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Rektori bevezető

A Debreceni Egyetem 2016/2017-es 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 az angol nyelvű képzéseinken tanuló külföl-
di hallgatóink száma. A felvételi adatok alapján egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy ahogy az elmúlt három évben mindig, most is a Debreceni Egyetem a leg-
népszerűbb felsőoktatási intézmény az első helyes jelentkezők számát tekintve.

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

A tanév folyamán készítettük elő az országban egyedülálló egészségügyi 
integrációt, a Klinikai Központ és a Kenézy Gyula Kórház integrációjával az 
ország legnagyobb betegellátó intézménye jött létre Debrecenben.

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. 
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Rektori bevezető

A kihívások mellett és a nehézségek ellenére is megőrizte intézményünk 
kiválóságát és meghatározó szerepét a magyar felsőoktatási rendszerben. Az 
elvégzett munka eredményét igazolja, hogy mind a Szenátustól, mind a fenn-
tartótól bizalmat kaptam az elmúlt években megkezdett munka folytatására. 
Munkatársaimmal azon fáradozunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan méltán 
lehessünk büszkék a Debreceni Egyetem eredményeire! 

Debrecen, 2017. június 30.

    Dr. Szilvássy Zoltán
    rektor
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Szervezeti változások

A 2016/2017-es tanévben az alábbi szervezeti változások, kinevezések történ-
tek a Debreceni Egyetemen:
2016. július 1-jei hatállyal új szolgáltató és igazgatási egységként létrejött a 
Táplálkozástudományi Intézet, oktatási-kutatási koordinációs és oktatást szol-
gáltató tevékenységgel. 

2016. július 1-jével az AKIT élén álló főigazgató megnevezése tudományos 
főigazgatóra változott.

2016. július 1-jével megbízást kapott a Debreceni Egyetem Óvodájának in-
tézményvezetője, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 
és Általános Iskola intézményvezetője és három intézményvezető-helyettese, a 
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, és Gimná-
ziuma és Kollégiuma intézményvezető-helyettese.

2016. szeptember 1-jétől a korábbi Debreceni Egyetem Balásházy János Gya-
korló Szakközépiskolája, és Gimnáziuma és Kollégiuma elnevezés Debreceni 
Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma elnevezésre 
módosult.

A 2013. január 1-jétől mandátummal rendelkező Szenátus megbízatása 2016. 
december 31-én lejárt, ezért a Szenátus tagjainak megválasztására már 2016. 
december 8-án sor került. Az eredményes választást követően az új testület 
tagjai 2017. január 1-jével kapták meg megbízatásukat, mely 4 évre szól.

2017. január 1-jétől a szolgáltató és igazgatási egységek köre tovább bővül a 
Felsőoktatási-Ipari Együttműködési Központ (FIEK) létrehozásával. Ez az 
Egyetem rektorának közvetlenül alárendelt egység a sikeres piacorientált fej-
lesztésre törekvő ipari szereplők részvételével.
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Szervezeti változások

2017. február 23-án a Szenátus rektorjelöltté választotta Dr. Szilvássy Zoltán 
professzor urat. Dr. Szilvássy Zoltánt a köztársasági elnök az emberi erőfor-
rások minisztere javaslatára 2017. július 1-jétől 2022. április 30-ig bízta meg 
a Debreceni Egyetem rektori feladatainak ellátásával. A megbízás ünnepélyes 
átadására 2017. június 30-án került sor Budapesten.

2017. február 23-án a Szenátus támogatta - a Nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvényben előírt módon - a Kenézy Gyula Kórház és Ren-
delőintézet 2017. július 1. napjával történő egyetemi kórházzá alakítását, a 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet mint önálló költségvetési szerv meg-
szűnésével, a Debreceni Egyetembe való beolvadásával. A beolvadás tervezett 
időpontja 2017. július 1-je volt.

2017. február 24-ével a Klinikai Központ főigazgatójának megnevezése elnök-
re módosul a hatályos jogszabálynak megfelelően.

Az Általános Orvostudományi Karon, a Bölcsészettudományi Karon, a 
Fogorvostudományi Karon, a Népegészségügyi Karon, a Természettudomá-
nyi és Technológiai Karon, valamint a Zeneművészeti Karon 2017. június 30-
án lejárt a dékánok megbízása. Az új dékáni megbízások 2017. július 1-jétől 
hatályosak.

2017. június 30-án lejárt a szolgáltató és igazgatási egységek vezetőinek - a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, a Tanárképzési Központ 
főigazgatójának, az oktatási igazgatónak, a tudományos igazgatónak, a Hall-
gatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, a Gyógyszerfejlesztési Koordi-
nációs Központ, és a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatójá-
nak - a megbízása. A pályázati eljárások lebonyolítását követően valamennyi 
szervezeti egység vezetője újbóli megbízást kapott 2017. július 1. napjától kez-
dődően. 
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2017. június 30-án lejárt a Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs igazga-
tójának megbízatása, az új megbízás 2017. július 1-jétől került kiadásra. A Bo-
tanikus kert igazgatójának ugyancsak 2017. június 30-ával lejáró megbízása 
meghosszabbításra került 2017. július 1-jeei hatállyal.

2016/2017. tanévben egyetemi tanári címet kapott 16 fő.

Az egyetem Szenátusa hét fő nyugdíjba vonuló iskolateremtő professzor tevé-
kenységét ismerte el professor emeritusi cím adományozásával, és egy emeritus 
tanácsadó címet ítélt oda. 
Az egyetem tevékenységét támogató, az egyetemmel közalkalmazotti jogvi-
szonyban nem álló hat fő nyerte el a címzetes egyetemi tanári címet.
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Oktatás

Oktatás

Hallgatói létszámok
A Debreceni Egyetemen a 2016/2017. tanév I. félévében az aktív hallgatói 
létszám 26767 volt, ez az előző tanévhez képest 3,2%-os csökkenést jelent. A 
hazai felsőoktatási intézményekbe 8822 fővel, 3,4%-kal kevesebben iratkoz-
tak be, mint az előző tanévben. 2012-ben az aktív hallgatók számának folya-
matos emelkedése megszűnt, a hallgatói létszámunk mérséklődése az országos 
átlaghoz 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, 2016-ban ismét nem tértünk el az országos trendtől. Az 
aktív és a passzív hallgatók együttes létszáma 29014, a passzív hallgatói létszám 
10,2%-kal csökkent az előző tanévhez képest. A Debreceni Egyetem megtar-
totta népszerűségét, hallgatói adatait tekintve az ország egyik legnagyobb fel-
sőoktatási intézménye.

A 2012 szeptemberében bevezetett állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és 
önköltséges finanszírozási formák közül a 2013. évi felvételi eljárásban az álla-
mi részösztöndíjas kategória megszűnt, azóta állami ösztöndíjas és önköltséges 
formára nyerhetnek felvételt a jelentkezők. A 2016/2017. tanévben az állami-
lag támogatott és az állami ösztöndíjas hallgatók együttes létszáma 2%-kal, a 
„fizetős” képzéseken tanulók összlétszáma 4,7%-kal csökkent. 

A munkarend szerinti megoszlást vizsgálva mindkét tagozaton csökkenés ta-
pasztalható. A nappali tagozat létszámaránya az összlétszámhoz viszonyítva 
79,6%, a levelező tagozat 20,4% maradt az előző három évhez hasonlóan. A 
2016. évi nyári felvételi eljárás végeredménye: 73,7% a nappali tagozatra és 
26,3% a levelező tagozatra felvételt nyertek aránya.

Örvendetes módon ismét jelentősen tudtuk növelni a külföldi hallgatók szá-
mát, különösen az angol nyelvű képzéseken. A 4321 külföldi hallgató 105 
országból érkezett. Az ÁOK és a FOK mellett évről évre kiemelkedő a külföldi 
hallgatói létszám a TTK-n és az IK-n is. A 2016/2017. tanévben 31 angol 
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nyelvű szakon 3083 külföldi hallgató tanult teljes idejű képzésben. Ebben a 
tanévben a regisztrált, tehát elindítható angol nyelvű szakok száma 53. 

A bolognai képzési rendszer kiteljesedésével 2011-ig folyamatosan nőtt az alap-
képzési szakokra járók száma. 2012-ben a trend megfordult, az alapképzéses 
létszám egyre csökkent. 2015-ben mind a nappali tagozaton, mind a levelező 
tagozaton fogyás következett be az alapképzésben résztvevők számában. 2016-
ban a teljes idejű képzésben résztvevők száma ismételten csökkent 6,5%-kal, a 
részidejű képzésen tanulók száma minimálisan, 1,5%-kal nőtt.

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-ös tanévben megfordult a 
tendencia, így a 2015/2016-os tanév volt immár a második tanév, amelyben 
3100 fölé emelkedett a mesterszakon tanulók száma, ami a még céltudato-
sabb beiskolázási tevékenység eredményének köszönhető. Ezt a határértéket a 
2016/2017-es tanévben is megközelítette a mesterképzésben résztvevők száma, 
3078 fő tanult a második képzési ciklusban.

Az osztatlan képzéseknél a hallgatói létszám a nappali munkarendben tovább 
gyarapodott, az összlétszám 3%-kal nőtt az osztatlan tanárképzések egyre sike-
resebb felvételi eljárásának következtében.

2013 szeptemberében új képzési és kimeneti követelmények alapján bevezetés-
re kerültek az Nftv.-ben definiált felsőoktatási szakképzések, ez a képzési for-
ma az indulását követő második tanévben váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket, a szakképzési összlétszám a 2014/2015-ös tanévben 52%-kal emelkedett, 
2015/2016-os tanévben újabb 31%-os növekedést értünk el, jelen tanévben 
6,4% volt a növekedés mértéke. A szakirányú továbbképzésekre járók száma 
10,4%-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, 
2016-ban az előző évihez majdnem azonos létszám, 5943 fő szerzett okleve-

Oktatás
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let. A hagyományos egyetemi és főiskolai képzéseken diplomázók számának 
17%-os csökkenése mellett a bolognai képzésben résztvevők számára kiadott 
oklevelek alig 1%-os csökkenése, a felsőfokú szakképzésen és a szakirányú to-
vábbképzésen szerzett oklevelek 8%-os növekedése eredményezte az oklevelet 
szerzettek számának azonos szinten maradását. 

Felvételi
A Debreceni Egyetem 2016-ban is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intéz-
mény maradt az első helyes jelentkezők létszámát tekintve, így megtartotta 
évek óta őrzött pozícióját a felsőoktatási intézmények versenyében. Ez a ko-
moly eredmény az intézmény hírnevének, a sikeres beiskolázási munkának, 
a magas oktatási színvonalnak és a nagyon széles körű képzési kínálatnak kö-
szönhető. A hazai és nemzetközi felsőoktatási rangsorokban évről évre elért 
előkelő helyezések is növelik a népszerűséget. A 2015. évi általános felvételi 
eljárásban jelentősen emelkedtek a jogszabályi minimumpontok, az alap- és 
osztatlan szakokon 280-ra, a felsőoktatási szakképzéseken 240-re, 2016-ban 
nem változtak ezek a minimális követelmények. 41 maradt a száma azon alap-
képzési és osztatlan mesterképzési szakoknak, ahol a felvételhez szükséges mi-

3 
 

Az osztatlan képzéseknél a hallgatói létszám a nappali munkarendben tovább gyarapodott, az 
az összlétszám 3%-kal nőtt az osztatlan tanárképzések egyre sikeresebb felvételi eljárásának 
következtében. 
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tanévben váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a szakképzési összlétszám a 2014/2015. 
tanévben 52%-kal emelkedett, 2015/2016. tanévben újabb 31%-os növekedést értünk el, jelen 
tanévben 6,4% volt a növekedés mértéke. A szakirányú továbbképzésekre járók száma 10,4%-
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, 2016-ban az előző évihez majdnem 
azonos létszám, 5943 fő szerzett oklevelet. A hagyományos egyetemi és főiskolai képzéseken 
diplomázók számának 17%-os csökkenése mellett a bolognai képzésben résztvevők számára 
kiadott oklevelek alig 1%-os csökkenése, a felsőfokú szakképzésen és a szakirányú 
továbbképzésen szerzett oklevelek 8%-os növekedése eredményezte az oklevelet szerzettek 
számának azonos szinten maradását.  
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A Debreceni Egyetem 2016-ban is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény maradt az 
első helyes jelentkezők létszámát tekintve, így megtartotta évek óta őrzött pozícióját a 
felsőoktatási intézmények versenyében. Ez a komoly eredmény az intézmény hírnevének, a 
sikeres beiskolázási munkának, a magas oktatási színvonalnak és a nagyon széles körű képzési 
kínálatnak köszönhető. A hazai és nemzetközi felsőoktatási rangsorokban évről évre elért 
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nimumpontszámot az emberi erőforrások minisztere határozza meg a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény 46. § (1) bekezdése alapján az állami ösztöndíjas 
képzésre szükséges felvételhez. A mesterképzésre történő jelentkezés szabályait 
az előzetesen bejelentett szándék ellenére 2016-ban mégsem szűkítették, el-
tekintettek attól, hogy az általános bemeneti feltételként egy idegen nyelvből 
középfokú komplex, általános nyelvvizsgát kérjenek. Ezzel a szigorítással el-
sősorban azok járhattak volna rosszul, akik még akkor végezték el a főiskolát 
vagy az egyetemet, amikor még ez nem volt feltétel. A 2016. évi általános fel-
vételi eljárásban első alkalommal a jelentkezőknek nem kellett alapdíjat fizetni 
az első 3 jelentkezésért, csak kiegészítő díjat a további jelentkezésekért, ennek 
következtében a jelentkezők által befizetett eljárási díjból képzésenként járó 
intézményi díj sem illette meg a felsőoktatási intézményeket. 

Országosan 57311 fő állami ösztöndíjas hallgató nyert felvételt az általános 
felvételi eljárásban, ebből 9,1% került be a Debreceni Egyetemre. A korábbi 
évek csökkenő tendenciája megfordult a mesterképzésre felvehető állami ösz-
töndíjas keretszám tekintetében, 2016-ra 5%-kal több mesterképzési kapaci-
tást hirdethettünk. A 2016. évre előirányzott 1300 fős támogatott létszámot 
a keresztféléves és a nyári felvételi eljárásban betöltöttük, újabb 4%-kal több, 
1353 főt vettünk föl mesterképzésre. Az önköltséges képzésekre felvettek szá-
ma az előző évihez képest 1,6%-kal nőtt, az állami ösztöndíjas felvettek száma 
1%-kal csökkent.

