.

Ösztöndíjak
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a települési 
önkormányzatok ítélik oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakó-
hellyel rendelkező hallgatóknak. Az önkormányzatok az általuk megítélt tá-
mogatást az EMMI Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalják, amely 
intézkedik az intézmények számára történő továbbutalásról, miután az intéz-
mény visszaigazolta a pályázatot elnyert hallgatók jogosultságát. A HKSZK 
látja el a Bursa ösztöndíjakkal kapcsolatos egyetemi adminisztrációs feladato-
kat, azaz a pályázatot elnyert hallgatók jogosultságának visszaigazolását, illetve 
a Bursa Hungarica ösztöndíj hallgatók részére történő utalását.
A Bursa ösztöndíj intézményi részének keretösszege 2015-ben 131.494.000.- 
Ft, 2016-ban a jogosulti létszám csökkenését követve 122.798.000.- Ft. Az 
önkormányzati ösztöndíjrészt az alapkezelő általában havonta két alkalommal 
utalta át az egyetem részére.
A 2014/2015-ös tanév második félévében félévben 3515 hallgató volt jo-
gosult a Bursa ösztöndíjra, számukra havi 12.924.600.- Ft intézményi és 
13.330.900.- Ft önkormányzati ösztöndíj került kiutalásra. A 2015/2016-os 
tanév első félévében 3105 hallgató volt jogosult a Bursa ösztöndíjra, számukra 
havi 11.402.600.- Ft intézményi és 11.754.800.- Ft önkormányzati ösztöndíj 
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került kiutalásra. Az előző félévhez képest jogosultságát 410 hallgató vesztette 
el megszűnt hallgatói jogviszony, PhD tanulmányok megkezdése, tagozatváltás 
vagy passzív félév miatt. A 2015/2016-os tanév második félévében összesen 
3280 hallgató (az előző év azonos időszakához képest 6,69 %-os csökkenés) 
volt jogosult a Bursa ösztöndíjra, számukra havi 12.606.300.- Ft intézményi 
(2,46 %-os csökkenés) és havi 13.177.500.- Ft önkormányzati (1,15 %-os 
csökkenés) ösztöndíj került kiutalásra.

További ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok
A HKSZK bonyolítja le a Debreceni Egyetem Sportösztöndíja és a Debreceni 
Egyetem Művészeti Ösztöndíja pályázataival kapcsolatos adminisztratív felada-
tokat. 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 
Sporttudományi Koordinációs Központ, a művészeti ösztöndíj odaítélésére az 
egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottsága tesz javaslatot rektor úr részé-
re. Sportösztöndíjban az első félévben 154, a második félévben 159 hallgató 
részesült. A művészeti ösztöndíjat az első félévben 48, a második félévben 46 
hallgató nyerte el.

Kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj
A tanév folyamatos feladata a kollégiumi, diákotthoni felvételi és szociális 
ösztöndíj eljárással kapcsolatos teendők ellátása a Hallgatói Önkormányzat-
tal, illetve az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsággal (KFSZB) 
együttműködve. A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük 
és szakmai, közéleti tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyer-
hetnek felvételt, meghatározott, egyetemi szinten egységes pontrendszer alap-
ján. Ugyanezen pontrendszer alapján történik a szociális ösztöndíjak odaítélése 
is.
A 2007-ben elfogadott hallgatói térítési és juttatási kormányrendelet alapján 
2015-ben már kilencedik alkalommal került sor a kollégiumi felvételi és a szo-
ciális ösztöndíj eljárás együttes lebonyolítására. A közös rendszer beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, az internetes jelentkezési felület (http://koli.unideb.
hu) könnyen kezelhető, átlátható, elfogadottá vált a hallgatók körében. A hall-



254

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

gatóknak egy évben csak egyszer kell szociális jellegű igazolásokat benyújtani-
uk. 2009 óta a hallgatók a Neptun rendszerbe való belépéshez is használt elekt-
ronikus hálózati azonosítójukkal léphetnek be a felületre, ezáltal a személyi 
adataik automatikusan megjelennek.
A 2010. évi eljárás óta a hallgatók a felvételükről szóló eredményt szintén a 
honlapon találhatják meg, ahonnan a korábban postán kiküldött határozatot 
és kollégiumba felvett hallgatók esetén a kollégiumi bentlakási feltételeket pdf 
formátumban letölthetik. Ezáltal megtakaríthatóvá vált a felvételi eljárás pa-
pír-, nyomtatási és postaköltségének túlnyomó része. Az adatvédelmi előírások 
betartását garantálja, hogy a jelentkezéssel azonos módon, az elektronikus há-
lózati 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 hallgatók is a kollégiumi jelentkezéskor a Neptun rendszeren keresztül 
teljesíthetik az eljárási díjat. A 2016. évi kollégiumi felvételi és szociális ösztön-
díj eljárás jelenleg is folyamatban van, a nyáron történik meg a kollégiumba 
jelentkezett, de elhelyezést nem nyert felsőbbéves hallgatók jogorvoslati és mél-
tányossági kérelmeinek elbírálása.
Rendszeres szociális ösztöndíjat a júniusi felsőéves és az augusztusi elsőéves 
eljárás során összesen 4815 hallgató igényelt (az előző évinél 4,86 %-kal ke-
vesebb). A második félévben azok számára, akik a júniusi felsőéves vagy az au-
gusztusi elsőéves eljárás során nem nyújtottak be kérelmet, szociális ösztöndíj 
pótjelentkezés kerül meghirdetésre. A pótjelentkezésre 690 hallgató nyújtott 
be kérelmet, de közülük 154-en már részt vettek a korábbi eljárásokban, ezért 
kérelmük nem volt értékelhető. A szociális ösztöndíjat igényelt hallgatók teljes 
létszáma a tanév során tehát 5351 fő volt (az előző évihez képest 5,69 %-os 
csökkenés).
Az igénylők közül 2827 fő (52,83 %) tartozik a kormányrendelet által felsorolt 
kiemelt kategóriákba, közülük az intézményi szinten megállapított ponthatárt 
elérte és ezért szociális ösztöndíjban részesült 1947 fő (a kategóriába tarto-
zók 68,87 %-a). Nem tartozik kiemelt kategóriába az igénylők közül 2524 fő 
(47,17 %), közülük pontszám alapján szociális ösztöndíjban részesült 1096 
fő (a kategóriába nem tartozók 43,42 %-a). Összesítve: szociális ösztöndíjban 
részesült 3043 fő, az összes igénylő 56,87 %-a.
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A HKSZK a kollégiumi felvételi és a szociális ösztöndíj eljárás keretében le-
bonyolította a jogorvoslati eljárást. Különböző időpontokban került sor a 
kollégiumi felvétellel és a szociális ösztöndíjjal kapcsolatos jogorvoslati eljárás 
lebonyolítására, mivel külön lehetett a kollégiumi felvételi döntéssel és a szo-
ciális ösztöndíj megállapításával kapcsolatban jogorvoslatot kérni. A tanévben 
összesen négy alkalommal került sor jogorvoslati és méltányossági eljárások 
lebonyolítására.

Kollégiumi elhelyezés
A Debreceni Egyetem Egyetemi Kollégiumi Igazgatósága a 2015/2016. tan-
évben a korábbihoz képest változatlan szervezeti rendben, a HKSZK egysé-
geként, műszaki-üzemeltetési ügyekben a Kancelláriával együttműködésben 
végzi az egyetemi kollégiumi és diákotthonok vezetését, működtetését. Ez a 
szervezeti egység gondoskodik a felvételi eljárást követően a felvett kollégisták 
beköltöztetéséről, a kollégiumi hallgatói problémák kezeléséről, az üzemeltető 
vállalkozók által nyújtott szolgáltatások koordinációjáról, ellenőrzéséről (mo-
nitoring), valamint – a PPP-s férőhelyeket kivéve – a vendégszobák, nyáron 
pedig az üres hallgatói férőhelyek hasznosításáról. 
Ezen feladatok ellátását a tanév kezdetén a Kollégiumi Igazgatóság 19 köz-
alkalmazott munkatársával végezte. A Nyíregyházi Kollégiumban jelentkező 
takarítási feladatok ellátását 2016. február 1-je óta nem közalkalmazottak, 
hanem egy, közbeszerzési eljárásban nyertes konzorcium munkatársai végzik. 
Ezzel összefüggésben a Kollégiumi Igazgatóság közalkalmazotti létszáma kettő 
fővel csökkent, a tanév végén 17 fő. A Kollégiumi Igazgatóság feladatainak 
ellátását segíti a Kancellária Üzemeltetési Osztályának, Informatikai Szolgál-
tató Központjának, továbbá a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar egy-egy 
munkatársa, akik feladatuk ellátásáért kereset-kiegészítésben részesülnek az 
egyes kollégiumok költségvetéséből. A Kollégiumi Igazgatóság egyes speciális 
feladatok ellátására (kollégiumi könyvtárosi munkák, kollégiumi hallgatói ad-
minisztráció) összesen 9 hallgatót foglalkoztatott a tanév során hallgatói mun-
kaszerződéssel, egy vagy két tanulmányi félév időtartamban.
A 2015/2016-os tanévre 4848 férőhely állt a Debreceni Egyetem rendelkezé-
sére 12 saját kollégiumában és egy diákotthonában. A férőhelyszám stabil, a 
kollégiumok száma és azok összesített kapacitása évek óta változatlan. A Deb-



256

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

receni Egyetem ugyanakkor rendelkezik olyan együttműködési megállapodá-
sokkal, amelyek kifejezetten a kollégiumi férőhelyekre vonatkoznak. A Deb-
receni Református Hittudományi Egyetem legfeljebb 200 férőhelyet jogosult 
igénybe venni a saját hallgatói részére a Kossuth Lajos III. Kollégiumban. A 
2015/2016. tanév első félévében ténylegesen 138 férőhelyet töltöttek fel eb-
ből a kontingensből, a második félévben pedig 136 férőhelyet vettek igénybe. 
Egy további együttműködési és üzemeltetési megállapodás az Egyetem sugárúti 
ingatlant érinti. Itt működik a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium 
Debreceni Kollégiuma. Ennek feladata a határon túli, nem európai uniós or-
szágokból a magyarországi, ebben az esetben a debreceni felsőoktatásba érke-
ző, magyar nemzetiségű hallgatók kollégiumi ellátása, szakkollégiumi képzése. 
Ezen szakkollégium összes férőhelyeinek száma 105, amelyeken jelentős rész-
ben a Debreceni Egyetem hallgatói nyernek elhelyezést. A 2015/2016. tanév-
ben számuk 96 fő volt. Egy további együttműködési megállapodás teszi lehető-
vé, hogy a nyíregyházi székhelyű Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola által fenntartott Szent Zsófia Leánykollégiumban a Debreceni Egye-
tem hallgatói elhelyezést kaphassanak. A Debreceni Egyetem hallgatói közül a 
2015/2016. tanévben 14 fő lakott ebben a kollégiumban.
A 2014-es szervezeti átalakulás részeként, a 2014/2015-ös tanévre vonatko-
zóan meghirdetett kollégiumi felvételi eljárástól kezdve az egyetem minden 
hallgatója bármely kollégiumba kérheti felvételét. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a hallgatók ezzel együtt is a képzésükhöz fizikailag közelebb található 
egységeket preferálják a jelentkezésük során. 
A kollégiumba jelentkező hallgatók felvételi aránya 2015-ben 89%-os volt, 
ezen belül a Hajdúböszörményi Kollégiumban, a Nyíregyházi Kollégiumban 
és a Vámospércsi Úti Kollégiumban minden jelentkező hallgató elhelyezésre 
került, a legnagyobb túljelentkezés pedig a Kossuth Lajos Kollégiumokban és 
a Campus Hotelben volt megfigyelhető. Az egyetemre frissen felvételt nyert 
elsőéves hallgatók számára átlagosan a hallgatói férőhelyek 25%-át különítjük 
el, a vonatkozó egyetemi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A kollégiumokban számos helyet biztosítunk a nemzetközi szerződéses kötele-
zettség alapján és ösztöndíjjal (pl. Erasmus, MÖB ösztöndíjas hallgatók, ISEP, 
Stipendium Hungaricum) intézményünkben tanuló külföldi hallgatók részére. 
Az őszi félévben a Stipendium Hungaricum programban résztvevők kivételével 
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számuk 134 fő, a tavaszi félévben 95 fő volt. A Stipendium Hungaricum prog-
ramban résztvevő külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésének, a férőhelyek 
lemondásának szabályai a 2015/2016. tanévben némileg eltértek a többi kül-
földi hallgatókra vonatkozó szabályoktól. Ezért ezen hallgatók száma az egyes 
hónapokban változó volt. Amikor közülük a legtöbben laktak kollégiumban, 
akkor létszámuk 109 fő volt.
Az egyes kollégiumok üzemeltetési módja eltérő. A PPP-s Kossuth Lajos Kol-
légiumokban (1.255 férőhely), a Markusovszky Lajos II. Kollégiumban (319 
fő), valamint a Campus Hotelben (922 fő) az üzemeltetést – beleértve annak 
minden munkafolyamatát (takarítás, karbantartás, recepciós szolgálat, mosatás 
stb.) – az épületeket felújító, illetve a Campus Hotel esetében az azt felépítő 
HUNÉP Universal Zrt. leányvállalatai szervezik, végzik, bérleti díj ellenében. 
Az üzemeltetési feladatokat a nem PPP-s kollégiumokban is pályáztatott külső 
szolgáltatók végzik, kivéve a Nyíregyházi Kollégiumot, amelyben a portaszol-
gálat, 2016. február 1-jéig pedig a takarítási szolgáltatás is saját dolgozókkal 
került megszervezésre.
Az Egyetemi Kollégiumi Igazgatósághoz tartozó kollégiumok költségvetése el-
különítetten készül, saját kiadási és bevételi tervvel és elkülönített felhasználás-
sal rendelkeznek. A kollégiumok költségvetésének tervezése 2016-ban is az új 
intézményi szervezeti és gazdálkodási rendszer alapján központilag a 2015-ös 
tényadatok alapján, bázisalapon történt meg.
A hallgatók intézményválasztását befolyásolja a kollégiumi elhelyezési lehető-
ség és a kollégiumok színvonala, amelyben a Debreceni Egyetem országosan is 
kiemelkedő mutatókkal rendelkezik. Annak érdekében, hogy ezek tarthatóak 
legyenek az egyetem időről időre saját bevételéből is finanszíroz kollégiumi 
felújítási munkálatokat. Ezek közül kiemelkedik a Veres Péter Kollégium re-
konstrukciója. A 2015/2016. tanév kezdetére a megbízott szakcég munkatársai 
befejezték a 4. emelet szobáinak felújítását, a közlekedők, lépcsőházak, kony-
hák, tanulók teljes újraburkolását, festését, sor került továbbá egyes gépészeti 
vezetékek cseréjére, a kollégium előtti főlépcső, utcai bejárat, járdaszakasz fel-
újítására. 2016 nyarán a rekonstrukciós munkálatok a 3. emelet szobáinak, 
továbbá a kollégiumi előtti rendezvénytérnek a felújításával folytatódnak.
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Az Egyetemi Hallgatói Statisztikai Központ működése
A 2014/2015. tanév elején megalakult a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgálta-
tások Központjának részeként az Egyetemi Hallgatói Statisztikai Központ. A 
központ feladata az adott évre előírt adatszolgáltatási program végrehajtása 
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra (OSAP) vonatkozó Korm. 
rendeletben előírt felsőoktatási statisztikai adatgyűjtések és adatátvételek sze-
rint a hallgatókra, oktatókra, kutatókra és egyéb dolgozókra vonatkozóan. Az 
I. félévi, a végzettekről és a kiadott oklevelekről, valamint a II. félévi OSAP 
statisztikák összeállítása és véglegesítése mindkét félévben több hónapi előké-
szítő munka eredménye a kari és a központi tanulmányi adminisztráció napi 
szintű együttműködésével, központi koordinációval. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási intézmények több éves 
megfeszítő munkájának, a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) teljes 
körű kialakításának és a tanulmányi rendszerek folyamatos tökéletesítésének 
köszönhetően a 2013/2014. tanévtől megtörtént a statisztikák FIR alapokra 
helyezése. A FIR statisztikai moduljának bevezetése alapvető változást jelen-
tett a felsőoktatási intézmények és a fenntartó közötti kapcsolati rendszerben. 
A statisztikai űrlapok kitöltése a FIR-ben szereplő adatokból generálódik, a 
FIR adatbázisa a Neptun rendszerből küldött adatokból keletkezik. Természe-
tesen minden évben közös munkával tovább tökéletesítődik a rendszer. A kézi 
adatlapok, tehát a nem automatikusan generált táblák száma már minimálisra 
csökkent. A 2015/2016. tanévben jelentős változás történt, mert az I. félévi 
statisztikából teljes mértékben kimaradtak a hallgatói pénzügyeket tartalmazó 
kézi táblák, bevezetésre került a hallgatói pénzügyek FIR-beli jelentési kötele-
zettsége. Az II. félévi jelentés újdonsága, hogy a hallgatóknak nyújtott ösztön-
díjak és támogatások, valamint a hallgatók által fizetett díjak és térítések az I. 
félévre vonatkozóan, a FIR-ből generáltan jelentek meg. Így az adattáblákban 
a tényleges ki- és befizetések alapján összesített pontos adatok szerepelnek. A 
statisztikai központ részéről ebben a tanévben is jellemző volt a karokkal és a 
munkaügyi egységekkel történő folyamatos kapcsolattartás, az aktuális felada-
tok végrehajtásának koordinálása. A naponta frissített adatsorok ellenőrzése, a 
hozzájuk kapcsolódó hibajegyzékek értelmezése, a hibák javítási lehetőségeinek 
feltárása napi kapcsolatban zajlott a kari és a központi tanulmányi részlegekkel. 
A Neptunban szereplő adatkörök feltöltése és a jelzett hibakódoknak megfelelő 
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adattisztítás továbbra is jelentős munka a kari tanulmányi egységeknél. Felelős-
ségteljes, komoly munkával sikerült mindhárom statisztikai jelentést teljesen 
hibátlanul, kizáró és torzító hiba nélkül az előírt határidőkre előállítani. Az 
egyetem ezért a teljesítményéért több országos szakmai fórumon is elismerést 
kapott. A véglegesített statisztikák az Oktatási Igazgatóság és a gazdasági hiva-
talok számára most is hozzáférhetőek. A központ a statisztikák alapján készülő 
karonkénti és idősoros kimutatások, grafikonok elkészítéséhez az adatok értel-
mezésével és tanácsadással járult hozzá. Az Oktatási Hivatal ebben a tanévben 
is újabb Neptunból érkező adatcsoportokat ellenőrzött a FIR-ben, új hibaje-
gyeket vezetett be és vizsgált. Az egyre tökéletesebb adatbázishoz, ami a hibát-
lan statisztikai jelentések feltétele, a teljes tanév folyamán nélkülözhetetlen az 
irányított adatfeltöltés és adattisztítás. 
A Hallgatói Statisztikai Központ akkor tud eredményes munkát végezni, ha 
szoros és konstruktív együttműködést folytat elsősorban az Egyetemi Tanulmá-
nyi Információs Központ, a Hallgatói Adminisztrációs Központ és az Oktatási 
Igazgatóság munkatársaival, ez ebben a tanévben is megvalósult. 
A tanév során a központ foglalkozott azokkal a hallgatói méltányossági bead-
ványokkal és jogorvoslati kérelmekkel, amelyek finanszírozási formák közötti 
átsorolás megváltoztatására irányultak. A jogorvoslati bizottságok működteté-
se, az ülések adminisztratív előkészítése, a hatvanat meghaladó II. fokú kérelem 
karok illetékes vezetőivel történő véleményeztetése a félévek elején kiemelkedő 
feladat. Az évközi, nem jogorvoslati hallgatói beadványokat kari egyeztetések-
kel minden esetben sikerült megnyugtató módon elintézni.
A központ aktívan bekapcsolódott a 2015 végén elindított hallgatói tartozás-
rendezési eljárásba. A lejárt tartozások felülvizsgálata, az ügyvédi felszólítások 
után beérkezett több ezer hallgatói észrevétel, reklamáció, fellebbezés admi-
nisztrációját, a másodkörös ügyvédi döntések előkészítését, a kari véleménye-
zések szervezését segítette, végezte. A hetenként megtartott ügyvédi találkozók 
szervezése, a szükséges dokumentációk előteremtése is a központ feladata volt.

