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Idén	hatodik	éve	készítjük	el	kiadványunkat,	mely	bemu-

tatja	 a	 Debreceni	 Egyetem	 legfontosabb	 képzési,	 tudo-

mányos-kutatási	 jellemzőit,	 nemzetközi	 kapcsolatait,	

gazdálkodási	és	szervezeti	adatait.	

Egyetemünket	a	számok	 tükrében	 tárjuk	Ön	elé.	Célunk,	

hogy	az	egyetemi	polgárok,	 a	 költségvetési	 szférából	és	

üzleti	 életből	 eredő	 partnereink,	 leendő	 hallgatóink,	 to-

vábbá	a	kormányzati	döntéshozók,	versenytársaink,	fris-

sen	végzettjeink,	valamint	munkáltatóik	átfogó	és	világos	

képet	alkothassanak	intézményünkről.

A	megjelenő	adatokat	sokan,	sokféleképpen	értékelhetik,	

a	 grafikonok	 és	 táblázatok	 elemzése	 különböző	 aspek-

tusokból	 más-más	 eredményhez	 vezethetnek.	 Bízunk	

benne,	 ez	 az	 összeállítás	 is	 bizonyítja,	 hogy	 a	Debreceni	

Egyetem	eredményes,	vonzó,	hatalmas	értékekkel	bíró	és	

kiemelkedően	teljesítő	felsőoktatási	intézmény.	

Kiadványunkat	 abban	a	 reményben	ajánljuk	 a	 tisztelt	 ol-

vasó	figyelmébe,	hogy	a	benne	foglaltak	és	tapasztalataik	

alapján	Önök	 is	keresik	és	ajánlják	a	Debreceni	Egyetem	

képzési	programjait	és	tudományos-kutatási	szolgáltatá-

sait.	

Debrecen,	2019.	szeptember

TISZTELT	OLVASÓ!

Dr.	Bács	Zoltán	
kancellár

Dr.	Szilvássy	Zoltán
rektor
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A	DEBRECENI 	EGYETEM	SZERVEZETE

A	Debreceni	 Egyetem	 a	 hazai	 felsőok-
tatás	 meghatározó	 intézményeként	
-	 az	 európai	 egyetemek	 Magna	 Char-
ta-jának	szellemében	-	a	 legmagasabb	
szintű,	 sokoldalú,	 interdiszciplináris	
képzéssel,	 kutatással	 és	 fejlesztéssel	
járul	hozzá	az	egyetemes	tudomány	és	
a	magyar	társadalom	fejlődéséhez.	Ezt	
a	küldetést	az	egyetem	oktatói,	dolgo-
zói	és	hallgatói	közösen,	a	minőségügy	
elkötelezettjeként,	hazai	és	nemzetközi	
partnerekkel	együttműködve	teljesítik.	
Ennek	eredményeként:
•	 a	 képzés	 és	 a	 tudományos	 kutatás,	
fejlesztés	 nemzetközi	 hírű	 intézmé-
nyeként	 jellemezhető	 az	 agrártu-
domány,	 a	 bölcsészettudomány,	 az	
egészségtudomány,	 a	 jogtudomány,	
a	 közgazdaságtudomány,	 a	 műszaki	
tudományok,	 a	neveléstudomány,	 az	
orvostudomány,	 a	 társadalomtudo-
mány,	 a	 természettudományok,	 to-
vábbá	a	zeneművészet	területén,

•	 a	hatékonyságra,	a	rugalmasságra,	a	
válaszadó	képesség	növelésére,	a	di-
namikus	 fejlődésre,	 a	menedzsment	
ésszerűsítésére	törekedve	Kelet-Ma-
gyarország	 egyre	 meghatározóbb	
szellemi	 központjává	 válik,	 szoros	
kapcsolatban	 a	 környező	 országok	
szomszédos	régióival,

•	 figyelemmel	az	európai	folyamatokra	
és	a	társadalmi	igények	kielégítésére,	
minél	magasabban	 képzett	 szakem-

bereket	kíván	kibocsátani	a	felsőfokú	
szakképzés	kiterjesztésével,	a	 több-
ciklusú	 képzés	 (bachelor,	 master,	
PhD)	 programjainak	 kidolgozásával	
és	 megvalósításával,	 a	 posztgradu-
ális	képzés	sokszínűségével,	a	folya-
matos	továbbképzéssel,	a	távoktatás	
lehetőségének	 kihasználásával	 -	 te-
kintettel	az	élethosszig	tartó	tanulás	
igényére	is,

•	 kutatóegyetemként,	mint	a	gazdasá-
gi	 fejlesztés	 egyik	 kulcsszereplője,	
elősegíti	 a	 versenyszféra,	 az	 üzleti	
élet,	 a	 helyi	 önkormányzat	 és	 a	 köz-
ponti	 kormányzat	 összefogását	 a	
regionális	és	a	határokon	átívelő	ok-
tatási,	kutatási	és	fejlesztési	progra-
mokban.

A	Debreceni	Egyetem	a	küldetésnyilat-
kozatának	megfelelően	kívánja	szolgál-
ni	 Magyarországot,	 az	 állam	 polgárait,	
valamennyi	képzési	szintjén	megőrizve	
sokszínűségét,	egységét,	rendszersze-
rű	 tevékenységét	 az	 óvodai	 neveléstől	
a	felnőttképzésig.	Az	 intézmény	az	ok-
tatás,	 a	 kutatás,	 a	 gyógyító-megelőző	
tevékenység	 és	 az	 agrárium	 szolgála-
tán	 kívül	 elkötelezett	 a	 társadalmi	 és	
gazdasági	 szférával	 való	 kapcsolatok	
erősítése,	 valamint	 a	 felsőoktatás	
harmadik	missziójának,	 a	 kulturális	 és	
sport	 feladatainak	 teljesítése	 mellett.	
A	 Debreceni	 Egyetem	 tevékenységé-
nek	fókusza	az	egészségiparra	irányul.
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Az	 ország	 egyik	 legnépszerűbb	 vidéki	
felsőoktatási	 intézményében	 14 karon	
és	24 doktori iskolában	több	mint	1500	
oktató	 képzési,	 kutatási	 és	 fejlesztési	
tevékenységével	 járul	hozzá,	hogy	ver-
senyképes	 diplomával	 lépjenek	 a	 vég-
zett	szakemberek	a	munka	világába.	

OK TATÁ S

Az	 egyetem	 képzési	 programjában	
olyan	 alapképzési,	 mesterképzési	 és	
osztatlan	 képzési	 kínálatot	 alakított	
ki,	 ahol	 az	 egymásra	 épülő	 ismereta-
nyag	 garantálja	 a	 fejlődést	 az	 adott	
szakterületen.	 Doktori	 iskolák,	 szak-
kollégiumok,	tudományos	diákkörök	és	

tehetséggondozó	 program	 támogatja	
a	tudományos	teljesítőképesség	kibon-
takozását.		A	duális	képzési	szakokon	a	
vállalati	 partnerekkel	 együttműködve	
a	gyakorlati	 ismeretek	egyidejű	elsajá-
tításával	 végezhetik	 tanulmányaikat	 a	
hallgatók.

 HALLGATÓK SZÁMA    OKTATÓK SZÁMA    MINŐSÍTETT OKTATÓK SZÁMA    KUTATÓK SZÁMA   SZAKOK SZÁMA

Állam- és
Jogtudományi Kar 

(ÁJK) 
DE	Kassai	úti	Campus

4028	Debrecen,	Kassai	út	26.
Állam-	és	Jogtudományi	Kar	ép.

+36	52	512	700	/	77101
info@law.unideb.hu

jog.unideb.hu  1 626   
 55   
 52   
 2  
 11

 3 732   
 407  
 316   
 149 
 8

 2 872   
 242   
 192   
 2  
 47

Egészségügyi Kar 
(EK) 

DE	EK	Nyíregyháza
4400	Nyíregyháza,	Sóstói	út	2.

+36	42	404	411
info@foh.unideb.hu

foh.unideb.hu	

 1 278   
 57   
 31   
 1  
 15

 714   
 53   
 30    
 1 
 2

 4111   
 129   
 106   
 6  
 33

Általános Orvos- 
tudományi Kar (ÁOK) 
DE	Nagyerdei	Campus

4032	Debrecen,
Nagyerdei	krt.	94.

+36	52	411	717	/	58086
dekan@med.unideb.hu

aok.unideb.hu

Bölcsészet-
tudományi Kar (BTK) 

DE	Egyetem	téri	Campus
4032	Debrecen,	Egyetem	tér	1.	

Főépület
+36	52	512	933

kustar.katalin@arts.unideb.hu
btk.unideb.hu		

Fogorvos-
tudományi Kar (FOK) 
DE	Nagyerdei	Campus

4032	Debrecen,	Nagyerdei	krt.	98.
Fogorvostudományi	Kar	épület

+36	52	411	717	/	56732
fokdh@dental.unideb.hu

dental.unideb.hu

Gazdaság-
tudományi Kar (GTK) 

DE	Böszörményi	úti	Campus
4032	Debrecen,

Böszörményi	út	138.
+36	52	508	444

gtk.dekan@econ.unideb.hu
econ.unideb.hu	



6

 HALLGATÓK SZÁMA    OKTATÓK SZÁMA    MINŐSÍTETT OKTATÓK SZÁMA    KUTATÓK SZÁMA   SZAKOK SZÁMA

Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) 
DE	GYGYK	Hajdúböszörmény
4220	Hajdúböszörmény,	
Désány	István	utca	1-9.