A 2017. évi keresztféléves felvételi eljárásban 381 fő nyert felvételt kizárólag 
mesterképzésre, ez 5,8%-kal több mint az előző évben. A 2017. évre biztosí-
tott 1340 fős állami ösztöndíjas mesterképzési keretszámból a keresztfélévben 
374 hely lett betöltve, így a nyári eljárásra 966 állami ösztöndíjas hely maradt. 
A 2017. évi általános felvételi eljárásban intézményünk felvételi jelentkezési 
adatai a tavalyihoz hasonló, az országos tendenciával összhangban lévő eredmé-
nyeket mutatnak. A jelentkezők összlétszámában nem történt változás, az első 
helyes jelentkezők száma alig 1%-ot csökkent, ami alapján a legnépszerűbb 
vidéki felsőoktatási intézmény továbbra is egyetemünk. Az állami ösztöndíjas 
jelentkezések számában 1,4%-os a csökkenés, az osztatlan mesterképzésre je-
lentkezők számában 8,6%-os emelkedés következett be.

Oktatás
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Képzési szerkezet
Az egyetem alapképzési rendszerét 13 képzési terület szakjai alkotják. A 
2016/2017-es tanév során továbbra is célunk volt az alapképzési szakok rend-
szerének továbbfejlesztése, két új alapszak, a gyógypedagógia és a közösségszer-
vezés szakok indítási engedélyét kaptuk meg, valamint az ápolás és betegellátás 
alapképzés dietetikus szakirányát akkreditáltattuk, így 69-re nőtt a szakjaink 
száma. 
A tanév egyik sikere volt a mezőgazdasági mérnöki képzésünk elindítása a Kis-
várdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban, ahol már a turizmus–ven-
déglátás és az agrármérnöki alapképzési szakokat is hirdethetjük.

A külhoni magyar felsőoktatás képzési szerkezetének átalakítása kapcsán, az 
adott régiókban működő felsőoktatási intézmények és a magyarországi felső-
oktatási intézmények külhoni székhelyen kívüli képzéseinek összehangolása 
keretében székhelyen kívüli, határon túli képzések indítását készítettük elő. Az 
ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakiránya, a szociálpedagógia, a gazda-
ságinformatikus és a mérnökinformatikus alapszakok indítási engedélyeit sze-
reztük meg, így ezek 2017 szeptemberétől Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve kezdik meg működésüket. 

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 2016/2017-es tanév folyamán az építész, a sport-
közgazdász és a szociálpedagógia szakokkal tovább bővültek a mesterképzése-
ink, már 82 mesterképzési lehetőséggel rendelkezünk.

A tanári mesterképzésben a tanári szakképzettséget adó szakok száma 25. 2012-
ben megkezdődött az osztatlan tanárképzés rendszerének kidolgozása. 2013-
ban meghirdettük és elindítottuk az osztatlan tanárszak szakpárjait. 2016-ban 
akkreditáltattuk az általános iskolai és a középiskolai testnevelő tanári szakot, 
így összesen 21-re nőtt az osztatlan tanári szakjaink száma.
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Intézményünk 5 osztatlan szakon folytat képzést: általános orvos, fogorvos, 
gyógyszerész, jogász, tanári. Az ebben a képzési formában résztvevő hallgatók 
létszáma évről évre emelkedik. Az idei tanévben az agrármérnöki osztatlan szak 
nyilvántartásba vételével már 6-ra bővült ezen szakjaink száma.

A már megszerzett fokozatra és szakképzettségre épülő szakirányú továbbkép-
zések kínálatát tovább bővítettük. A tanév végétől kezdődően akár 193 korsze-
rű, a munkaadói igényeknek megfelelő regisztrált továbbképzést tudunk kí-
nálni. A fizetőképes kereslet hiánya miatt ez a képzési lehetőség továbbra sincs 
kihasználva, csupán 34 szakirányú továbbképzés indulhatott el a 2016/2017-es 
tanévben. 

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. 2016-ban sem vál-
tozott a felsőoktatási szakképzések száma, de megnőtt a népszerűségük, ezen 
szakokon 6,4%-kal többen tanultak 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. 2013-ban 29-re nőtt az akkreditált 
szakok száma és 16-ra a magyar nyelven akkreditált és angol nyelvűre is regiszt-
rált képzések száma. 2016-ban már 53 angol nyelven is indítható képzéssel ren-
delkeztünk, képzési kínálatunk a gépészmérnöki és az osztatlan agrármérnöki 
mesterképzési szakokkal, valamint az ápolás és betegellátás alapszak dietetikus 
szakirányával bővült. Ebben a tanévben 31 féle angol nyelvű teljes idejű képzé-
sen tanultak hallgatóink.

2014-ben 6 agrár és 1 műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szak du-
ális képzési formában történő indításának engedélyezését kérelmeztük a Duális 
Képzési Tanácstól, melyeken való részvételre vonatkozóan 20 együttműködési 
megállapodás aláírására került sor 16 vállalati partnerrel, így növelve a hallgatók 

Oktatás
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szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. 
A 2015/2016-os tanévben hat agrár (állattenyésztő mérnöki, élelmiszermér-
nöki, kertészmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági 
mérnöki, növénytermesztő mérnöki) és egy műszaki (gépészmérnöki) képzési 
területhez tartozó alapképzési szakon 17 vállalati partnerrel együttműködve 30 
hallgató, a 2016/2017-es tanévben hat agrár és három műszaki (gépészmérnö-
ki, villamosmérnöki, illetve vegyészmérnöki) képzési területhez tartozó alap-
képzési szakon 33 vállalati partner együttműködésével 32 hallgató kezdte meg 
tanulmányait duális képzési formában. 2017 februárjában, keresztfélévben a 
képzési paletta egy műszaki képzési területhez tartozó és egy gazdaságtudomá-
nyi területhez tartozó mesterképzési szak duális formában történő indításával 
10 vállalati partner részvételével bővült, ahol 8 hallgató kezdte meg tanulmá-
nyait. 2016 őszén megkezdődött a 2017/2018-as tanévben duális képzési for-
mában induló szakoknak a kidolgozása. Ennek eredményeképp a Duális Kép-
zési Tanács 37 vállalati partnerrel kötött együttműködési megállapodás alapján 
3 agrár, 3 műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szak, továbbá 1 gaz-
daságtudományi területhez tartozó mesterképzési szak duális képzési formában 
történő indítását engedélyezte. 2017 júniusában a Szenátus a következő mes-
terképzési szakok duális képzési formában történő indítását támogatta 2018 
februárjától: vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak, számvitel mesterképzési 
szak, vezetés és szervezés mesterképzési szak, élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnöki mesterképzési szak, környezetmérnöki mesterképzési szak, műszaki 
menedzser mesterképzési szak, gépészmérnöki mesterképzési szak, geográfus 
mesterképzési szak, hidrobiológus mesterképzési szak, vegyészmérnöki mester-
képzési szak.
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A duális alapképzésben részt vevő vállalatok és hallgatók számának alakulása

Kar alapképzési szak
vállalati 

partnerek 
száma

elsőéves hall-
gatók száma a 
2016/2017-es 

tanév szep-
temberében

másodéves 
hallgatók 
száma a 

2016/2017-es 
tanév szeptem-

berében

MÉK

állattenyésztő mérnöki 6 0 1
élelmiszermérnöki 6 2 4

kertészmérnöki 2 1 0
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 3 0 0

mezőgazdasági 
mérnöki 5 1 2

növénytermesztő 
mérnöki 2 0 2

MK gépészmérnöki 16 15 17

TTK vegyészmérnöki 1 2 0
villamosmérnöki 6 11 0

  47 32 26
58

A duális mesterképzésben részt vevő vállalatok és hallgatók számának alakulása

Kar mesterképzési szak vállalati part-
nerek száma

elsőéves hall-
gatók száma a 

2016/2017-es tanév 
februárjában

GTK logisztika menedzsment 9 7
TTK biomérnöki 1 1

  10 8
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Összegzés

karok 
száma

szakok 
száma

vállalati 
partnerek 

száma

elsőéves hall-
gatók száma a 
2016/2017-es 

tanévben

másodéves hallgatók 
száma a 2016/2017-

es tanévben

4 11 57 40 26
66

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. 2014-ben az új típusú eljárás keretében 9 OKJ képzést, egy általános 
nyelvi képzést és 4 „D” képzési körhöz tartozó egyéb képzést engedélyeztet-
tünk. 2015-ben 12 OKJ képzés, 2 általános nyelvi képzés és 7 „D” képzési kör-
höz tartozó egyéb képzés felnőttképzési engedélyével rendelkeztünk. A nyelvi 
képzéseinket szélesítettük az angol és a német üzleti szaknyelvi képzéssel. Az 
OKJ jegyzék változása miatt egy szakmai képzésünk ugyan hivatalból törlésre 
került, de egy újabb program engedélyezési eljárása lezajlott ebben a tanév-
ben. Jelenleg a felnőttképzési engedélyünk 13 féle OKJ-s képzésre, általános és 
szakmai angol és német nyelvi képzésre és 7 „D” képzési körhöz tartozó egyéb 
képzésre érvényes. 

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. A 2016 nyarán megjelent 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
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tartalmazza a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések megújult 
képzési és kimeneti követelményeit, valamint módosította a tanári felkészítés 
közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelmé-
nyeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet.
E rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a 
2017/2018-as tanévben felsőoktatási szakképzésben, alap-, mesterképzésben 
első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt követően felme-
nő rendszerben kell alkalmazni, ennek érdekében tanterveinket áttekintettük, 
felülvizsgáltuk. Az új KKK rendeletben már nem szerepel, ezért kifutó szakká 
vált 7 alapképzésünk, 5 mesterképzésünk és 7 felsőoktatási szakképzésünk, 8 
képzésünk elnevezése változott meg. Az új rendelkezés lehetővé tette egy új 
mesterképzés és egy új osztatlan képzés nyilvántartásba vételét. A rendelet sza-
bályozza, hogy mely alap- és mesterképzési szakon indítható csak a képzési és 
kimeneti követelményekben feltüntetett specializáció és mely szakokon egy-
általán nem indítható specializáció. Ezek figyelembevételével az átdolgozott 
tantervekben szerepeltetett specializációk engedélyezési eljárásait elindítottuk.

Akkreditációs eljárás
Intézményünk 2017. december 31-ig rendelkezik intézményakkreditációval, 
ezért a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2017 folyamán új típusú, 
komplex intézményakkreditációs eljárást folytat le, melyhez az intézményi ön-
értékelést augusztus 31-ig kell elkészíteni.

Egyetemi Képzési Program
A 2017. 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. 58 alapképzési szak, 73 mesterképzési 
szak, 5 osztatlan képzés és az osztatlan tanárképzés szakpárjai, 7 felsőoktatási 
szakképzés képzési programját tartalmazza a dokumentum, amelyből 130 féle 
szakirányú továbbképzésről is információkat kaphatnak az érdeklődők. Először 
indulnak a közösségszervezés, a gyógypedagógia, az ápolás és betegellátás alap-
képzési szak dietetikus szakiránya és a sportközgazdász, az építész, valamint a 
szociálpedagógia mesterképzési szakok, emellett az új szakirányok/specializáci-
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ók tudnivalói jelentik az újdonságokat. Több szak és specializáció felelősének 
személye is változott, ezeket a módosulásokat a megfelelő eljárásokkal, bejelen-
tésekkel, 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 
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 kerültek napirendre a duális képzések, a 
székhelyen kívüli, valamint a határon túli képzések indítására vonatkozó elő-
terjesztések is. A Szenátus előtt szereplő, ezen dokumentum végén szereplő 
valamennyi kérelmet a bizottság előzetesen megtárgyalta.

A Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Testületének bizottságai a tanév során közel 60 
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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A Debreceni Egyetemen jelenleg a Bölcsészettudományi, a Természettudomá-
nyi és Technológiai, a Zeneművészeti, az Informatikai és az Egészségügyi Ka-
rokon folyik tanárképzés (utóbbin ún. szakmai tanárképzés keretében egészség-
ügyitanár-képzés zajlik). Tevékenységüket a Tanárképzési Központ koordinálja 
szoros együttműködésben a gyakorlóiskolákkal, valamint a debreceni és más 
kelet-magyarországi partneriskolákkal. Törekvésünk, hogy az eddigi regionális 
vezető szerepünket megőrizzük és a következő években tovább erősítsük. Cé-
lunk, hogy a közeljövőben minél több hallgatót vonzzunk a tanári pályára, ami 
úgy tűnik, az életpályamodell kialakításával és a különféle ösztöndíjakkal (leg-
főképpen 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 (az osztatlan képzés feltételrendszerének kialakítását és 
működtetését, illetve a kétciklusú képzés kivezetését és a rövid ciklusú képzés 
előkészítését) is végzi.

A Debreceni Egyetemen a kétciklusú képzés (az ún. bolognai rendszer) kereté-
ben ebben a tanévben indult utoljára évfolyam. Egyetemünkön e képzési for-
mában a következő szakokon lehet tanulni: angol, francia, hon- és népismeret, 
latin, magyar, német, orosz, pedagógia, történelem (bölcsészettudomány), bi-
ológia, fizika, földrajz, kémia, matematika (természettudomány), informatika, 
könyvtárpedagógia (informatika). A zeneművésztanár és zenetanár szakokon 
a képzési idő két, illetve négy félév, a zenetanárképzés egyszakos. Kétszakos 
képzési formára csak a zeneismeret-tanár – ének-zene tanár szakképzettségek 
esetében van lehetőség, a képzési idő öt félév. 
2013-ban indult el az ún. osztatlan tanárképzés, amelyben 5+1 éves képzés-
ben középiskolai/zeneművészeti szakközépiskolai tanárokat képzünk, 4+1 éves 
képzésben pedig általános iskolai/zeneiskolai tanárokat bocsátunk ki. De van-
nak olyan tanárszakok, mint a hon- és népismerettanár, a könyvtárostanár, az 
erkölcstan- és etikatanár, a közösségi művelődés tanára, melyek képzési ideje 

Tanárképzés



24

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

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, illet-
ve nyolc féléves egyetemi tanulmányaik után egy teljes tanévet az iskolákban 
tölthetnek, ahol testközelből tapasztalhatják meg a tanári pálya szépségeit (és 
nehézségeit), és leshetik el mentoraiktól, gyakorlatukat irányító tanáraiktól e 
szakma fortélyait. Már az eddigi tapasztalatok alapján is látszik, hogy ez a két-
szakos képzési forma népszerű a diákok között, ráadásul egyre többen választa-
nak olyan, első pillantásra meglepő, kétfajta szakterületet kombináló szakpáro-
kat, mint pl. angol–matematika, német–fizika. Reméljük, a hozzánk érkező ta-
nárjelöltek száma a közeljövőben emelkedni fog, ennek érdekében igyekszünk 
aktív hallgatói marketing tevékenységet folytatni, rendszeres tájékoztatókat és 
kedvcsináló előadásokat tartani az érdeklődő diákoknak – nemcsak az egyetem 
berkein belül, hanem ellátogatunk a régió sok iskolájába és személyesen mutat-
juk 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 infor-
matika azok a tanárszakok, amelyek egymással tetszés szerint párosíthatók. Az 
erkölcstan- és etika-, francia-, holland-, hon- és népismeret-, latin-, orosz- és 
könyvtárostanár szakokat csak az előbb felsorolt ún. első tanárszakok valame-
lyikéhez párosítva lehet választani. A Zeneművészeti Karon zeneművésztanár 
és zenetanár szakokon lehet tanulni. A korábbi kínálatot ebben a tanévben a 
francia- és a hollandtanár szakokkal bővítettük, jelenleg akkreditáció alatt van 
az olasztanár-képzés. Ebben a tanévben sikeresen akkreditáltattuk a testneve-
lőtanár-képzést, a tavaszi jelentkezési adatok alapján népszerű lesz ez a szak.