Az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ (ETIK) működése
A Szenátus előző tanévi utolsó ülésén elfogadta a Tanulmányi rendszer mű-
ködtetési szabályzatát. Ennek megfelelően végeztük a Neptun üzemeltetését és 
a hozzá kapcsolódó feladatokat. A szabályzat szerint minden karon tanulmányi 
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rendszer felelős biztosítja az együttműködést az ETIK-kel, amely következté-
ben jelentős eredményeket értünk el az adattisztításban és a hatékony üzemel-
tetésben egyaránt.
A szabályos adatkezelés és az együttműködés erősítése céljából rendszeres kon-
zultációkat tartottunk a kari felelősökkel és a tanulmányi hivatalok vezetői-
vel, amelyeken ismertettük az aktuális tudnivalókat, jogszabályi változásokat, 
Neptun fejlesztéseket, tervezett feladatokat és értékeltük az előző időszakot. 
Elkészítettük a Neptun tájékoztató weboldalt is (tr.unideb.hu), ahol minden 
ügyintéző hozzáférhet a korábbi és aktuális tájékoztató anyagokhoz, munkáját 
segítő ismeretekhez.
A Neptun működtetésének ez az új rendszere lehetővé tette a FIR hibajavítás 
központi koordinálását, melynek hatására a FIR hibajegyek száma (az újabb 
adatkörök bevonása ellenére is) közel 85 %-kal csökkent, messze megelőzve 
a többi hasonló méretű intézményt. A tiszta adatbázisnak köszönhetően bát-
ran hagyatkozhatunk a Neptunból kinyert adatokra a különböző jelentések, 
elemzések és döntés-előkészítések előállításakor. Az, hogy a FIR-ben pontos 
adatok szerepelnek a Debreceni Egyetemről különösen jelentős, hiszen ágazati 
elemzések, rangsorok, uniós adatszolgáltatások készítése miatt az intézmény 
megítélése forog kockán. A FIR jelenti az alapját az OSAP-nak és a finanszíro-
zás megállapításának is, így a Debreceni Egyetemet nem érte semmiféle anyagi 
hátrány hibás vagy hiányos adatkezelés miatt.
A tanév során általánosan használatba vettük az Órarend modult. Minden kon-
taktórát, kötelező rögzíteni a Neptunban órarendi adatokkal (időpont, terem, 
oktató). Ezen adatok alapján határozható meg a teremkapacitás kihasználtság.
A Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2015 őszén történt módosításai 
komoly szigorításokat eredményeztek a hallgatói tartozások kezelésében. A 
Neptun működését a vizsga- és tárgyjelentkezési feltételek módosításával, a le-
járt tartozások automatikus gyűjtőszámlás teljesítésének bevezetésével, és több 
más intézkedéssel az új szabályozáshoz igazítottuk. Ezen lépések a fizetési fe-
gyelem javulását eredményezték. 
Az Nftv. végrehajtási rendelete számos változást hozott, amelyekhez hozzá kel-
lett igazítani a Neptun működését. Egyik legnagyobb ezzel összefüggő feladat 
az új nyomtatványok kialakítása és bevezetése volt.
A Neptunban elindítottuk a szakkollégiumok adminisztrációját.
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Új módszert vezettünk be: a tárgy- és kurzusjelentkezési időszakot központilag 
koordináljuk, amelynek hatására gördülékenyebbé vált a hallgatók kurzusje-
lentkezése.
Ősszel belső ellenőrzés kezdődött, amely a Neptun üzemeltetését vizsgálta. 
Ennek során a központi és kari működés felmérésére is sor került. A javasolt 
intézkedések végrehajtását már az ellenőrzés időszakában elkezdtük. Jelenleg a 
Neptunhoz kötődő adatkezelési folyamatok egységesítése, pontos dokumentá-
lása történik, különös tekintettel a jogszabályi feladatok teljesítésére.
Az egyetemmel jogviszonyban már nem álló, tartozással rendelkező volt hall-
gatóknak ügyvédi felszólításokat generáltunk a Neptunból, és technikai segít-
séget nyújtottunk a válaszok elbírálásában. Ezzel a kintlévőségek csökkentését 
és jelentős bevételeket sikerült elérni.
Közbeszerzési eljárást folytattunk a Neptun support biztosítására. Ennek ered-
ményeképpen 2016. április 26-tól életbe lépett az új szerződés, amely 5 évre 
szól.
Ősszel sikerült az ETIK csapatát 4 új munkatárssal bővíteni, akik nagy erőfeszí-
tést tettek azért, hogy minél előbb megismerkedjenek a tanulmányi rendszer-
rel, a kapcsolódó jogszabályokkal, a felsőoktatási folyamatokkal, és hatékonyan 
tudjanak részt vállalni a feladatokban. A több hónapos betanulást követően az 
új kollégák önálló munkájára is számíthatunk. Sajnos, időközben egy régi kol-
léga más munkakörbe távozott, a feladatait zömében egyik új munkatársunk 
vette át.

A Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) működése
A Hallgatói Adminisztrációs Központ a 2015/2016. tanévet jó együttműkö-
désben folytatta a munkák során érintett egységekkel, működését továbbra is 
a kari és a szak jellegtől független hallgatói adminisztrációs feladatok elvégzése 
jelenti a kor színvonalának megfelelő ügyfélfogadási körülmények között. A 
Kossuth II. Kollégium földszinti irodái mellett az ügyfélszolgálati irodák há-
lózatos rendje működött a Böszörményi úton (Veres Péter Kollégiumban) és a 
Kassai úton (a Kancelláriával szemben). A nem debreceni hallgatókat a nyír-
egyházi EK, illetve a hajdúböszörményi GYFK TO szolgálja ki, együttműkö-
dés alapján.



262

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

A félévek indításakor a HAK mellett a Főépületben a Díszudvar, az Élettudo-
mányi, az Informatikai, a Magház, a MÉK, MK főépületének közösségi terei 
jól használhatók kihelyezett ügyfélfogadási helyként tömeges, gyors ügyinté-
zésre többnapi beosztással (évente 4-5 ezer diákigazolvány érvényesítés, jogvi-
szony-igazolás nyomtatás).
A kialakított – és a hallgatók informálása érdekében – korábban bővülő honlap 
információi központi szerverre kerülve (http://hszk.unideb.hu) folyamatosan 
bővültek, s változtak a munkamegosztás eddigi gyakorlatai is. További változá-
sok átvezetése (Nftv. végrehajtási rendelete, Neptun működtetés szabályozása 
stb.) is megkezdődött.
Az ügyfélfogadást korábban jó tapasztalatokkal segítő TimeR időgazdálkodó 
(sorszámadó) rendszer használatának igénybevétele indokolatlanná vált a csök-
kenő személyes ügyintézés miatt. A személyes megjelenést több munkafázisban 
jó hallgatói visszhanggal és gyakori igénybevétellel kiváltotta (egyben a sorban 
állást tovább csökkentette) az e-mailen igényelt és postán vagy fájlban küldött 
igazolás/hitelesítés küldésének gyakorlata (pl. ideiglenes diákigazolvány meg-
hosszabbítása, záróvizsgázottak nyelvvizsga nélküli igazolása, transcript, bel-
földről és külföldről érkező oklevél-hitelesítések). A felvételik, illetve külföldi 
tanulmányok miatt az oklevélről, oklevélmellékletről, újabban adóigazolásról, 
a befizetett térítésekről készített számlát fájlban is biztosítja a HAK.
A hallgatók online EvaSys-es kérdőíven rendszeresen mondtak véleményt az 
ügyfélszolgálatok működéséről. Visszaköszön a törekvések hallgatói elfogadott-
sága, a folyamatosan bővülő elektronikus ügyintézés igénylése, s kiolvasható a 
gyors, szakszerű ügyintézés esetén a kartól független hallgatói elégedettség. A 
többéves tapasztalatokkal kipróbált központi hallgatói adminisztrációs folya-
matok és a munkamegosztások pontosítása, egyetemi szintű egységesítésének 
részletes tervezése és dokumentálása megtörtént, korábbi pályázati, szakértői 
tanulmányok ajánlásainak hasznosítása alapján az egységes működtetésnek im-
már nincs akadálya. Kialakításához hozzájárult a revizori jelentésben a FIR-
Neptun üzemeltetési tapasztalatokat összefoglaló ajánlások és vállalások ösz-
szessége is. 
Az elvégzett feladatok – változatlan – felsorolása: felvételi munkák támogatása, 
döntések kiértesítése, új hallgatók egységes tájékoztatása (CD), beiratkozási la-
pok – felnőttképzési szerződések előkészítése, Neptun beiratkozás és személyes 
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adatok folyamatos adatfeldolgozása, aktualizálása, diákigazolványok érvénye-
sítése (egységes matricával), diákhitel engedményezés, ösztöndíjak utalása, té-
rítések kivetése, számlák kiállítása, igazolások kiadása, DEKa kártya kiosztása, 
adóigazolások, statisztikák, nyomtatványrendelés – raktározás – kiadás, okleve-
lek és oklevélmellékletek nyomtatása, hitelesítések. A feladatokat kiegészítette 
a minőségbiztosítási (Gólya-kérdőív, záróvizsgát tett hallgatók felmérése) mun-
kák önkéntes, aktív támogatása, szkennelése, kiértékelése.
Összességében megállapítható: az elmúlt évek alatt a HAK által felvállalt és kö-
zösen kialakított - külön részletezett, évente újra finomított - feladatmegosztás 
biztonságosan működik. A jövőben is a hallgatói ügyfelek tájékoztatásának és 
kiszolgálásának színvonalát kívánjuk javítani egységesen valamennyi magyar 
nyelvű képzés hallgatói számára.

A Hallgatói Karrierközpont működése
A Hallgatói Karrierközpont munkatársai több rendezvényen is képviselték az 
egyetemet. 2015 nyarán a Tempus Közalapítvány által szervezett „Üzleti ká-
véház” elnevezésű programon vettünk részt neves helyi cégek HR-vezetőivel 
együtt, ahol az volt a téma, hogy mennyiben segíti a hallgatók elhelyezkedését 
a külföldi tapasztalat. Az Alumni Központtal együttműködtünk az Alumni Díj 
meghirdetésében, részt vettünk a bírálásban, a nyertes Teva Gyógyszergyár Zrt. 
országos HR-vezetőjét pedig meghívtuk a karrier témájú szabadon választható 
előadássorozatunk utolsó előadójának.
A Gyógyszerésztudományi Kar „Alumni közösségének támogatása a pályakez-
dés küszöbén” című rendezvényen a Karrierközpont működését ismerhették 
meg a megjelent diákok.
Szeptember végén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztálya által szervezett „Szelet a vitorlába!” elnevezésű pályaválasztási ki-
állításon jelent meg az egyetem, ahol a HAK-kal együttműködve segítettük a 
koordinációt. Ebben az évben is részt vettünk a HÖK karrierirodájával együtt a 
DExpo-n, ahol nemcsak általános, felvételivel kapcsolatos kérdésekben adtunk 
tájékoztatást, hanem az Andragógia Tanszék hallgatóival közösen kibővítettük 
a pályaorientációs tanácsadást – nem kis sikerrel.
Elkezdtük a hallgatók álláskeresését segítő tréningeket. Az elsőre 2015 no-
vemberében került sor. Az önismereti, kommunikációs és álláskeresési témájú 
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alkalmakat egy próba-állásinterjú követte, amelyeket multiknál dolgozó HR-s 
kollégák vezettek. Az interjú után közösen megbeszélték a „jelöltekkel” a ta-
nulságokat.
A 2015/2016-os tanév mindkét félévében meghirdettük a karrier témájú szaba-
don választható 2 kredites előadássorozatunkat. Az előadók között a Debreceni 
Egyetem oktatói mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium diplomatái, 
valamint karrierszakemberek szerepeltek. A gyakorlati témákkal foglalkozó elő-
adásokat egy HR-szakember vagy középvezető bemutatója zárt, így a résztve-
vők betekinthettek a „másik oldalba” is, a munka világába. Az előadások iránt 
egyre nagyobb az érdeklődés, a legutóbbi félévben a 100 hely 2 óra alatt betelt 
a Neptun rendszerben. Az első félévben a „Karriertani alapismeretek”, a máso-
dikban pedig a „Karrierépítés felsőfokon” címet adtuk a programnak, melyet a 
Bölcsészettudományi Karral együttműködve szervezünk. A nagy érdeklődésre 
és sikerre való tekintettel az előadássorozatot a jövőben is folytatni szeretnénk.
2014 szeptemberében elindult a karrier.unideb.hu saját honlap, amelyen nem 
csak aktuális álláshirdetések találhatóak, hanem a témához kapcsolódó hasznos 
és érdekes információk, rendezvényekre felhívások, azokról tudósítások stb. A 
honlapot folyamatosan töltjük fel és aktualizáljuk. 2015 októberében pedig 
elindítottuk a Facebook-oldalunkat is a hallgatók hatékonyabb elérése, infor-
málása érdekében. Önálló rovattal jelentünk meg „DEmenő” címmel, ahol 
kéthetente mutatunk be olyan tehetséges hallgatókat, akik példaértékű módon 
menedzselik életüket, ezáltal mintát mutatva diáktársaiknak. A rovat az Egye-
temi Életben is megjelent. A FB-oldalunkra aktuális programjainkat, híreinket 
is feltesszük.
2016 áprilisában is együttműködtünk a HÖK Karrierirodájával és az egyetem 
Sajtóirodájával az Állásbörze és Karriernap sajtókampányának megszervezé-
sében. Előzetes, beharangozó sajtótájékoztatót tartottunk, majd az esemény 
aznapi kommunikációját koordináltuk. Ennek eredményeként 35 megjelenés 
volt a különböző médiában a rendezvényről. Ebben az évben is bekapcsolódtak 
a végzős andragógus- és pszichológushallgatók a rendezvény programjaiba, az 
„Önismereti félóra” és a pályaorientációs tanácsadás megint nagy sikert aratott. 
A tanácsadók és tanácskérők oldaláról egyaránt nagy volt az élmény és az elége-
dettség az eseményt illetően.
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Fejlesztettük a tanácsadási szolgáltatásainkat is a tanévben. Hétfőn és szerdán 
a végzős pszichológushallgatókhoz lehetett bejelentkezni rajzos konzultációra, 
kedden és csütörtökön pedig ún. „gyakorlati tanácsadást” vehették igénybe az 
egyetem hallgatói. Ennek keretében megnéztük az önéletrajzukat, a motivációs 
levelüket, vagy tanácsokat adtunk a konkrét álláskereséssel kapcsolatban.
A Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának felkérésére részt vettünk a 
Mobility Café nevű rendezvényen, ahol a nemzetközi tapasztalatok hasznossá-
gát vitattuk meg munkaerő-piaci szakemberekkel. 
Elkezdődött a munka a céges kapcsolatok fejlesztésének irányába is. Közel egy-
éves előkészítő munka és egyeztetés után aláírta az együttműködési megállapo-
dást a Debreceni Egyetem a Generali Biztosító Zrt.-vel. A keretszerződés ér-
telmében nemcsak az intézmény részegységeivel működik együtt a cég, hanem 
a kooperáció kiterjed a legmagasabb szintre is. A biztosító vezetői különböző 
továbbképzési programokat ajánlanak az egyetemi hallgatóknak, illetve az évek 
óta sikeresen működő gyakornoki programokba is folyamatosan várják az ér-
deklődőket, az új álláshelyekre pedig a pályázókat.

A DEKa Kártyaközpont működése
A Debreceni Egyetem Szenátusa 2013. június 27-én tartott ülésén elfogad-
ta 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 intézmény közalkalmazotti, illetve hallgatói jogviszonyának 
igazolására szolgál, továbbá alkalmas jogosultságok és kedvezmények igénybe-
vételére.
A Debreceni Egyetem évek óta nagy reményeket fűz a DEKa kártya általános 
bevezetéséhez. A 2014-ben megalakult Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások 
Központja feladatul kapta a DEKA kártya ügyének gondozását, így 2014. júli-
us 1-jén létrejött a DEKa Kártyaközpont.
A DEKa kártya legfontosabb funkciói az alábbiak:
•	 személyazonosság igazolása az intézményen belül
•	 olvasójegy a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban és an-

nak szervezeti egységeiben a könyvtártagok számára
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•	 létesítmény-beléptetés a jogosultak részére (a beléptető-rendszerrel rendel-
kező épületek esetén)

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

•	 ingyenes belépési lehetőség az Egyetemi Botanikus Kertbe
•	 a Debreceni Egyetem dolgozói is kedvezménnyel látogathatják az Agóra 

Tudományos Élményközpontot a DEKa kártya vagy egyéb igazoló doku-
mentum felmutatásával

A 2015/2016-os tanévben a kártyához kapcsolódó funkciókat, szolgáltatásokat 
az alábbiakkal bővítettük:
•	 UniBike egyetemi kerékpár-kölcsönzési rendszer használata a DEKa kár-

tyával rendelkező egyetemi hallgatók és dolgozók részére, melynek célja az 
egyetemi polgárok campusok közötti közlekedésének megkönnyítése 

•	 a Borsos József Kollégiumban bevezetésre került a beléptető rendszerhez 
szükséges kártyaként

•	 együttműködési megállapodások révén bővítjük az egyetem falain kí-
vül a DEKa kártyához kapcsolódó kedvezményes szolgáltatások körét. 
Jelenleg 11 céggel állunk kapcsolatban: Praktiker Kft., Tengrinor Kft., 
Hímesudvar Bt., Katófer Kft., Agóra Tudományos Élményközpont, Deb-
receni Lovasakadémia Kft., Garda-Rest Kft., Arany Oroszlán 95 Bt. és 
PharmaPlaza.hu, Solisun Szoláriumok, Gilbert Pizzéria, Főnix Rendez-
vényszervező Kft.