+36	52	229	559
titkarsag@ped.unideb.hu

gygyk.unideb.hu  1 825   
 44   
 27   
 17

 562  
 42   
 35   
 3  
 2

 2 050   
 74   
 63   
 6  
 16

Mezőgazdaság-, Élel-
miszertudományi és Környe-

zetgazdálkodási Kar (MÉK) 
DE	Böszörményi	úti	Campus

4032	Debrecen,	Böszörményi	út	138.
+36	52	508	444	/	88412

mekdekania@agr.unideb.hu
mek.unideb.hu

 1 694   
 90   
 80   
 16  
 32

 2 840   
 96   
 59     
 34

 958   
 47   
 32   
 5  
 11

Gyógyszerész-
tudományi Kar (GYTK) 
DE	Nagyerdei	Campus

4032	Debrecen,	Nagyerdei	krt	98.
Elméleti	Tömb

+36	52	411	717	/	54013
gytk@pharm.unideb.hu	

pharm.unideb.hu	

Informatikai Kar 
(IK) 

DE	Kassai	úti	Campus
4028	Debrecen,	Kassai	út	26.

Informatikai	Kar	épület
+36	52	512	900	/	75024
hivatal@inf.unideb.hu

inf.unideb.hu	

Műszaki Kar 
(MK) 

DE	Ótemető	utcai	Campus
4028	Debrecen,	Ótemető	utca	2.

+36	52	415	155
info@eng.unideb.hu

eng.unideb.hu

Népegészségügyi Kar
(NK)

DE	Kassai	úti	Campus
4028	Debrecen,	Kassai	út	26.
Népegészségügyi	Iskola	épület

+36	52	512	700
dekan@sph.unideb.hu

nk.unideb.hu

Természettudományi és 
Technológiai Kar (TTK) 
DE	Egyetem	téri	Campus

4032	Debrecen,	Egyetem	tér	1.
Kémia	épület

+36	52	512	900	/	62366
ttkdekan@science.unideb.hu

ttk.unideb.hu	

Zeneművészeti Kar (ZK)
4032	Debrecen,
Nagyerdei	krt.	82.
Zeneművészeti	Kar	

és	Weiner	Leó	Kollégium
+36	52	512	900	/	23819

music@music.unideb.hu
music.unideb.hu

 2 860   
 205   
 171   
 72  
 38

 238   
 58   
 28   
 9
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A	felsőoktatási	intézmények	közül	a	
Debreceni	Egyetem	28 339 hall-
gatójával	az	egyik	legnagyobb	hall-
gatói	létszámú	egyetem.28 339

hallgató

A	2019/2020-as	tanévben	a	legnép-
szerűbb	 vidéki	 felsőoktatási	 intéz-
mény:
az	általános	felvételi	eljárásban
16 501 jelentkező,	ez	az	összes	je-
lentkezők	11,7%-a,
9 951	 elsőhelyes	 jelentkező,	 ez	
az	 összes	 elsőhelyes	 jelentkezők	
12,5%-a,
7 757	felvett	hallgató,	ez	az	összes	
államilag	 támogatott	 felsőoktatási	
intézménybe	felvett	hallgatók	közel	
13%-a.

16 501
jelentkező

2019-ben

A	 Debreceni	 Egyetem	 –	 az	 ország	
legrégebben,	 folyamatosan	 ugyan-
abban	a	 városban	működő	 felsőok-
tatási	 intézménye:	 8 campuson	
folyó	oktatás,	14 kar,	2 gyakorló	
gimnázium	 és	 általános	 iskola.	 Te-
hetség-programjainkban	 több	 mint	
600	 hallgató	 vesz	 részt,	 2019-ben	
az	OTDK-n	helyezést	elért	hallgató-
ink	száma	145	volt.

8
campus

A	 DE	 a	 legszélesebb	 hazai	 képzési	
kínálatot	nyújtó	egyetem	Magyaror-
szágon:
szemeszterenként	 közel	 26 700 
meghirdetett	kurzusból	választhat-
nak	hallgatóink,	
átlagosan	 483 000	 kurzusjelent-
kezés	történik.

26 700
kurzus

91	alapszak
105	mesterszak
14	osztatlan	képzési	szak

49	szakirányú	továbbképzési	szak
16	felsőoktatási	szakképzés
92	idegennyelvű	képzés

105
mesterszak

92
idegennyelvű	
képzés
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FELVÉTELI 	ADATOK

általános	orvos

pszichológia	

gépészmérnöki

programtervező	informatikus	

óvodapedagógus

gyógypedagógia

gazdálkodási	és	menedzsment	

jogász

igazságügyi	igazgatási

pénzügy	és	számvitel

A DE legnépszerűbb szakjai az elsőhelyes jelentkezések alapján, 2019/2020

217

224

268

215

190

345

161

221

151

141

 Felvettek    Elsőhelyes jelentkezések száma  

 Államilag támogatott / Ösztöndíjas    Költségtérítéses / Önköltséges  

A DE felvételi létszámadatai finanszírozási forma szerint, 2015-2019 

2015 ősz

4 998

1 482

 6 470

2016 ősz

5 189

1 477

 6 666

2017 ősz

5 201

1 610

 6 811

2018 ősz

5 420

1 676

 7 096

                              438

                411

                         382 

                      376 

            355   

                              332 

         304 

                  274 

  242 

 236

2019 ősz

5 887

1 870

 7 757
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Orvos-	és	egészségtudomány

Műszaki

Gazdaságtudományok

Pedagógusképzés

Bölcsészettudományok

Jogi

Természettudományi

Informatikai

Társadalomtudományi

Agrár

Sporttudományi

Művészeti

A DE felvételi létszámadatok megoszlása képzési területenként, 2019 ősz

 16,3%

 17,5%

 14,0%

 12,6%
 9,0%

 7,3%

 6,8%

 3,5%

 3,5%

 6,5%

 2,4%  0,5%

                              438

                411

                         382 

                      376 

            355   

                              332 

         304 

                  274 

  242 

 236
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Alapképzés

Osztatlan	képzés

Mesterképzés

Szakirányú	továbbképzés

PhD-hallgatók

Felsőfokú,	felsőoktatási	szakképzés

Egyéb	képzési	szintek

Előkészítő

HALLGATÓI 	LÉTSZÁMADATOK

 Államilag támogatott / Ösztöndíjas    Költségtérítéses / Önköltséges  

A DE hallgatói létszámadatai finanszírozási forma szerint, 2014-2019 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

15 946

14 883

 30 829

16 375

13 219

 29 594

16 298

11 972

 28 270

15 973

12 077

 28 050

15 662

12 677

 28 339

A DE aktív hallgatói létszámadatainak megoszlása képzési szintenként, 2018/2019

 52,4%

 23,2%

 11,8%

 3,3%
 3,3%

 3,5%
 0,8%

 1,7%
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KÜLFÖLDI 	HALLGATÓK	LÉTSZÁMADATAI

A DE külföldi hallgatóinak létszámadatai (PhD-hallgatókkal), 2014-2019

 Külföldi hallgatók a DE összes hallgatójának arányában  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 4 165
 4 465  4 690

 5 247


13,5%


15,1%


16,6%


18,7%

A DE külföldi hallgatói létszámadatainak megoszlása képzési területenként, 2018/2019

 orvos- és 
egészségtudomány

52,8%

 műszaki
16,2%

 informatika
7,8%

 gazdaságtudományok
7,2%
 agrár (kivéve állatorvosi)

4,4%

 természettudomány
6,6%

 bölcsészettudomány
2,4%

 egyéb
2,6%

 pedagógus-
képzés

0,7%

 társadalom-
tudomány

0,7%

 jogi
0,3% művészet

0,4%  jogi és 
igazgatási

0,3%

 sport-
tudomány

0,1%

2018/2019

 5 732


20,2%
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AKIKRE	BÜSZKÉK	VAGYUNK:	TEHETSÉGES	HALLGATÓINK

2018-ban	 második	 alkalommal	 nyerte	
el	a	Debreceni	Egyetem	az	Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont	 címet,	 amelyet	
ismét	három	évig	használhat	az	 intéz-
mény	 tehetséggondozó	 programja,	 a	
DETEP.	
A	 program	 elsődleges	 célja,	 hogy	 az	
egyetemen	 legjobban teljesítő és 
legtehetségesebb hallgatók	 részére	
pluszjuttatást	 biztosítson,	 amelynek	
segítségével,	 mentorok	 támogatásá-
val	 önálló	 kutatásokat	 végezhetnek.	

Mindez	 elősegítheti	 az	 egyetem	okta-
tó-kutató	utánpótlásának	kinevelését.
Az	 indulás	 évében,	 2001-ben	 93	 hall-
gató	 került	 be	 a	 programba,	 majd	 a	
következő	évben	újabb	71	hallgató	ka-
pott	lehetőséget	arra,	hogy	DETEP-es	
legyen.	Ez	a	 szám	mára	meghaladja	a	
600-at,	és	közülük	csaknem	30-an	kül-
földi	diákok.
2019-ben	 két	 újabb	 –	 egy	 orvostu-
dományi	 és	 egy	 ökológiai	 –	 Lendület	
kutatócsoport	 alakult	 a	 Debreceni	

Egyetemen	 az	 eddig	 már	 sikere-
sen	működő	tíz	mellett.	A	Lendület	
program	célja	a	kimagasló	teljesít-
ményű	és	 kiemelkedő	fiatal	 tehet-
ségek	külföldről	 történő	hazahívá-
sa,	illetve	itthon	tartása.	A	program	
elindítása	 óta	 eltelt	 tíz	 esztendő-
ben	a	Debreceni	Egyetemen	eddig	
10	 Lendület	 kutatócsoport	 nyert	
támogatást,	 amelyek	 eredményei	
visszaigazolták	a	célkitűzéseket.