A 2016 nyarán lezajlott felvételi során az osztatlan tanárképzésbe 213 hallgatót 
vettünk fel. Közülük 117 bölcsész, 25 természettudományi szakpáron kezdte 
meg ősszel tanulmányait. 38 hallgató BTK–TTK szakpárt választott, nyolcan 
egy bölcsész szak mellé, hárman pedig természettudományos szak mellé vették 
fel az informatikatanár szakot. A zenetanárképzésnek 22-en vágtak neki. 
A legnépszerűbb szaknak a történelem (86), az angol (67), a magyar (54), il-
letve a matematika (24), a biológia (22), a földrajz (28) bizonyult. A legtöbb 
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hallgatót vonzó szakpárok: magyar–történelem (23), angol–történelem (18), 
magyar–angol (14), történelem–földrajz (12) és biológia–kémia (10).
A kétciklusú képzés tanári mesterszakjaira 55 nappali és 74 levelező tagozatos 
hallgatót vettünk fel. A legnépszerűbb szakok itt is ugyanazok voltak, mint az 
osztatlan képzésben.  A nappalis hallgatók megoszlása karok szerint: BTK 20, 
ZK 24, TTK 10, IK 1.  A szakmai tanárképzés részeként zajló egészségügyita-
nár-képzésben 100 hallgató kezdte meg tanulmányait 2016 őszén. 
Az osztatlan tanárképzésbe 2015-höz képest 29%-kal több hallgató nyert 
felvételt. A kifutó jellegű osztott tanárképzésbe a korábbi létszám kétharma-
da jelentkezett. Összességében a Debreceni Egyetem tanárképzési szakjaira 
22%-kal több hallgatót tudtunk felvenni, mint az előző tanévben.  
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Köznevelés

A Debreceni Egyetem négy köznevelési intézmény, köztük egy gyakorló óvoda 
és két gyakorlóiskola fenntartásával a köznevelési feladatellátásban is szerepet 
vállal. A gyakorló intézmények az óvodapedagógus, valamint a tanárjelölt hall-
gatók gyakorlati képzésével segítik az egyetem pedagógusképzését.
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 Óvodája elsősorban az egészséges életmód értékeire épülő környezettu-
datos magatartásra, valamint a tehetséggondozásra építve látja el az óvodások 
nevelését.

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában az álta-
lános iskolai és a gimnáziumi nevelés-oktatás együtt határozza meg az iskola 
programját, az intézmény a tanulók sokoldalú fejlesztése mellett nagy hang-
súlyt fektet a tehetséggondozásra, a diákok felsőoktatásban történő továbbta-
nulására. Az iskola Debrecen egyik legnépszerűbb oktatási intézménye.
A DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma többcélú intéz-
ményként a környezetvédelmi gondolkodás előtérbe helyezésével, a tehetség-
gondozás, a felzárkóztatás megszervezésével a gimnáziumi oktatás mellett a 
szakképzési, valamint a kollégiumi feladatok ellátása útján a tanár szakos hall-
gatók gyakorlati munkájának segítésében is részt vesz.

Változások
• 2016-ban a köznevelési törvény módosulása a 2016. szeptember 1-jétől ha-

tályos szakgimnáziumi intézménytípus bevezetéséről is rendelkezett. A köz-
nevelési törvény szerint a szakközépiskolai nevelésben-oktatásban utoljára 
a 2015/2016-os tanévben indítható kilencedik évfolyam. A törvény 2016. 
augusztus 31-éig hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskolai nevelést-
oktatást szakgimnáziumban kell 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel 
megszervezni. Ezen változás a DE Balásházy János Gyakorló Iskolát érintet-
te, ugyanis az intézmény szakközépiskolai feladatot is ellát, ezért szükséges 
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volt az intézmény szakmai alapdokumentumát módosítani. Az intézmény 
alaptevékenysége a szakközépiskolai feladatellátás mellett a szakgimnáziumi 
feladatellátással bővült. Ezen változás miatt az intézmény neve is módosult a 
régi DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kol-
légiuma névről 2016. szeptember 1-jétől DE Balásházy János Gyakorló Kö-
zépiskolája és Kollégiuma névre módosult.

• Debrecen városa egy újabb közparkkal, az Arany János térrel bővült. Ezen a 
téren helyezkedik el a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 
Iskolája egyik általános iskolai nevelési-oktatási feladatok ellátására szolgáló 
épület, ezért az eddigi Hajó utca 18-20. szám alatt működő feladatellátási 
hely neve, valamint házszáma Arany János tér 1. számra változott. 

• A DE Óvodájában magasabb vezetői, intézményvezető-helyettes kinevezésé-
re került sor. Az intézményvezető-helyettesi megbízást a Debreceni Egyetem 
rektora – a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével, továbbá a Sze-
nátus első helyre történő rangsorolására tett javaslata mellett – 5 évre adta. 

Főbb események
A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája az Intézmény 
pályaválasztás előtt álló gimnáziumi tanulói számára 2017. januárban a Debre-
ceni Egyetem bevonásával beiskolázási tájékoztatót tartott. A rendezvény kere-
tén belül az egyetemi karok mutatkoztak be, az előadások által a képzésekről a 
diákok átfogó tájékoztatást kaptak. Az intézmény a HVG 2017-es középiskolai 
rangsora alapján a legjobb vidéki gyakorlógimnázium lett. Az intézmény - az 
Oktatási Hivatal által kiírt, az „Oktatás Hivatal Bázisintézménye” felhívásra 
benyújtott - pályázata pozitív elbírálásban részesült, az Oktatási Hivatal az in-
tézményt érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselé-
sére. A tanév egyik kiemelkedő eseménye volt a Nemzeti Összetartozás Napjára 
szervezett flashmob. Egyik megható pillanata volt a tanévnek, amikor Arany 
János születésének 200. évfordulóját ünnepelték a diákok és pedagógusok. Az 
alkalom kapcsán 200 aranyszínű lufit engedtek el a diákok. 
A DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma érettségi előtt 
álló tanulói részére 2017. januárban a Debreceni Egyetem oktatói rendhagyó 
órák, előadások keretében ismertették meg az érdeklődő diákokkal az egyetem 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint 
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a Gazdaságtudományi Kar által nyújtott képzéseket. Márciusban az intézmény-
ben az EMMI által meghirdetett pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahét 
keretében megrendezték a Pénz7 elnevezésű programot, amelynek keretében 
az intézmény rendhagyó órákat, flashmobot szervezett és versenyeket tartott. A 
balásházys diákok a tanév során több szép eredményt értek el, így a sportiskolai 
osztályban végző tanulókból alkotott futballcsapat városi bajnok lett, továbbá 
az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Verseny országos döntőjében 
az elő tíz helyezettből négy tanuló is balásházys diák volt. Ebben a tanévben az 
Intézmény a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló Tehetségpontja 
címet nyerte el.
A Balásházy Iskolában nemcsak szép eredmények születtek, hanem egy tragédia 
is beárnyékolta az intézmény életét, az intézmény vezetője júniusban váratlanul 
elhunyt. Az intézménynek ezzel a mérhetetlen veszteséggel kellett befejezni a 
tanévet. 2017. július 1-jétől egy évre a Debreceni Egyetem rektora – figye-
lemmel a jogszabályi előírásra – az intézmény intézményvezetői feladatainak 
ellátásával a jelenlegi intézményvezető-helyettest bízta meg.

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 ta-
nulói felvétellel kapcsolatban a Debreceni Egyetem, mint másodfokú hatóság 
összesen 79 fellebbezést bírált el, melynek eredményeképpen 44 tanuló a má-
sodfokú döntéssel felvételt nyert az adott intézménybe. 
A 2017. évi felvételi eljárásban a fellebbezések száma és a fenntartói döntés 
alapján a felvételt nyert tanulói létszám az alábbiak szerint alakult:
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DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája:
• általános iskolai nevelés-oktatás
Fellebbezések száma: 15   Ebből felvettek száma: 13
• gimnáziumi nevelés-oktatás
Fellebbezések száma:   Ebből felvettek száma:
6 évfolyamos képzés: 23   13
4-5 évfolyamos képzés: 39  16

DE Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma:
• gimnáziumi nevelés-oktatás
Fellebbezések száma: 1  Ebből felvettek száma: 1
• szakgimnázium mezőgazdasági ágazatos képzés
Fellebbezések száma: 1  Ebből felvettek száma: 1

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 teljes körű, ami nagyban segíti az intézményekben fo-
lyó pedagógiai munka hatékonyságát.
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Gyermek-, tanulólétszám, pedagógus, valamint nevelő-oktató munkát segítő alkal-
mazotti létszám bemutatása a 2016/2017. tanévre vonatkozóan
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Évfolyamok 
száma: 6

Osztályok 
száma: 25

7. évf.: 2 oszt.
8. évf.: 2 oszt.
9. évf.: 6 oszt.
10. évf.: 5 oszt.
11. évf.: 5 oszt.
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8

74 fő 64 
fő
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%

Iskolatit-
kár: 1 fő,
Laboráns: 

1 fő

-
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1-4. évf./3 = 12
5-8. évf./4 = 16
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62 fő
(55 teljes 
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1 részmun-
kaidős+ 1 
óraadó + 5 
fő tartósan 
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55 100%
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1.évf.   3 oszt.
2. évf.  3 oszt.
3. évf.  3 oszt.
4. évf.  3 oszt.
5. évf.  3 oszt.
6. évf.  3 oszt.
7. évf.  3 oszt.
8. évf.  4 oszt.

54 53 52 100%

Ped. assz.: 
1 fő,

Iskolatit-
kár:  2 fő
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fő 
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21 osztály
Gimnázium:
9. évf. 1 oszt.

10. évf.: 1 oszt.
11. évf.: 1 oszt.
12. évf.: 1 oszt.
Szakgimnázi-

um:
9. évf.: 3 oszt.
13. évf.: 2 oszt.
Szakközépisko-

la kifutó:
10. évf.: 3 oszt.
11. évf.: 4 oszt.
12. évf.: 4 oszt.

Szakképzés:
14. évf.: 1 oszt.

Kollégium:
5 csoport

65 58 55 100% 1 fő iskola-
titkár

1 fő ad-
miniszt-

rátor,
3 fő 

kertész,    
1 fő 
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szeti 
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1 fő 
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* engedélyezett teljes munkaidőre átszámított álláshelyek száma

Köznevelés
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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 2017/2018. nevelési év, tanév beiskolázási adatai

Intézmény
Felvételre 

jelentkezők 
száma

Felvételt 
nyertek 
száma

DE Gyakorló Óvodája 68 67

DE Óvodája 74 50
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általá-

nos Iskolája Csengő utcai feladatellátási hely 554 179

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általá-
nos Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely 106 83

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általá-
nos Iskolája Arany János téri feladatellátási hely 100 75

DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája
és Kollégiuma 310 98

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

A köznevelési intézmények 2016/2017. tanévre vonatkozó pályázati eredményeiről

Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg 
(Ft)

MATEHETSZ A „Nebraskai Csillagos Ég” kutatás
Kutatási pro-
gramban való 

részvétel
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MATEHETSZ

Tehetségek Magyarországa” című EFOP-
3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú 

kiemelt projekt. Csoportos tehetségsegítő 
tevékenységek megvalósítása

Programokban 
való részvétel

MATEHETSZ A „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-
3.2.1-15-2016-00001 Folyamatban

MATEHETSZ

NTP-OTKP-17 Hazai és határon túli 
magyar tehetségígéretek óvodai tehetség 

kibontakoztató programjainak megvalósí-
tása, támogatása

Folyamatban

MATEHETSZ
Tömöriné Oláh Mária óvodapedagógus, 

munkaközösség vezető bekerült a MATE-
HETSZ szakértői adatbázisába

Cím elnyerése

Tempus Stratégiai partnerség nem nyert

Debreceni Egyetem Óvodája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg 
(Ft)

Magyar Labdarúgó 
Szövetség OTP 

Bank Bozsik Intéz-
ményi Program

Kisgyerekek egészséges életmódra nevelésé-
nek, testi-lelki fejlődésének, és a mindenna-

pos testedzés programjának elősegítése; 
A labdarúgás népszerűsítése, a sportág alap-

jainak szélesítése.