Kártyagyártás és szétosztás
A 2015/2016-os tanév mérföldkő volt az egyetemi kártyagyártásban. Elké-
szült egy új kártyaigénylő felület, ezzel együtt a honlap is megújult: https://
dekakartya.unideb.hu, valamint a tanév végéhez közeledve elindult a facebook 
oldalunk is (https://www.facebook.com/dekakartya/), amely egy nyereményjá-
tékkal a 2016. június 10-én első alkalommal megrendezett Dolgozói DErbi-n 
debütált.
Az új rendszer lehetőséget adott arra, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen a 
kártyaigénylés. A 2015/2016. tanévben megduplázódott a DEKa kártyabirto-
kosok létszáma.
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Az új elsőévesek részére 2015. augusztus végén már a beiratkozáskor 3.450 db 
kártyát tudtunk kiosztani. Ezt követően szeptember végén a felsőbb évesek 
számára, majd októberben a dolgozók számára is meghirdettük a kártyaigény-
lés lehetőségét. Ezzel egy időben külföldi hallgatóink közel 60 %-át is elláttuk 
DEKa kártyával. A tanév II. félévében elkészült a saját fejlesztésű kártyagyártó 
szoftverünk. Ennek segítségével március 1-jétől már rendszeresen, 2 hetente 
tudtuk gyártani az egyetemi kártyákat mind dolgozóink, mind hallgatóink 
részére. Közvetlen keretszerződést kötöttünk azzal a céggel, amely a korábbi 
projekt keretében alvállalkozóként végezte a kártyagyártást, ennek köszönhe-
tően a tanév végéig a külföldi hallgatókat már teljes mértékben el tudtuk látni 
egyetemi kártyával.
A hallgatók az általuk igényelt egyetemi kártyákat a HKSzK HAK irodákban 
vették át. Az egyetem dolgozói részére korábban belső postán juttattuk el az 
általuk megrendelt kártyákat, ettől a tanévtől az egyetemi dolgozók részére 
kézbesítési pontokat alakítottunk ki. Ez azt jelenti, hogy a 14 kar, valamint 
a Rektori-Kancellári Kabinet, a Kancellária, a Klinikai Központ, az Agrártu-
dományi Központ, a DEENK, a NOKK és a Sporttudományi Koordinációs 
Intézet munkatársai részére egy-egy helyre továbbítjuk a kártyákat, majd azok 
szétosztása az adott munkáltató feladata. Eddigi tapasztalataink szerint a rend-
szeres kártyagyártás és a hatékony kézbesítés következtében jelentős mértékben 
lerövidült a kártyaigénylés és annak kézhezvétele közötti idő. 
Ezeket a folyamatokat támogatja az az egységes informatikai rendszer, amely-
ben a kártyagyártás teljes workflow-ja egy felületen kezelhető. A 2015/2016-os 
tanévben ez az admin felület már hatékonyan működik. Az adatbázisban gyors 
és egyszerű a keresés, valamint az Átvételi Ívek nyilvántartása jól áttekinthető. 

Szolgáltatások
•	 Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: A tavalyi évhez képest megháromszorozó-

dott, közel 1.500-ra nőtt azon dolgozók és hallgatók létszáma, akik a DEKa 
kártyájukat olvasójegyként is használják. A 2015/2016-os tanévtől kezdve 
a tanévben az újonnan beérkező elsőéves hallgatók körében már kötelezővé 
tették a DEKa kártya olvasójegyként történő használatát.

•	 Kancellária Üzemeltetési Osztály: A BEKS beléptető rendszer számos épü-
letben már évek óta üzemel, jelenleg több, mint 500 dolgozó rendelkezik 

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ
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belépési engedéllyel. Ezen munkatársak kizárólag DEKa kártyájukat hasz-
nálva tudnak munkaidőn túl bejutni a hivatali épületekbe. A belépési jogo-
sultságok kiosztása a DEKa kártya elkészülését követően még más szervezeti 
keretek között történik, azonban a két rendszert összekapcsolva szeretnénk 
egy adatbázisban nyilvántartani azokat a kártyákat, amelyek beléptető jogo-
sultsággal vannak ellátva.

•	 Kollégiumok: Nyár elején az Egyetemi Kollégiumi Igazgatósággal együtt-
működve bevezetésre került a Műszaki Kar Borsos József Kollégiumában a 
DEKa kártyás beléptető rendszer. A WELCOME rendszer megvásárlásával 
elindultak az egyetemen belüli fejlesztések arra vonatkozóan, hogy a jövő-
ben a kártyagyártást követően minden új DEKa kártya azonnal alkalmas 
legyen beléptető a rendszer használatára.

•	 Gépjárműbehajtás: A sorompós gépjárműbehajtás rendszere úgy működik, 
hogy az év elején bérletet vásárlók gépkocsi rendszámait a Campus-Véd 
2000 Kft. által üzemeltetett rendszer automatikusan felismeri és a sorom-
pók nyitásával a gépjármű behajtás akadálytalanná válik. Az eddig elkészült 
és kiosztott DEKa kártyák leolvasására minden campuson vannak technikai 
berendezések, de jelenleg a cég adatbázisa nincs összekapcsolva a DEKa 
adatbázisával. Ebben az évben sikerült úgy összehangolni a munkafolya-
matokat, hogy az új DEKa kártya elkészülését követően 1 hónapon belül 
annak adatai bekerülnek a Campus-Véd rendszerébe.

•	 UniBike: A szegedi kerékpárkölcsönző rendszer alapján felsőoktatási intéz-
ményi fenntartásban az országban először a DEHÖK finanszírozásában ki-
építésre került és 2016. márciusban átadott UniBike rendszert az egyetem 
polgárai DEKa kártyával tudják használni. A DEKa Kártyaközpont felada-
ta a folyamatos kártyagyártás révén a szolgáltatás hátterének biztosítása. Az 
UniBike rendszerben az átadás óta több mint 1.200 kerékpárkölcsönzés 
történt.

Összességében elmondható, hogy jelentős előrelépéseket tettünk a DEKa kár-
tyához kapcsolódó szolgáltatási kínálat bővítése terén. Az LDAP rendszer alkal-
mas arra, hogy a kapcsolódó rendszereket adatbázis szinten összefogja. Célunk, 
hogy a szükséges jogosultságok beállítása egy helyen történjen, így sem a hall-
gatónak, sem az egyetemi dolgozónak nem kellene a kártyájával valamennyi 
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szolgáltatót egyenként felkeresni. Az adatok egységes nyilvántartásával időta-
karékossá és kényelmesebbé válna az ügyintézés.

Szoftverfejlesztés
A korábbi projektben a Debreceni Egyetem részére átadott DEKa Portál rend-
szer sajnos nem készült el teljes körűen. A kártyarendszer fejlesztésére kötött 
hároméves szerződés 2015. december 31-én lejárt. A HKSZK és a DEHÖK 
vezetése, együttműködve az Informatikai Szolgáltató Központtal és a DEENK-
kel létrehozott egy DEKa kártya munkacsoportot, amelyben 2015 májusától 
6 fő, míg 2016 januárjától 5 egyetemi munkatárs dolgozik a szoftverfejlesz-
tésben. Munkájuk eredményeként a belső informatikai erőforrásokra támasz-
kodva egységes regisztrációs felület került létrehozásra, valamint az LDAP 
rendszerrel összekapcsolva a teljes kártya életciklus folyamata egységessé vált 
az igényléstől kezdve a gyártáson át a kártyák kiosztásáig. A munkacsoport 
további megbízást kapott a 2016. évre is, folyamatosan dolgozik a rendszer 
fejlesztésén. Megvalósult az egyedi kártyagyártás az új szoftverrel, a tömeges 
kártyagyártásra közvetlen szerződést kötöttünk a kártyákat a korábbi projekt-
ben is gyártó Sárkány Informatikai Zrt.-vel. Az elvesztés, megsemmisülés miatt 
a szabályzat szerint kivetésre kerülő kártyapótlási pótdíj befizetésének rendszere 
kidolgozás alatt van, bevezetése 2016 őszén várható. Az adatmódosítási és kár-
tyaletiltási protokollok kidolgozása folyamatban van. 
A 2016/2017. tanévtől kezdve, a rektori vezetés által korábban elfogadott ter-
veknek megfelelően, felmenő rendszerben megújul a kártyadizájn. Az egyetem-
re 2016-ban felvett elsős hallgatók már az új kinézetű kártyát fogják megkapni. 
A korábbi külalakkal kibocsátott kártyák továbbra is érvényesek, nem kerülnek 
kicserélésre. Elkészült az Alumni, a VIP és a vendég kártyák dizájnja, bevezeté-
sük vezetői döntést igényel.
A kártya használata a következő tanév elejétől kiterjed a NOKK épületében 
az ügyfélszolgálati irodában a külföldi hallgatók számára kiépített ügyfélhívó 
rendszerre (Q-Net). Az előkészületek megtörténtek, a tanév végére minden 
külföldi hallgatót elláttunk DEKa kártyával.
A nemzetközi szabványok alapján hivatalos eljárást kezdeményeztük saját egye-
temi kártyaszám-tartomány igénylésére, amely a tanév végére megvalósult.

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központ
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A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ működése
Mentálhigiénés szolgáltatások
Mentálhigiénés konzultációs szolgálat
A DEMEK épületében a szorgalmi időszak minden munkanapján hétfőtől 
csütörtökig 8-18 óra között, vizsgaidőszakban 8-16 óra között, míg pénteken 
14 óráig van lehetőség a szolgáltatás igénybe vételére. A Böszörményi úti Cam-
puson található Mentálhigiénés Szolgáltató Irodában hétköznaponként 10 és 
12 óra között van lehetőség bejelentkezésre. Ebben a tanévben összesen 406 
fő vett részt a mentálhigiénés konzultációs szolgálatban az egyetemi hallgatók 
közül. A mentálhigiénés konzultáción részt vett hallgatók közül 6 főt küldtünk 
tovább pszichoterápiára, illetve 8 főnél kértük pszichiáter, addiktológus segít-
ségét.

Tréningek
A tanárjelölt személyiség fejlesztése
A tantárgy célja: a multidiszciplinaritás szempontjait figyelembe véve olyan 
képzés indítása volt, mely az egészségfejlesztő és mentálhigiénés ismereteket 
nyújt a hallgatók számára. A kurzus másik célja, hogy a résztvevő hallgatók 
az egészségfejlesztés korszerű ismereteit, mint közös nyelvet ismerjék meg és 
közösen sajátítsák el.

Kríziskezelés speciális eszközökkel
A tantárgy célja a kríziskezelésre való felkészítés, krízisintervenció lépéseinek 
megismerése és helyes alkalmazása. A kurzus során a hallgatók betekintést 
nyerhettek a kríziselmélet, kríziskommunikáció hátterébe, megtanulhatják a 
krízishelyzet megfelelő kezelését.

Sport és lelki egészség
A kurzus célja a hallgatók számára pozitív példák, életutak bemutatása, hogy 
sportolás során a kitartás, a motiváció és a rendszeresség hogyan hat a teljesít-
ményre és a személyiség fejlődésére. Számos tanulmány bizonyította a sport 
jótékony hatását a fiatalok fizikai, lelki és mentális státusára. A sportolás, mint 
társadalmi védőfaktorként hat az egyénre. A kutatások bizonyították, hogy a 
sportolás pozitívan hat az egészségmagatartásra, az értékrendre, jövőképére. 
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Az a fiatal, aki sportol, átéli a közösségekhez, csoporthoz tartozás élményét is, 
amely hozzájárul a társas támogatottság kialakulásához.

Személyes hatékonyság fejlesztése I.-II.
Az önmegismerés, a kommunikáció, az önképviselet (asszertivitás), a problé-
ma és konfliktus felismerése és feloldási lehetőségek témakörökben, strukturált 
gyakorlatokkal, ismeretet, tapasztalatot szerez a hallgató saját erőforrásainak 
feltérképezéséhez, azok hatékony működtetéséhez.

Stressz – és konfliktuskezelési tréning
A tréning célja, hogy a hallgatók az előttük álló problémákkal, felmerülő nehéz 
kérdésekkel könnyebben, nagyobb akadályok nélkül tudjanak megküzdeni. A 
legtöbben azzal az elhatározással érkeztek a tréningre, hogy úgy érzik, nagyon 
sok stressz éri őket, vagy a vizsgák, megpróbáltatások során nehezebben bol-
dogulnak.

Önismereti tréning (Karriertani alapismeretek kurzus keretein belül)
A tréning alapja a Karrierközpont által tartott Karriertani Alapismeret kurzus, 
amely során a hallgatók megismerkedhettek a karriertervezés, önéletrajz- és 
motivációs levélírás, illetve az állásinterjúk alapjaival. A hozzá kapcsolódó tré-
ningek a hallgatóknak abban voltak a segítségükre, hogy önismereti szempont-
ból közelíthették meg az álláskeresést.

Rendezvények
XIII. Mentálhigiénés Egyetemi Napok
Szociális ellátással foglalkozó szervezetek szakmai konferenciájával, nyilvános, a 
menekültkérdéssel foglalkozó előadással, interaktív színházi társasjátékkal, tré-
ningekkel és a hagyományos labdarúgó kupával vártuk október 6-13. között 
az érdeklődőket a rendezvényen. A Mentálhigiénés Egyetemi Napokat minden 
évben az október 10-i mentálhigiénés világnaphoz kapcsolódóan rendezi a köz-
pont karöltve a Lelkierő Egyesülettel. Az egyetemi hallgatók és a szélesebb nyil-
vánosság számára is érdekes programokat sikerült összeállítani. Az egyhetes 
rendezvény október 6-án 17.30-kor Nógrádi György biztonságpolitikai szak-
értő előadásával vette kezdetét. Újvári Enikő október 7-én a család és a karrier 
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összeegyeztetésének dilemmájáról tartott előadást, Hevesi Kriszta szexuálpszic-
hológus pedig október 13-án az átalakulóban lévő szexuális kultúra fiatalokra 
gyakorolt hatását elemezte. A mindennapi pénzbeosztásról, arról, hogy miként 
lehet megélni a havi jövedelemből, egy interaktív színházi előadás, a Sociopoly 
részeseiként bővíthették a résztvevők az ismereteiket, akiket a színészek tényle-
gesen bevontak a játékba október 12-én 18 órától a Kazánházban. A közösségi 
média hatásai, többek között az online zaklatás jelensége is terítékre került 
az október 9-i konfliktusmenedzsment tréningen, melyet Klausz Melinda, a 
közösségi média specialistája tartott, melynek visszatérő programja a mentál 
futball vándorkupa, amin külföldi hallgatók is részt vesznek, idén körülbelül 
kétszáz sportolni vágyó fiatalt jelent meg a DEAC pályán. A Mentálhigiénés 
Egyetemi Napokról a szakmai tanácskozás sem hiányozhat, a szociális ellátással 
foglalkozó szervezetek képviselőinek műhelykonferenciát, az egyetemen tanuló 
fogyatékkal élő hallgatóknak pedig Esélyegyenlőségi Fórumot rendeztek.

DEXPO
A DEXPO 2015. november 18-19-én került megrendezésre a Debreceni 
Egyetem Főépületében, ahol információkkal, programokkal, mini tréninggel 
készültünk, melynek során lehetőség volt a diákok szakmai érdeklődésének, 
képességeinek és készségeinek a feltérképezésére. Érdeklődhettek a nálunk ta-
lálható programokról, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók információt kap-
hattak a szolgáltatásainkról.

Állásbörze
Az állásbörze 2016. április 20-án került megrendezésre a Debreceni Egyetem 
Főépületében, ahol az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az érdeklődők számá-
ra:
• Motivációs konzultáció: lehetőség van az egyén szakmai érdeklődésének, 

képességeinek és készségeinek a feltérképezésére, illetve az egyén személy-
re szabott karrierprofiljának elkészítésére, melynek során pontosabb képet 
kaphatunk a kliens szakmai határairól.

• Helyszíni tesztkitöltés az álláskereséssel, motivációval, szakmai érdeklődés-
sel kapcsolatosan.
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ÉPEN – Értünk Prevenciós Egyetemi Napok
Az ÉPEN Napokat minden évben a DEHÖK Sport- és Egészségügyi Bizottság 
szervezi, azzal a céllal, hogy a hallgatókat egy kicsit közelebb hozza az egészsé-
ges táplálkozáshoz és életmódhoz. 2016. április 11-14. között került megren-
dezésre az elmúlt félév során az ÉPEN, amelyet a Debreceni Egyetem három 
különböző karán tekinthettek meg az érdeklődők: Műszaki Karon, Böször-
ményi úti Campuson és a Főépületben. A DEMEK részéről a Hotel Mentál 
Kortárs Segítő Csoport tájékoztatta, segítette az oda látogatókat különböző 
kérdőívekkel: Rövid stressz kérdőív, Evés Zavarok teszt, Problémás internet-
használat, Önbizalom kérdőív.

Mentálhigiénés filmklub
A Mentálhigiénés Filmklubot 2002-től kezdve minden évben megszervezzük. 
A filmek vetítése ingyenes, helyszíne a Főépület Aud. Max előadóterme. A 
filmeket igyekszünk úgy összeválogatni, hogy mindig egy aktuális társadalmi 
problémát dolgozzanak fel. A filmek vetítése után a nézőknek lehetőségük van 
egy meghívott szakemberrel (pszichológus, mentálhigiénikus, gyógypedagó-
gus, családterapeuta, szociálpolitikus) a filmről és az azzal kapcsolatos téma-
körről beszélgetni. 

Párkapcsolati Szabadegyetem
A kurzusként is működő Párkapcsolati Szabadegyetem abból a célból jött lét-
re, hogy a hallgatókat közelebb hozza a család, a házasság gondolatához és 
megismertesse velük ezek több aspektusát is. A kurzus célja, hogy a hallgatók 
szélesebb és mélyebb betekintést nyerjenek a családi, párkapcsolati rendszerek-
be azáltal, hogy azokat többféle szemszögből, de leginkább a rendszerszemlélet 
keretében tekinthetik meg. Az előadássorozat a tanév során 248 főt vonzott 
témáival. Az előadások mellett a hallgatók 4 alkalommal vehettek részt párkap-
csolati tréningen. A kurzust ebben a félévben kibővítettük azzal a lehetőséggel, 
hogy a hallgatók párkonzultáción vehetnék részt.

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

rében.
•	 Együtt vagy külön?! avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jö-

vője 
•	 Egészségügyi szociális munka
•	 Esélyteremtő kapcsolati tréning
•	 Fogyatékossággal élők szociális segítése
•	 Kríziskezelés speciális eszközökkel
•	 Sport- és lelki egészség
•	 Stressz- és konfliktuskezelés
•	 Személyes hatékonyság fejlesztése

Hotel Mentál Kortárs Segítő Csoport
A Debreceni Egyetem Kortárs Segítő Csoportja egy pszichológia szakos hall-
gatókból álló önkéntes csoport, amely a DEMEK támogatásával működik. A 
csoport célja, hogy szolgáltatásaikkal segítsék hallgatótársaik életét. E-mailes 
kapcsolatfelvétel után, a megbeszélt időpontban várják őket egy jó beszélgetés-
re. A munkájuk önkéntes, mindenki annyit vállal, amennyit szívesen meg tud 
tenni. Tevékenységüket tapasztalt szakemberek támogatják esetmegbeszéléssel, 
szupervízióval. Segítői készségeiket egy tanfolyami képzés keretein belül is fej-
lesztették.