A DE tehetséggondozó program (DETEP) hallgatóinak képzési terület szerinti megoszlása 2018/2019

 orvos- és egészségtudomány
20%

 bölcsészettudomány
23%

 természettudomány
22%

 társadalomtudomány
2%

 pedagógusképzés
3%

 informatika
5%

 agrártudományok
3%

művészet
4%

műszaki tudományok
6%

gazdaságtudományok
5%

jogi és igazgatási
7%
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DÍSZDOKTORAINK	A	2018/2019-ES	TANÉVBEN

Az	egyetem	az	arra	érdemes	bel-	és	kül-
földi	személyeket	tiszteletbeli	doktorrá	
(doctor	 honoris	 causa)	 avathatja.	 A	 ki-
tüntető	címet	nemzetközi	elismertségű	
tudományos	munkássággal	és	az	egye-
tem	 érdekében	 kifejtett	 tevékenység-
gel	 lehet	 kiérdemelni.	 A	 2018/2019-es	
tanévben	két	elismert	tudós	érdemelte	
ki	ezt	a	kitüntető	címet.

Dr. Alekszej Grigorijevics Zabelin	 a	
moszkvai	 University	 of	 Finance	 and	
Law	 (MFUA)	 intézmény	 rektora.	 Az	 ál-
tala	 viselt	 tisztségek	közül	 a	 legfonto-
sabbak:	 az	 Orosz	 Oktatási	 Akadémia	
levelező	 tagja,	 a	 Bölcsészettudományi	
Akadémia	 tagja,	 a	 Moszkvai	 Jogi	 Ka-
mara	 elnöke,	 a	 DUMA	 állami	 oktatási	
bizottság	szakértői	tanácsának	tagja.
Az	 1991-ben	 alapított,	 40.000	 hallga-
tóval	 rendelkező	 MFUA	 az	 egyik	 leg-
nagyobb	 és	 legrégibb	 magánegyetem	
Oroszországban,	 mely	 kivételes	 nö-
vekedésének,	 fejlődésének	 és	 tudo-
mányos	 eredményeinek	 köszönhető-
en	 folyamatosan	 az	 első	 helyen	 áll	 az	
oroszországi	 magánegyetemek	 rang-
sorában.	Az	 intézmény	 több	mint	 1500	
külföldi	 hallgatóval	 rendelkezik,	 akik	 a	
világ	34	országából	érkeznek.
Dr.	 Alekszej	 Grigorijevics	 Zabelin	 ho-
noris	 causa	 címe	 jelentősen	 erősíti	 a	
Debreceni	 Egyetem	 és	 különösképpen	
a	Gazdaságtudományi	Kar	oktatási,	ku-
tatási	és	innovációs	profilját.	A	kitünte-

tés	adományozása	nagymértékben	nö-
veli	 a	Debreceni	Egyetem	 tudományos	
és	 edukációs	 potenciálját	 a	 világgaz-
daság	számára	is	kiemelkedően	fontos	
Eurázsiai	Térségben.

Dr. Hans-Werner Retterath,	 a	 frei-
burgi	 Kelet-európai	 Németek	 Népraj-
zi	 Intézet	 (Institut	 für	 Volkskunde	 der	
Deutschen	des	östlichen	Europa)	 igaz-
gatóhelyettese,	a	freiburgi	Albert-Lud-
wig-Egyetem	Európai	Etnológia	Intéze-
tének	 (Europäische	 Ethnologie	 an	 der	
Albert-Ludwigs	 Universität)	 oktatója,	
néprajzkutató.	 Tevékenységében	 min-
denkor	fontos	szerepet	játszott	a	Deb-
receni	 Egyetem	 német	 kulturális,	 tu-
dományos	 és	 oktatási	 kapcsolatainak	
gondozása.	 Tudományos	 munkássága	
nemzetközi	 szinten	 elismert,	 európai	
vonatkozásban	kiemelendő	a	kelet-eu-
rópai	államok	irányába	fordított	kutatói	
figyelme,	 a	 lengyelországi	 és	 magyar-
országi	 tudományos	 életben	 nyújtott	
aktivitása.	

A	 Debreceni	 Egyetemmel	 2006-tól	
kezdve	 ápol	 szoros	 együttműködési	
kapcsolatot.	 Szakmai	 lektorként	 köz-
reműködött	 több	 kiadványunk	 megje-
lentetésében,	elősegítette	a	kutatói	és	
oktatói	 mobilitás	 németországi	 meg-
valósítását,	 szakmai	 tanácsadóként	
és	 mentorként	 fogadta	 oktatóinakat,	
kutatóinak	 és	 hallgatóinkat	 egyaránt.	
Nemzetközi	konferenciáink	főelőadója-
ként	 támogatta	 szakmai	 rendezvénye-
inket	és	segítette	munkánkat	a	hallgatói	
képzésben	is.
A	doctor	honoris	casua	cím	elnyerésé-
vel	 Hans-Werner	 Retterath	 személyé-
ben	 olyan	 szakmai	 támogatót	 látha-
tunk,	 aki	 előadásaival,	 az	 intézmények	
doktori	programjaiban	való	részvételé-
vel,	 közös	 kutatások	 és	 konferenciák,	
német	ösztöndíjak	szervezésével,	 illet-
ve	külföldi	programok	lebonyolításában	
is	 támogatja	 egyetemünket,	 valamint	
segíti	a	német	és	nemzetközi	oktatói	és	
kutatói	 tevékenységek	 magas	 színvo-
nalának	fenntartását.	

Dr. Hans-Werner RetterathDr. Alekszej Grigorijevics Zabelin 
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A DE mobilitási programokban részt vevő hallgatóinak létszámadatai, 2014-2019

2014/2015

 234
 197

2015/2016

 266

 188

2016/2017

 278

 173

2017/2018

 285
 257

901-
1000.

151-
200.

Elsőként	került	fel,	és	rögtön	dobogós 
lett	a	hazai	intézmények	között	a	Deb-
receni	 Egyetem	 a	 Times	 Higher	 Edu-
cation	(THE)	oktatási	kiválóság	alapján	
készített	 Europe	 Teaching	 Rankings	
2019	 listáján.	A	 rangsor	 18	európai	or-
szág	 258	 felsőoktatási	 intézményét	
vizsgálta.

A	 THE	 listája	 –	 amelyik	második	 alka-
lommal	 jelenik	meg	 –	 az	 első	nemzet-
közi	egyetemi	rangsor,	amely	kizárólag	
a	tanításra	és	a	tanulásra	összpontosít	
az	erőforrások,	 az	elkötelezettség,	 az	
eredmények	 és	 a	 környezet	 vizsgála-
tával.

A	Debreceni Egyetem a 151-200. hely 
között végzett.	 Intézményünk	 a	 leg-
több	 pontot	 az	 „elkötelezettség”	 ka-
tegóriában	 kapta,	 amely	 a	 hallgatók	
ajánlásait,	az	oktatásba	történő	bevo-
násukat,	elköteleződésüket	és	a	mun-
kaerőpiaci	kapcsolataikat	értékeli.

2018/2019

 220
 183
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TUDOMÁNYOS	ÉS	K+F	TEVÉKENYSÉG

A	 vidéki	 egyetemek	 közül	 a	 Debre-
ceni	 Egyetem	 a	 legnagyobb	 tudo-
mányos	 bázis,	 kutatóegyetemi	 mi-
nősítéssel:
130	 az	 MTA doktoraink	 száma,	
27 akadémikus,	 24 doktori 
iskola,	24	tudományág,	73	dokto-
ri	programban	987 PhD-hallga-
tó	tanul.
A	 DE-en	 16 szakkollégium	mű-
ködik.

2014-2018	 években	 K+F	 feladatra	
mintegy	25,8 Mrd Ft-os	pályázati	
támogatást	 nyertünk,	 a	 szerződé-
ses	 tevékenységünkből	 (megbízá-
sos	kutatások)	befolyt	összeg	meg-
haladta	a 3,1 Mrd Ft-ot.	

130
MTA	doktor

27
akadémikus

24
doktori	
iskola

25,8
Mrd	Ft
pályázati	
támogatás

Orvostudomány   Természet- és műszaki tudomány   Bölcsészettudomány   Társadalomtudomány   Agrártudomány

A DE Phd-hallgatói létszámadatai tudományterületek szerint, 2014-2019

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

383

265
234

131
83

360

254
228

113
72

301

213 214

124
67

314

202 204

129
68

2018/2019

344

213 208
149

73
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A	 Debreceni	 Egyetem	 Szenátusa	 ál-
tal	 tavaly	 alapított	 uDEsia-díj	 olyan	
kutatóknak	 adományozható,	 akik	 No-
bel-díjban	 vagy	 azzal	 azonos	 értékű	
elismerésben	 részesültek,	 az	 egyetem	
kutatóival	és	kutatói	közösségeivel	tu-
dományos együttműködést	 alakítot-
tak	ki	bármely,	az	egyetemen	jelen	lévő	
kutatási	területen.
Arieh Warshel	 világhírű	 biokémikus	
az	első,	akinek	University	of	Debrecen	
Science	 Impact	 Award	 (uDEsia)	 díjat	
adományozott	az	intézmény.	
A	 tudós	 tagja	 az	 Amerikai	 Tudomá-

nyos	Akadémiának,	a	brit	Királyi	Kémi-
ai	 Társaságnak,	 valamint	 tiszteletbeli	
doktorátusi	címmel	 rendelkezik	a	svéd	
Uppsala	Egyetemen.	A	kémia	és	a	bio-	
kémia	 professzora	 a	 Dél-Kaliforniai	
Egyetemen,	korábban	a	Harvard	Egye-
temen,	 a	Weizmann	Tudományos	 Inté-
zetben	 és	 a	 Cambridge-i	 Molekuláris	
Biológia	 Laboratóriumban	 is	 kutatott.	
Ariah	 Warshel	 2013-ban	 Martin	 Kar-
plusszal	 és	 Michael	 Levittel	 közösen	
kapott Nobel-díjat	a	kémiai,	illetve	bio-	
kémiai	 molekuláris	 rendszerek	 számí-
tógépes	modelljének	kifejlesztéséért.
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Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018