40.000

FM és az EMMI 
által kiírt tárgyévi 

pályázat

„Zöld Óvoda/Örökös Zöld Óvoda” 
cím elnyerése -

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg 
(Ft)

Tempus Erasmus+ Nemzetközi Stratégiai Partnerség 42 000 Euro/3 
évre

Goethe Intézet Nyelvtanulás, partnerkapcsolat 893000 Ft
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Új Nemzedék
Központ Minősített Tehetséggondozó Műhely

idén 1,5 milló 
Ft eszközbeszer-
zési igényt lehe-
tett benyújtani

Oktatási Hivatal a 
POK-on keresztül Oktatási Hivatal Bázis Intézménye

Elsősegélynyújtás 
Oktatásáért Alapít-

vány
Elsősegély Referencia Iskola konkrét összeg 

nincs

EMMI – Nemzeti 
Tehetség Program

A köznevelési és a kulturális intézmények-
ben működő tehetséggondozó programok 
támogatása NTP-KKI-16-0413 – Környe-

zetünk és védelme

1 941 000 Ft

EMMI – Nemzeti 
Tehetség Program

A matematikai, a természettudományos és 
a digitális kompetenciák erősítését szolgáló 
hazai és határon túli tehetségsegítő prog-

ramok támogatása NTP-MTTD-16-0253 
- Titkok kamrája - Feltárul a világ

1 941 000 Ft

MATEHETSZ Csoportos tehetségsegítő tevékenység 
megvalósítása

150.000 Ft / 
pályázat

Nemzeti Tehetség 
Program 

NTP-MTTD-16 
Titkok kamrája - Feltárul a világ tehetség-

gondozó szakkör

1 941 000 Ft

Tinta Könyvkiadó Wekerle Sándor könyvtári pályázat
könyvtári állománybővítés

50%-os ön-
résszel 41 810 

Ft

Erasmus+  Projekt
Treasure Hunt

 Kincsvadászat, témaköre a víz. 6 ország 
részvételével zajló projekt

2,5 évre 31 395 
Euro

Uni Credit Bank Passzold tovább!
Aprók hete sportrendezvényei

100 000 Ft
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Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg 
(Ft)

Nemzeti 
Tehetségsegítő 

Tanács

Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím 
elnyerése

EFOP-3.1.4-
VEKOP15-2015-

00001
152/2005.(VII.2.)
Kormányrendelet 

alapján

Útravaló Ösztöndíj program- (Ösztöndíj és 
mentorálási támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak)
3 438 000 Ft

Tempus Közalapít-
vány, Budapest

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

(2015-2017)

18 970 €  
kb. 5 900 000 

Ft

Tempus Közalapít-
vány, Budapest

Erasmus+ Iskolák Stratégiai Partnersége 
pályázat: Prejudice Conscidence

(2016 – 2018)

19. 350 €
kb. 5.998.000 

Ft
KEHOP Kollégium energetikai felújítása
EFOP Iskola részegységeinek felújítása

A DE Szenátusa előtt szereplő kérelmek (2016. szeptember - 2017. június)

Alapképzési szak létesítése 
• iskolai szakoktató (EK)

Alapképzési szak indítása 
• közösségszervezés (BTK)
• lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (MÉK)

Alapképzési szak indítása angol nyelven
• hivatásos repülőgép-vezetői (MK)

Alapképzési szak új szakirányának indítása
• sport- és rekreációszervezés alapszak rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

szakirány (GTK)
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• sport- és rekreációszervezés alapszak sportszervezés szakirány (GTK)

Alapképzési szak új specializációjának létesítése és indítása 
• anglisztika alapszak anglisztika specializáció (BTK)
• építőmérnöki alapszak kultúrmérnöki, közlekedési létesítmények speciali-

zációk (MK)
• földrajz alapszak táj- és környezetföldrajz, település- és területfejlesztés vala-

mint turizmus specializációk (TTK)
• földtudományi alapszak geográfia, geológia, valamint meteorológia specia-

lizációk (TTK)
• matematika alapszak alkalmazott matematikus specializáció (TTK)
• mechatronikai mérnök alapszak mechatronikai rendszerek specializáció 

(MK)
• műszaki menedzser alapszak ipari és építőipari, ipari folyamattervezés, 

anyagmozgatás és logisztika, valamint légiközlekedési menedzsment speci-
alizációk (MK)

• néprajz alapképzési szak magyar értéktár specializáció (BTK)
• orvosi diagnosztikai analitikus alapszak radiográfia specializáció (ÁOK)
• szociális munka alapszak egészségügyi szociális munka, szociális munka 

idősekkel, valamint család- és gyermekvédelem specializációk (EK)
• villamosmérnöki alapszak villamos energetika, információtechnika és ipari 

folyamatirányítás specializációk (TTK)

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

Székhelyen kívüli alapképzési szakok indítása
• agrármérnöki alapképzési szak, Kisvárda (GTK)
• ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, Sátoraljaújhely (EK)
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Osztatlan mesterszakok indítása 
• olasz nyelv és kultúra tanára (BTK)
• agrármérnök-tanár (MÉK)
• közgazdász tanár (GTK)
• mérnöktanár (MK)

Osztatlan mesterszak indítása magyar és angol nyelven 
• agrármérnöki (MÉK)

Osztatlan mesterszak új specializációinak létesítése és indítása
• agrármérnöki osztatlan szak állattenyésztés (animal husbandry), mezőgaz-

dasági vízgazdálkodás (agricultural water management), növény- és vető-
magtermesztés (plant- and seed production) specializációk (MÉK)

Mesterképzési szak létesítése
• jogvédelmi szakértő (ÁJK)
• oktatástervezés és oktatásirányítás (BTK)
• szociális ismeretek tanára (EK)

Mesterképzési szak indítása
• építész (MK)
• szociálpedagógia (GYFK)

Mesterképzési szak indítása magyar és angol nyelven
• mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök (MÉK)

Mesterképzési szak indítása angol nyelven
• mérnökinformatikus (IK)

Mesterképzési szak új specializációinak létesítése és indítása
• alkalmazott matematikus mesterszak pénzügy-matematika specializáció 

(TTK)
• ápolás mesterszak geriátriai szakápolás, közösségi szakápolás és sürgősségi 

szakápolás specializációk (EK)

Köznevelés
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• biomérnöki mesterszak fermentációs üzemi technológiák specializáció 
(TTK)

• építész mesterszak építészeti tervezés és belsőépítészet specializáció (MK)
• fordító és tolmács mesterszak gazdasági és társadalomtudományi szakfordí-

tás specializáció (BTK)
• geográfus mesterszak megújuló energia és turizmusföldrajz specializációk 

(TTK)
• mechatronikai mérnök mesterszak ipari és építőipar (industrial and 

construction), ipar 4.0 gyártástechnológiák és logisztikai rendszerek, polgá-
ri légi közlekedés irányító és navigációs rendszerei, épületmechatronikai és 
intelligens épületek, sport és egészség megőrző berendezések és technológi-
ák, valamint kiberfizikai rendszerek specializációk (MK)

• műszaki menedzser mesterszak ipari folyamattervezés, építőipari, légiköz-
lekedési menedzsment, valamint anyagmozgatás és logisztika specializációk 
(MK)

• neveléstudomány mesterszak segítő-fejlesztő pedagógia specializáció (BTK)
• pszichológia mesterszak interkulturális és interperszonális pszichológia spe-

cializáció (BTK)
• pszichológia mesterszak klinikai- és egészségpszichológia specializáció 

(BTK)
• vegyészmérnöki mesterszak petrolkémiai és műanyagipari specializáció 

(TTK)

Szakirányú továbbképzési szakok létesítése és indítása 
• aktív élet navigátor (EK)
• coach (MK)
• EHS szakember (MK)
• EHS szakmérnök (MK)
• fogyasztóvédelmi szakjogász (ÁJK)
• gyógypedagógia alapképzési szak − logopédia szakirány (GYFK)
• gyógypedagógia alapképzési szak − tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirány (GYFK)
• HR szakjogász (ÁJK)
• légijármű üzemeltető szakmérnök (MK)
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• sportanalitikus (Sporttudományi Koordinációs Intézet)
• vállalkozásfejlesztő szakközgazdász (GTK)
• vállalkozásfejlesztő szakmenedzser (GTK)

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek mó-
dosítása
• business coach (GTK)
• lean menedzser (MK)
• mentálhigiéné (BTK)
• minőségirányítási szakember (MK)
• szállítmányozás-biztonsági szakember (MK)
• szállítmányozás-biztonsági szakmérnök (MK)

Felsőoktatási szakképzés indítása
• ménesgazda (MÉK)
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Külföldi hallgatók

Egyetemünkön a 2016. október 15-i statisztika szerint a külföldi hallgatók 
száma 4321 fő volt.
A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ egy korszerű, a külföldi hall-
gatókat számos szolgáltató funkcióval ellátó nemzetközi iroda, amely egy he-
lyen koordinálja az egyetem összes angol nyelvű képzési programját.
A széleskörű ügynöki hálózat folyamatos bővítése érdekében az elmúlt évben 
is számos nemzetközi szakmai találkozón képviseltette magát a központ, mint 
például ICEF workshop-okon, oktatási vásárokon, egyéb szakmai rendezvé-
nyeken. Az elmúlt egy évben is számos ügynöktalálkozón vettünk részt és több 
európai, ázsiai és afrikai országban is szerveztünk felvételi vizsgákat külföldi 
képviselőink segítségével. 2016-ban 33 országba hozzávetőlegesen több, mint 
100 utat szerveztünk meg, tovább erősítve nemzetközi jelenlétünket.
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. 
A hallgatói ügyfélfogadó tér tavalyi átalakításával és bővítésével lehetségessé vált 
a sorszám-alapú ügyintézés, mely a NOKK irodán kívül az Oktatási Központ 
egész épületében (Tanulmányi Osztály) és az orvosi rendelőben is kialakításra 
került. A hallgatók tömeges jelenléte és sorban állási ideje ezzel nagymértékben 
csökkent, az ügyintézés zökkenőmentesebbé, átláthatóbbá vált. A rendszerből 
történő statisztikák lehívásával további következtetések vonhatók le a hallgatói 
ügyfélfogadás továbbfejlesztését illetően.
Az államközi egyezményeknek köszönhetően nagy számban érkeznek intézmé-
nyünkbe a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében, mely szá-
mos jelentkezőnek kínál magyarországi idegen nyelvű képzést. A Debreceni 
Egyetem is aktívan részt vesz ebben a programban, amelynek keretén belül 
2016-ban 419 ösztöndíjas hallgató tanult egyetemünkön. Mivel a 2015/2016-
os tanév őszi félévében még ez a szám 203 volt, így lényegében egy év alatt 
megduplázódott az ösztöndíjas hallgatók száma.
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Míg 2015-ben csupán 23 országból érkeztek hozzánk ösztöndíjas hallgatók, 
ez a szám 2016-ra 38-ra nőtt. A 2016/2017-es tanévben új küldő partnerként 
említhetjük többek között Indonéziát, Szíriát és Ghánát is. A legtöbb hallgató 
továbbra is jordániai (18%) és nigériai (9%), a dobogó harmadik fokán pedig 
létszámukat tekintve az azerbajdzsáni hallgatók állnak (7%).
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók jelenlétükkel a teljes angol 
képzési spektrumot lefedik. Egyetemünk 12 kara oktat stipendiumos diáko-
kat is, valamennyi képzési szint összesen 56 szakán. Legnagyobb számban az 
Általános Orvostudományi Karon vannak jelen (87 fő), de ugyancsak nagy 
számban tanulnak ösztöndíjasok a Műszaki Karon (73 fő), továbbá a Gaz-
daságtudományi Karon (69 fő). Külön említhető, hogy 15 ösztöndíjas hallgató 
magyar nyelvű képzésen folytatja tanulmányait.
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Nemzetközi kapcsolatok, hallgatói mobilitás

A Debreceni Egyetem az alábbi külföldi partnerekkel kötött együttműködési 
megállapodást:
• Ivano Franko National University of Lviv (Ukrajna), 
• ITMO University (Oroszország), 
• Shanghai Polytechnic University, Yanshan University, Beijing Institute of 

Technology, Jilin Normal University (Kína), 
• Mongolian University of Life Sciences (Mongólia), 
• Shakarim State University of Semey (Kazahsztán),  
• Silesian University of Technology (Lengelország), 
• L’Universitité de Picardie Jules Verne (Franciaország), 
• Makovecz program keretében hét határon túli magyar felsőoktatási intéz-

ménnyel.

Kétoldalú cserekapcsolatok, ISEP, Fulbright, Campus Mundi, Makovecz 
program
A Debreceni Egyetem (akkori KLTE) 1994 óta tagja az amerikai központú 
International Student Exchange Programnak (ISEP), mely a szervezetbe be-
lépő tagegyetemek között bonyolít le hallgatócserét. Az ISEP-nek köszönhetőn 
a Debreceni Egyetem hallgatói a szervezet bármely tagegyetemén eltölthetnek 
egy szemesztert, valamint lehetőségük van részt venni párhetes nyári progra-
mokban. Sokan érdeklődnek az Egyesült Államok iránt, de tanult már hallga-
tónk Japánban, Mexikóban és Svájcban is a programmal.
A több mint 60 éves múltra visszatekintő Fulbright program második dip-
lomájukat vagy tudományos fokozatukat megszerezni kívánó hallgatóknak, 
kutatóknak ad lehetőséget arra, hogy az Egyesült Államokban töltsenek 3–9 
hónapot.
A Debreceni Egyetem kétoldalú kapcsolat keretében hallgatói cserét bonyo-
lít le több távol-keleti egyetemmel; a japán Chiba és Hirosaki University-vel 
hosszú évek óta ápoljuk a kétoldalú kapcsolatot; néhány éve partnerünk a Josai 
University és a Josai International University, a koreai Inha University, a kínai 
Nanjing University of Information Science and Technology, és a kazah Almaty 
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Technological University, hogy csak a legfontosabb egyetemeket említsük. 
Több hallgatónk vett részt részképzésen a japán Josai University-n a Mizuta-
ösztöndíjprogramnak köszönhetően. Mexikóban az Universidad de Monterrey 
intézménnyel állunk kapcsolatban. 
A 2016-ban indult Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének 
javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi 
felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelésére. 
A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai 
felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének 
támogatását szolgálja.
A mobilitás támogatása ösztöndíj formájában elsősorban a magyar felsőoktatási 
hallgatók külföldi féléves részképzésének, szakmai gyakorlatának és jelentősen 
kisebb mértékben rövid időtartamú tanulmányútjának támogatásával valósul 
meg. A Debreceni Egyetem hallgatói részéről (az országos tendenciának meg-
felelően) elsősorban a rövid tanulmányutak iránt óriási az érdeklődés, de szép 
számmal érkeztek jelentkezések szakmai gyakorlatra és féléves részképzésre is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016 júliusában a határon túli magyar 
nyelvű felsőoktatás támogatása céljából meghirdette a Makovecz Kárpát-me-
dencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogramot. A Makovecz Ke-
retprogram magyarországi és határon túli magyar felsőoktatási intézmények 
között tesz lehetővé hallgatói és oktatói cserét. A 2016/2017-es tanévben az 
együttműködő intézmények kiválasztott, nappali tagozatos alap-, osztatlan, 
mester- és doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatói féléves (5 hó-
nap időtartamú) részképzésekben vagy ennél rövidebb részképzéses tanul-
mányúton vehetnek részt a partnerintézmény nappali munkarendű képzésein. 
A részképzésben a hallgatók a másik intézménynél vendéghallgatói jogviszony 
keretében folytatják a tanulmányaikat. 
A Debreceni Egyetem hagyományosan jó kapcsolatot ápol a határon túli ma-
gyar felsőoktatási intézményekkel, ezért jelentős számú határon túli hallgató 
tudott profitálni az ösztöndíj-lehetőségből.
Kétoldalú programok, valamint ISEP, Fulbright, Campus Mundi, Makovecz, 
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CEEPUS programok keretében részképzésre kiutazó és beutazó hallgatók 2016-
ban     Me: fő

Partneregyetem/szervezet
Kiutazó 

hallgatók 
Beutazó 

hallgatók 

Josai University (Japán) 3 0

Hirosaki Egyetem (Japán) 0 3

Chiba Egyetem (Japán) 0 1

Almaty Technological University (Kazahsztán) 0 3

Nanjing University of Information Science and 
Technology

5 2

Inha Egyetem (Koreai Köztársaság) 0 4

Hankuk University of Foreign Studies (Koreai 
Köztársaság)

0 1

Universidad de Monterrey (Mexikó) 0 2

Fulbright 2 0

ISEP 2 2

Makovecz Kárpát-medencei Felsőoktatási 
Együttműködési Keretprogram

8 70

Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat 47 0

Campus Mundi rövid tanulmányút 56 0

CEEPUS

Összesen 123 88

CEEPUS program
A CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok okta-
tási miniszterei, így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében in-
dulhatott meg a hallgató- és oktatócsere a partner intézmények között. Több-
szöri meghosszabbítás után a CEEPUS II programszakasz 2005. január 1-jén 
lépett életbe, és 2011. augusztus végéig tartott.
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Jelenleg (2011-től) a program harmadik szakasza, a CEEPUS III. zajlik, mely-
ben a program nyit a kutatási tevékenységek felé is.