Együttműködés a Lelkierő Egyesülettel
Az egyesület célja, hogy egy olyan hálózat részeként működjön, ami az ifjúsági 
korosztályt egyéni és csoportos formában segíti a problémák megoldásában, 
a konfliktusok, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében. Munkájukkal 
szeretnék megelőzni, hogy egyes krízishelyzetek kialakuljanak, illetve rögzülje-
nek mentálhigiénés és pszichés betegségeket okozva. Az egyesület tagjai között 
pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, szociálpedagógusok és önkéntes 
egyetemi hallgatók vannak. A DEMEK munkáját már évek óta segítik a fiata-
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lok mentálhigiénés támogatásában, az esélyegyenlőségi programok megszerve-
zésében és lebonyolításában, illetve a fogyatékossággal élők segítésében.

„Mozgó - társ” buli segély szolgálat
A DEMEK szakemberei által kiképzett hallgatók, akik kortárssegítőként a köz-
pont és a Lelkierő Egyesület szakembereivel együttműködve a Hall-ban rende-
zett Campus partyk alkalmával teljesítenek ártalomcsökkentő alacsonyküszöbű 
szolgálatot már hatodik éve. Az elmúlt tanévben 11 Campus Partyn nyújtottak 
térítésmentes és anonim szolgáltatást, ahol kapcsolatot teremtettek a szórakozó 
fiatalokkal, ásványvizet, vitamint osztottak köztük, biztosítottak számukra el-
sősegélyt, pihenési lehetőséget és krízisintervenciót. Ezen alkalmakkor összesen 
1246 főt sikerült elérni.

Campus fesztivál
A Campus fesztiválon programjaink a fesztiválra látogatók több célcsoport-
ját érik el. Azok, akik szórakozni jönnek a fesztiválra, nekik lehetőségük van 
az egyedi fesztivál póló és táskakészítésre. Gondoltunk azokra, akik párjukkal 
vesznek részt a rendezvényen, ők a párkapcsolati bögrefestésen fejezhetik ki 
érzelmeiket egymás iránt. A tudatos szórakozóknak egy villám coachingot kí-
náltunk, melynek keretein belül 5 percet szánhattak saját maguk fejlődésére, 
karrierépítésére.
Emellett volt önismereti teszt-sarok is, ahol a DEMEK munkatársaival lehe-
tett beszélgetni a résztvevőket érintő problémáikról, önismereti és önértékelési 
kérdéseikről, szórakozási szokásaikról, baráti, családi, párkapcsolati konfliktu-
sokról, alkohol és kábítószerekről fogyasztásról és annak ártalmairól, stb. Az ér-
deklődők informatív kérdőíveket, teszteket tölthettek ki a fentiekben felsorolt 
problémákkal kapcsolatosan, képzett szakemberek és önkéntesek segítségével.

Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a 
Fiatalokért Egyesület működteti a Támogató Szolgálatot, mely működéséhez 
az egyetem biztosította a gépkocsit. A szolgálat feladata a hallgatók számára a 
következő szolgáltatások biztosítása: szociális ügyintézés, pszichológiai, men-
tálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése, illetve a szállítási 
feladatok ellátása. 
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A Támogató Szolgálatban a 2015/2016. II. félévében a következő szolgáltatáso-
kat nyújtottuk a fogyatékossággal élő hallgatók számára: fénymásolás, nyomta-
tás, scannelés, spirálozás, tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése (lap-
top, pendrive, akkutöltő, diktafon). A 2015/2016. II. félévében 9 db laptop 
lett kiadva a fogyatékkal élő hallgatók számára.

Esélyháló Mentor Program
Komplex szolgáltatásaink közé tartozik a korábban felsoroltakon túl:
•	 készségfejlesztő- és érzékenyítő tréningek (önismereti tréning, kommuni-

kációs készségfejlesztés, stressz-és konfliktuskezelési tréning, esélyteremtő 
kapcsolati tréning, esélyegyenlőségi tréning)

•	 karrier tanácsadás, karrierprofil készítés és álláskeresési tréning
•	 szabadidős programok (át-mozgató mozgásfejlesztési klub, szabadidős- és 

kulturális programokon való részvétel)
•	 konzultációs szolgáltatás (életvezetési problémák, szülőkkel való kapcsolati 

gondok, tanulási nehézségek, társas konfliktusok, párkapcsolati problémák, 
önértékelési problémák, szerhasználattal kapcsolatos kérdések, magányos-
ság, beilleszkedési problémák, életcélok, motiváció hiánya)

•	 szociális ügyintézés
•	 jegyzetelő szolgáltatás
•	 tanulást segítő szolgáltatás (diáksegítő)

Személyi segítés
A személyi segítő szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékossággal élő ember sze-
mélyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, példá-
ul:
•	 Alapvető gondozási-ápolási feladatok ellátása
•	 Vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása
•	 Otthoni felügyelet ellátása
•	 Segítségnyújtás a higiénia megtartásában
•	 Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.
A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kí-
vánt területre fókuszálva történik. Egyéni gondozási, fejlesztési terv alapján 
történik a fejlesztés, a meglévő pozitív képességekre építve erősítjük, fejlesztjük 
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a sérült funkciókat. A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt 
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei 
biztosítottak legyenek.

Tanácsadás, információnyújtás
A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatá-
sokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és 
bővített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában informá-
ciót szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolat-
felvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez. p1. fogyaté-
kossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, stb.

Hangmap Unideb – mobilalkalmazás
A Debreceni Egyetem az első hazai felsőoktatási intézmény, amely épületen 
belüli navigációval akadálymentessé vált a vakok számára. A fogyatékossággal 
élők világnapján, 2015. december 3-án mutatták be a Debreceni Egyetemen 
a Hangmap nevű okostelefonokra készített alkalmazást, melynek segítségével 
a Debreceni Egyetem épületeinek a hallgatók által használt minden helyisége 
könnyedén megközelítetővé válik vakok és gyengénlátók számára. A telefonra 
ingyenesen letölthető alkalmazás szöveges és hangos információt ad az épüle-
tekről, a lépcsőkről, a liftekről, a folyosókról, a szobák elhelyezkedéséről, a kö-
zösségi és szociális helyiségekről, az akadályokról, amelyek egy nem látó számá-
ra veszélyt jelentenek. A Hangmap program a Debreceni Egyetem valamennyi 
karát, campusát lefedi.

Esélyegyenlőségi szolgáltatások hallgatóknak
Esélyteremtő kapcsolati tréning – érzékenyítő tréning
A tréning lényege a fogyatékos és nem fogyatékos személyek kölcsönös találkozá-
sa, kölcsönös egymásra hatása a különféle emberi kapcsolatok során és a külön-
féle együttélési formákban. A morális akadálymentesítés és antidiszkrimináció 
elérésére, mint társadalmi tudatformálás, a hallgatók szemléletformálása a fo-
gyatékos emberekkel való természetes viszony kialakításához. A tréningeket 2 
tréner vezette közösen. A tréningek 6 tematikai egységet (Találkozásaink, Meg-
ismeréseink, Bélyegeink, Értékeink, Együttélésünk, Búcsúzásaink) dolgoztak 
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fel, a témák szervesen következtek egymásból, és természetesen – a résztvevők 
által behozott gondolatokon keresztül is - kapcsolódott egyik a másik után. 
A tréning fókuszában a fogyatékos emberek élethelyzeteinek, akadályainak 
megismerése, a fogyatékos emberekkel való találkozásokhoz kapcsolódó érzé-
sek voltak. Minden esetben a hallgatók személyesen találkoztak hallásában és 
látásában akadályozott hallgató társukkal.
A gyakorlat során bemutatásra kerültek a hallgatók számára a felsőoktatási 
törvényben a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó rendelkezések és a 
DEMEK, illetve a Lelkierő Egyesület támogató szolgálatának tevékenységei.

Esélyegyenlőségi Napok
2015. december 3-án a hajdúböszörményi GYFK-n, majd 2016. május 4-én 
a Debreceni Egyetem Főépületében került megrendezésre az Esélyegyenlőségi 
Nap a Lelkierő Egyesület közreműködésével. Ezen a napon az ép és fogyatékos-
sággal élő hallgatók együtt vehettek részt olyan érdekes feladatokon, ahol kö-
zelebbről megismerhették a DEMEK szolgáltatásait és a fogyatékossággal élő 
hallgatók szükségleteit. A csapatversenyeket az Abakusz színjátszó csoport elő-
adása zárta, melyet az eredményhirdetés következett, ahol értékes nyeremények 
kerültek kiosztásra. Összesen 70 3-5 fős csoport vett részt a csapatversenyeken.

Esélyegyenlőségi szolgáltatások dolgozóknak
Családi Jégkarnevál
Idén is megrendeztük a hagyományos jégkarnevált 2016. március 6-án a Deb-
receni Jégcsarnokban, ahol a rendezvény résztvevőit a korcsolyázási lehetőség 
mellett játékos ügyességi versenyek, tombola, arcfestés, a hölgyeket pedig – a 
közelgő nőnap tiszteletére – virágos kitűző fogadta. A rendezvényen közel 700 
érdeklődő volt jelen.

Családi Nap a Nagyerdei Kultúrparkban
Több mint ötszázan, dolgozók és családtagjaik vettek részt a Debreceni Egye-
tem hagyományos Családi Napján a Nagyerdei Kultúrparkban 2016. május 
22-én. A programsorozat a Bagolyvár bábcsoport előadásával indult, emellett 
részt lehetett venni látványetetésen, szakvezetéses állatkerti sétán és aszfaltrajz-
versenyen.
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Dolgozói DErbi
A Dolgozói DErbi az idei évben került először megrendezésre, amelyen a Lel-
kierő Egyesülettel közösen a DEkor sátor programjait valósítottuk meg: arc-
festés, gyöngyfűzés, karkötő készítés, póló- és táskafestés várta az apróságokat. 
Közös főzés, jó koncertek, kötetlen beszélgetések, régi és új ismerősök, sok 
gyerekprogram – ebben lehetett része a Debreceni Egyetem több ezer dolgo-
zójának és családtagjainak június 10-én a Nagyerdei Stadion rendezvényterén 
és a Víztoronynál.

Konzultáció
Az esélyegyenlőségi konzultációs szolgáltatásokat nemcsak a hallgatók, hanem 
az egyetemi dolgozók számára is biztosítjuk. Ebben a félévben 4 férfi és 3 nő 
vette igénybe ezt a szolgáltatást, amely összesen 28 találkozási alkalmat jelent.

Anyahajó Klub
A Debreceni Egyetem 2015-ben harmadik alkalommal nyerte el a Családba-
rát munkahely címet. Az Anyahajó Klub létrejötte is ennek az elismerésnek 
köszönhető. Célunk, hogy a kismamák számára könnyebbé tegyük a család 
és a munka összehangolását. Az összejöveteleken minden alkalommal egy-egy 
meghívott vendég témaindító előadását követően interaktív beszélgetés kere-
tében nyílik lehetőség arra, hogy a kis- és nagygyermekes anyák és kismamák 
megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek, és ezzel is közelebb kerüljenek 
céljaik eléréséhez.

Hírlevél
A Debreceni Egyetem a családbarát munkahely cím kapcsán folyamatosan tá-
jékoztatja az egyetem dolgozóit az egyetemi családbarát intézkedéseiről, aktu-
ális híreiről. Fontosnak tartjuk, hogy a munkahellyel való kapcsolattartás az 
otthon töltött időszak alatt is folyamatos legyen.

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

Alumni Központ
A Szenátus a tanév során több alkalommal módosította az egyetemi Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, amelyek egyike érintette a HKSZK által ellátott 
feladatköröket is. A módosítás értelmében az Alumni Központ 2016. júni-
us 1-jétől kikerült a HKSZK szervezetéből és a Kancellárián belül megalakult 
Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ keretében folytatja munkáját.
Az Alumni Központ tevékenysége a 2015. július 1. és 2016. május 31. közötti 
időszakban:
 
Alumni Tevékenység
Adatbázis fejlesztése
Jelenleg 14.843 fő regisztrált tagja van az Alumni Közösségnek (az egy évvel 
ezelőtti adat 9839 fő). 

Toborzás
A DE Alumni Közösségének toborzásánál folytattuk a korábban kialakított 
gyakorlatot. A nyári záróvizsgák során a tanulmányi osztályok segítségével ki-
töltött hozzájáruló nyilatkozatok összesítése és az adatbázisban való rögzítése 
jelenleg is zajlik. 

Honlap, Facebook oldal
Az alumni honlap fejlesztése folyamatban van, amely megjelenésében igazodni 
fog az egységes egyetemi arculathoz. Napi szinten frissítjük a Facebook olda-
lunkat, amely eddig 1180 like-ot kapott. 
 
Egyetemi Életben való megjelenés 
A 2013/2014-es tanév II. félévétől az Alumni Központ saját rovattal jelentke-
zik az Egyetemi Élet számaiban. A 2015/2016-os tanév I. félévében a követke-
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ző témákkal foglalkoztunk. 
1. „Aranydiplomások” – a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia 1965-ben 

végzett alumnusainak évfolyam-találkozója
2. „Nincs még egy ilyen egyetemi telep, mint a Klinika” – az ÁOK 1980-ban 

végzett évfolyamának találkozója
3. Platinadiplomás alumnus – interjú a 102 éves Patay Pállal, a legidősebb 

Alumni tagunkkal  
4. TEVA Gyógyszergyár Zrt. – interjú a „DE Alumni Díj 2015” nyertesével 
5. DEjárat – a 2015. november 27-ei hajdúnánási beiskolázással egybekötött 

alumni program beharangozója
6. Beszámoló az Alumni Központ 2015-ös munkájáról, interjú az Alumni 

Központ vezetőjével
A 2015/2016-os tanév II. félévében:
1. Interjú Mihály Katával, a DHSE-PMD női párbajtőrözőjével
2. Felhívás adó 1% támogatására Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapít-

vány javára 
3. Interjú Molnár D. Erzsébet kárpátaljai történésszel, Debreceni Egyetem 

Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának alumnusával
4. Felhívás adó 1% támogatására Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapít-

vány javára 
5. Pályázati felhívás Alumni rendezvény szervezésére
6. Felhívás adó 1% támogatására Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapít-

vány javára 

DEja vu Magazin
A DEja vu Magazin tavaly decemberben megjelent nyolcadik száma már 
12.000 példányban jelent meg. Az egyre növekvő taglétszám már nem teszi le-
hetővé, hogy a jövőben is ingyenesen juttassuk el mindenkinek magazinunkat. 
Azonban aki szeretné nyomtatott formában is megkapni lapunkat, jelképes 
díj ellenében (1000 Ft/év) továbbra is igényelheti a magazin mellékleteként 
kiküldött csekk befizetésével. Az idén először a magazinnal együtt az Alumni 
Központ munkájával kapcsolatos kérdőívet is kipostáztunk. Eddig összesen 
467 db kitöltött kérdőív érkezett vissza hozzánk, amelynek kiértékelése EvaSys 
rendszerrel történt.
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„DE Alumni Díj 2015”
A Debreceni Egyetem Alumni Központja hagyományteremtő szándékkal 
2015-ben először hirdetett pályázatot azon szervezetek részére, amelyek a DE-
vel szoros tudományos és/vagy szakmai kapcsolatot ápolnak, támogatják célja-
inak megvalósítását és kiemelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett hallgatók-
nak. A felhívásra az alábbi három nagyvállalattól érkezett be pályázat:
•	 Generali Biztosító Zrt.
•	 Richter Gedeon Nyrt.
•	 TEVA Gyógyszergyár Zrt.
A bíráló bizottság egyhangúlag a TEVA Gyógyszergyár Zrt. pályázatát ítélte a 
legérdemesebbnek az Alumni Díj elnyerésére, mely díjat és a hozzátartozó ok-
levelet a nyertes ünnepélyes keretek között a 2015. szeptember 6-ai ünnepélyes 
tanévnyitón vehette át. 

Kapcsolatrendszer kialakítása, ápolása
Az elmúlt félévben az Alumni Központ munkatársai évfolyam-, és csoport- 
találkozókon is részt vettek. 
•	 1992-ben végzett földrajz-történelem szakos hallgatók találkozója Bo-

gácson (2015. július 4.)
•	 MÉK díszoklevél átadó ünnepség és a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia 

1965-ben végzett alumnusainak évfolyam-találkozója (2015. szeptember 
4.)

•	 1980-ban végzett ÁOK-s hallgatók évfolyamának találkozója (2015. szep-
tember 19.)

•	 1960-ban végzett magyar-orosz szakos hallgatók évfolyam-találkozója 
(2015. október 11.) 

•	 DEjárat – Beiskolázással egybekötött alumni találkozó Hajdúnánáson 
(2015. november 27.)

•	 2000-ben végzett ÁOK-s hallgatók évfolyamának találkozója (2015. no-
vember 28.)

•	 Benczúros kollégisták II. találkozója (2016. április 2.) 

Az Erasmus+ ösztöndíj program rövid tanulmányút felsőoktatási munkatár-
saknak kiírt nyertes pályázatnak köszönhetően dr. Kozmáné Lőrincz Emesé-
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nek lehetősége nyílt arra, hogy az Egyesült Királyságban a Liverpooli Egyetem 
Alumni Központjával erősítse a Debreceni Egyetem kapcsolatrendszer 2016. 
április 13-17. között
Az Alumni Központ egyik munkatársa 2016. május 4-7. között részt vett a 
„1st International Conference on Alumni Relations” nemzetközi konferenci-
án a Potugáliai Portóban. A konferencián az alumni fogalmához kapcsolódó 
változatos témákban tartottak előadásokat a külföldi előadók, akik törekedtek 
arra, hogy a tapasztalataikat minél szélesebb körben megosszák a résztvevőkkel. 
2016. április 6-án a Tempus Közalapítvány két alumni munkatársa érkezett 
az egyetemre. A beszélgetés célja a nemzetközi alumni hálózat kiépítése so-
rán felmerült nehézségek és sikerek, valamint a még hatékonyabb működéshez 
szükséges további teendők, igények, együttműködési lehetőségek áttekintése. 
Ennek folytatásaként 2016. május 12-én a Tempus Közalapítvány konzultá-
cióra hívta a hazai felsőoktatási intézmények alumni irodáinak munkatársait. 
A konzultáció célja a magyar nemzetközi alumni hálózat közös megalapozása 
volt. 