Költségvetési	támogatás	összesen	(mFt) 1	212 903 426 4	699 8	129

K+F	feladatra	átvett	pénzeszköz	(mFt) 4	896 6	507 24	921 26	439 25	773

NKFI alap 1	436 1	957 2	135 2	210 2	013

EU közreműködő szervezeteken keresztül 
közvetve az EU-tól érkező pénzeszköz

2	949 4	033 22	321 23	888 23	283

Közvetlenül az EU-tól érkezett pénzeszköz 355 183 255 228 401

Külső	megbízás,	szerződéses	tevékenység	bevétele	(mFt) 1	723 2	366 2	644 2	739 3	067

Hazai	K+F	pályázatok	száma	(db) 208 161 148 261 277

Nemzetközi	K+F	pályázatok	száma	(db) 57 75 84 28 32

TUDOMÁNYOS	ÉS	K+F	TEVÉKENYSÉG
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Csaknem	 három	milliárd	 forintból	 ké-
szül	 a	 Debreceni	 Egyetem	 modern,	
többfunkciós	 tanulóközpontja	 a	Lear-
ning Center.	 Az	 új	 épület	 az	 Egyetem	
téri	 campuson	 egy	 háromszög	 alakú	
telken	kap	helyet.	A	 létesítmény	a	kö-
zösség	építését	szolgálja	majd,	hiszen	
a	 különféle nemzetiségű és nagy 
létszámú diákságot egy tanuló kö-
zösségé integrálja,	 egy-egy	 kultúra	
egyéni	 igényeit	 is	figyelembe	véve.	Az	
új,	többfunkciós,	modern	és	komfortos	

tanulóközpontban	 a	 hallgatók	 önálló-
an,	 vagy	 kis	 csoportokban	 is	 készül-
hetnek,	emellett	előadások	és	vizsgák	
helye	is	lesz	az	új	épület.

A	háromszintes, 7 000 m2 alapterületű	
tanulóközpont	 vasbeton	 szerkezetű	
lesz,	 egy	 felszín	 alatti	 80	 férőhelyes	
mélyparkolóval	és	egy	könnyűszerke-
zetes	 gépészeti	 tetőszinttel.	 A	 föld-
szinten	 egy	 központi	 aula,	 az	 I.	 eme-
leti	szintről	 is	megközelíthető	299	fős	

előadó	 terem,	 büfé,	 iroda,	 közösségi	
terek	 és	 kiszolgáló	 terek	 kapnak	 he-
lyet,	 a	 bejáratok	 előtt	 pedig	 pihenő-
kerteket	 építenek	 ki.	 Az	 I.	 emeleten	
nyitott,	 térfalakkal	 tagolt	 közössé-
gi	 tanuló	 boxokat	 alakítanak	 ki.	 A	 II.	
emeleten	200	férőhelyes	elektronikus	
vizsgáztató	terem,	oktató	termek,	el-
különített	 konzultációs	 terek,	 imate-
rem,	míg	a	III.	emeleten	egy	szerverte-
rem	és	 gépészeti	 terek	 helyezkednek	
majd	el.
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 Elsőbbségi szabadalmi bejelentések száma     Találmányi bejelentések száma (IDX) 

Szabadalmaztatási statisztika a DE-n (2014-2018)
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A	Debreceni	Egyetem	 Innovációs	Alap	
finanszírozásával	 indított	 „Proof of 
Concept” program (PoC	program)	ser-
kentőleg	 hatott	 a	 kutatók	 innovációs	
készségére:	2018-ban	19 új találmány-
ról	 értesítették	 a	Kutatáshasznosítási	
és	 Technológiatranszfer	 Központot	 az	
egyetem	kutatói,	amely	több,	mint	dup-
lája	a	2017-es	adatnak.	A	PoC	program	
projektenként	legfeljebb	10	millió	Ft	fi-
nanszírozást	nyújt	az	egyetemen	kelet-
kezett	kutatási	eredmények	továbbfej-
lesztésére,	 technológiai	 validációjára.	
A	 program	 célja	 az	 egyetemi	 techno-

lógiák	 vonzóvá	 tétele	 piaci	 szereplők	
számára	és	ezáltal	 az	üzleti	 hasznosí-
tás	 (licencia,	 spin-off	 alapítás)	 előse-
gítése.	2018-ban	22 PoC projektjavas-
latot	nyújtottak	be	az	egyetem	kutatói,	
melyből	hét projekt nyert	támogatást,	
65,8 millió Ft összköltségvetéssel.
A	2018/19-es	 tanévben	három licenci-
aszerződést	 írt	alá	a	Debreceni	Egye-
tem	 a	 tudományos	 eredmények	 hasz-
nosítására.	 A	 Laboratóriumi	 Medicina	
Intézet	 munkatársai	 által	 kidolgozott	
autovalidációs	know-how	és	az	Orvosi	
Képalkotó	 Intézet	kutatói	által	 fejlesz-

14

16

4

8

tett	 MiniPET	 szoftver	 értékesítéséből	
összesen	 12,4 millió Ft	 bevétele	 szár-
mazott	 az	 egyetemnek.	 A	 Biokémi-
ai	 és	 Molekuláris	 Biológiai	 Intézet,	 a	
University	 of	 Strasbourg	 és	 a	 spanyol	
University	of	Vigo	együttműködésében	
szabadalmaztatott	új	A-vitamin	formu-
la	hasznosítási	joga	egy	új spin-off cég 
részére	került	átadásra,	ebből	később	
várható	 bevétel,	 sikeres	 termékfej-
lesztés	esetén.

A	 Debreceni	 Egyetemen	 világszínvo-
nalú	 biotechnológiai	 kutatások	 foly-

INNOVÁCIÓ

5

19
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nak.	Ezt	elismerve,	a	világ	legnagyobb	
genomikai	 vállalkozása,	 a	 kínai	 Bejing	
Genomics	Institute	(BGI)	kötött	megál-
lapodást	az	egyetemmel. 	A	felek	közös	
tudományos	 és	 innovációs	 kutatási	
javaslatok,	K+F	projektek	létrehozásá-
ban,	 nemzeti	 és	 nemzetközi	 kutatási	
és	 innovációs	 projektek	 kidolgozásá-
ban,	 közös	 pályázati	 tevékenységben,	
szakemberek	 képzésében	 működnek	
együtt.	A	célkitűzések	között	szerepel	
egy	szekvenáló	központ	létrehozása	is.	
A	helyi	lakossági	és	diagnosztikai	vizs-
gálatokat	 végző	 laborhoz	 a	 BGI	 adja	 a	

műszereket,	míg	az	egyetem	a	humán	
erőforrást	 biztosítja.	 Tovább	 erősít-
jük	 a	 műszaki-informatikai	 területen	
elért	 pozícióinkat.	 A	 Roszatommal	 és	
a	General	Electric-kel	 kötött	 stratégi-
ai	 szerződések	 nem	 csak	 a	 nukleáris	
és	 digitális	 energetika	 tudományának	
oktatását	és	kutatását	segítik	elő,	ha-
nem	a	Debreceni	Egyetem	egészének	a	
fejlődését	is	jelentik.	A	következő	évek	
legnagyobb	magyar	beruházása	a	Paks	
II-es	projekt,	amelyben	egyetemünk	ki-
emelt	szerepet	fog	játszani.
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A	 Debreceni	 Egyetem	mint	 az	 innová-
ciós lánc/tudásháromszög	 aktív	 sze-
replője,	elkötelezett	abban,	hogy	olyan	
eredeti,	 új	 alapkutatási	 eredményeket	
állítson	 elő,	 amelyek	 ösztönzően	 hat-
nak	 a	 kutatás-fejlesztésre,	 és	 ehhez	
kapcsolódóan	új	együttműködési	lehe-
tőségeket	teremthetnek.	
Az	intézmény	az	erős	alapkutatási	bázi-
sára	építve	erősíti	a	régióban	az	egész-

ségiparhoz	és	a	műszaki	 területekhez,	
ezen	belül 
• a gyógyszeriparhoz	(Pharmapolis	In-
novatív	Gyógyszeripari	Klaszter)

• az agrár- és élelmiszeriparhoz	(kínai	
Bejing	 Genomics	 Institute-tal	 kötött	
megállapodás)	

• műszaki területhez,	 (Pharma-Flight	
Központ)

•	 valamint	 az	 informatikai- és elekt-
ronikai iparhoz	 (a	Roszatommal	és	a	
General	Electric-kel	kötött	szerződé-
sek)	

kötődő kutatás-fejlesztési és inno-
vációs tevékenységét.	 	 Ezt	 segíti	 a	
létrehozott	 Mechatronikai és Villa-
mosmérnöki Intézet	 és	 a	 Mérnöki és 
Üzletfejlesztési Innovációs Intézet.