A CEEPUS program keretében a Debreceni Egyetemen a 2016/2017-es tanév-
ben 11 hálózat nyert támogatást mobilitások megvalósítására:
• CIII-HU0803-04-1617 SOWOSEC-Social Work and Social Economy
• CIII-AT -0042-12-1617 Image Processing, Information Engineering & 

Interdisciplinary Knowledge Exchange
• CIII-PL-0033-12-1617 Development of mechanical engineering (design, 

technology and production management) as an essential base for progress in 
the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation 
and implementation of joint programs study

• CIII-AT-0012-12-1617 Language and literature in a Central European 
context.

• CIII-RO-0013-12-1617 Teaching and Research of Environment-oriented 
Technologies in Manufacturing

• CIII-SK-1018-02-16/17 Biology, Biotechnology and Food Sciences
• CIII-PL-0062-12-1617 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)
• CIII-HU-0003-11-1617 Agriculture and Environment in the 21st Century 

- @groin
• CIII-HU-0028-10-1617 Active Methods in Teaching and Learning 

Mathematics and Informatics
• III-RO-0010-10-1516 Teaching and Learning Bioanalysis
• CIII-SK-0030-12-1617 From Preparation to Development, 

Implementation and Utilisation of Joint Programmes in Study Area of 
Production Engineering – Contribution to higher flexibility, ability and 
mobility of students in the Central and East European Region

A 2016/2017-es tanévben a Debreceni Egyetemen működő hálózatok kereté-
ben összesen 26 oktatót és 19 hallgatót fogadtunk. Tőlünk 21 hallgató és 18 
oktató utazott a program keretében a különböző partnerintézményekbe.

A CIII-HU-0803-04-1617 SOWOSEC-Social Work and Social Economy 
hálózat 2017. május 18-19. között koordinátori találkozót szervezett a háló-

Nemzetközi kapcsolatok, hallgatói mobilitás
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zatban részt vevő intézmények koordinátorai részére. A találkozó 6 partnerin-
tézményből érkező 10 fő részvételével valósult meg. 

A hálózatokat a hálózatban részt vevő tanszéki hálózati koordinátorok mene-
dzselik a hálózatban részt vevő külföldi partneregyetemek hálózati koordináto-
raival együttműködésben az egyetemi CEEPUS koordinátor felügyeletével és 
irányításával.

Az ERASMUS+ program
A Debreceni Egyetem a program magyarországi kezdete óta veszt rész az 
Erasmus programban, a 2014-ben indult Erasmus+ programban már a har-
madik hagyományos hallgatói és oktatói mobilitási projektet bonyolítjuk 
a 2016/2017-es tanévben. Az ország egyik legnagyobb egyetemeként és a 
nemzetköziesítést stratégiai célként kezelő intézményként fontos a DE számá-
ra az Erasmus+ program projektjein keresztül elősegíteni a hallgatói, oktatói és 
munkatársi mobilitásokat. Ehhez mind az időközben véglegesített belső szabá-
lyozás, intézményi háttér (Nemzetközi Iroda), mind az évtizedes intézménykö-
zi kapcsolatrendszer (közel 400 partnerintézmény) megfelelő alapot biztosít.

Erasmus partnerek

Tanév Partner (db) Szerződés (db)

2013/2014 294 467

2014/2015 312 445

2015/2016 371 564

2016/2017 380 579

A 2016/2017-es tanévben egyszerre futott a korábban meghosszabbított 
2015/2016-os Erasmus+ projekt a 2016-os felhívásban megpályázott projekt-
tel, valamint a Nemzetközi kreditmobilitási program 3 aktív projektjében is 
biztosítottunk lehetőséget a ki- és bejövő hallgatói, oktatói és személyzeti mo-
bilitások megvalósítására. 
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ERASMUS hallgatói mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév Kiutazó 
hallgató (fő)

Kiutazási 
hónapszám 

(hó)

Beutazó 
hallgató (fő) €

2013/2014 153 805 181 381 902

2014/2015 125 664 198 334 010

2015/2016 146 734 201 270 974

2016/2017* 133 706 203 258790
* Várható adatok

A korábbi években tapasztalt tendenciák ebben a tanévben is érvényesültek. 
Csökkent a hallgatók érdeklődése a féléves vagy a teljes tanévre vonatkozó ta-
nulmányi célú mobilitások (részképzés) iránt annak ellenére, hogy a DE közel 
400 partneregyetemmel áll szerződésben és a források bősége miatt többnyire 
nincs verseny a minimális feltételeknek megfelelő jelentkezők között. Ennek fő 
okai továbbra is leginkább a következők: a tantárgyelfogadás rugalmatlansága, 
illetve a mobilitás okozta csúszás kihatása a hallgató tanulmányainak finanszí-
rozására, a motiváció és a környezet támogatásának hiánya, valamint az emelt 
ösztöndíjak ellenére a mobilitás finanszírozásának nehézsége családi támogatás 
nélkül.
Továbbra is nagy a szakmai gyakorlatok iránti kereslet. Mivel a szakmai gyakor-
latok a tanulmányi mobilitásnál kevesebb kötöttséget jelentenek, időtartam-
ban rövidebbek lehetnek és a tanulmányi időszakokhoz képest rugalmasabban 
tervezhetők, a kötelező szakmai gyakorlat mellett/helyett egyre több hallgató 
vállal önkéntes szakmai gyakorlatot, amelyet a kar/tanszék ennek megfelelően 
könnyebben elfogad. A program szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
valaki akár több alkalommal is kiutazzon, a hallgatók közül sokan igyekeznek 
adott esetben maximálisan kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Különö-
sen népszerűvé vált a diploma utáni szakmai gyakorlat, ami a projektben meg-
valósított szakmai gyakorlatok egyharmadát teszi ki. Ez a mobilitási mód sok 
esetben a hallgató munkaerő piacra történő kilépésének egy formájává, illetve 
az ebből a szempontból releváns készségek és képességek elsajátításának egyik 
biztonságos módszerévé vált.
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Az STA és STT mobilitások esetében változatlanul magas érdeklődés volt ta-
pasztalható az egyetem oktatói és munkatársai körében. A kiegészítő támo-
gatásokkal sikerült az igényeket kielégíteni. Tendenciaként figyelhető meg, 
hogy az oktatók közül a jelentkezők többsége már több alkalommal vett részt 
mobilitásban és sokan ezt a lehetőséget használják ki arra, hogy rendszeresen/
visszatérőként oktassanak egy-egy partnerintézményben. 
A munkatársak képzési célú mobilitása esetében megfigyelhető, hogy egyes szerve-
zeti egységek, például a DEENK, szervezetten és szisztematikusan használják ezt a 
lehetőséget a munkatársak képzésére, nemzetközi kapcsolatépítésre. Ugyanakkor 
egyre több terület kapcsolódik be a mobilitásokba az üzemeltetői területtől az egye-
tem klinikai központjának munkatársain át a gyakorló óvoda személyzetéig.

ERASMUS hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév
Kiutazó hall-
gató (szakmai 

gyak.) (fő)

Kiutazási 
hónapszám 

(hó)
€

2013/2014 51 180 125 062

2014/2015 53 231 221 614

2015/2016 128 443 181 159

2016/2017* 98 380 163 650
* Várható adatok

A tanév végével befejeződik a 2015-ös kiírásban két körben meghirdetett 
Nemzetközi Kreditmobilitási program két projektje. Az induló program bi-
zonytalanságai és az Európán kívüli partnerekkel való együttműködés kezde-
ti tapasztalatlanságból adódó nehézségei ellenére mindkét projekt esetében 
eredményesnek tekinthetjük a megvalósult, főként oktatói és bejövő hallgatói 
mobilitásokat az ukrán, szerb és moldovai partnerekkel. A futó 2016-os pro-
jekt esetében is tervezzük a futamidő meghosszabbítását, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokat hatékonyan el tudjuk költeni. A 2017-es kiírásban 12 országra 
177.000 € támogatást nyertünk 64 fő mobilitásának megvalósítására. Ez a pro-
jekt a 2017/2018-as tanévben valósul meg.
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A 2016/2017-es tanévben a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program-
jában (DETEP) regisztrált hallgatók száma 512 fő volt. Ettől a tanévtől az 
angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók is csatlakozhattak a tehetséggondo-
zó programhoz, ennek köszönhetően a 2016/2017-ben 4 kar 10 hallgatójával 
kezdte meg működését a TALENT UD program.
A Kutatók Éjszakáján 21 DETEP-es hallgató tartott előadást az érdeklődők-
nek, akik azon az estén az egyetemre látogattak. Az egyetem szakkollégiumaival 
közösen a DETEP részt vett a 2016-os nyílt napon, a DEXPO-n, ahol tehet-
ségazonosítással kapcsolatos tesztet tölthettek ki a résztvevők, illetve a szakkol-
légiumokról tájékozódhattak. 
A DETEP 2017 januárjában felterjesztett négy hallgatót a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács Felfedezettjeink 2017-es pályázatára, ahol a szakmai zsűri Katona 
Tamás doktoranduszt, korábbi DETEP-es hallgatót különdíjban részesített. A 
díjjal járó összeget a pályázat nyertese jótékony célra ajánlotta fel.
Az 50 Tehetséges Magyar Fiatal pályázatán két DETEP-es hallgató (Varga Gá-
bor – ÁOK, Gyermán Anna – GYTK) vett részt és került be az 50 kiemelkedő 
tehetség közé. Őket országos mentorok segítik tovább pályájukon.
A Matehetsz harmadik alkalommal díjazta azokat a vállalatokat, amelyek a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatják a tehetséggondozást, ezáltal 
a tehetséges fiatalok versenyképes tudásának megteremtését. Egyetemünk fel-
terjesztettjét és partnercégét, a Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zrt.-t, az egyetemi tehetséggondozásbeli munkájáért a MATEHETSZ Genius 
Loci díjjal jutalmazta. 
A DETEP továbbra is a teljesítményelvet helyezi előtérbe és a hallgatók növek-
vő aktivitását jelzi, hogy 2016-ban 30%-kal több teljesítményt tudtak felmu-
tatni, mint az azt megelőző 2015-ös naptári évben. 
2017-ben került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferen-
ciasorozat is, melyen a Debreceni Egyetemről 476 hallgató vett részt, számos 
sikert elérve. Első helyezettjeink közül többen beadták pályázatukat a 2017. évi 
Pro Scientia aranyéremre is. 

Tehetséggondozás
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 I. II. III. Kü-
löndíj

Össz- 
díjazott

Nevezett 
dolgozatok 

száma

Agrártudományi 
szekció 6 4 3 8 21 50

Állam- és Jogtudo-
mányi szekció 2 4 0 10 16 30

Biológia szekció 0 3 2 4 9 29

Fizika, Földtudomá-
nyok és Matematika 5 4 1 6 16 24

Had- és Rendészet-
tudományi 0 1 0 0 1 2

Humán Tudományi 
Szekció 3 3 7 1 14 55

Informatika 
Tudományi 1 1 0 1 3 10

Kémai és Vegyipari 0 0 2 0 2 19

Közgazdaság-
tudományi 9 4 6 5 24 41

Műszaki Tudományi 3 3 2 5 13 34

Művészeti és 
Művészettudományi 0 0 1 0 1 4

Orvos- és Egészség-
tudományi 13 14 1 17 45 115

Pedagógiai, Pszicho-
lógiai, Andragógiai 

és Könyvtár
tudományi

3 1 2 0 6 25

Tanulás- és 
Tanításmódszertani 
-Tudástechnológiai

0 2 0 2 4 11
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Társadalom-
tudományi 1 0 4 3 8 26

Testnevelés- és Sport-
tudományi 0 0 0 1 1 1

Összesen 46 44 31 63 184 476

A 2016/2017-es tanévben a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt 2 pályázatot 
nyert el a DETEP, így lehetőség nyílt megrendezni a második nemzetközi te-
hetséggondozási konferenciát, az InterTalent Unideb-et, valamint hallgatóink 
részvételét támogathattuk az elnyert összeggel az Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián. 
2017. június 19-én került sort a XXXIII. OTDK-t követő OTDT TDK Pre-
zentációs Díj Versenyre. A versenyre mind a 16 tudományterületi szekció 
egy-egy pályamunkát jelölhetett. A 16 prezentációt hagyományosan a Magyar 
Tudományos Akadémián mutatták be a hallgatók. A versenyre a Debreceni 
Egyetem két tehetséges diákja, Szilágyi Gábor, az Állam- és Jogtudományi Kar 
hallgatója, valamint Mizsei Edvárd, a Természettudományi és Technológiai 
Kar hallgatója is meghívást kapott. Mizsei Edvárd a Biológiai szekció előadója-
ként a legjobbaknak járó díjat is megkapta a szakmai zsűritől. 
A 2017-es évi OTDK-n első helyezést elérők pályázhattak Pro Scientia Arany-
éremre, ezzel párhuzamosan felkészítő tanáraik is mestertanári címre. Egyete-
münkről 5 hallgató, Erdős Adél Dorottya (GTK), Kis Hanga Johanna (MÉK), 
Sütő Dávid (GTK), Szücs Gábor (BTK) és Virág Ádám (BTK) kapta meg a 
legmagasabb szintű tudományos hallgatói elismerést. Mind az öt hallgató a 
DETEP tagjai közül került ki.  Mestertanári címet dr. Bényei Tamás (BTK), 
dr. Papp Zoltán (ÁOK) és dr. Szöllősi László (GTK) nyert el.
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Alumni 

A Debreceni Egyetem alumni közösségének építésével, gondozásával a 2011 
novemberében alakult Alumni Központ foglalkozik, 2016. június 1-jétől Ren-
dezvénykoordinációs és Alumni Központ néven.