Pályázati felhívás alumni rendezvények szervezésére
A Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány által első alkalommal hirdetett 
alumni felhívásra beérkezett 9 pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma vélemé-
nyezte és mindegyiket támogatásra érdemesnek találta. Az 1.664.500 Ft össze-
gű támogatás forrása az alumni tagok által a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért 
Alapítványba befizetett adó 1%-os támogatás. A 9 rendezvényből eddig három 
valósult meg.
1. Bajnokok kupája – Kispályás labdarúgó torna (2016. június 4.) 
2. Népegészségügyi Iskola Baráti Köre Egyesület közgyűlése (2016 júniusa)
3. A DE BTK Andragógia Tanszék Tudományos Konferencia és Szakmai Ta-

lálkozó Durkó Mátyás emlékére (2016. június 16.)

Támogatás
A Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítványhoz (DEFA) az adó 1%-ból be-
folyt összeg 2015-ben 706 118 Ft volt. 
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Szolgáltatások, kedvezmények 
Ebben az évben több kedvezményt is meghirdettünk honlapunkon, FB olda-
lunkon, illetve e-mailben is értesítést küldtünk tagjaink számára, melyek az 
alábbiak voltak: 
•	 Zamat Pálinka és Pároskolbász Fesztivál – 2015. szeptember 18-20.
 A Zamat Fesztiválra meghirdetett nagy sikerű akciónkat tavaly is folytattuk. 

Tagjaink az egyszeri, kedvezményes belépésre szóló lehetőséget a rendez-
vény egy napján vehették igénybe. Felhívásunkra közel 203 alumni tagunk 
regisztrált, amelynek többsége egyetemi dolgozó volt.

•	 Boggie koncert – 2015. november 28. 
 A Dorcas-Aid Hungary Alapítvány megkeresésére az Alumni Központ az 

Alumni Közösség tagjai számára lehetőséget biztosított 20 %-os kedvez-
ményes belépőjegy vásárlására Csemer Boglárka, azaz művésznevén Boggie 
„Wars for nothing” koncertjére a Debreceni Református Nagytemplom-
ban. 

•	 Tavaszi koncertek a Nagytemplomban- 2016 tavasza
 Katona Gergely, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség 

turisztikai referensének a megkeresésére három koncertet is kedvezménye-
sen tudtunk meghirdetni 2016 tavaszán a Debreceni Nagytemplomban. 
(Ghymes Együttes, Kollégiumi Kántus, valamint Gryllus Dániel, Szirtes 
Edina Mókus, Ferenczi György és a Rackajam koncertekre.) 

•	 Campus Fesztivál – 2016. július 20-24. 
 Kedvezményes napijegyek vagy bérlet vásárlására volt lehetőségük a Deb-

receni Egyetem Alumni Közösség tagjainak a 2016. július 20-24. között 
megrendezésre kerülő Campus Fesztiválra. 

Saját rendezvények
•	 Halottak napi megemlékezés – 2015. november 3. 
 Az előző évek hagyományainak megfelelően az Alumni Központ szerve-

zésében került megrendezésre a halottak napi megemlékezés az Egyetemi 
Templomban, ahol az elmúlt egy esztendőben elhunyt egyetemi dolgozókra 
és hallgatókra emlékeztünk.  

•	 Iciri-Piciri alumni – 2016. május 22. 
 Idén már negyedik alkalommal rendeztük meg a Családi Nap keretében 
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az „Iciri-Piciri Alumni” programunkat 2015. május 30-án, melynek cél-
csoportja az Alumni Közösség tagjainak gyermekei voltak. A programot 
a DEMEK munkatársaival közösen a Nagyerdei Kultúrparkba szerveztük 
meg. Az eseményre 500 résztvevő regisztrált.

•	 Dolgozói DErbi – 2016. június 10. 
 A Debreceni Egyetem történetében első alkalommal rendeztek a több ezer 

fős dolgozói kollektíva számára közös programot, amelyen az Alumni Köz-
pont is jelen volt egy standdal. Az érdeklődő gyerekek színezhettek, kira-
kózhattak vagy az egyetemmel kapcsolatos 13+1 kérdésből álló TOTÓ-t 
tölthették ki. 

Humánerőforrás
Jelenleg az Alumni Központ mindennapi munkáját három munkatárs segíti, 
egyikük heti 30 órában. 

Beiskolázási tevékenység
A központ feladatai közé tartozik az alumni tevékenység mellett a központi be-
iskolázás koordinálása, a DExpo-nak a megszervezése, az Educatio Kiállításon 
az intézményi megjelenés szervezése.

DExpo  – 2015. november 18-19.
Ismét sikeresen szerveztük meg a jubileumi 10. DExpo-t.  A korábbi évek-
nek megfelelően a kétnapos rendezvényen rekordot döntött a látogatók száma: 
4630 (előző évben 4576 érkezőt regisztráltunk). 2015-ben 2926 (előző évben 
1768 volt) kérdőívet töltöttek ki a Debreceni Egyetemre ellátogató középisko-
lások, amelynek kiértékelését minden évben eljuttatjuk a karoknak. Ebben az 
évben a központi beiskolázási kiadványunk, az IDE – Információk a Debreceni 
Egyetemről című kiadvány a szakokat csak felsorolás szinten ismertette, a szol-
gáltatások kaptak nagyobb hangsúlyt benne. 

DEjárat – 2015. november 27.
DEjárat - a Debreceni Egyetem új komplex beiskolázási és alumni programja. 
Az intézmény első alkalommal Hajdúnánáson mutatkozott be, amely 18 ezres 
lakosságának több, mint tíz százaléka kötődik valamilyen módon a Debreceni 
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Egyetemhez. A leendő gólyák először az egyetemen zajló tanárképzéssel ismer-
kedhettek meg, majd színes programokkal mutatkozott be a 14 kar. A rendez-
vény „Kutatás+Fejlesztés+Innováció” címmel kerekasztal beszélgetéssel folyta-
tódott, amelyen az ipari és gazdasági lehetőségeket vitatták meg a területek 
szakértői. A Városházán Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a vendégeket. 
Az egész napos rendezvény Alumni esttel zárult. 

Educatio – 2016. január 21-23.
Idén is önálló 36 m2-es szigetstanddal mutatkozott be Budapesten a 16. 
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Debreceni Egyetem. A SYMA 
Rendezvény és Kongresszusi Központban tartott 3 napos kiállításon közel 
3000 érdeklődőnek segített a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatá-
nak önkéntes csapata az egyetem képzési kínálatának, lehetőségeinek és hallga-
tói életének jobb megismerésében. A leendő egyetemistákat nagyon érdekelte 
a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszere, valamint a különféle pá-
lyázati és ösztöndíj lehetőségek. A szülők elsősorban a lakhatási feltételekről, a 
kollégiumi felvételi rendszerről és az ösztöndíjakról érdeklődtek.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Az elmúlt egy év − a könyvtár üzemszerű működésének biztosítása, szolgálta-
tásaink folyamatos fenntartása mellett − a teljesítményelvű oktatási, tanulási és 
kutatási környezet kialakítása érdekében tett újító lépésekkel telt.
A DEENK 2015 elején bevezetett új szervezeti felépítése szakít a tradicionális 
elemekből építkező, földrajzi alapokon nyugvó struktúrával, melyben az egy-
mástól távol lévő könyvtárakat igyekeztünk egységes irányítási rend alatt, de a 
korábbi önállóság egy részének fenntartásával működtetni. Január elsejétől ezt 
a területi alapú szerveződést egy funkcionális alapokon nyugvó struktúrával 
váltottuk fel. 
Az új szerkezetben az irányítás és működés fő pillérei az egyetemi és nemzeti 
könyvtári szerepkörből fakadó feladatok mentén jöttek létre. A tartalomszol-
gáltatás, a tartalomfejlesztés és az olvasószolgálat feladatait központi osztályok 
látják el. Az adminisztráció és az üzemeltetés koordinálása a Főigazgatói Hi-
vatal feladata, külön koordinátor foglalkozik a minőségirányítás, valamint az 
egyre nagyobb jelentőségű kommunikációs feladatok ellátásával.
A könyvtár legfontosabb stratégiai célkitűzéseit az oktatás- és kutatástámoga-
tás, valamint a nemzeti feladatok ellátásában fogalmaztuk meg. E szempontok 
a DEENK működésének teljes egészét átszövik, ezért megvalósításukat erre 
kinevezett főigazgató-helyettesek révén szándékozunk elérni. 
Az átalakuló könyvtári szervezet új funkciók kialakulását hozta, s a korábbi 
feladatok ellátásának szervezeti kereteit is átrajzolta.

Új könyvtári stratégia 
Több mint fél éves előkészítő munka eredményeként 2016 májusában meg-
született a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Stratégiai Terve 
2016-2020 c. dokumentum, ami a következő öt éves időszakra vonatkozóan 
ismerteti terveinket. Az egyetem stratégiai elképzeléseivel összhangban kialakí-
tott könyvtári stratégia pontosan meghatározott fókuszterületek és célok men-
tén vázolja fel az intézmény jövőbeni fejlesztésének elképzeléseit. 
A Stratégiai Tervet az egyetem Szenátusa megismerte és a 2016. június 30-i 
ülésén, mint a DE IFT mellékletét egyhangúan elfogadta.
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Minőségbiztosítás új alapokon
2015 szeptemberében új alapokra helyeztük a könyvtár minőségirányítási 
rendszerét. A Minőségirányítási Tanács (MIT) létrehozása a minőségbiztosítás 
szempontjainak hatékonyabb és folyamatos érvényesítését szolgálja intézmé-
nyünkben. A minőségirányításáért felelős koordinátor vezetése alatt működő 
tanács elsődleges feladata – a minőségkultúra elterjesztése, valamint a MIT 
szervezeti és működési kereteinek meghatározása mellett – annak a minőség-
fejlesztési projektnek a végrehajtása, melynek közvetlen célja a Könyvtári Mi-
nőségi Díj elnyeréséért benyújtandó pályázat előkészítése volt.
A kultúráért felelős miniszter évente pályázatot ír ki a Minősített Könyvtár 
címet használó könyvtárak számára a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére. A 
DEENK 2011-ben az országban először kapta meg a Minősített Könyvtár cí-
met, melyet az intézmény 5 évig viselhetett. A jogosultsági határidő lejártával 
2016 nyarán nyújtjuk be a rangos szakmai elismerés elnyerésére vonatkozó 
pályázatunkat.
Már e munkafolyamat szempontjainak figyelembevételével, s annak részeként 
zajlott a felhasználói elégedettség mérése. Az összeállított kérdőívet több mint 
ezer könyvtárhasználó töltötte ki. Az így nyert információkat több, szintén 
ebben az időszakban készített, más célú kérdőív adatai egészítik ki.  

Gazdálkodás, üzemeltetés 
A gazdálkodási, üzemeltetési és adminisztratív feladatok ellátását 2015-től a 
Főigazgatói Hivatal, illetve az annak vezetésével megbízott hivatalvezető koor-
dinálja a DEENK teljes területén. A változtatás legfőbb indoka, hogy a Deb-
receni Egyetem működésében és gazdálkodásában is a lehető legnagyobb mér-
tékben kell érvényesülnie a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
elvének. A szerkezetváltás révén a Hivatal irányítja az egyetem és a jogszabályok 
által lefektetett szabályok és elvek egységes érvényesülését. 
A DEENK költségvetését központilag, egy összegben tervezik. Könyvtáraink 
(13 558 m2) üzemeltetési költsége 195 340 ezer Ft összeggel szerepelt az egye-
tem központi költségvetésében, melyből közel 12 millió Ft a könyvtár saját 
bevételeiből került betervezésre. Fontos támogatási elem a nemzeti gyűjtőkörre 
kapott 85 000 ezer Ft elkülönített támogatás.
A dologi-működési költségeink tervezése az ehhez kialakított kereteken belül 
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történt: 25 000 ezer Ft a működési, 6 947 ezer Ft a nemzeti kereten. Ezt egé-
szíti ki a saját bevételként tervezett 9 088 ezer Ft.
Az elmúlt évben számos, az infrastruktúrát érintő, illetve állagmegóvó beavat-
kozásra is sor került, melyek a könyvtári állomány megfelelőbb elhelyezése, a 
munkakörnyezet javítása mellett a könyvtár használói számára is kényelmesebb 
feltételeket teremtenek. Ezekhez kapcsolódva 2016. elején elkezdtük a könyv-
tár fizikai tereinek a 21. század igényeihez igazodó átalakítása előkészítését is. 
A könyvtár a felhasználókkal közösen keresi a fejlesztések lehetséges irányait, 
annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodhassunk a 
velünk szemben támasztott új igényekhez.

Állományépítés és tartalomszolgáltatás
A szervezeti átalakulásnak köszönhetően 2015. január 1-jén megalakult Tarta-
lomszolgáltatási osztály a DEENK legnagyobb létszámú egysége, mely három 
korábbi, egyenként is nagy létszámú részleg, a Gyűjteményépítési, a Szakrefe-
rensi és a Periodika osztály egyesítésével jött létre. Az osztály feladatai a könyv-
tár gyűjteményépítési, állományfeltárási és szaktájékoztatási munkafolyamatait 
ölelik fel. 
A gyűjteményépítés középpontjában változatlanul az a törekvés áll, hogy az 
egyetemen képviselt szakterületek irodalmának biztosításával és hozzáférhetővé 
tételével támogassuk az itt folyó oktató, kutató, gyógyító és művészeti tevé-
kenységeket. Ennek érdekében olyan gyűjteményépítési stratégia kidolgozásá-
ba kezdtünk, mely egyaránt követni tudja a nemzeti gyűjteményre vonatkozó 
jogszabályokat, a felhasználói igényeket és az e területen bekövetkező válto-
zásokat. E célt a 2015 őszén elfogadott, a partnerintézetekkel szoros együtt-
működésben kidolgozott új Gyűjtőköri szabályzatunk által igyekszünk elér-
ni. Ugyancsak megújult a Muzeális Dokumentumok Kezelési Szabályzata. A 
dokumentumban foglaltaknak megfelelően fogjuk elvégezni a BTEK Díszmű 
szint revízióját és a régi állomány feltárását. A munkát a kari és intézeti könyv-
tárakra is kiterjesztve kezdtük meg a helyi muzeális állomány azonosítását és 
megfelelő elhelyezésének és kezelésének kialakítását.
Az elmúlt évben a DEENK állománya közel 35 000 dokumentummal gyara-
podott. A gyűjtemény gyarapodásának elsődleges forrásait a vásárlás mellett a 
kötelespéldányok és az ajándék/csere dokumentumok jelentik. Dokumentum-
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vásárlásra 2015-ben is az egyes karok által biztosított költségvetési keretekből, 
ODR támogatásból, illetve kisebb mértékben egyéb (pl. pályázati) pénzügyi 
forrásokból volt lehetőség. A tárgyalt időszakban 11 alkalommal került sor a 
kötelespéldányok elszállítására az Országos Széchényi Könyvtárból, melynek 
során 19 556 db könyv, illetve audiovizuális dokumentum, valamint több ezer 
folyóiratszám és aprónyomtatvány érkezett a könyvtárba. Csere és/vagy aján-
dék formájában szintén jelentős számú dokumentum került az állományunk-
ba, elsősorban az NKA Könyvtámogatási program II. és a Márai V. program 
keretében. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott könyvekből 129 db-ot 
kapott a DEENK 496 107 Ft értékben, míg a Márai programnak köszön-
hetően 405 db dokumentummal gyarapodott az állományunk 1 000 485 Ft 
értékben. A Debreceni Egyetemi Kiadótól 327 példányt kaptunk és vettünk 
állományba 690 322 Ft értékben, melyekből címenként egy példányt az Egye-
temi Emlékkönyvtárban, illetve külön-gyűjteményekben archiváltunk. 
A DEENK előfizetett és épített adatbázisaival támogatja az egyetemen folyó 
kutatómunkát. A korábban vázolt szerkezeti átalakítás jól mutatja, hogy en-
nek a területnek a jövőben is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Jelenleg 58 
adatbázis érhető el a könyvtár szolgáltatási környezetéből, amiből 22 multi-
diszciplináris jellegű, általános információforrás. Az egyes tudományterületek 
összesen 29 specifikus adatbázison osztoznak eltérő mértékben, míg elektroni-
kus folyóirataink zöme 8 nagyobb folyóiratcsomag részeként áll rendelkezésre.

Olvasószolgálat
Az olvasószolgálat 2015-től a DEENK hét könyvtárában központi irányítás-
sal, egy vezetővel és csoportvezetők segítségével működik. Az Olvasószolgálati 
osztály működésének alapvető célja a DEENK szolgáltatásainak egységesebbé, 
áttekinthetőbbé szervezése.
A DEENK könyvtárainak nyitvatartását fokozatosan igyekszünk a lehető 
legnagyobb mértékben az olvasói igényekhez igazítani. 2015-től az egyetemi 
főépületben található Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyv-
tár (BTEK) is 8-20 között tart nyitva. A Kenézy Élettudományi könyvtár-
ban (ÉTK) az utóbbi két vizsgaidőszakban is biztosítottuk az éjfélig tartó 
nyitvatartást.
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A Gazdaságtudományi Kar kivonulása a Kassai úti Campusról az érintett karo-
kat kiszolgáló könyvtárak esetében is lényeges változásokat hozott. A Szenátus 
2016.02.11. ülésén elfogadta a DEENK két könyvtárának névváltoztatására 
vonatkozó javaslatot: a döntés értelmében az egykori Társadalomtudományi 
Könyvtár DEENK Kassai úti Campus Könyvtára (KCK), az Agrártudományi 
Könyvtár pedig DEENK Böszörményi úti Campus Könyvtára (BCK) nevet 
kapta. A kart érintő változások következtében az olvasói szokások határozott 
átrendeződése figyelhető meg mindkét könyvtárban. 
2015/2016 tanév első szemeszterétől módosítottunk a könyvtárhasználat sza-
bályain is. Az elsősorban a kölcsönzési politikát (kölcsönzési határidők, alkal-
mak stb.) érintő változtatások igen időszerűek és a szervezeti átalakulásunkból 
fakadóan is elvárhatók voltak. A módosítás célja az addig könyvtáranként kü-
lönböző gyakorlat összehangolása, áttekinthetőbbé tétele volt, amit az olvasók 
igényei és a könyvtárosok mindennapi munkavégzésének szempontjai egyaránt 
indokoltak. A felhasználók ezekkel a változtatásokkal kapcsolatban határozot-
tan pozitív visszajelzést adtak.
Továbbra is jelentős szolgáltatási kapacitás kapcsolódik a könyvtárközi kölcsön-
zéshez, melynek tendenciái a korábban is jellemző módon alakultak: a könyvek 
kölcsönzésére vonatkozó kérések száma csökkent, a folyóiratcikkek iránti igény 
viszont évek óta igen nagy. Az összes kérés több mint 67 %-a folyóiratcikkekre 
vonatkozik, s ennek nagyobb részét az ÉTK bonyolítja. Az Országos Doku-
mentum-ellátási Rendszert (ODR) használatára vonatkozó felmérésünk adatai 
jó alapot adtak a rendszer további fejlesztésére.
Az állomány elhelyezése és szolgáltatások megfelelő biztosítása szempontjából 
is kiemelkedő problémát jelent a raktári kapacitás általánosan jellemző szű-
külése, mely az elmúlt, és az elkövetkező időszakban is átszervezési, részben 
beruházási feladatokat jelent majd. 