GYÓGYSZER-
IPAR

AGRÁR- ÉS 
ÉLELMISZER-

IPAR

MŰSZAKI
TERÜLET

INFORMA-
TIKAI- ÉS 

ELEKTRONIKAI 
IPAR
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A	 Debreceni	 Egyetem	 Komplex	 Bortu-
dományi	 Kutató-Fejlesztő	 Intézményi	
Egysége,	 ismertebb	 nevén	 a	 Mádi	 Bor	
Akadémia	tavaly	ősszel	jött	létre	azzal	a	
céllal,	hogy	orvos- és egészségtudomá-
nyi, helytörténeti, talajtani, agromete-
orológiai kutatásokat	szolgáljon.	A	Bor-
say-kastélyban	 kialakított	 laborok	 és	 a	
kutatói	 munkaszobák	 főként	 a	 kutatá-
sok	színhelyeként	 funkcionálnak,	de	az	
ugyanitt	található	tanterem	és	tárgyalók	
kiváló	 helyszínt	 biztosítanak	 10-60	 fős	
workshopoknak	is.
A	 Mádi Bor Akadémia	 létesítményei	
többféle	célt	szolgálnak:	a	Borsay-kas-
tély a kutatás helyszíne,	míg	a	Gross-
mann-házat az	 egyetemi	 közösségek	
és	 polgárok	 vehetik	 igénybe	 kedvező	
fizetési	feltételekkel.
Az	 analitikai	 borlabor	 főként	 a	 térség	
borászai	 számára	 nyújt	 majd	 szakmai	
segítséget,	 melyben	 saját	 termékeik	
vizsgálatát	 kérhetik.	 A	 nagyműszeres	
laborban	 pedig	 többek	 között	 a	 hegy-

aljai	 borok	 élettani	 és	 orvosbiológiai	
hatását	kutatják	majd	az	egyetem	szak-
emberei.	 A	 kastély	 szomszédságában	
lévő	Grossmann-ház	egyfajta	kiszolgá-
ló	helyként,	szálláshelyként	funkcionál,	
részben	 a	 kutatási	munkához	 kapcso-
lódóan,	részben	pedig	turisztikai	céllal.

Vállalatspecifikus	modulok	oktatását	és	
a	kutatás-fejlesztés	támogatását	is	ma-
gában	foglaló	együttműködési	megálla-
podást	kötött	a	Debreceni	Egyetem	és	a	
Continental.	Az	együttműködési	megál-
lapodás	 keretében	 a villamosmérnöki, 
mechatronikai mérnöki, gépészmér-
nöki és vegyészmérnöki szakokon 
Continental-specifikus oktatási mo-
dulokat	 tanulhatnak	az	érdeklődő	hall-
gatók,	melyek	a	2019/2020-as	tanévben	
indulhatnak.	 A	 német	 technológiai	 cég	
szakmai	gyakorlatokat	szervez,	és	gya-
korlati	helyet	biztosít	a	Debreceni	Egye-
tem	 tanulóinak,	 továbbá	munkalehető-
séget	ajánl	fel	a	kiválasztott	diákoknak.	

A	 Continental	 azt	 is	 vállalta,	 hogy	 biz-
tosítja	 az	 egyetem	 hallgatói	 számára,	
hogy	 kutatási	 és	 fejlesztési	 projektek-
ben	vegyenek	részt,	ezzel	is	támogatva	
a	jövőt	formáló	tehetségek	képzését.

A	 DE	 első hazai felsőoktatási intéz-
ményként	csatlakozott	a	kínai Egy öve-
zet, egy út kezdeményezéshez.	A	Kínai	
Népköztársaság	 egyik	 legjelentősebb	
befektetési	 vállalata	 a	 Morgan Star 
Group Kft.	 Közép-Kelet-Európában	 és	
Magyarországon	 elsőként	 a	 Debreceni	
Egyetemmel	kezdi	meg	átfogó	együtt-
működését.		A	stratégiai	megállapodás	
a	kínai	diákok	számának	növelése,	diák-	
és	 oktatócserék	 megszervezése,	 kö-
zös	tanterv	és	kutatási	terv	fejlesztése	
mellett	a	gazdaságfejlesztésre	is	kiter-
jed:	 élelmiszeripari beruházásokhoz, 
gyógyszergyártáshoz és	 fejlesztés-
hez,	 valamint	 repüléssel	 kapcsolatos	
széleskörű	oktatási, műszaki informa-
tikai fejlesztésekhez	nyújt	keretet.
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PÉNZÜGYI 	ADATOK, 	GAZDÁLKODÁS

183
Mrd Ft
mérleg-
főösszeg

A	 Debreceni	 Egyetem	 Magyaror-
szág legnagyobb költségvetésű 
felsőoktatási intézménye.	

2018-ban	 a	 Debreceni	 Egyetem	
mérlegfőösszege	183 Mrd forint 
volt,	 125 125 mFt bevételt	 és	
122 439 mFt kiadást	 számolt	
el	az	intézmény.

A	 Debreceni	 Egyetem	 hallgatói	 jut-
tatások	nélkül	30 320 mFt álla-
mi támogatásban	részesült,	és	
33 892 mFt-ot	fizetett	be	az	álla-
mi	költségvetésbe	adók	és	járulékok	
formájában.

Saját bevételeink	meghaladták	a	
22 Mrd  Ft-ot,	átvett pénzesz-
közeink	összege	közel	73 Mrd Ft	
volt,	 ebből	 a	NEAK	 támogatás	ösz-
szege	közel	62 Mrd Ft.

100%-os	 arányú	 saját	 tulajdonú	
cégeink száma	 8,	 cégeinkben	 a	
részesedéseink	összege	366 mFt	
volt.

8
100%-os
saját	cég

125
Mrd Ft
bevétel

122
Mrd Ft
kiadás

30
Mrd Ft
állami

támogatás

22
Mrd Ft
saját	
bevétel
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A	DE	2018. 	ÉVI 	BEVÉTELEINEK	FORRÁSONKÉNTI 	ÖSSZETÉTELE

 Egyéb átvett pénzeszköz
9%

 Állami támogatás
24%

 Saját bevétel
18%

 NEAK-támogatás
(átvett pénzeszköz)

49%
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GYÓGYÍTÁS

A	 Debreceni	 Egyetem	 Klinikai	 Köz-
pont	 és	 a	 Kenézy	 Gyula	 Egyetemi	
Kórház	együttesen	évente	több	mint	
3 millió	beteg	gyógyulását	segíti	jó	
körülmények	között,	a	legújabb	eljá-
rásokat	is	alkalmazva.

2018-ban	 a	 DE	 NEAK-támogatása	

61,9 Mrd Ft volt.

Az	 engedélyezett	 klinikai ágy-
szám 2 843 db,	 az	 ápolások 
átlagos időtartama 5,9 nap,	a	
szakorvosok száma 937	és	az	
egészségügyi dolgozók szá-
ma 3 904 fő	volt.		

A	teljesített	ápolási napok	szá-
ma:	834 737 nap	és	a	teljesített	
szakorvosi munkaóra 699 
688 óra	volt.	

A	beavatkozások száma	meg-
haladta	a	23,5 millió esetet,	en-
nek	közel	fele	laboratóriumi,	55,5%-a	
járóbeteg	beavatkozás	volt.
Fekvőbeteg esetszám: 143 549,	
járóbeteg esetszám: 2 229 616,	
laboratóriumi esetszám:
925 356	volt.

A Klinikai Központban elvégzett 
speciális beavatkozások száma:
•	 Agyi	 gammasugár-sebészet	
esetszáma:	410 db,

•	 Vesetranszplantáció:	46 db,	
•	 Felnőtt	 autológ	 csontvelő	
transzplantáció:	89 db,

•	 Felnőtt	 allogén	 csontvelő	
transzplantáció:	9 db,

•	 Transzkatéteres	 szívbillentyű	
beültetés,	 szívbillenytűvel	
együtt:	48 db,	

•	 Tételesen	 finanszírozott	 esz-
közök/implantátumok	 körébe	
tartozó	 ruthenium	 applikátorok	
felhasználása:	99 db.

3
millió
ellátott
évente

937
szakorvos

23,5
millió
eset

2 843
klinikai	ágy

A	 Debreceni	 Egyetem	 Klinikai	 Köz-
pont	 területi	 ellátási	 kötelezettségébe	
a	 járóbeteg	 szakellátás	 vonatkozásá-
ban	 jellemzően	 Hajdú-Bihar	 megye,	
Jász-Nagykun-Szolnok	 megye	 és	 Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg	 megye	 lakossága	
tartozik,	 összesen	 kb.	 1,5	 millió	 lakos.	
Egyes	 szakmákban	 (pl.	 gyermek-tüdő-
gyógyászat,	égéssebészet)	a	kötelezett-
ség	túlnő	ezen	a	területen,	a	szívsebészet	
esetében	pedig	a	2	millió	főt	is	meghalad-
ja	az	ellátandó	lakosság	száma.