Toborzás
A DE Alumni Közösségének toborzásánál folytattuk a korábban kialakított 
gyakorlatot. A nyári és téli záróvizsgák során a Tanulmányi Osztályok segít-
ségével kitöltött hozzájáruló nyilatkozatok összesítése és az adatbázisban való 
rögzítése folyamatos. Az alumni rendezvények során is megragadjuk az alkal-
mat a közösség bővítésére. 

Adatbázis fejlesztése
Jelenleg 19.270 fő regisztrált tagja van az Alumni Közösségnek, ebben a tanév-
ben 4.427 fő jelentkezett alumninak.

Egyetemi Életben való megjelenés 
A 2013/2014-es tanév II. félévétől az Alumni Közösség hírei, programjairól 
beszámolók olvashatók az Egyetemi Élet számaiban. 

DEja vu Magazin
A DEja vu Magazin 2017 nyarán immáron a 13. számmal jelent meg. Az egy-
re növekvő taglétszám már nem tette lehetővé, hogy ingyenesen juttassuk el 
mindenkinek magazinunkat. Azonban aki továbbra is szeretné nyomtatott for-
mában is megkapni lapunkat, jelképes díj ellenében (1000 Ft/év) előfizethet. 

Honlap, Facebook oldal
Folyamatban van az új alumni portál bevezetése, amely megjelenésében iga-
zodni fog az egységes egyetemi arculathoz. A Facebook oldalunkon - amelynek 
1222 követője van - továbbra is napi szinten osztunk meg friss tartalmakat, 
többek között az alumni honlapról átvett alumni és egyetemi híreket, prog-
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Alumni

ramokat, valamint álláshirdetéseket, amelyeket közvetlenül kapunk intézmé-
nyektől, cégektől. 

DE Alumni díj 2016
A Debreceni Egyetem hagyományteremtő szándékkal 2016-ban másodjára 
hirdetett pályázatot azon szervezetek részére, amelyek a DE-vel szoros tudo-
mányos és/vagy szakmai kapcsolatot ápolnak, támogatják céljainak megvaló-
sítását és kiemelt foglalkoztatói a Debrecenben végzett hallgatóknak. A 2016-
ban beérkezett pályázatok közül a bíráló bizottság az IT Services Hungary Kft. 
pályázatát ítélte a legérdemesebbnek az Alumni Díj elnyerésére, mely díjat és a 
hozzátartozó oklevelet a nyertes ünnepélyes keretek között a 2016. szeptember 
11-ei tanévnyitón vehette át. 

Rendezvények
•	HATÁRSÁV című könyv bemutatója, melynek szerzője Perjéssy-Horváth 

Barnabás alumni tag. 
•	Iciri-piciri alumni rendezvény a DE Családi nap keretében a Mentálhi-

giénés és Esélyegyenlőségi Központtal közös szervezésben a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

Pályázati felhívás alumni rendezvények szervezésére
A Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány által második alkalommal hir-
detett alumni felhívásra beérkezett 11 pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma 
véleményezte és mindegyiket támogatásra érdemesnek találta. Az 1.200.000 Ft 
összegű támogatás forrása az alumni tagok által a Debreceni Egyetem Fejlesz-
téséért Alapítványba befizetett adó 1%-os támogatás.
A 11 program a következő:
•	IX. Egyetemi Képzőművészeti Tárlat
•	DOKK Alumni Summit 2017
•	Évfolyamtalálkozó ÁOK
•	„Bajnokok tornája”
•	Egészségügyi Kar Alumni találkozója
•	Winckelmann 300 konferencia és alumni találkozó
•	15 éves évforduló keretében születésnapi hét
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•	Népegészségügyi Iskola Baráti Köre Egyesület soron következő közgyűlése
•	„Bouffon” találkozó
•	Jubileumi találkozó, DASE Diáksport Egyesület
•	„Pallagról indultam” Szakmai Fórum

Támogatás
A Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítványhoz (DEFA) az adó 1%-ból be-
folyt összeg 2016-ban 1.300.000 Ft volt. 

Szolgáltatások, kedvezmények 
Folyamatosan érkeznek megkeresések olyan egykori hallgatóinktól, akik segít-
séget kérnek évfolyam- vagy csoporttalálkozójuk megszervezésében. Már több 
mint 100 öregdiákunk újra találkozásánál voltunk jelen.
Ebben az évben is több kedvezményt meghirdettünk honlapunkon, FB olda-
lunkon, illetve e-mailben is értesítést küldtünk tagjaink számára: 
•	Zamat Pálinka és Pároskolbász Fesztivál (2016. szeptember 23-25.)
•	yoUDay stadionshow (2016. szeptember 28.)
•	Iciri-piciri alumni (2017. május 20.)
•	Con Spirito Egyházzenei Fesztivál (2017. május 30-június 2.)
•	CAMPUS Fesztivál (2017. július 19-23.)
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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 2016. évi kitüntetettje a „Új helyettesített etilén-diamin-tetraecetsav-
bisz(amid) származékok és alkalmazásuk Mn(II)-alapú MRI kontrasztanyag 
ligandumaiként” című munkájukért Tircsó Gyula és munkatársai: Kálmán 
Ferenc Krisztián, Garda Zoltán, Tóth Imre, Kusper László és Baranyai Zsolt. 
A 2017. évi publikációs díjat E. Kövér Katalin (Chemical Science), Fuxreiter 
Mónika (Cell), Varga Tamás (Immunity) a zárójelekben szereplő folyóiratokban 
megjelent közleményekért, illetve – megosztott díjként – Horváth Andrea a 
transcript Verlag, Bielefeld kiadónál, illetve Regéczi Ildikó a Flinta, Moszkva 
kiadónál megjelent kötetért kapták meg. A tanács negyedik alkalommal ítélte 
oda az év női kutatója díjat, ezúttal Kusza Szilvia részére.
Az EDHT a tanév során tartott ülésein összesen 42 habilitált doktori cím ado-
mányozásáról és 134 egyetemi doktori (PhD) fokozat megadásáról döntött. 
Három jelölt, Aradi Bernadett, Kristóf Endre Károly és Szöőr Árpád eleget tett 
a kitüntetéses doktoravatás feltételeinek, őket – a köztársasági elnök előzetes 
hozzájárulásával – ”Promotio sub auspiciis praesisentis Rei Publicae” kitüntetéssel 
avatta doktorrá az egyetem. 

Doktori Tanács Fokozatok száma (2016/2017)

Agrártudományi 11

Bölcsészettudományi 19

Orvostudományi 40

Társadalomtudományi 24

Természettudományi 40

Összesen 134

Tudományos tevékenység
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Kónya Péter (BTK) és Vincenzo Sorrentino (ÁOK) a 2016. novemberi, míg 
Robert Franz Tichy (TTK) a 2017. májusi ünnepségen vette át díszdoktori 
oklevelét. Az EDHT döntött a 2017. évi PhD keretszám tudományterületek 
közötti felosztásáról is. A doktori képzés 2016. szeptembertől történt átalakí-
tása miatt több jogszabály megváltozott, ezért az EDHT átdolgozta a doktori 
szabályzatot. 
Egyetemünk tudományos rangjának emelkedését jelenti, hogy a tanév során 
újabb 7 oktatónk szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia Doktora 
címet, az MTA 11 osztályából háromnak az elnöke egyetemünk professzora 
(Fésüs László, Joó Ferenc, Kertész András).
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak köz-
reműködésével tovább folytatódott az egyetemen született tudományos pub-
likációk főbb adatainak nyilvántartására és a publikációk teljes terjedelmű 
tárolására is alkalmas egyetemi adatbázis feltöltése. A júniusi doktoravató ün-
nepségen nyolcadik alkalommal került átadásra a Debreceni Egyetem Publiká-
ciós Díja kitüntetés. Az egyetem aktívan részt vett a Magyar Tudományos Mű-
vek Tára (MTMT) konzorcium munkájában, Csernoch László tudományos 
rektorhelyettest a koordinációs testület tagjává választották.
Az OTKA kutatási pályázataira 2017. tavaszán 134 pályázatot adtak be az 
egyetem oktatói és kutatói, 3,685 Mrd forint támogatási igénnyel. A Debrece-
ni Egyetem 41 pályázata volt sikeres, az elnyert támogatás 1,177 Mrd forint. 
Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 18 fiatal oktatónk nyerte el.
A Magyar Tudományos Akadémia a 2017. évi fordulóban egy újabb Lendület 
kutatócsoport (Török Péter – TTK) működését támogatta, így egyetemünkön 
– a 14 akadémiai kutatócsoport mellett – 10 Lendület kutatócsoport nyert el 
támogatást. 

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
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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 Kuta-
tócsoport

Horváth M. Ta-
más 2012.01.01. Közszolgáltatási Kutatócsoport

Joó Ferenc 2012.01.01. Homogén Katalízis és Reakció- me-
chanizmusok 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 Kuta-
tócsoport

Pintér Ákos 2012.07.01. Egyenletek, Függvények és Görbék 
Kutatócsoport

Szöllősi János 2012.07.01. Sejtbiológiai és Jelátvitel Kutatócso-
port

Tóthmérész Béla 2013.07.01. Biodiverzitás Kutatócsoport

Trócsányi Zoltán 2012.01.01. Részecskefizikai Kutatócsoport

Egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok

Vezető A kezdés 
éve Kutatócsoport neve

Bíró Tamás 2011 Sejtélettani Kutatócsoport

Bárány Attila 2014 Középkori Magyarország 
Kutatócsoport

Barta Zoltán 2012 Viselkedésökológiai Kutatócsoport

Bay Péter 2014 Sejtmetabolizmus Kutatócsoport
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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 
Kutatócsoport

Török Péter 2017 Funkcionális és Restaurációs 
Ökológiai Kutatócsoport

A Tudományos Igazgatóság részt vett a 2016. szeptember 30-án Európa-szerte 
megrendezésre került „Kutatók éjszakája” programsorozat és a Magyar Tudo-
mány Ünnepe egyetemi rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában, 
valamint a CAMPUS Fesztiválon megvalósított egyetemi programokban.
A Tudományos Igazgatóság koordinálta az Új Nemzeti Kiválóság Program 
pályázatainak lebonyolítását. A 2016/2017-es tanévben 114 fő nyert el ösz-
töndíjat (56 hallgató, 18 doktorandusz, 25 doktorjelölt, 15 posztdoktor). A 
2017/2018-as tanévre vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje június 
6-án volt, 538 pályázat érkezett be, ezek közül 522 volt érvényes.
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A Debreceni Egyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központja 
(KTTK) a Kancellária közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységként 
működik, melynek vezetői feladatait a kancellár által kinevezett központvezető 
látja el. A DE KTTK fő céljai az egyetemi technológiatranszfer eredményessé-
gének növelése, az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítése és az inno-
vációs aktivitás fokozása az egyetemi 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 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 
270 db K+F+I jellegű és szerzői joggal kapcsolatos szerződést készítettünk elő 
és véleményeztünk. Az egyetemi technológiák és szabadalmi bejelentések szá-
ma az elmúlt időszakban csökkent, ugyanis az új keretprogramban induló K+F 
projektek eredményei a következő években lesznek láthatóak az innováció-
mendzsment szintjén. Így jelenleg átlagosan 32 szabadalomcsalád teljes körű 
kezeléséért felelős a központ. A tárgyidőszakban 8 új találmányról értesítették 
az irodát az egyetem kutatói, melyek kapcsán több új elsőbbségi szabadalmi 
bejelentést nyújtottunk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.
A központ folyamatosan növekvő hangsúlyt fektet az egyetemi technológiák 
hasznosításának támogatására, ehhez az ipari partnerek felkutatása több csa-
tornán keresztül történik. A KTTK lényeges feladatának tekinti az egyetemi 

Kutatáshasznosítás
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polgárok iparjogvédelmi és szellemitulajdon-védelmi ismereteinek 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 2016/2017-es tanévben is kiemelt figyelmet fordítottunk a debreceni start-
up ökoszisztémában történő részvételre. Ennek jegyében központunk vezetője 
rendszeresen részt vett a Debreceni Startup Kerekasztal ülésein, amelynek célja, 
hogy együttműködve a várossal és az egyetemmel jelentősen hozzájáruljon a he-
lyi gazdaság fejlesztéséhez. 2016 novemberében szerveztük meg a „SmartHealth 
Meetup” rendezvényünket, melynek lebonyolítására a „Startup Hét Debrecen” 
rendezvénysorozat keretein belül nyílt lehetőségünk. A „SmartHealth Meetup” 
a tavalyi évben nagy sikert aratott „Startupok és új megoldások az egészségipar-
ban” című rendezvényünk utódjaként került lebonyolításra.

Innovációs képzések
A korábbi években tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel a központ a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben a 2016/2017-es 
tanévben is meghirdette az Iparjogvédelem és Innováció-menedzsment című, 
e-learning típusú intézményi szabadon választható tantárgyat, melyre az adott 
időszakban összesen 193 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 
villamosmérnök hallgatói részére került meghirdetésre. A képzést az idei tan-
évben 50 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 a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központban található. 
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A központban minden érdeklődő segítséget kaphat találmánya szabadalmaz-
tatásában, az új megoldások eredményes védelmében. A Patlib Központ szol-
gáltatásait bárki igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes és a szellemitulajdon-
védelemmel kapcsolatos információk nyújtására terjed ki.
A központ honlapján a technológiatranszfer és az innováció után érdeklődők 
egy átlátható, könnyen böngészhető oldalon értesülhetnek mind a hazai, mind 
pedig a nemzetközi K+F+I pályázati forrásokról, innovációs eseményekről egy-
aránt.
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Pályázatok

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.