Kutatás- és oktatástámogatás
A DEENK jövőbeni stratégiájának alappilléreit az egyetemi kutatás és oktatás 
kiemelt támogatása jelenti, mely az új könyvtári szervezetben is kiemelkedő 
strukturális elemként jelenik meg. A 2015-ös évben tovább folytattuk az egye-
temi kutatási teljesítményt reprezentáló iDEa Tudóstér fejlesztését. Az adatok 
kezelése és kommunikálása mellett az open access tartalom láthatóvá tétele és 
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elérhetőségének biztosítása került középpontba, de további használat-könnyítő 
funkciók bevezetése, valamint a historikus egyetemi organogram kiépítése is 
megtörtént.
A 2016. első felében lezajlott fejlesztések révén a különböző pályázatok 
(TÁMOP, FP7, MTA stb.) keretében született publikációk és a hozzájuk kap-
csolódó statisztikai adatok külön, ún. pályázati profilokba rendezve tekinthe-
tők meg. E szolgáltatás egy-egy pályázat kötelező dokumentációjának elkészí-
tését és kezelését teszi a korábbinál egyszerűbbé és áttekinthetőbbé. Jelenleg 
(2016. július) 23 különböző pályázati profil található a szolgáltatásban.
Folyamatosan növekszik az adatbázisban tárolt adatmennyiség is: 2016 első 
felére több mint 65 ezer rekord és csaknem 2200 kutatói profil volt elérhető a 
Tudóstérben.  
Kiemelt fontosságú terület a hallgatók tanulási és kutatási készségeinek fejlesz-
tése, amit többek között szervezett oktatási alkalmak keretében kívánunk elér-
ni. Munkatársaink a tavalyi év során 54, az egyetemi tanrendben meghirdetett 
kurzust tartottak információkeresés, könyvtárismeret, irodalomkutatás, refe-
renciaszoftverek használata témaköreiben. Összesen több mint 1 300 hallgató 
vett részt ezeken a gyakorlati vagy vizsgajegyekkel záruló oktatásokon, melyek 
az orvosi karok a BTK, a TTK és a Műszaki Kar mellett 2015-től már a Gaz-
daságtudományi Kar tantervébe is bekerültek. 
A féléves kurzusokon túl rövid oktatásokat és hallgatói könyvtárlátogatásokat is 
szervezünk. 2015-ben 66 alkalommal közel 800 hallgató vett részt ilyen típusú 
alkalmakon, melyek változatos tartalma az adatbázisok bemutatásától kezdve, 
a szakdolgozatírási ismereteken át, a könyvtár ritka és értékes gyűjteményének, 
a BTEK Díszmű szintjén tárolt állományának bemutatásáig ívelt.
A DEENK oktatástámogatási feladatainak egyik speciális területe a szakmai 
gyakorlat lehetőségének biztosítása a könyvtárban. 2015-ben az Informatikai 
Kar Könyvtárinformatika Tanszékének 17 hallgatója töltötte nálunk 60 vagy 
75 órás szakmai gyakorlatát. 2016-tól tovább építve ilyen jellegű kapcsolatain-
kat, a Gazdaságtudományi Karon tanuló hallgatók is a könyvtárban töltötték 
gyakorlatukat. E kapcsolat révén számunkra is lehetőség nyílt pénzügyi, mar-
keting és kereskedelmi ismeretek gyakorlati beépítésére a könyvtári munkafo-
lyamatokba. 
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Digitalizálás
Digitalizálási tevékenységünk hangsúlyos irányvonala a helytörténeti és regio-
nális kultúrtörténeti fontosságú dokumentumok megőrzése, és a lehető legszé-
lesebb körű közvetítése. Ennek jegyében megvalósult a Debreceni Színház – 
állományunkban megtalálható – színlapjainak teljes körű digitalizálása, a leíró 
metaadatok elkészítése és online publikálása. Megkezdtük a debreceni közép-
iskolák iskolai értesítőinek a könyvtár állományában megtalálható – 1850/51-
1948/49 között megjelent – példányainak digitalizálását, amelyet egyfelől a 
régió, a nagy múltú iskolaváros helytörténeti értékeinek megőrzése, másfelől 
a magyar oktatás- és tudománytörténeti kutatások segítése is indokol. Az év 
végéig 26 600 felvételoldal készült el a 17 iskola mintegy 100 évet felölelő 
anyagából.
Az Europeana Cloud projekt keretén belül három gyűjteményt hozunk létre az 
Europeana adatbázisban. A feltöltés előkészítéseként sor került a rekordok kézi 
és automatikus javítására, egyes folyóiratok esetében most kerültek be a cikk-
rekordokba a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában (DEA) tárolt 
digitális másolataira mutató linkek. 
A 2016. évben kiemelt fontosságot kapott a könyvtár 100 éves évfordulójához 
kapcsolódó dokumentumok digitalizálása és szélesebb közönség számára tör-
ténő elérhetővé tétele.

Kommunikáció, rendezvények és partnerség
A 2015. január 1-jével felállított új szerkezetében a könyvtár kommunikációját 
és marketingtevékenységét külön e céllal kinevezett koordinátor irányítja. Az 
új feladatkör lehetőséget biztosít a könyvtár kommunikációs- és marketingfel-
adatainak átfogó stratégia mentén való kialakítására és folyamatos működteté-
sére. Az elmúlt évben elsődleges fontosságot kapott a könyvár partnerkapcso-
latainak feltérképezése, az egyetemen belüli és kívüli partnerségi viszonyok új 
alapokon nyugvó tervszerű építése. 
A könyvtár által rendezett eseményekben ugyancsak határozott szempontként 
jelent meg a partneri kapcsolatok további építésének igénye. A 2015-ös rendez-
vény és programok sorából kiemelkedik a DAB Irodalom és Nyelvtudományi 
Szakbizottságával közösen szervezett „Galaxis vagy Sziget? Könyvek egykor és 
ma” című kiállítással egybekötött konferencia, és a Germanisztikai tanszékkel 
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közös jótékonysági gyűjtés, melyek a jövőben is rendszeres együttműködések 
alapját teremtették meg. 
A tendencia folytatásaként 2016-ban újabb események szervezésében vállalunk 
szerepet. Az egyetem is csatlakozott a város által az 1956. évi események 60. 
évfordulójára tervezett programsorozathoz, melynek előkészítő bizottságában 
a DEENK is helyet kapott. Az állományunkban található dokumentumok fel-
használásával tervezett egyetemi kiállítás szervezése a könyvtár közreműködé-
sével valósul meg.
Szintén kiemelkedő rendezvényt tervezünk a 2016-ban száz éves könyvtár ün-
neplésére, melynek előkészületei az év első felében folytak. Az esemény része-
ként tervezett konferencia szervezése ugyancsak ebben az időszakban kezdő-
dött.
A struktúra-váltást követően a korábbinál szorosabbá vált a könyvtár és az 
egyetemi Sajtóiroda kapcsolata. A DEENK-et érintő külső híradások, média 
megjelenések mindegyike az irodán keresztül valósul meg, mely együttműkö-
dés tavaly a korábbinál sikeresebben alakult: összesen 18 hosszabb-rövidebb 
híradás jelent meg a könyvtárról az egyetemi és regionális médiumokban, me-
lyek zöme írott cikk, de volt köztük több rádió-, egy televízióinterjú és négy 
videó-anyag is.
Az elmúlt évben is aktívan bővítettük szakmai ismereteinket és ápoltuk kapcso-
latainkat: 30 munkatársunk összesen 78 alkalommal vett részt hazai szakmai 
fórumon, egyeztetésen és konferencián, ahol többen előadóként szerepeltek. 
Külföldi tanulmányúton, konferencián, workshopon 13 munkatárs 36 alka-
lommal képviselte a DEENK-et. 2015-ben 5 fő az Erasmus+ program keretei 
között vizsgálhatta külföldi könyvtárak munkáját. A külföldi tanulmányutakra 
való igény 2016-ra jelentősen emelkedett: ebben az évben összesen 16 mun-
katársunk jelentkezett az Erasmus + programba, akik közül hatan az év első 
felében le is bonyolították tervezett utazásaikat. Tapasztalataikról a könyvtár 
belső szakmai fórumaikon számolnak be folyamatosan.
A könyvtár munkatársaihoz köthető tudományos publikációkról az alábbi lista 
tájékoztat: 
•	 Juha, E.: Bakó Elemér hagyatéka a Debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattá-

rában. Gerundium 6 (1-2), 159- 168., 2015. 
•	 Juha, E.: Kiss Lajos. In: Katolikusok Debrecenben 1715-2015 / szerk. Ta-
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kács József, Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levél-
tár és Könyvtár, Debrecen, 455-457, 2015. 
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Informatikai Szolgáltató Központ

Szerver infrastruktúra 
A szerver infrastruktúra jelentős fejlesztése történt meg a 2015. évben. Beszer-
zésre került egy új DELL PowerEdge M1000e blade keret, 6 db erős DELL 
PowerEdge M630-as blade szerverrel, valamint egy DELL SC2020-as storage 
szerver kb. 40 TB hasznos tárolókapacitással. A szerverek 2015 végén kapcso-
lódtak be a meglévő központi VMware virtualizációs infrastruktúrába. Rész-
ben a régebbi infrastruktúrán futó virtuális szerverek kerülnek át rájuk, hogy 
az elöregedett szervereket ki lehessen váltani, részben új telepítések alapjául 
fognak szolgálni (pl. a klinikai rendszerek támogatásához).
Külön ki kell emelni azt a fejlesztést, amelyet a klinikai informatikai infrastruk-
túra kapott a TIOP-2.3.3 projekt keretében. 6 db HP ProLiant DL380 Gen9-
es szerver érkezett 2015 végén. Ezek szintén a központi VMware virtualizációs 
rendszer részét képezik, viszont dedikáltan csak a gyógyítást szolgáló feladatok-
ra vehetők igénybe. 
A 2015. évben csak kisebb mértékű storage fejlesztés történt: egy DELL 
SC2020-as storage szerver kb. 40 TB hasznos kapacitással, valamint egy 
Hitachi VSP G200-as storage szerver kb. 25 TB hasznos kapacitással. Az el-
öregedett tároló szerverek miatt kieső kapacitást is figyelembe véve az egyetemi 
központi SAN tárhely mérete minimális növekedést mutatott 2015-ben, mi-
közben az igények rohamosan nőnek.
A virtualizácóban az egységes VMware infrastruktúrára történő áttérés tovább 
folytatódott. Számos KVM és Proxmox alapú virtuális gépet sikerült átkonver-
tálni, így egyszerűbbé és hatékonyabbá vált a szerver üzemeltetés.
A központi levelezőrendszer tovább erősödött, több kar is átköltözött a Zimbra 
rendszer alá a korábbi helyi kari levelező rendszerekből. Hatékonyabb lett a 
levelezés üzemeltetése, a felhasználók egységes eljárásrend alapján, ugyanolyan 
feltételekkel kapják a szolgáltatást.

Hálózati infrastruktúra
A gerinchálózati infrastruktúra megfelelően működik. 2015 év második felé-
ben az előző évi terveknek megfelelően, lecseréltük az egyetem központi CORE 
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hálózati eszközét, amely áteresztőképességben és portsűrűségben is megfelel a 
mai kor követelményeinek. Hosszú távon alkalmas lesz a 40 Gbit/sec és a 100 
Gbit/sec adatátviteli technológiák fogadására is. Az eszköz beszerzése során a 
redundanciát szem előtt tartva léptük meg, így egy üzembiztosabb megoldást 
sikerült implementálni. A hálózati infrastruktúra homogenizálása aktív eszköz 
szinten folyamatosan történik.
A nagy campusok szintjén még két helyszínen van szükség az elavult CORE 
szintű hálózati eszközök cseréjére, melyeket 2016 második felére tervezünk.
Megépült a Nagyerdei Stadionig és a Víztoronyig tartó optikai kábel, így ezeket 
az egységeket is sikerült becsatolni az egyetemi hálózatba, valamint kiterjesztés-
re került a WiFi rendszer ezekre a külső helyszínekre is. 
Naprakész hálózati inventory és menedzsment rendszer áll rendelkezésre az 
üzemeltetést végző kollégák számára, ezáltal minimalizálható a szolgáltatások 
kiesése, csökkenthető a hibák elhárítására fordított idő. 
A betegellátást támogató hálózati infrastruktúra átvilágítása befejeződött, a 
rendszer racionalizálása és migrációja folyamatos, várhatóan 2016 év végére 
fejeződik be teljes körűen. A TIOP 2.3.3. pályázatban kapott hálózati aktív 
eszközök kihelyezése zajlik.
A nagyméretű egyetemi hálózati infrastruktúrához elengedhetetlen a tartalék 
eszközök raktározása is, sajnos ez jelenleg még nem megoldott. 
A korábbi projektek keretén belül megvalósult WiFi hálózat beváltotta a hoz-
záfűzött reményeket. A hallgatók és a dolgozók körében az eduroam rendszer 
egyaránt népszerű. Új szolgáltatás, hogy az intézményben rendezett konferen-
ciák számára egyedi SSID biztosítására van lehetőség. A rendszer az elmúlt 
év során nagyságrendileg 50 hozzáférési ponttal bővült, további fejlesztéseket 
tervezünk. 2016 év februárjában bevezetésre került a betegek számára kedvez-
ményes díjon elérhető WiFi szolgáltatás is. 

Telefónia
A meglevő analóg telefonközpontok kiváltása és egységesítése folyamatos. Ki-
váltásra került a Böszörményi úti campuson és a Kassai úti campuson a két 20 
évnél is régebbi telefonközpont. Folyamatban van a többi terület migrációja 
VOIP alapúra. Az év végére a Klinikai Központ kivételével minden campuson 
kizárólag VOIP alapon fog működni a telefonszolgáltatás. Középtávon lehető-
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ség van a SIP protokoll alapú VOIP technológiák és alkalmazások bevezetése. 
Így remélhetőleg lehetőség lesz VOIP alapú trunk kapcsolatok bekötésére, így 
egyszerűsödik a majdani szolgáltató váltása, és hosszú távon a mostanihoz ké-
pest is jelentős telefon költség megtakarítás érhető el. 

Felhasználói támogatás-ügyfélszolgálat
2015-ben a megnövekedett felhasználói elvárásoknak eleget téve tovább foly-
tatódott az Ügyfélkapcsolati Osztály által nyújtott szolgáltatások minőségének 
javítása. A működési és hatékonyságfejlesztési célkitűzések kiemelt fókuszte-
rülete az ügyfélszolgálati, illetve az első vonalas támogatási tevékenység volt. 
A folyamatok optimalizálásával és a munkatársak képzésével elértük, hogy az 
egykapus IT ügyfélszolgálat az egyetem egészét érintő, jellemzően a hálózati 
azonosító használatát megkövetelő online szolgáltatások - gépjármű behajtási 
engedély igénylés, bérinfo rendszer belépés, hivatali mobiltelefon függetlenítés 
– használatának ideje alatt jelentkező, az átlagosnál jelentősen több bejelentést 
generáló időszakokban is helytállt.
A múlt évben az Informatikai Szolgáltató Központ átvette a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár informatikai üzemeltetését, mely az Ügy-
félkapcsolati Osztályra is újabb feladatokat rótt ki. Az egységes ügyfélkezelés 
érdekében összevontuk a könyvtár és az ISZK hibajegykezelő rendszerét, mely 
lépés egy verzióváltást is magában foglalt. A könyvtár kliens gépeinek felügye-
lete a desktop supporthoz került, melynek létszáma a belső átcsoportosítások 
eredményeképpen tovább bővült. A desktop támogató szolgáltatás egyetemi 
szintre való kiterjesztése folytatódik.
Open source szoftverek segítségével elkészült a hardver-szoftver inventory 
rendszer, melyet első körben a Kancellária szervezeti egységeiben vezettünk be. 
A létrejött adatbázis átfogó képet adott a használatban lévő számítógépekről, 
ennek segítségével felelős szakmai döntést tudtunk hozni a stratégiailag fontos 
területek stabil működését biztosító eszközcserékről.   
A Klinikai Központ betegellátó egységei részére pályázati forrásból szállított 
százas nagyságrendű informatikai eszköz elosztására javaslatot tettünk a köz-
pont vezetőségének. A jóváhagyott irányszámok alapján elvégeztük a munka-
állomások, monitorok, nyomtatók kiosztását és az ÁEEK felé az adatszolgál-
tatást.  
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E-learning, távoktatás
A 2015/2016-os tanévben folytatódtak a korábban megkezdődött e-learning 
központosítási törekvések: az ISZK új szolgáltatásaként elindult az egyetem 
központi e-learning szervereként szolgáló elearning.unideb.hu, illetve az 
elektronikus vizsgáztatáshoz korszerű és biztonságos felületet biztosító exam.
unideb.hu Moodle portál. Új, korszerű, virtualizált szerverkörnyezetbe költö-
zött az orvosképzést támogató elektronikus oktatási felület, az elearning.med.
unideb.hu (korábban tavoktatas2.med.unideb.hu). Ezen nagyobb forgalmú 
szerverek fejlesztése mellett folyamatosan zajlik a kisebb e-learning rendszerek 
korszerűbb szoftverkörnyezetbe való költöztetés, illetve migrációja.
Az ISZK kiemelt szolgáltatási területként kezeli az egyetemi e-learning fejlesz-
tését, ezért 2015-ben két főre bővült a dedikáltan ezzel a területtel foglalkozó 
munkatársak száma. Szorosabbra vontuk a szakmai kapcsolatokat az egyetemi 
könyvtár (DEENK) munkatársaival is, akik egyedi fejlesztésekkel, illetve egy 
hosszabb távú projekt keretében a hallgatók archív e-learning kurzusokhoz 
való hozzáférésének biztosításával segítik a központi szolgáltatásokat.
Ebben a tanévben döntés született az elektronikus vizsgáztatás szélesebb kör-
ben való elterjedését elősegítő e-learning vizsgatermek kialakításáról. A tan-
év végére készült az első olyan vizsgaterem (Kassai úti campus, TEOK épület 
107.), ahol akár teljes évfolyamok (150 fő) biztonságos elektronikus vizsgázta-
tása történhet speciálisan védett hálózati és szoftverkörnyezetben.  
A technikai és infrastrukturális háttér kialakítása mellett fontos szerepet kap 
a  tananyagok fejlesztésének segítése, és módszertani támogatása is. Rendsze-
resen tartunk e-learninghez kapcsolódó tájékoztatókat az egyes karokon és in-
tézetekben. Azon oktatók számára, akik már rendelkeznek e-learning tapasz-
talattokkal kezdeményeztük egy rendszeres szakmai fórum összehívását, amely 
lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére. Elkészült egy ehhez kapcsolódó levele-
zési lista is, amely lehetővé teszi az érintett felhasználók naprakész tájékoztatását. 
A korszerű, médiaelemekben gazdag elektronikus tananyagok létrehozásában 
támogatást nyújt a 2015-ben létrejött Multimédia Kompetencia Központ is, 
amelynek eszközparkja, és a jelentős szakmai tapasztalattal bíró kollégái segítik 
az oktatók tartalomfejlesztési munkáját.
2016 tavaszán az Debreceni Egyetem három oktatója is sikeresen pályázott 
az Óbudai Egyetem ún. K-MOOC pályázatán, ahol szabadon hozzáférhető 
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e-learning tananyagok kifejlesztése a cél. A nyertes kurzusok 2016 szeptembe-
rétől a mooc.unideb.hu portálon lesznek elérhetőek.
A tanév utolsó hetiben készült el az a fejlesztés, amely a jövőben jelentősen 
csökkentheti az egyetemi e-learning üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztra-
tív terheket. A DEENK munkatársainak támogatásával elkészült a Neptun és 
a Moodle e-learning rendszer szorosabb integrációját lehetővé tevő plugin új 
verziója, amely automatizálja a hallgatók e-learning kurzusokhoz rendelését a 
Neptun tárgyfelvételi adatok alapján.
A félév során végzett munka eredményei: számos új e-learning kurzus, több 
száz tananyag, több ezer tesztkérdés és elektronikus vizsga, több mint 10 szak-
mai konferenciákon tartott előadás.