A	 fekvőbeteg	 kapacitás	 területi	 ellá-
tási	 kötelezettsége	 a	 legmagasabb	
progresszivitási	 szinten	 általában	Haj-
dú-Bihar	 megyére	 és	 Szabolcs-Szat-
már-Bereg	 megyére,	 valamint	
Jász-Nagykun-Szolnok	megye	 és	 Bor-
sod-Abaúj-Zemplén	 megye	 bizonyos	
részeire	 terjed	 ki.	 Az	 összes	 ellátandó	
lakosság	 kb.	 1,2	 millió	 fő,	 de	 bizonyos	
szakmák	vonatkozásában	(pl.	szívsebé-
szet,	 onkológia,	 égéssebészet,	 geriát-
ria,	sugárterápia)	eléri	a	2	millió	főt.
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A	Debreceni	Egyetem	fenntartásában,	
egyetemi	 kórházként	működik	 a	 Deb-
receni	Egyetem	Kenézy	Gyula	Egyete-
mi	 Kórház.	 Az	 integráció	 nyomán	Ma-
gyarország legnagyobb egészségügyi 
ellátórendszere	 jött	 létre	a	Debreceni	
Egyetem	vezetésével,	amely	így	a	ma-
gyar	egészségügy	zászlóshajója.	A	két	
intézményből	 áll	Magyarország	 legna-
gyobb	 egészségügyi	 ellátórendszere,	
mely	a	Debreceni	Egyetem	vezetésével	
a	magyar	egészségügy	zászlóshajója.	
2019.	július	elsejétől	a	Debreceni	Egye-
tem	Klinikai	Központ	új	szervezeti	egy-
ségének,	 a	Debreceni Alapellátási és 

Egészségfejlesztési Intézetnek	 a	 ke-
retei	 között	 működik	 a	 városi	 felnőtt	
és	gyermek	háziorvosi	ügyelet,	a	fogá-
szati	alapellátás	és	ügyelet,	továbbá	az	
Egészségfejlesztési	 Iroda,	 a	 Védőnői	
Szolgálat,	 valamint	 az	 intézet	 veszi	
át	 az	 iskola-	 és	 óvodaegészségügyi	
szolgáltatásokat	 is.	 Ezzel	 hazánkban	
elsőként	 jött	 létre	 egyetemi	 háttérrel	
működő,	 komplex	 intézeti	 alapellátó	
rendszer.	
A	 Debreceni	 Egyetem	 hazánkban	
elsőként	 kötött	 együttműködési	
megállapodást	 a	 világ legnagyobb 
egészségügyi kutatási hálózatával, a 

TriNetX-el. A	csatlakozásnak	 köszön-
hetően	 a	 magyar	 betegek	 nagyobb	
eséllyel	 juthatnak	 hozzá	 a	 legmoder-
nebb	 kezelésekhez.	 A	 kiválasztási	
folyamatok	 forradalmasítása	 révén	 a	
klinikai	 vizsgálatok	 száma	és	minősé-
ge	 is	 növekedhet	 a	 jövőben	 a	 Debre-
ceni	 Egyetem	 Klinikai	 Központjában.	
A	 mesterséges	 intelligencia	 haszná-
latával	 a	 TriNetX	 rendszere	 képes	 az	
intézmény	 több	 százezer	 betegének,	
több	millió	adata	közül,	az	eddigieknél	
nagyobb	 pontossággal	 és	 hatékony-
sággal	megtalálni	a	megfelelő	alanyo-
kat	az	egyes	klinikai	vizsgálatokhoz.
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AGRÁRTERMELÉS

3
kutató-
intézet

Magyarországon	 az	 egyetlen	 fel-
sőoktatási	 intézmény,	 melyhez	 3 
kutatóintézet	 tartozik,	 ahol	 10 
telephelyen	 1 812 hektáron	
végeznek	kutatási	és	termelési	 fel-
adatokat.

1 534 hektáron	 folyik	 szántó-
földi növénytermesztés,	 a	
termeléshez	 kapcsolódó	 bevételek	
2018-ben	elérték	a	535 mFt-ot.	

35 féle szántóföldi növény-
faj, 93 fajta, 1 fajtajelölt,	több	
mint	3 084 haszonállat.

A	Kutatóintézet	és	Tangazdaság	ter-
melési	 tevékenységét	61 erőgép, 
612 munkagép segíti.

10
telephely

1 812
hektáron	
kutatás,	
termelés

3 084
haszonállat

612
munkagép

1 534
hektár

növényter-
mesztés
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A	 Debreceni	 Tangazdaság	 és	 Tájkuta-
tó	 Intézet	 (DTTI)	 Agrometeorológiai	 és	
Agroökológiai	Monitoring	Központja	ki-
épített	egy	folyamatos	üzemű,	nagy	fel-
bontású	és	pontosságú,	9	meteorológi-
ai	 paramétert	 felölelő	mérési	program	
automata	 mérőállomás-hálózatot.	 Ezt	
kiegészítve	további	4	éghajlati	alapállo-
más,	valamint	a	specifikus	agrometeo-
rológiai	paraméterek	mérésére	újabb	5	
kísérleti	mérő	állomás	kezdte	meg	mé-
rési	programját	a	2018-ban.

A	DTTI	Agrometeorológiai	és	Agroöko-
lógiai	 Monitoring	 Központ	 munkatár-
sainak	 közreműködésével	 1	 153	 ha	 ta-
lajtérképezése	 valósult	 meg.	 Ennek	
keretében	 a	 területek	 feldolgozása,	

a	 beavatkozási	 zónák	 lehatárolása,	
a	 talajtani	 összefüggések	 vizsgálata	
történt	 meg,	 bevonva	 a	 legújabb	 ge-
nerációs	 VERIS	U3	 kontakt	 elektródás	
platformot.	

A	 Karcagi	 Kutatóintézet	 részvételével	
kialakított	 Intézményközi	 Biotechno-
lógiai	 Kutatócsoportban	 a	 juhok	 pa-
razita	 elleni	 természetes	 immunitása	
genetikai	 hátterének	 feltérképezésére	
sikeresen	alkalmaztak	52	ismert	SNP-t.	
A	vizsgálatok	 igazolták	a	gyors	geneti-
kai	előrehaladás	 lehetőségét	 juhoknál.	
Mikroszatellites	 eljárásokkal	 megha-
tározták	 a	 magyar	 merinó	 genetikai	
elhelyezkedését	 a	 nemzetközi	 merinó	
fajtacsoportban.
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EGYETEMI 	ÉLET

A	Debreceni	Egyetem	hallgatói	8 cam-
puson	 élik	 hétköznapjaikat,	 a	 legmo-
dernebb	 épületek	 mellett	 az	 1932-ben	
felavatott	grandiózus	Egyetem	téri	Fő-
épületben,	 Kelet-Közép-Európa	 egyik	
legszebb	oktatási	épületében.
A	 DE	 14	 kollégiumi	 egységében	 több	
mint	4 900 kollégiumi férőhely	áll	ren-
delkezésre.	Az	elmúlt	öt	évben	a	jelent-
kezők	 minimum	 86	 %-a	 kapott	 kollé-
giumi	 elhelyezést,	 mely	 országosan	 is	
kiemelkedő	eredmény,	s	ez	a	kapacitás	
tovább	bővül	az	idén	induló	hétéves	kol-
légiumfejlesztési programmal,	 mely-
nek	keretében	 több	mint	200 új szoba 
épül 2023-ig	a	Debreceni	Egyetemen.	
A	 Debreceni	 Egyetem	 Egyetemi	 és	
Nemzeti	 Könyvtárának	 7 szolgáltatási 
pontja	az	intézmény	öt	campusán,	ösz-
szesen	3 806 m2 olvasó	térben,	917 fé-
rőhellyel,	290	napon	áll	rendelkezésre.	
Több	mint	6 milliós	állományuk	évente	
37 ezer	tétellel	gyarapszik.	
Az	 Egyetemi	 Fordító	 Irodában	 évente	
5000 oldalnyi	 szöveget	 fordítanak 42 
különböző nyelvre.	

A	 2018/19-es	 tanévben	 a	 Debreceni	
Egyetemet	 övező	 sajtóérdeklődés	 és	
az	intézményről	megjelent	hírek	száma	
történelmi	 csúcsot	 ért	 el.	 A	 szerve-
zett	 és	 egységes	 kommunikáció	 ered-
ményeképpen	 egy	 év	 alatt	 a	 korábbi	
12.500-ról	17 248-ra	nőtt	az	 intézmény	
sajtófigyelője	által	regisztrált	megjele-
nések	száma,	mely	38%-os	növekedést	
jelent.
Évente	átlagosan	mintegy	1 000 hír	 je-
lenik	 meg	 a	 hirek.unideb.hu egyetemi	
hírportálon,	 melynek	 évente	 mintegy	
500 000 látogatója	van.	
Az	 elmúlt	 időszakban	 az	 intézményi	
jelenlét	 tovább	 erősödött	 a	 közösségi	
médiában	is.	Az	Instagramon	két	éve	in-
dított	unideb_official	magyar	nyelvű	ol-
dal	követőinek	a	tavalyihoz	képest	meg-
duplázódott	a	száma:	 jelenleg	3 467.	A	
Debreceni	 Egyetem	 Facebook-oldalát 
42 855 felhasználó követi,	ami	mintegy	
10%-os	gyarapodás	az	előző	év	azonos	
időszakához	képest.	
Az	 egyetem	 önálló	 YouTube oldalán – 
ahol 1 000-nél is	 több	 videó	 található	

8
campus

4 900
kollégiumi	
férőhely

6
milliós	

könyvtári	
állomány

–	az	1	450	000-et	is	meghaladja	a	meg-
tekintések	száma.	

Az	 egyetem	 saját	 fejlesztésű	 DExam	
nyelvvizsgarendszerében	 a	 vizsgázók	
90-92%-a	középfokú	nyelvvizsgát	 tesz,	
melyre	az	országban	jelenleg	17 akkredi-
tált DExam	vizsgahelyen	van	lehetőség.

42
ezer	

Facebook	
követő
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KÖTŐDÉS	EGY	ÉLETEN	ÁT	– 	ALUMNI	

Évről-évre	 dinamikusan	 növekszik	 a	 Debreceni	
Egyetem	 Alumni	 Közösségének	 taglétszáma.	 2011	
óta	több	mint	23	ezer	főre	emelkedett	az	öregdiák	
szövetség	tagjainak	száma.	