1. A PNYR rendszer 
A Pályázati Központ kezelésében és üzemeltetésében áll a 2016. január 1-jétől 
éles üzembe helyezett Pályázat Nyilvántartó Rendszer (PNYR). A fejlesztés-
kor fontos szempont volt, hogy olyan dinamikusan továbbfejleszthető rendszer 
kerüljön kialakításra, mely a későbbiekben felmerülő igényekhez könnyedén 
hozzáigazítható. Jelenleg a Pályázat Nyilvántartó Rendszer alapadat beviteli 
moduljában folyik fejlesztés. A rendszer az egyetem által benyújtott hazai, uni-
ós és egyéb nemzetközi pályázatok nyilvántartását kezeli, végigkísérve a pályá-
zatokat teljes futamidejük alatt. A PNYR on-line kapcsolatban van az egyetem 
Keretgazdálkodási és SAP rendszerével. Az SAP rendszerből napi rendszeres-
séggel 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.
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.

2. A 2014-2020 időszak Operatív Programjainak (Széchenyi 2020) kere-
tében elnyert pályázatok
A 2014-2020-as programozási időszakban eddig elnyert pályázatok segítségé-
vel a Debreceni Egyetem számos tudományterületen valósít meg oktatással, 
képzéssel, kutatással kapcsolatos fejlesztéseket, illetve jelentős infrastrukturális 
beruházásokat és felújításokat hajt végre. 
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3. Jelentősebb hazai és nemzetközi pályázatok
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz csaknem 150 pályá-
zatot nyújtott be a Debreceni Egyetem a K_17, PD_17, FK_17 és TÉT felhí-
vásokra. 
A nemzetközi pályázatok esetében a H2020, az Erasmus és az Interreg felhívá-
sokra mintegy 37 pályázat került benyújtásra.

33 087 539 356	Ft

15 687 762 857	Ft

393 483 131	Ft

GINOP EFOP KEHOP

Közel	50	milliárd	Ft	támogatás	nyert	el	a	DebreOperatív	
Programonként	elnyert	támogatások	a	Széchenyi	2020	

programozási	időszak	keretében

Közel 50 milliárd Ft támogatást nyert el a DebreOperatív 
Programonként elnyert támogatások a Széchenyi 2020 

programozási időszak keretében
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I. A Debreceni Egyetem 2016. évi
gazdálkodásának bemutatása

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 kontrollkörnyezet megerősítésének keretében több, a gazdálkodást érintő 
szabályzat mellett a számviteli szabályzatok aktualizálása történt meg, a belső 
környezet így a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabályozott.
A Debreceni Egyetem 2016. évi belső gazdálkodási költségvetése az Egységes 
Vezetői Számviteli Adatszolgáltatás (EVSzA) 2016. évi terv adatainak megha-
tározására előírt határidő betartása érdekében minden eddiginél korábbi idő-
pontban, már március 17-én elfogadásra került a szenátus által.
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 2016-os évben nagy hang-
súlyt fektettünk a kötelezettségeink csökkentésére, szállítóink részére a rövid 
határidejű teljesítésre. Ezen törekvés eredményesnek bizonyult, hiszen a lejárt 
tartozásunk 2016. év végén – szállítói finanszírozású számlák nélkül – 239 
millió Ft, amely teljes egészében a betegellátáshoz kapcsolódik.
A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést 
a megnyíló új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyí-
tésére. 
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A Debreceni Egyetem előirányzat teljesítésének alakulása
A Debreceni Egyetem feladatai ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirány-
zat 2016. évben 60,95 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 128,95 
milliárd Ft-ra nőtt. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2016. évben 
67,99 milliárd Ft volt, ami az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 
jelentős, 112%-os növekedésnek felel meg.
Teljesítés tekintetében bevételi oldalon nem volt lemaradás, kiadás oldalon pe-
dig 51,25 milliárd Ft összegű megtakarítást ért el a Debreceni Egyetem, mely-
ben jelentős szerepet játszott a 2016. év végén érkezett nagy összegű fejlesztési 
támogatás, valamint a több éves futamidejű GINOP/EFOP pályázatok teljes 
támogatási összegének leutalása, amelyek kiadási teljesítésként a következő 
években fognak jelentkezni. 

A Debreceni Egyetem előirányzat teljesítésének alakulása 2016. évben
Me.:Ft

Megnevezés

2016. évi 
eredeti 

előirány-
zat

2016. évi 
módosí-
tott elő-
irányzat

2016. évi 
teljesítés

Előirány-
zat-felhasz-
nálás (%)

Működési célú 
támogatások 

államháztartáson 
belülről

26 779 
400 000

52 976 
007 807

52 976 
007 807 100%

Felhalmozási 
célú támogatások 
államháztartáson 

belülről

2 029 900 
000

15 864 
497 908

15 864 
497 908 100%

Közhatalmi bevé-
telek

50 000 
000

33 789 
241

33 789 
241 100%

Működési bevé-
telek

14 892 
900 000

19 508 
988 620

19 508 
988 620 100%

Felhalmozási 
bevételek 0 30 818 

670
30 818 

670 100%



66

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

Működési célú át-
vett pénzeszközök

528 900 
000

571 582 
318

571 582 
318 100%

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszkö-

zök
800 000 102 322 

955
102 322 

955 100%

Finanszírozási 
bevételek

16 669 
000 000

39 858 
725 896

39 858 
725 896 100%

Bevételek
összesen

60 950 
900 000

128 946 
733 415

128 946 
733 415 100,00%

Személyi juttatá-
sok

22 650 500 
000

36 473 681 
332

25 231 825 
339 69,18%

Munkaadókat 
terhelő járulékok 
és szociális hozzá-

járulási adó

6 701 700 
000

10 102 043 
543

7 054 400 
730 69,83%

Dologi kiadások 26 375 100 
000

54 208 022 
962

37 894 926 
291 69,91%

Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

2 933 600 
000

3 242 170 
230

3 008 194 
951 92,78%

Egyéb működési 
célú kiadások 77 000 000 877 296 

275
789 329 

324 89,97%

Beruházások 1 856 800 
000

19 782 357 
274

2 538 207 
725 12,83%

Felújítások 355 400 
000

3 800 074 
119

713 797 
900 18,78%

Egyéb felhalmozá-
si célú kiadások 800 000 148 018 

126
148 018 

126 100,00%

Finanszírozási 
kiadások 0 313 069 

554
313 069 

554 100,00%

Kiadások össze-
sen

60 950 
900 000

128 946 
733 415

77 691 
769 940 60,25%
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Bevételek alakulása
A Debreceni Egyetem 2016. december 31-ig teljesült bevételeinek értéke ösz-
szesen 128,95 milliárd Ft volt.

A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása bevételi jogcímenként 
2015-2016.  
Me.: Ft

Kiemelt jogcímek
Bevételi 
teljesítés 
(2015)

Bevételi 
teljesítés 
(2016)

Bevételi 
teljesítés 
változás

Működési célú támoga-
tások államháztartáson 

belülről

39 453 993 
613

52 976 007 
807

13 522 014 
194

ebből:  - OEP 31 426 908 
797

35 118 112 
717

3 691 203 
920

Felhalmozási célú támo-
gatások államháztartá-

son belülről

7 113 230 
041

15 864 497 
908

8 751 267 
867

ebből:  - OEP 286 348 929 0 -286 348 929

Közhatalmi bevételek 46 896 835 33 789 241 -13 107 594

Működési bevételek 19 307 464 
352

19 508 988 
620 201 524 268

Felhalmozási bevételek 7 378 790 30 818 670 23 439 880

Működési célú átvett 
pénzeszközök 854 795 639 571 582 318 -283 213 321

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 116 151 337 102 322 955 -13 828 382

Finanszírozási bevételek 37 880 169 
021

39 858 725 
896

1 978 556 
875

Költségvetési bevételek 
összesen

104 780 079 
628

128 946 733 
415

24 166 653 
787
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A fenti táblázat a 2015. és a 2016. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. 
A Debreceni Egyetem teljesült bevétele az előző évihez képest összességében 
24,16 milliárd Ft-tal nőtt. A jelentős növekedést elsősorban a működési célú 
támogatások államháztartáson belülről, ezen belül a társadalombiztosítás pénz-
ügyi alapjaitól, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 
és azok hazai társfinanszírozására növekedése okozta. Jelentős növekedés volt 
még tapasztalható a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
jogcím, valamint a finanszírozási bevételek esetén is. A működési és felhal-
mozási célú támogatások esetén a növekedésben nagy szerepe volt a pályázati 
bevételeknek, amelyek 2016. évben folyósításra kerültek az egyetem részére, de 
kiadásként csak a következő években merülnek fel.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedést mutatnak 
(13,52 milliárd Ft), melyet elsősorban a pályázati bevételek, illetve az OEP 
(NEAK) támogatás többlete okozott.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növekedését szin-
tén a pályázati bevételek növekedése (8,75 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 árfolyamváltozás hatása okozta, az idegen nyelvű képzés költség-
térítésén keresztül. 
A felhalmozási bevételek 23,4 millió Ft-os növekedést mutatnak az előző évhez 
képest, amely egyrészt a felhalmozási bevételek előző évi alacsony szintjének, 
másrészt immateriális javak hasznosításából származó bevétel növekedésének 
köszönhető.
A működési célú átvett pénzeszközök 283,2 millió Ft-tal csökkentek, amely 
az egyéb működési célú átvett pénzeszközök az Európai Uniótól csökkenésével 
van összefüggésben.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,8 millió Ft csökkenést mutatnak, 
melyet az Európai Uniótól, valamint a kormányoktól és nemzetközi szerveze-
tektől érkezett pénzeszközök csökkenése okozott.
A finanszírozási bevételek 1,9 milliárd Ft-tal növekedtek, amely az előző évi 
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maradvány igénybevétel növekedéséből és a központi, irányító szervi támoga-
tás növekedéséből ered. 
A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve a költségvetési támogatás 2008-tól 
folyamatosan csökkent, ám 2014-től már növekedés figyelhető meg. 

A Debreceni Egyetem központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás) 
összegének alakulása 2008-2016. (eFt-ban)

Kiadások alakulása
2016-ban a Debreceni Egyetem teljesített kiadása 77,69 milliárd Ft volt, ami a 
módosított előirányzat 60,25%-át teszi ki.
A Debreceni Egyetem 51,25 milliárd Ft összegű kiadási megtakarítással zárta 
a 2016-os évet, mely legnagyobb részben a dologi kiadások és a beruházások 
jogcímen keletkezett. Jelentős kiadási megtakarítás jelentkezett még a személyi 
juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó (együtt több mint 14 milliárd Ft) esetében is.
A Debreceni Egyetem kiadásai 2016. évben 10,93 milliárd Ft-tal volt alacso-
nyabb a 2015. évihez képest, melynek fő oka a dologi kiadások és a beruházá-
sok volumenének csökkenése, amely jelentős mértékben pályázatokhoz kap-
csolódó kiadások csökkenéséből ered.
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A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási jogcímenként 
2015-2016. 
Me.: Ft

Kiemelt jogcímek
Kiadási telje-

sítés 
2015

Kiadási telje-
sítés 
2016

Kiadási 
teljesítés 
változás

Személyi juttatások 25 358 598 
397

25 231 825 
339

-126 773 
058

Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 

hozzájárulás adó

7 155 709 
819

7 054 400 
730

-101 309 
089

Dologi kiadások 41 273 062 
001

37 894 926 
291

-3 378 135 
710

Ellátottak pénzbeli jut-
tatásai

2 984 673 
083

3 008 194 
951 23 521 868

Egyéb működési célú 
kiadások 801 470 725 789 329 324 -12 141 401

Beruházások 9 262 400 
084

2 538 207 
725

-6 724 192 
359

Felújítások 684 576 713 713 797 900 29 221 187

Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 12 025 000 148 018 126 135 993 126

Finanszírozási kiadások 1 090 834 
040 313 069 554 -777 764 

486

Kiadások összesen 88 623 349 
862

77 691 769 
940

-10 931 579 
922

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális 
hozzájárulási adó teljesítésében 2016-ban összesen 126,8 millió Ft-os csökke-
nés tapasztalható 2015. évhez képest, melynek főbb oka a bérkompenzáció, 
valamint a külső személyi juttatások csökkenése.
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A Debreceni Egyetem összes kiadásán belül a legnagyobb részarányt a dologi 
kiadások képzik. A dologi kiadások teljesítésében 2016-ra 3,38 milliárd Ft ösz-
szegű csökkenés következett be, amely elsősorban a következő jogcímeken fi-
gyelhető meg: készletbeszerzés (ezen belül a szakmai anyagok beszerzése), szol-
gáltatási díjak (szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások), különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadások.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 2015. évhez képest 23,5 mil-
lió Ft összegű növekedést mutat.
Az egyéb működési célú kiadások esetén kismértékű, 12,1 millió Ft-os csökke-
nés volt tapasztalható.
A beruházások teljesítése több mint 6 milliárd Ft összegű csökkenést mutat 
a 2015-ös évhez képest. A változások a II. Megvalósult és folyamatban lévő 
beruházásokhoz, felújítások fejezetben szereplő beruházásokhoz kapcsolódnak.
A felújítások teljesítésében kismértékű növekedés figyelhető meg. A növekedés 
összege 2015. évhez képest 29,2 millió Ft.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások növekedést (135,9 millió Ft) mutatnak az 
előző évhez képest.
A finanszírozási kiadások 2016. évi teljesítése a pénzügyi lízing tárgyévben ese-
dékes törlesztő részét és az egyik lízing konstrukció lezárásakor fizetett lízing-
díjakat tartalmazza.

A Debreceni Egyetem vagyonának alakulása
A Debreceni Egyetem összes vagyona 2016. december 31-én 136 milliárd Ft 
volt, ami a 2015. év végi 103,56 milliárd Ft-hoz képest 32,44 milliárd Ft va-
gyongyarapodást jelent.