Multimédia Kompetencia Központ
A Multimédia Kompetencia Központ folytatta a múlt évben elkezdett mun-
káját. Az egyetem központi ünnepségeinek és rendezvényeinek élő közvetíté-
se, illetve eseményrögzítése mellett a Sajtóiroda által koordinált külső és belső 
kommunikáció napi szintű támogatását végzik. Munkatársaink filmkészítési 
feladatokat is ellátnak, ezek elsősorban az oktatást és a képzést támogató mul-
timédiás tananyaggyártást jelentik, de egyre több, a pályázati, PR és marketing 
tevékenységet támogató film előállítására kapnak felkérést. 

Web konszolidáció
Folytatódott az egyetemen a korábban elindult web konszolidációs folyamat. 
Az új egységes webes megjelenés és Drupal 7 alapú webes platform kialakítása 
megtörtént, az intézeti és kari weboldalak átállítása folyamatosan történik. Az 
egyetem központi weboldalának a teljes megújítása és Drupal 7 alapra helyezé-
se is elkezdődött. Az új egyetemi portál 2016 szeptemberével indul.

Mobil alkalmazások
A 2014 őszén kezdődött egyetemi UniDeb Campus App mobil alkalmazás 
fejlesztése eredményes volt, 2015 folyamán éles üzembe állt az első fázisban 
elkészült promóciós alkalmazás. A második fázisban készülő, személyre szabott 
információkat kínáló alkalmazás 2016-ban szintén elindult. Az alkalmazások 
Android és iOS rendszerű készülékeken érhetők el. 
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A Debreceni Egyetem célul tűzte ki, hogy a nem látó hallgatók, konferencia-
vendégek, a látásukban korlátozott betegek önálló tájékozódásához és a látók 
számára is biztosítson teljes vertikumában megvalósuló hangos térkép navi-
gációt.  Az alkalmazás épületen belüli navigációra is ad lehetőséget. A nem 
látóknak emberi hangon és szövegben, a látóknak pedig térképen megjelenő és 
szöveges információval szolgál.  Az alkalmazás a legnagyobb arányban használt 
platformokon jelent meg: mind iOS, mind pedig Android operációs rendszerű 
készülékekhez, ingyenesen letölthető. Tartalmazza a karok, tanszékek, klinikai 
épületek, hivatalos helyiségek fontosabb elérhetőségeit, linkjeit, a főbejáratok 
GPS koordinátáit.

DEKA kártya
A DEKa kártya rendszer saját kezelésbe vétele sikeresen megtörtént a 2015. év 
folyamán. Az új egyetemi rendszer jóval kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést 
tesz lehetővé, mint az előző. A kártya életciklus kezelés sokkal átláthatóbbá vált, 
az egyedi kártyagyártási folyamat nagyságrendekkel egyszerűsödött és gyorsult.
Az egyetemi hallgatók számára elérhető Office365 szolgáltatást 2015-ben sike-
rült kiterjeszteni az oktatókra is, akik ilyen módon ugyanúgy élvezhetik az ott 
elérhető alkalmazásokat és szoftver letöltéseket saját egyetemi azonosítójukkal.

Gazdaság informatikai rendszerének támogatása
A Debreceni Egyetem Informatikai szervezete (ISZK) azon hosszú távú szán-
dékának megvalósítása érdekében, melynek keretében a jelenlegi irodai nyomat 
előállítási infrastruktúráját tervezi oly módon átalakítani, hogy az megfeleljen 
a gazdaságos és hatékony üzemeltetési elvárások által támasztott követelmé-
nyeknek, valamint garantálja a felmerülő költségek alacsony szinten tartását és 
folyamatos ellenőrizhetőségét, egységes szerződési feltételek mellett, az infor-
mációgyűjtést, azok feldolgozását egy megalapozott műszaki terv elkészítését 
elvégezte. 

Elektronikus bérjegyzék
A dolgozók számára, a KIRA rendszer törvényi kötelezettség miatti bevezetése 
után, a papír alapú bérjegyzék biztosítása továbbiakban nem volt megoldható, 
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ezért azt felváltotta az elektronikus bérjegyzék. Az elektronikus bérjegyzék hoz-
záférése a berinfo.unideb.hu oldalon lehetséges megfelelő beazonosítás után. 

Az egészségügyi informatikai rendszer támogatása, Egészségügyi Vezetői 
Információs Rendszer (EVIR) bevezetése
Az EVIR, a korábbi Vezetői Információs Rendszer kiváltására, bevezetésének 
célja az, hogy lehetőleg teljes körű beteginformáció és elszámolási adat legyen 
elérhető az egyetem számára, melyet megfelelő biztonsági intézkedések, beteg-
jogi szabályok betartásával, szabadon felhasználhat a betegellátás színvonalának 
növelése érdekében.    
A bevezetésre került az EVIR egy Pentaho üzleti intelligencia platform alapon 
kifejlesztett riportozó, elemző adatbányász szolgáltatás. A szolgáltatás keretén 
belül első ütemben kialakításra került a finanszírozási jelentések feldolgozására 
alkalmas adattárház, valamint megtörténtek az előkészületek az orvosszakmai 
beteginformációk feldolgozását támogató adattárház felépítésére.
    
DEKK-Kenézy Kórház PACS képalkotó diagnosztikai rendszer illesztése
Az DEKK ERAD PACS képalkotó diagnosztikai rendszer illesztésére került sor 
a Kenézy Kórház JIVEX PACS rendszeréhez. Az illesztés megteremtette annak 
lehetőségét, hogy a Kenézy kórház PACS és a DEKK PACS rendszerében tárolt 
képalkotó vizsgálatok adataihoz, képi információkhoz való kölcsönös hozzá-
férés megtörténhessen. A két intézmény leletező radiológusai számára nyújt 
segítséget a betegek az eddiginél több, korábbi vizsgálatok hozzáférésének meg-
teremtése.
A PACS rendszerben megvalósításra került az a régi klinikai igény, mely szerint 
az eMedsolution rendszerből közvetlenül megtekinthető vizsgálati eredmények 
időben korlátozásának kiterjesztése. Így az összes vizsgálati eredmény hozzáfér-
hetővé vált a kezelőorvosok számára.

Gyógyszertári rendszer korszerűsítése
A DEKK gyógyszertár intézmény részéről igény jelentkezett a gyógyszertári 
nyilvántartó rendszer korszerűsítésére. A korszerű gyógyszertári rendszerek kö-
zül az SKPONT Kft. által fejlesztett Gyurika rendszer került kiválasztásra. A 
rendszer bevezetésének előkészületi munkálatai zajlanak, a rendszer teszt ver-
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Informatikai Szolgáltató Központ

ziójának telepítésére, az SAP rendszerrel történő kapcsolat kialakítására került 
sor. A gyógyszertári rendszer bevezetésével lehetővé válik korszerűbb megoldá-
sok alkalmazására, mint például az elektronikus gyógyszerrendelés megvalósí-
tása, könyvelési adatok elektronikus feladásának korszerűsítésére.   

Egységes laborinformatikai rendszer kialakítása
A laboratóriumi intézmények egységes informatikai rendszerbe történő bevo-
násának következő ütemében megállapodás született az Orvosi Mikrobioló-
gia Intézet információs rendszerének teljes migrációjának befejezésére a Glims 
laborinformatika rendszerbe. Az intézet Bakterológiai laboratóriuma munka-
folyamat-támogató rendszere kiegészül az EUCAST szabvány által meghatá-
rozott szakértői modul beépítésével. A laboratórium támogató rendszerével 
kiváltásra kerül az eddig használatos MedBakter rendszer.
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DExam Vizsgaközpont

A DExam vizsgázói létszám, a vizsgázók által választott vizsgaszint, vizsgatípus 
és modul a 2015/2016-os tanévben is az előző tanévekhez hasonlóan alakult. A 
vizsgázók 92%-a középfok (B2) szintre jelentkezett, közel 60% írásbeli vizsgát 
tett, és körülbelül 30% a reálmodult választotta.
Az alábbiakban ismertetünk néhány összehasonlító adatot.

A DExam Vizsgaközpontban vizsgázók foglalkozás szerinti megoszlása 

A 2015/2016-os tanévben a DE hallgatók jelentős hányada (19,2%) nem a 
debreceni Vizsgaközpontban, hanem más (általában lakóhelyükhöz közeli) 
DExam vizsgahelyen vizsgázott. Ebben a tanévben a teljes vizsgázói populáci-
ót tekintve a DE hallgatók aránya valamivel több, mint 10%-kal csökkent az 
előző tanévhez képest.
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A középfokra (B2) jelentkező DE hallgatók kari megoszlása 

Az előző tanévhez képest némileg változott, hogy mely karok adják a legtöbb 
DExam vizsgázót. A tavalyi sorrendhez képes jelentősen „visszaesett” a BTK 
(13,5%-ról 8,3%-ra), így a 2015/2016-os tanévben a sorrend: TTK, MK, IK.
A 2015/2016-os tanévben a B2 szinten vizsgázó DE hallgatók 33,5%-a jelent-
kezett szóbeli, 90,9%-uk pedig írásbeli vizsgára (is). Közülük 70% tett sikeres 
szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát.

A sikeres középfokú (B2) szóbeli és írásbeli vizsgázók aránya foglalkozásonként 

Foglalkozás Szóbeli siker % Írásbeli siker %
DE hallgató 63,4 60,7

Dolgozó 55,2 43,9
Egyéb 60,4 54,6

Középiskolás 78,8 74,4
Más int. hallg. 60,6 50,1

Az előző tanévhez képest a 2015/2016-os tanévben valamelyest csökkent a si-
keres DE hallgatók aránya mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgákon, de a fenti 
összevetésekből kitűnik, hogy a sikerességi listán mindkét vizsgatípusban a DE 
hallgatók a listát vezető Középiskolások után foglalnak helyet.

DExam Vizsgaközpont
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Sport

Sporttudományi Koordinációs Intézet
2015. szeptember 1-jén megalakult a Sporttudományi Koordinációs Intézet, 
fő feladatai az egyetemen folyó sport és kapcsolódó tudományterületek ko-
ordinációja, a sporttudományi képzések (alap-, mesterszakok, posztgraduális 
képzések) fejlesztése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok szélesítése, az egyete-
men létrehozandó sportdiagnosztikai, életmód és terápiás centrum koordinálá-
sa, valamint az egyetemi testnevelés, szabadidő- és versenysport megszervezése. 
Egyfajta regionális sporttudás-központként küldetése, hogy minden a sporttal, 
fizikai aktivitással, testneveléssel kapcsolatos területen segítse és támogassa a 
régiót.
A szervezeti egység (közvetlen rektori, nem kari) létrehozása során a szervezeti 
működést (SZMSZ), a feladat- és hatásköröket, az egyes területek felelőseit, a 
sportlétesítmények üzemeltetésének kérdéseit és a mindennapi (operatív) mű-
ködést is kellett alakítani. 

Egyetemi testnevelés és szabadidősport
A testnevelés órák 4 campuson 14 testnevelő tanár vezetésével, valamint külső 
óraadók segítségével és külső szolgáltatóknál folytak. 

kurzusok száma (db) meghirdetett létszám 
(fő)

felvett létszám (fő)

ősz tavasz ősz tavasz ősz tavasz
Böször-

ményi úti 
Campus

28 31 572 615 542 563

Egyetem téri  
Campus

65 62 1697 1652 1486 1311

Klinikai 
Campus

41 45 907 1007 639 673

Műszaki 
campus

33 33 516 510 494 464
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Fizetős szol-
gáltatás

20 18 355 295 163 140

Konditerem 8 8 784 782 666 624
Gólyatánc 1 95 95
Verseny-

sport
1 1 131 87 87 87

Egészségügyi 
felmentés

1 1 70 56 56 56

ÖSSZESEN 197 200 5032 5099 4191 4013

Külföldi hallgatók létszáma őszi félévben 974, tavaszi félévben 803 volt.
A tavaszi félévben az új Sporttudományi Oktatóközpontban is lehetett már 
testnevelés órákat tartani. A legmagasabb létszám a zenés órákon, valamint az 
úszás órákon volt.

Szabadidősport
Mindkét félévben megrendezésre kerültek az alábbi programok:
•	 Debreceni Egyetemi Kupa: kispályás labdarúgás, kézilabda, floorball, aszta-

litenisz, úszás, mix röplabda
•	 aerobik nap
•	 futónap
•	 Spinning® nap

A szabadidősport rendezvényeken az egyes félévek során mintegy 1000 hallga-
tó fordult meg.
A Hallgatói Önkormányzattal közös rendezés volt a tavaszi félévben a Medikus 
Sportnap a Medikus hét keretein belül, valamint az Egyetemi Egészségnapi 
rendezvény.
A Hallgató Sportiroda rendezvényein igény esetén részt vettek a szervezésben 
vagy közreműködtek a testnevelő tanárok. 
Az őszi félévben az egyetem benevezett a Move week programsorozatba, ame-
lyen kb. 200 hallgató képviselte intézményünket a különböző sportprogra-
mokon.



308

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről

Az egyetem hallgatói részt vettek a MEFS által szervezett Büntető dobóverseny 
rekord kísérletben is. Az eseményen a Debreceni Egyetem nyerte a legtöbb 
dobást végrehajtó intézmény címet, valamint a legeredményesebb játékos is a 
DEAC kosarasa volt Nagy Botond személyében, aki 98% pontossággal dobta 
a kosarakat.
A Böszörményi úti campus az elmúlt tanévben DEK Floorball, DEK kézilab-
da versenyeknek adott helyszínt. A HÖK által szervezett sportprogramokat 
segítettük szakmai és szervezési oldalról is. A GTK által szervezett GTK napok 
előkészületeiben rendszeresen részt veszünk, valamint a MÉK Családi Sport 
Napján minden alkalommal szervezési feladatokat látunk el.

Medikus Kupa
A 2016. évi Medikus Kupára április 8-10. között került sor Szegeden. A já-
tékokon férfi-női kosárlabda, kézilabda, röplabda, valamint férfi vízilabda és 
labdarúgás sportágak szerepeltek. A Medikus kupán 90 fő sportolóval képvi-
seltük az egyetemet. Az eseményen részt vett az egyetem cheerleader csapata is. 
A küzdelmekben az összesített pontversenyben az idén a 4. helyet szerezte meg 
egyetemünk.

Sí napok
A tanévben 4 sí nap került megrendezésre Szlovákiában, Krompachy, illetve 
Lomnic sípályáira. 2 haladó és 2 kezdő sí nap volt hirdetve. A kezdő sí napokon 
igény szerint volt sí- és snowboard oktatás.  Összesen mintegy 200 hallgató élt 
a lehetőséggel. A sí napok vezetője Török Zsolt testnevelő tanár.

Túranapok
A tanév folyamán 4 túranap, illetve plusz egy sí nappal közös túranap volt. A 
túrák helyszíne a Szlovák paradicsom, Tátra, Erdélyben Bihari helység, Toroc-
kó, illetve a Tordai hasadék.
2016. július 22-24. között került sor túratáborra a Liptói Tátrában 25 fő rész-
vételével. Táborvezető: Török Zsolt. A túratábor a DEAC túraszakosztályával 
közös szervezés.
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Sítábor
A szlovákiai sítábor 2016. február 8-12. között volt. A táborban 40 hallgató 
vett rész 2 testnevelő tanárral. A tábor vezetője Perényi Gabriella testnevelő 
tanár volt. Az ausztriai tábor ebben a tanévben elmaradt.

Vízitábor
A szarvasi vízitábor ideje: 2016. július 8-14. A vízitáborban 40 fő hallgató vett 
részt 4 testnevelő tanárral. A tábor vezetői Lenténé Puskás Andrea és Czóbel 
Levente testnevelők.

Kosárlabda MEFOB
A Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokságban egyetemünk 3 csapattal képvi-
seltette magát. A DEAC-ból a férfi és a női NB I-es csapat játszott, valamint a 
Debreceni Medikus Sportegyesület (DMSE) is indított egy férfi csapatot.
A DEAC férfi csapata minden mérkőzését megnyerve, veretlenül lett bajnok a 
Debrecenben megrendezett négyes döntőn (2016. május 8-10.). A bajnokság 
történetében a csapat harmadszor lett aranyérmes, így a Debreceni Egyetem 
képviselte Magyarországot az Európai Egyetemek Játékán Zágrábban 2016. 
július 10-19. között.
A DEAC női csapata a második helyet szerezte meg a bajnokságban.
Az Universiade B3x3 válogatottba négy kosaras került be: Gál Annamária, 
Göttlinger Anna, Nagy Botond és Nagy Benedek.
A DMSE csapatában elsősorban magyar és külföldi hallgatók játszanak, az 
alapszakaszból nem jutottak tovább.

EUSA GAMES
A Debreceni Egyetem férfi kosárlabdacsapata 2016. július 10-19. között vett 
részt Zágrábban az Európai Egyetemi játékokon (EUSA Games). A részvételt a 
Magyar Kosárlabdázók országos Szövetsége és a MEFS finanszírozta.
Az egyetem férfi és női B3X3 csapatai Rijekában képviselte a hazai színeket 
2016. július 21-26. között.
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Sportiroda
A sportiroda egyik legfontosabb feladata a TÁMOP SPORT pályázatban 
vállalt kötelezettségek teljesítése és az előző félévben az egyetemi vezetés által 
létrehozott Sporttudományi Intézet munkájának segítése. A rendezvényeink 
megvalósításában nagymértékű segítséget nyújtott az előző félévben elnyert 
SportPont támogatás, aminek jelentős részét a félévben megvalósuló progra-
mokra tudtunk felhasználni. Az előző félévben 4 sportiroda tag is diplomát 
szerzett, vagy külföldön folytatta tanulmányait, melynek köszönhetően jelen-
leg 1 fővel működik a Debreceni Egyetem sportirodája, ezt a következő félév 
elején szeretnénk növelni.
Teendőink: rendezvények szervezése, kommunikációval összefüggő feladatok, 
oktatással kapcsolatos teendők, ingyen/kedvezményes jegy programok, egyéb 
feladatok.