Az	 egyetem	 alumni	 közössége	 számára	 kiemelten	
fontosak	 azok	 a	 munkaerő-piaci	 szereplők,	 akik	
nagy	számban	alkalmazzák	az	intézmény	végzőse-
it.	A	Debreceni	Egyetem	2015-ben	azért	alapította	a	
DE	Alumni	Díjat,	hogy	megbecsülje	azon	szerveze-
teket,	cégeket,	amelyek	szoros	tudományos,	szak-
mai	 kapcsolatot	 ápolnak	 az	 intézmény	 karaival,	
kutatócsoportjaival,	 és	 jelentős	 foglalkoztatói	 az	
egyetemen	 végzett	 hallgatóknak.	 Olyan	 elismerés	
ez,	amely	dicsőség	nemcsak	annak	aki	elnyeri,	ha-
nem	az	adományozónak	is.	

A	DE	Alumni	díjat	2019-ben	a	Tungsram	nyerte	el.

A DE alumni tagok létszámadatainak alakulása, 2013-2019

2013. 12. 31.

 4 508

2014. 12. 31.

 8 381

2015. 12. 31.

 12 019

2016. 12. 31.

 15 866

2017. 12. 31.

 19 425

2018. 12. 31.

 22 842

2019. 07. 31.

 23 370
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S P OR T

A DE versenysportoló hallgatóinak sportági megoszlása, 2019

 Labdajátékok
64,8%

 Vízi sportok
15,7%

 Atlétika
10,8%

 Erősportok
3,5%

 Jégkorong
1,4%

 Egyéb
5,2%

 Triatlon
 / Duatlon

0,7%

 Lövészet, íjászat
1,7%

Testnevelés:	 4	 campuson,	 26	 testne-
velő	 és	 sportszakember	 vezetésével,	
félévenként	200	kurzust,	44	különböző	
óratípust	hirdettünk,	3	700	magyar	és	1	
400	külföldi	hallgató	számára.

Szabadidősport: 
•	 Félévente	 25-30	 szabadidős	 sport-
rendezvényen	mintegy	1	300	hallgató	
sportolt.	

•	 A	 2017/18-as	 tanévtől	 indult	 az	 Élet-

módfejlesztési	 Klub,	 melynek	 fél-
évenként	450	hallgató	a	tagja.

Versenysport: 
•	 A	 2018/19-as	 tanévben	 a	 Magyar	
Egyetemi	 -	 Főiskolai	 Országos	 Baj-
nokságban	 (MEFOB)	 27	 sportágban	
neveztük	 sportolóinkat,	 7	 arany,	 9	
ezüst	és	10	bronzéremmel,	továbbá	8	
db	IV.,	5	db	V.	és	2	db	VI.	helyezéssel	
tértek	haza	a	hallgatók.

•	 Hallgatóink	 ebben	 a	 tanévben	 Sze-
geden	részt	vettek	a	67.	Sportszakos	
Hallgatók	 Sporttalálkozóján,	 ahol	 6	
sportágban	mérték	össze	tudásukat.	
Ezen	 az	 eseményen	 összesen	 371	
sportszakos	hallgató	vett	részt.

•	 Idén	-	a	beadott	sportösztöndíj	pályá-
zatok	alapján	-	24	válogatott	sportoló	
járt	 egyetemünkre,	 versenysportoló	
hallgatóink	száma	mindösszesen	287	
fő.

 Tenisz
1,4%
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 Triatlon
 / Duatlon

0,7%

 Lövészet, íjászat
1,7%

•	 2018-ban	 13	 sportágban	 20	 sportoló	
vehette	 át	 a	 Debreceni	 Egyetem	Ki-
váló	Sportolója	díját.

•	 Az	 élsportolói	 mentorprogramban	
2018/19-ben	 félévenként	 19	 sportoló	
vett	részt.

Létesítmények: 
•	 A	 2017-ben	 megnyílt	 UniFit Fitness 

& Gym Center közel 2 600 m2-en	200	
edzésállomással	várja	a	sportolókat.

•	 A	 2018-ban	 átadott	 DEAC-DAK	Asz-
talitenisz Edzőközpontban	 mintegy	
700 m2-en 15 asztalon	 sportolhat-
nak	az	igazolt,	amatőr	pingpongozók,	
egyetemisták	és	a	hobbisportolók.	

A	 2019/2020-as	 tanév	 kezdetén	 adták	
át	 a	 860 millió forintból	 épülő	 Sport-
gazdasági	 –menedzsment	 és	 Tenisz-

központot	 a	 Debreceni	 Egyetem	 Bö-
szörményi	úti	campusán.	A	létesítmény	
egységei	 sport	 és	 oktatási	 funkciókat	
látnak	 majd	 el.	 A	 3 748 m2	 hasznos	
alapterülettel	 rendelkező	 épület	 két	
egységből	 áll,	 amelyek	 kapcsolódnak	
a	 meglévő	 tornacsarnokhoz.	 A	 há-
romszintes	 oktatási	 rész	 elsősorban	
a	 Gazdaságtudományi	 Kar	 képzéseit	
szolgálja:	 tantermeket,	 konzultációs	
helyiségeket	 alakítanak	 ki	 az	 épület-
ben,	és	itt	helyezik	el	a	Sportgazdasági-	
és	menedzsment	tanszék	irodáit.	A	te-
niszcsarnokban	4 szabványos méretű, 
kemény borítású teniszpálya	található.	
A	tervek	között	szerepel	egy	teniszisko-
la	működtetése	is,	illetve	a	sportszere-
tő	debreceni	közönség	számára	 is	biz-
tosítanak	idősávokat.

Tudományos, közéleti tevékenység: 
•	 Jelenleg	 7	 db	 sportszakmai	 témájú	
pályázati	 projekt	 megvalósítása	 fo-
lyik,	az	egyetem	8,	minősített	sport-
szakemberének	részvételével.

•	 2018-ban	indult	a	Debreceni	Egyetem	
saját	 sporttudományi	 online	 lapja,	 a	
területet	teljesen	lefedő	szerkesztő-
ségi	tagság	18	főből	áll.	

•	 A	 2017-ben	 indult	 testnevelő	 tanár	
szakon	 2018-ban	 92	 fő	 hallgató	 vé-
gezte	tanulmányait.	

•	 A	DE	Nyirkos	 István	Sporttudományi	
Szakkollégium	 hallgatóinak	 száma	
jelenleg	25	fő.	

•	 Hazánkban	 először	 rendezhet	 Eu-
rópai Egyetemi Játékokat (EUG) a 
Debreceni és a Miskolci Egyetem kö-
zösen - 2024 nyarán.
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Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnokságán 
helyezéseket elért DE-hallgatók száma, 2014-2018

2014 2015 2016 2017

 227

 169

 200

 254

Versenysportoló hallgatók száma    MEFOB helyezéseket elért hallgatók száma  

 66  73

 156

 191

A	 Debreceni	 Egyetem	 versenysport-
jának	 alappillére	 az	 1919-ben	 létrejött	
Debreceni	 Atlétikai	 Klub	 (DEAC)	 és	 az	
1907-ben	 alapított	 DASE,	 amely	 ma	
inkább	 utánpótlásképzésben	 és	 sza-
badidősportban	 tevékenykedik.	 Az	 in-
tézmény	 legfontosabb	 sportjellemzői:	
élvonalbeli	 egyetemi	 csapatok	 több	
sportágban,	 több	 mint	 ezer	 igazolt	
sportoló,	 olimpiai	 és	 világbajnok	 hall-
gatók,	 Sporttudományi	 Koordinációs	
Intézet,	Sportiroda	és	új	képzések.	

Több	mint	1 700	fiatal	és	idősebb	spor-
toló	 versenyez	 a	 hagyományos	 fe-
kete-fehér	 összeállításban	 a	 DEAC	
színeiben,	 mely	 16 szakosztállyal a 
legnagyobb egyetemi klub	 Magyaror-
szágon	és	egyedülálló	mentorprogram-
jával,	 gyönyörű	 környezetben	 fekvő,	
modern	 infrastruktúrájával	 és	 újszerű	
kezdeményezéseivel	 ma	 már	 minta	
a	 hazai	 felsőoktatásban.	 Szakosztá-
lyaiban	 a	 hagyományos	 labdajátékok	

mellett	akár	a	strandfocit,	 a	bridget,	a	
cheerleadinget,	 vagy	 éppen	 a	 vitorlá-
zást	 is	kipróbálhatják	a	fiatalok,	sőt	az	
ország	első	felsőoktatási	e-sport	szak-
osztálya,	a	DEAC-Hackers	 is	 itt	műkö-
dik!	 A	 klub	 több csapata	 tagja	 a	hazai 
élvonalnak:	 a	 férfi	 kosarasok,	 jégko-
rongozók,	 futsalosok	 és	 röplabdázók,	
strandfocisták,	 floorballozók	 és	 a	 női	
teniszezők	 egyaránt	 a	 legmagasabb	
szinten	versenyeznek.