Rendezvények
•	 Zsíros Tibor Kosárlabda Egyetemi Bajnokság: 17 csapat egész félévben küz-

dött a bajnoki címért, a DESOK átadása nagymértékben megkönnyítette a 
mérkőzések szervezését.

•	 Agrár Házibajnokság: az előző évben kezdődött MLSZ együttműködésnek 
köszönhetően sikerült a színvonalat tovább növelnünk a 14 csapatos baj-
nokságban.

•	 Egyetemi Úszó Klub fenntartása: 35 sportoló készült heti két alkalommal 
szakemberek segítségével, a DEK házibajnokság és a MEFOB szereplés si-
kerességéhez is nagymértékben hozzájárult.

•	 Az egyetemi Cheerleader csapat szervezése, majd újraszervezése: a félévben 
több probléma is felmerült a csapattal kapcsolatban, amelyeket a Medikus 
kupa után az újraszervezéssel sikerült megoldani.

•	 Az Egyetemi póker kupát 80 hallgató részvételével rendeztük meg.
•	 Az Egyetemi darts kupa minden félévben megrendezésre kerül, az idei baj-

nokságon is a maximális 32 fő vett részt a versenyen.
•	 Az Egyetemi csocsó bajnokságot a jövőben szeretnénk fejleszteni. A bajnok-

ságon a félévben 12 csapat vett részt.
•	 Challenge Day rendezvény szervezése a Debreceni Egyetemen: az idei évben 
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az egyetemünk is részt vett a Debrecen városa által koordinált programon, 
ahol nem várt részvételi arányt (közel 500 fő) értünk el. A tapasztalatokat 
sikerült levonni a következő évi sikeres rendezvény megszervezéséhez. 

•	 Jótékonysági korcsolyaest szervezése: a korcsolyaszezon zárásaként és a félév 
kezdés összehangolásával egy nagyon sikeres rendezvényt sikerült szervezni, 
ahol átmeneti otthonban élő családok részére gyűjtöttünk játékokat és tar-
tós élelmiszert.

•	 Egyetemi dolgozói nap sport programjainak szervezése, koordinálása: az 
idei évben először rendezte meg a Debreceni Egyetem a DErbi elnevezésű 
dolgozói napot, melyen a sport programok szervezését koordináltuk.

•	 A Buzánszky Jenő Egyetemi Kupa szervezésében is részt vállaltunk.
•	 A Kozma Mihály Futsal Kupa szervezésében segítettünk. 
•	 MET sportsérülések és ártalmak elkerülése és megelőzés előadás helyi ko-

ordinációja.
•	 Debreceni Futballegyetem előadásainak szervezésében nyújtottunk segítsé-

get, az idei félévben 2 előadás. 
•	 Magyarok a Barcáért előadás szervezése: országos road show a Nagyerdei 

Stadionban, a részvételi arány országos szinten is kiemelkedő volt.
•	 Egyetemi büntetődobó rekordkísérletben való szervezői részvétel.
•	 Debreceni Egyetem Egészségnap szervezésében együttműködés.
•	 Campus Sportfesztivál szervezésében segítség nyújtása: a két napos nemzet-

közi sportfesztivál kommunikációs, népszerűsítési és a labdarúgás sportági 
felelősi feladatok ellátása.

Kommunikáció
•	 Egyetemi Sporthírlevél Sport rovatának segítése
•	 Egyetemi Élet Sportrovatának szerkesztése
•	 Facebook egyetemi sport oldal szerkesztése, tartalmak frissítése
•	 Facebook alkalmazás fejlesztése
•	 sport.unideb.hu és a sportsci.unideb.hu honlapok tartalmának összehango-

lása, a sport.unideb.hu honlap karbantartása
•	 sportreg.unideb.hu honlap karbantartása, fejlesztése
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Ingyen/kedvezményes jegyek biztosítása:
•	 vízilabda mérkőzésekre
•	 jégkorong mérkőzésekre
•	 női kézilabda mérkőzésre
Oktatással kapcsolatos feladatok:
•	 Egyetemi edzőképzés szervezése, előadások tartása, koordinálása és admi-

nisztrálása: az előző tanévben sikerült elindítanunk a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel az országosan egyedülálló, pilot programként futó egyetemi 
edzőképzést, melyen 18 hallgató sikeresen abszolvált. A képzés tematikájá-
nak kialakítását az MLSZ elfogadta. Az előadások tartása mellett komoly 
feladatot jelentett az MLSZ és a Debreceni Egyetem által előírt adminiszt-
rációs feladatok ellátása.

•	 Az előző félévben a játékvezető képzést abszolváló hallgatók gyakorlati és 
fizikai tesztjeinek segítése, koordinálása.

Egyéb 
•	 Sporttudományi szakkollégium létrehozásának előkészítése: nyáron az Ok-

tatási Bizottság elé terjesztettük az előkészített anyagot, reményeink szerint 
az őszi félévet a szakkollégium beindításával kezdhetjük.

•	 Nemzetközi szabványnak megfelelő strandlabdarúgó pálya létrehozására 
kiírt pályázatot adtunk be, melyet meg is nyertünk. Az MLSZ pályaépítési 
és a strandlabdarúgó bizottság sportágfejlesztési programjaiból kiírt pályá-
zatnak megfeleltünk, megnyertük, melynek keretén belül a nyár folyamán 
egy nemzetközileg is elfogadott strandlabdarúgó pálya fog épülni a DEAC 
sporttelepen.

•	 Sporttudományi Intézet logójának tervezése.
•	 DESOK csarnok feliratainak tervezése: a játéktéren elhelyezésre kerülő logó 

látványtervének elkészítése.
•	 Toborzást végeztünk nagypályás és futsal labdarúgó MEFOB csapataink 

játékosai közé. Nagypályás MEFOB csapatunk 1. helyen végzett.
•	 MEFS SportPont egyetemi megvalósítás koordinálása: a MEFS által a prog-

ram megvalósításához szükséges feltételek teljesítése.
•	 DEAC és az egyetemi sport marketing felület értékesítés lehetőségeinek 

elemzése, kidolgozásban való segítség: kidolgozásra került egy többszintes 
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támogatási rendszer, amelyet a következő félévben szeretnénk bevezetni, 
többletbevételhez juttatva a Sporttudomnyi Intézetet és az egyetemi sport-
szervezeteket.

•	 Az egyetemi (nem a sportiroda által szervezett) sportrendezvények népsze-
rűsítésének segítésében is részt vállaltunk. (DEK kupák, Kosárlabda rekord-
kísérlet, stb.)

•	 DEAC kiemelt mérkőzéseinek népszerűsítése (elsősorban kosárlabda): az 
általunk üzemeltetett kommunikációs csatornákon tájékoztattuk a hallga-
tókat a mérkőzésekről.

•	 A DEHÖK kari sportfelelőseinek összevonása: sikerült a Debreceni Egye-
temen minden kari HÖK sportfelelőssel egyeztetni és tájékoztatni őket az 
egyetemi sport lehetőségeiről. Ettől a fórumtól a hallgatói szabadidősport 
nagymértékű fejlődését várjuk.

•	 A DEHÖK kommunikációs csoporttal való együttműködés további mélyí-
tésének eredménye, hogy rendszeresen jelennek meg az egyetemi sporttal 
kapcsolatos hírek, felhívások a hallgatói fórumokon.

Egyetemi versenysport, eredményeink, rendezvényeink
A korábbi évek hagyományához híven az egyetem versenysportolói ebben a 
tanévben is számos sportversenyen, sporteseményen vettek részt, ahol kiválóan 
szerepeltek, ezzel is öregbítve a Debreceni Egyetem hírnevét. 
A 2015/2016-os tanévben a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság-
ban 28 sportágban neveztük sportolóinkat, akik az előző évekhez hasonlóan 
most is sikeresen szerepeltek. Ezt bizonyítja a 15 arany, 24 ezüst és 33 bronz-
érem is. A megszerzett 72 dobogós helyezés is sportolóink nagyszerű teljesít-
ményét mutatja. 
A 16 aranyéremből 14-et egyéni sportolóink szereztek meg. A legtöbb első 
helyezést atlétáink érték el, ugyanakkor az asztaliteniszben és az úszásban meg-
szerzett 3-3 aranyérem is azt mutatja, hogy ezek a sportágak nemcsak népsze-
rűek, hanem sikeresek is egyetemünkön. 
Csapatsportágakban külön öröm számunkra, hogy hosszú idő után a DEAC és 
a DVSC-DLA labdarúgóira épülő nagypályás labdarúgó csapatunk a kétnapos 
küzdelemsorozatot követően szintén aranyéremmel térhetett haza Szombat-
helyről. 

Sport
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Ebben a tanévben 3 sportágban - vívás, floorball és kosárlabda - rendeztünk 
MEFOB döntőt, melynek a 2015 novemberében átadott Sporttudományi Ok-
tató Központ adott otthont. A vívás MEFOB mindhárom napján 10, a FIE 
(Nemzetközi Vívó Szövetség) szabványának megfelelő fém pástokon és találat-
jelző géppel zajlott. A versenyre 14 felsőoktatási intézményből 143 egyéni és 
32 csapat nevezés érkezett. Vívóink 5 ezüst és 2 bronzéremmel zárták a három 
napos versenysorozatot.  
Májusban két döntőre került sor. A floorball döntőre az ország 9 felsőoktatási 
intézményének csapata nevezett. A kétnapos esemény jó hangulatú és színvo-
nalas mérkőzéseket hozott, a Debreceni Egyetem csapata az 5. helyet szerezte 
meg. 
A kosárlabda MEFOB négyes döntőjében 3 napon keresztül versenyeztek egy-
mással a csapatok. Mind a nők, mind pedig a férfiak mezőnyében 3-3 csapat 
jutott döntőbe a keleti csoportból, nyugatról viszont mindkét nemnél csupán 
a csoportgyőztes kvalifikálta magát a fináléba.  Férfi kosárlabda csapatunk idén 
már 3. alkalommal diadalmaskodott a Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Baj-
nokságon jogot szerezve ezzel a Zágrábban megrendezésre kerülő EUSA játé-
kokra. Kosárlabda sportágban szintén sikernek számít, hogy Gál Annamária, 
Göttlinger Anna, Nagy Botond és Nagy Benedek személyében 4 hallgatónkat 
beválogatták az Universiadé B33-as keretébe.
A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is részt vettünk a Komáromi 
Egyetemi Napok alkalmából megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Egyete-
mek Kupáján - Selye CUP, melynek célja a sportkapcsolatok kialakítása a régió 
felsőoktatási intézményei között. A tornán idén öt ország tizenhat csapata vett 
részt, köztük a Debreceni Egyetem csapata is, akik az előkelő második helyezést 
érték el ezen a rangos tornán.
Élsportolóink nemcsak a MEFOB versenysorozaton szerepeltek sikeresen, szá-
mos rangos világversenyen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az egyete-
münkön tanuló kiváló sportolóink közül Risztov Éva és Papp Márk képviselte 
hazánkat és a Debreceni Egyetemet is a Riói Olimpián, hiszen mind a ketten 
kvalifikálták magukat az olimpiai játékokra. 
Senánszky Petra az uszonyos Junior Magyar Válogatott csapat tagjaként a fel-
nőtt VB-n - mely a jövő évi világjátékok kvalifikációs versenye volt - 3 aranyér-
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met szerzett, mind a három alkalommal világcsúccsal ért célba. Hasonlóan jól 
szerepelt Kosina Gergő is, aki ezen a versenyen egy aranyérmet és egy ezüstér-
met szerzett, világcsúcsot úszva. 
Egy nappal később került sor az Universiadé keretén belül az Egyetemi – 
Főiskolai Világbajnokságra, ahol Senánszky Petra három, Kosina Gergő két 
alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára, mind az öt alkalommal 
Universiadé csúccsal. Senánszky Petrának idén 9, Kosina Gergőnek 3 világku-
pa elsősége volt. Meg kell még említeni Senánszky Flórát is, aki a világkupán 
váltóban egy arany és egy ezüstérmet szerzett. 
Sportolóink kiváló teljesítményét nem csak a Debreceni Egyetem, hanem a 
megyei önkormányzat is elismerte. A 2015/2016-os tanévben a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Sportösztöndíját a Debreceni Egyetem 9 hallgatójának 
ítélték oda: Aranyos Gergő vívó, Bakóczy András, és Kiss Dávid röplabdázó, 
Kozák Luca atléta, Mihály Kata vívó, Pártos Zsófia vívó, Sárkány Fanni atléta, 
Senánszky Petra uszonyos úszó és Varsányi Nóra kézilabdázó is ebben a kitün-
tetésben részesült.
A DEAC és DASE Egyesület, valamint a DEAC Sport NK Kft. továbbra is 
fontos színterei az egyetemi sportnak, feladatuk, hogy az egyetemre felvételt 
nyert versenysportolók számára biztosítsák a sportolás, versenyzés feltételeit, 
valamint biztosítsák az amatőr utánpótlás bázis működtetését. Ebben a DEAC 
NK Kft. központi szerepet tölt be, jelenleg 10 szakosztály működik a Kft. ke-
retein belül, míg a DEAC és DASE Egyesületekben a labdarúgó és futsal szak-
osztályok biztosítanak sportolási lehetőséget.
A Debreceni Egyetemnek köszönhetően a három sportszervezet megyei és vá-
rosi szinten is kiemelkedő infrastrukturális háttérrel rendelkezik, hiszen nem-
csak füves és műfüves pályák, hanem fedett létesítmények - köztük a 2015 
novemberében átadott Sporttudományi Oktató Központ - is a sportolók ren-
delkezésére állnak, ezáltal az edzések jó minőségű pályákon és megfelelő tech-
nikai feltételekkel zajlanak. Az eredeti céloknak megfelelően a DEAC utánpót-
lása belekerült a város és a megye labdarúgó vérkeringésébe, amely pozíciót az 
elkövetkező időszakban szeretné tovább erősíteni. 
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Mentor - Tutor program
A Debreceni Egyetem a kettős életpálya modell részeként mentorrendszert 
működtet, mely az élsportolók felsőoktatásba történő könnyebb integrációját 
hivatott elősegíteni. 
A programba 2012 óta azok a sportolók kerülhetnek be, akik érintettek a 
Heraklész Csillagprogramban, Olimpiai és Universiade sportágak korosztályos 
és válogatott sportolói, valamint az egyetemi világbajnokságon érmet szereztek. 
A programba a sportolók egyéni jelentkezés és beválogatás útján is bekerülhet-
nek, mely egy féléves ciklusra szól. 
A mentorprogramban résztvevő sportolók kérvényezhetik az egyéni vagy ked-
vezményes tanrend szerinti képzés biztosítását, valamint a rugalmas vizsgaren-
det. Igény esetén lehetőség van előnyös kollégiumi elhelyezés biztosítására is. 
A mentorrendszer felépítése: 
1. mentorprogram vezető
2. mentorok 
3. tutorok 
4. mentorált
A mentoráltak tanulmányi munkáját egy mentor és egy tutor segíti. A men-
tor feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje és segítse mentoráltja ta-
nulmányi előmenetelét, hatékony segítséget nyújtson az egyetemi pályázatok, 
kérelmek beadásában, segítse őket egyetemi életükben. A mentor felelőssége, 
hogy mentoráltjával bizalmi viszonyt alakítson ki az eredményes együttmű-
ködés érdekében. Szakmailag segíti, irányítja a tutor munkáját. A tutor olyan 
hallgató lehet, aki a programban résztvevő sportolóval azonos szakon tanul, 
feladata, hogy megfelelő ismeretekkel, hozzáállással segítse mentoráltja egye-
temi életét és tanulmányait azáltal, hogy ismeri a szakon tanító oktatók köve-
telményrendszerét, számon tartja mentoráltja tanulmányi kötelezettségeit és 
segíti azok teljesítésében. A tutor folyamatos kapcsolatot tart mentorával és 
tájékoztatja a program lehetőségeiről. 
A mentorált kötelessége, hogy a program ideje alatt rendszeresen konzultáljon 
tutorával és mentorával és köteles velük versenyprogramját egyeztetni. A spor-
toló köteles tanulmányi feladatainak a tőle telhető legmagasabb szinten eleget 
tenni. Elvárás a programban résztvevő sportolóval szemben, hogy képviselje a 
Debreceni Egyetemet a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 
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által szervezett Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB), 
valamint egyéb sportversenyeken. 
2015/2016 mindkét szemeszterében 17 hallgató került be a programba. Mind-
két félévben tutorok, mentorok és mentoráltak részvételével kerekasztal beszél-
getést szerveztünk az eddigi tapasztalatok és problémák megvitatására. A prog-
ram évről évre sikeresebb és népszerűbb, folyamatosan növekszik az igénylők 
száma. Az egyetemi vezetés és a felkért mentorok maximális segítőkészségükről 
tesznek tanúbizonyságot. 

Sporttudomány, sporttudományi – sportszervezés alapszak – képzésben való rész-
vétel
Intézetünk oktatói aktív tudományos tevékenységet folytattak, lsd. Magyar 
Tudományos Művek Tárában. Részt vettek a Sporttudományi Kooperációs 
Kutatóközpont megalakításában, az egyetemen folyó sporttudománnyal és 
kapcsolódó tudományterületekkel kapcsolatos GINOP és EFOP pályázatok 
szakmai előkészítésében. 2015/2016-ban készült el az egyetem testnevelő taná-
ri akkreditációs anyaga, amely azóta benyújtásra került és terveink szerint 2017 
szeptemberében indulhat a képzés is. Elkészült az egyetem, a város és a régió 
sportstratégiája, melyekhez kollégáink szakmai segítséget nyújtottak.
A Debreceni Egyetem több tagja is vezető tisztségeket tölt be különböző sport-
tal, sporttudománnyal kapcsolatos szervezetben: a teljesség igénye nélkül, Dr. 
Bács Zoltán kancellár, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség alelnöke; 
Dr. Tatár András adjunktus, a Magyar Paralimpiai Bizottság sportigazgatója, 
a Riói Csapat vezetője; Dr. Balogh László egyetem docens, intézetigazgató, a 
Magyar Rektori Konferencia Sporttudományi Bizottságának elnöke.
Oktatóink részt vettek a GTK-n folyó sportszervezés alapszak oktatásában, el-
sősorban a sportelméleti és sportági gyakorlati tárgyakban.
Az intézet jelentős szakmai részvételével valósult meg a Sportdiagnosztikai, 
Életmód és Terápiás Központ létrehozása, valamint a Nagyerdei Stadionban 
létesülő Fitnesz Centrum tervezése.
Az intézet oktatói több olyan pályázatban is részt vettek, melynek során 
sporttudományi képzésben felhasználható szakkönyvek, jegyzetek készültek, 
sőt - Sportanalitikus szakember – képzés is fejlesztésre került. Elkészült az új 
honalpunkon is, mely elérhető a www.sportsci.unideb.hu címen.
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