2018

 287

 194
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yoUDay -	„Az	Egyetem	napja,	a	Te	na-
pod”
A	 Debreceni	 Egyetem	 a	 „yoUDay	 –	 az	
Egyetem	 napja,	 a	 Te	 napod”	 rendez-
vényével	 történelmet	 írt	 2016-ban.	Az	
országban	 korábban	 még	 soha	 nem	
látott	stadionshow-val	bizonyította	az	
intézmény	 közösségének	 összetartó	
erejét,	és	nyitotta	meg	a	tanévet.
A	hagyományteremtő	szándékkal	élet-
re	 hívott	 kétórás	 esemény	 látványos	
siker	minden	évben:	a	show	elemekkel,	
flash-mob-okkal,	 közönség	 aktivitá-
sokkal	 és	 koncertekkel	 tarkított	 tan-
évnyitó	 show-n	 nemcsak	 az	 egyetem	
hallgatói,	 oktatói,	 dolgozói	 és	 alumni	
tagjai,	 továbbá	a	gyakorló	köznevelési	
intézmények	 diákjai	 töltik	 meg	 évről	
évre	 a	Nagyerdei	 Stadion	 lelátóit,	 ha-
nem	nagyon	sokan	érkeznek	az	 intéz-

mény	szellemiségével	szimpatizáló,	az	
egyetemmel	kiemelt	partneri	kapcso-
latot	 ápoló	 cégek	 képviselői	 közül	 és	
egyéb	látogatók	is.	
Az	egyetemi	parádé	minden	ősszel	igazi	
kuriózumokat	ígér:	sztárfellépők, több 
száz fellépő, izgalmas lézershow és 
tűzijáték.	

Campus Fesztivál	–	Dunán	 innen	a	
legnagyobb!
2019-ben	 ismét	 bekerült	 a	 legrango-
sabb fesztiválok	közé	a	Campus,	az	eu-
rópai fesztiválokat minősítő szervezet 
(EFFE)	 értékelése	 alapján.	 2017	 után	
másodszor.	 A	 négynapos	 rendezvény	
leglátogatottabb nappali helyszíne	ta-
valy	is	a	Debreceni	Egyetemé	volt.
A	Campus	Fesztivál	 értéke	a	minőségi	
kultúra,	a	kiegyensúlyozott	színvonal,	a	

yoUDay

20 000
néző

Campus
Fesztivál

114 000
látogató

Dolgozói DErbi

5 500
fős

dolgozói
nap

DExpo

5 500 
közép-
iskolás
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zenei	sokszínűség,	ezzel	együtt	a	fiatal	
tehetségek	és	az	utánpótlás	felkutatá-
sa,	valamint	szerepeltetése.	
A	 folyamatosan	 emelkedő	 látogató-
szám	2019-ben	 rekordot döntött, 114 
ezren	 szórakoztak	 a	 rendezvényen.	
A	 Debreceni	 Egyetem	 és	 a	 Campus	
a	 kezdetek	 óta	 elválaszthatatlan.	
Az	 egyetem	 idén	 minden	 eddiginél	
gazdagabb	 programmal	 vett	 részt	 a	
fesztiválon,	a	főbejárat	közelében,	az	
UniFit	szomszédságában.	A	négy	nap	
alatt	 18	 standon	 30	 egyetemi	 egység	
mutatkozott	be	ezerkétszáz	négyzet-
méteren.	200	közreműködő	-	egyete-
mi	oktatók,	hallgatók	és	önkéntesek	–	
várták	a	fesztiválozókat,	az	egyetemi	
színpadon	pedig	összesen	34	produk-
ciót	kínált	az	egyetem.	

Dolgozói DErbi	 –	 „Értünk,	 Nekünk,	
Velünk!”
Több	ezer	ember	tölti	munkával	hétköz-
napjait	 a	 Debreceni	 Egyetem	 campu-
sain,	ahol	a	gördülékeny	ügyintézés,	az	
intézmény	 jó	hírnevének	kialakítása	és	
megőrzése	 nem	 valósulna	meg	 dolgo-
zóink	 szakértelme,	 elhivatottsága	 nél-
kül.	 Szeretnénk,	 ha	 munkatársaink	 az	
Egyetemet	nem	csak	munkahelyüknek	
tekintenék,	 hanem	 egy	 olyan	 közös-
ségnek,	 amelynek	 tagjaival	 jó	 együtt	
lenni,	 egész	 életre	 szóló	 élményeket	
szerezhetnek,	 hosszú	 barátságokat	
köthetnek.	 A	 családbarát	 szellemiség	
jegyében	 arra	 törekszünk,	 hogy	 mun-
kavállalóinknak	 a	 munkaidőn	 túl	 olyan	
alkalmakat	is	teremtsünk,	ahol	a	kikap-
csolódásé,	 a	 feltöltődésé,	 a	 közvetle-
nebb	kapcsolatépítésé	a	főszerep.

Ennek	 szellemiségében	 szervezzük	
meg	 évről	 évre	 a	 Dolgozói	 DErbit	 -	 a	
Debreceni	 Egyetem	 Dolgozói	 Napját.	
A	 több	 mint	 5 500 fős	 rendezvényen	
a	 szórakoztatás	 mellett	 az	 integrált	
intézményben	 dolgozók közötti kap-
csolatépítésen keresztül	 az	 egyetemi	
öntudat	erősítése	volt	a	cél.
	
DExpo	–	MinDEnben	telitalálat!
A	Debreceni	Egyetem	legnagyobb	beis-
kolázási	 rendezvénye	a	2006	óta	meg-
rendezésre	kerülő	DExpo,	melynek	ke-
retében	november	 végén	 két	 napon	 át	
várjuk	 a	 középiskolás	 diákokat	 színes	
programokkal,	előadásokkal,	kari	stan-
dokkal,	számtalan	a	továbbtanuláshoz 
nélkülözhetetlen	 információval.	 Lehe-
tőség	van	bepillantani	az	egyetem	éle-
tébe,	részt	venni	tanórán,	gyakorlaton,	
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megtapasztalni	 az	 egyetemi	 hangula-
tot,	feltérképezni	a	campusokat.	A	diá-
kok	mellett	speciálisan	a	szülők	részére	
kialakított	programot	is	kínálunk.	

Kutatók éjszakája
A	 Debreceni	 Egyetem	 több	 mint	 tíz	
éve	minden	 évben	 csatlakozik	 a	 tudo-
mányt	 népszerűsítő	 programhoz.	 Az	
eseményt	 minden	 évben	 szeptember	
utolsó	péntekén	rendezik	meg	ország-	
és	 Európa-szerte.	 A	 rendezvény	 egyik	
célkitűzése,	 hogy	 érdekes	 előadáso-
kon,	 látványos	 bemutatókon	 keresz-
tül	 a	 különböző	 tudományterületek	 és	

Diplomaosztó ünnepségek
A	Debreceni	Egyetem	egyik	legemléke-
zetesebb hivatalos eseménye	 a	diplo-
maosztó	ünnepség.	A	karok	által	évente	
gyakran	kétszer	 is	megrendezett	okle-
vélátadó	 ceremóniára	 az	 egyetem	 pa-
tinás	 Főépületében	 kerül	 sor.	 Míg	más	
felsőoktatási	 intézmény	 limitálja	 az	
ünnepségen	 résztvevő	 hozzátartozók	
számát,	 addig	 a	 Debreceni	 Egyetem	
egy	 500	 fős	 teremben	 kivetítéssel,	 a	
kicsiknek	 babaszobával	 teszi	 az	 egész	
család	 számára	 emlékezetessé	 ezt	 a	
minden	diák	életében	mérföldkőt	jelen-
tő	eseményt.

azok	oktatói,	kutatói	egy	éjszaka	során	
bemutatkozzanak	a	nagyközönségnek,	
kellemes	 és	 szórakoztató	 kikapcso-
lódást	 biztosítva	 számukra.	 A	 hosszú	
távú	 cél,	 hogy	 az	 ide	 látogatók	megis-
merkedjenek	az	itt	folyó	oktató-kutató	
munkával,	annak	szépségeivel,	és	a	ké-
sőbbiekben	ők	maguk	is	hallgatói	legye-
nek	az	egyetemnek.	A	programok	első-
sorban	 a	 14-18	 éves,	 pályaválasztás 
előtt álló korosztályt	célozzák	meg,	de	
évről	évre	egyre	több	óvodás,	általános	
iskolás,	 egyetemista	 és	 felnőtt	 vesz	
részt	az	egyetemi	rendezvényeken,	be-
mutatókon.
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DEBRECENI EGYETEM	

Cím:	4032	Debrecen,	Egyetem	tér	1.	

Postacím:	4002	Debrecen	Pf.	400

Telefon:	+36	52	512-900

Honlap:	www.unideb.hu

E-mail:	info@unideb.hu

facebook.com/debrecenuniversity

instagram.com/unideb_official

01 
Nagyerdei Campus

(Egyetemváros)

02 
Böszörményi úti 

Campus

03 
Zeneművészeti

Kar

04 
Kassai úti 
Campus

05 
Ótemető utcai 

Campus

06 
Hajdúböszörményi 

Campus

07 
Nyíregyházi 

Campus

08 
Szolnok 
Campus

 Rektori  Hivatal, BTK, TTK	4032	Debrecen,	Egyetem	tér	1.	

Telefon:	+36	52	512-900,	+36	52	316-666

ÁOK, GYTK, FOK, KK	4032	Debrecen,	Nagyerdei	krt.	98.	

Telefon:	+36	52	411-717,	+36	52	411-600

AKIT, GTK, MÉK

4032	Debrecen,	Böszörményi	u.	138.	

Telefon:	+	35	52	508-444,	+36	52	486-288

Zeneművészeti Kar 

4032	Debrecen,	Nagyerdei	krt.	82.	

Telefon:	+36	52	411-226

Kancellária, ÁJK, IK, NK

4028	Debrecen,	Kassai	út	26.

Telefon:	+	36	52	512-700

MK

4028	Debrecen,	Ótemető	utca	2-4.	

Telefon:	+36	52	415-155

GYGYK

4220	Hajdúböszörmény,	Désány	I.	u.	1-9.	

Telefon:	+36	52	229-443

EK

4400	Nyíregyháza,	Sóstói	út	2-4.	

Telefon:	+36	42	404-	411

Szolnok Campus

5000	Szolnok,	Tiszaligeiti	sétány	14.	

Telefon:	+36	56	510-300
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