A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2015-2016.
Me: Ft

Eszközök 2015 2016 Változás 
%-a

Immateriális javak 510 255 801 415 814 665 -18,51%

Tárgyi eszközök 75 092 340 
017

72 807 383 
837 -3,04%
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Befektetett pénzügyi 
eszközök 235 768 458 244 649 282 3,76%

Befektetett eszközök 
összesen

75 838 364 
276

73 467 847 
784 -3,12%

Forgóeszközök 408 908 542 466 135 769 13,99%

Pénzeszközök 16 200 560 
634

51 336 919 
740 216,88%

Követelések 10 998 029 
840

10 734 762 
339 -2,39%

Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 198 000 264 000 33,33%

Aktív időbeli elhatárolódá-
sok 112 604 786 58 544 270 -48,00%

Eszközök összesen 103 558 666 
078

135 995 802 
287 31,32%

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló – azaz 
a befektetett – eszközök értéke 73,5 milliárd Ft volt, mely az összes eszközök 
értékének 54,02%-át jelenti.
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II. Megvalósult és folyamatban lévő beruházások,
felújítások

I. Pályázati forrásból megvalósult beruházások
a. Mintafeldolgozó épület (Látókép, hrsz.: 0319/3) tervezési munkái a 

GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. projekt keretében:
Az épület engedélyes és kiviteli tervei 2016. 03. 01-én kerültek megrende-
lésre bruttó 762.000,- Ft értékben. Az építési engedélyt 2016. 03. 10-én 
kaptuk meg, a kiviteli tervek (építészet, statika, gépészet, elektromos szak-
ágak) 2016. 10. 28-án kerültek leszállításra.

b. Kísérleti állatház (Kismacs, hrsz.: 0212/3) tervezési munkái a 
GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. projekt keretében:
Az épület engedélyes és kiviteli tervei 2016.03.01-én kerültek megrende-
lésre bruttó 3.556.000 Ft értékben. Az építési engedélyt 2016.03.09-én 
kaptuk meg, a kiviteli tervek (építészet, statika, gépészet, elektromos, gyen-
geáram szakágak) 2016.11.21-én kerültek leszállításra.

c. Kertészeti szaporító üvegház (Debrecen, Böszörményi út 138. hrsz.: 
19556/16) tervezési munkái a GINOP-2.3.3-15-2016-00002 sz. pro-
jekt keretében:
Az épület engedélyes és kiviteli tervei 2016.03.01-én kerültek megrende-
lésre bruttó 2.182.000 Ft értékben. Az építési engedélyt 2016.09.12-én 
kaptuk meg, a kiviteli tervezés jelenleg folyamatban van.

d. PILOT Kutatólaboratórium épületének (Debrecen, Agrár Ipari park 
hrsz.: 0204/21) tervezési munkái a GINOP-2.3.4-15-2016-00002 sz. 
projekt keretében:
Az épület engedélyes tervei 2016.05.12-én kerültek megrendelésre bruttó 
10.096.500 Ft értékben. Az építési engedélyt 2016.07.21-én kaptuk meg.

e. KEHOP-5.2.11-16-2016-00087 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
központi költségvetési szervek részére című pályázat I. ütemének kere-
tében napelemes kiserőművek megvalósításának tervezése a Debreceni 
Egyetem épületeire:
A szerződésnek megfelelően 2016.11.21-ig elkészültek az engedélyezési 
és a kiviteli tervek a Kassai úti TEOK, az Informatikai Kar, a Lovarda és 
a Pénzügyi Főosztály; valamint az Egyetem téri Matematika és a Menza 
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épületeken megépítendő napelemes kiserőművekről. A tervezés keretében 
megtörtént a szükséges engedély beszerzése is. A kivitelezés jelenleg folya-
matban van.

f. KEHOP-5.2.11 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költség-
vetési szervek részére című pályázat II. ütemének keretében napelemes 
kiserőművek megvalósításának tervezése a Debreceni Egyetem épüle-
teire:
A szerződésnek megfelelően 2016.11.25-ig elkészültek az engedélyezési és 
a kiviteli tervek a Nagyerdei Campus In-Vitro Diagnosztikai Tömb, a Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Klinika új szárny, az Auguszta Szívsebészeti klini-
kai és a III. Belgyógyászati Klinikai szárny, valamint a Zeneművészeti Kar 
épületeken megépítendő napelemes kiserőművekről. A tervezés keretében 
megtörtént a szükséges engedélyek beszerzése is. A tervezés bruttó költsége 
6.426.200 Ft.

g. KEHOP-5.2.10-16-2016-00141 Költségvetési szervek pályázatos épü-
letenergetikai fejlesztései pályázat kertében a Debreceni Egyetem Kli-
nikai Központ Nővérszállók épületenergetikai fejlesztésének tervezése:
A tervezési szerződés keretében 2016.08.25-ig elkészültek az épületek hom-
lokzati és tető hőszigetelésének és nyílászáró cseréjének kiviteli tervei, vala-
mint a tetőkre telepítendő napelemes kiserőmű tender tervei és ezekhez a 
költségvetési kiírás. Ezek alapján lezajlott a feltételes közbeszerzési eljárás 
és benyújtásra került a pályázat. A tervezés bruttó költsége 3.556.000 Ft.

h. KEHOP-5.2.10-16-2016-00141 Költségvetési szervek pályázatos 
épületenergetikai fejlesztései pályázat kertében a Debreceni Egyetem 
Balásházy Kollégium épület épületenergetikai fejlesztésének tervezése:
A tervezési szerződés keretében 2016.08.25-ig elkészültek az épület hom-
lokzati és tető hőszigetelésének és nyílászáró cseréjének kiviteli tervei, to-
vábbá egy hőszivattyús fűtési rendszer engedélyezési és kiviteli tervei, va-
lamint a tetőkre telepítendő napelemes kiserőmű tender tervei és ezekhez 
a költségvetési kiírás. Ezek alapján lezajlott a feltételes közbeszerzési eljárás 
és benyújtásra került a pályázat. A tervezés bruttó költsége 5.080.000 Ft.

i. az EFOP-2.2.1 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése pályá-
zat keretében megvalósítandó Debreceni Egyetem Klinika Központ 
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régi Radiológiai Épület részleges bontása, átalakítása és bővítése tanul-
mányterv szintű tervdokumentációjának elkészítési munkái:
2016.10.19.-én a tervezés elkezdődött 2017.03.20-ra elkészültek a tanul-
mány tervek. Pályázati forrásból tervezzük megvalósítani a Gyermek sür-
gősségi, baleseti ellátás fejlesztését a Debreceni Egyetem Klinika Központ 
régi Radiológiai Épület részleges bontásával, átalakításával és bővítésével. 
A tervezés bruttó költsége: 8.229.600 Ft.

II. Központi fejlesztések
a. Learning Center telepítésére vonatkozó tanulmányterv készítése:

A tanulmányterv három lehetséges helyszín beépítési lehetőségeit vizsgálta 
meg. A tervek 2016.04.01-én kerültek megrendelésre bruttó 400.000 Ft 
értékben. A dokumentáció 2016.06.20-án került leszállításra.

b. Kassai úti Campus Kassai út felőli új kerítésére vonatkozó koncepció-
terv készítése:
A koncepcióterv arra keresett megoldást, hogy meglévő előre gyártott vas-
beton kerítés helyett milyen korszerű, az Egyetem arculatához illeszkedő 
térfal kialakítása lehetséges. A tervek 2016.04.01-én kerültek megrende-
lésre bruttó 300.000 Ft értékben. A dokumentáció 2016.08.24-én került 
leszállításra.
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c. DEAC Sporttelep Dóczy utca felőli új kerítésére vonatkozó koncepció-
terv készítése:
A koncepcióterv arra keresett megoldást, hogy meglévő előre gyártott vas-
beton kerítés helyett milyen korszerű, az Egyetem arculatához illeszkedő 
térfal kialakítása lehetséges. A tervek 2016.04.01-én kerültek megrende-
lésre bruttó 400.000 Ft értékben. A dokumentáció 2016.08.24-én került 
leszállításra.

d. Egyetem téri és Nagyerdei körúton található tanári villák felmérési ter-
veinek készítése:
A villák építészeti felmérési terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szer-
ződés 2016. május 9-én került aláírásra, a tervezési díj bruttó 1.562.100 Ft 
volt. A dokumentáció 2016.07.09-én került leszállításra.

e. Főépület kisdonga feletti üvegtető és csatlakozó fémlemezfedés (Debre-
cen, Egyetem tér 1. hrsz.: 22246/1) tervezési munkái:
Az érintett épületrész felújításához szükséges kiviteli tervdokumentáció 
2016.12.23-án került megrendelésre bruttó 300.000 Ft értékben. A doku-
mentáció 2017.01.24-én került leszállításra.

f. Az Agrártudományi Központ területén (Debrecen, 19554, 19555, 
19548/3, 19549 hrsz) telekhatár rendezés:
A fent nevezett ingatlanok telekalakítási engedélyezéséhez (a szabályozási 
tervben szereplő út kialakítás miatt) szükséges vázrajz elkészítése, továbbá a 
bejegyzett szolgalmi jogok jogosultjának hozzájárulásának beszerzése és az 
ingatlan-nyilvántartási átvezetés volt a szerződés tárgya.
A vállalkozási szerződés megkötésére 2016.03.07-én került sor, a feladat 
2016. október 3-án került teljesítésre. A telekhatár rendezés költsége bruttó 
349.250 Ft volt.

g. Sporteszközök beszerzése a Sporttudományi Oktatási Központba:
A fejlesztés célja a sporttudomány képzési területen a sportszervező alap-
képzési szak, sportmérnök mesterszak, sportközgazdász mesterszak elindí-
tásához szükséges infrastruktúra kialakítása. A tornászsport oktatását előse-
gítő sportszerek: férfi korlát, nyújtó, gyűrű, ugróló, dobbantódeszka, kápás 
ló, nagy gumiasztal, stb., valamint a szereken gyakorlatokat végzők épségét 
védő különböző eszközök kerültek beszerzésre 2016.11.18-án. A beszerzés 
bruttó költsége: 23.268.868 Ft.
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h. Prof. Dr. Nyirkos Istvánt ábrázoló mellszobor elhelyezése:
A Sporttudományi Oktatóközpont környezetében, a DEAC futball és atlé-
tika pálya felőli oldalán kapott helyet a Prof. Dr. Nyirkos Istvánt, a Debre-
ceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének professzor emeritusát, 
a DEAC egykori sportolóját, elnökét ábrázoló mellszobor. Juha Rihárd al-
kotását a DEAC örökös tiszteletbeli elnökének tiszteletére állította és finan-
szírozta bruttó 3.828.542 Ft saját forrásból a Debreceni Egyetem. A szobor 
avatására 2016. október 5-én került sor.

i. Egyetem téri (KK Pathológiai Intézet mellett létesülő) parkolók kiala-
kításának tervezési munkái:
A parkolók kialakításához szükséges kivitelei tervek tartalmazzák a szakági 
tervfejezeteket (felmérési, úttervezési, növény kivágási és telepítési terve-
ket). A szerződés aláírására 2016 novemberében került sor, a tervek leszál-
lítása 2017.02.15-én történt meg. A tervezés bruttó költsége 381.000 Ft 
volt. A kivitelezési munkák elkezdődtek a befejezés időpontja 2017.09.30.
A kivitelezés bruttó költsége: 19.344.723,- Ft

j. Bölcsőde épület Inkubátor házzá történő átalakításának (Debrecen, 
Nagyerdei krt. 68. hrsz.: 20968) tervezési munkái:
Az épület átalakításának tervei 2016.09.22-én kerültek megrendelésre brut-
tó 8.864.600 Ft értékben. A kiviteli tervek készítése jelenleg is zajlik.

k. Debrecen, Laktanya u. 3/D. alatt (hrsz.: 10796/3) található épület át-
alakításának tervezési munkái:
Az épület átalakításának tervei 2016.12.01-én kerültek megrendelésre brut-
tó 1.905.000 Ft értékben. A kiviteli tervek készítése jelenleg is zajlik.
Jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban kivitelezési szerződés meg-
kötésére.

l. Műemléki Főépület központi hűtési rendszer megvalósítási tanulmány 
elkészítése:
Az egyetem hosszú távú energetikai koncepciójában szerepel a főépület je-
lenleg gőzfűtésű és emiatt gazdaságtalan fűtési rendszerének kiváltása, illet-
ve régen felmerült a nyári hűtési igények kielégítésének szükségessége. Az 
1932-ben elkészült főépület műemlék, emiatt körültekintően kell eljárni az 
épület megjelenését is befolyásoló felújítás során. Ezért volt szükség a meg-
valósíthatósági tanulmány elkészítésére. A tanulmány költsége 4.572.000 
Ft.
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m. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sugárterápia Tanszék fektető 
épületének mélyföldszintjén Citosztatikus keverékinfúzió előállító la-
bor átalakítási munkái:
A működési engedély kiadásához az OGYI Regionális Főgyógyszerészi 
Hivatal előírásai miatt vált szükségessé a laboratórium részleges átalakítá-
sa, amely során újabb átadó zsilip került beépítésre, takarítószer tároló-, 
személyzeti öltöző és vizesblokk készült, padlóburkolat csere történt. Az 
átalakítás 2016. november 15-ig elkészült. A beruházás bruttó költsége 
15.088.612 Ft.

n. Egyetem téri Főépület IX. tanterem konferencia teremmé történő alakí-
tásának tervezési és kivitelezési munkái:
2016.02.23-ra elkészültek a konferencia terem kiviteli tervei. Az átalakítás-
hoz szükséges kivitelei tervek tartalmazzák a szakági tervfejezeteket (felmé-
rési, építészeti, belső építészeti felújítási - átalakítási, épületgépészeti, erős-és 
gyengeáramú terveket). A tervek alapján a kivitelezési munkákat 2016-ban 
tervezzük elvégezni.
A tervezés bruttó költsége: 1.450.000 Ft.
A kiviteli tervek megvalósulásaként, 2016. decemberében elkezdődött, 
2017.03.31-re elkészült a konferenciaterem. A Bölcsészettudományi Kar és 
a Rektori Hivatal közös igénye valósult meg, egy technikailag magas színvo-
nalú és felszereltségű, 60 fős, több funkciós terem kialakulásával.
A beruházás bruttó költsége: 18.981.398 Ft.

o. Főépület (Egyetem tér 1. sz.) Könyvtár raktár üvegfödém statikai vizs-
gálata:
2016 decemberében az egyetem megrendelte a könyvtár raktár üvegfödé-
mek statikai vizsgálatát. Az épület üzemeltetője a Főépület könyvtárában, 
a könyvraktári szinteken egyes tartószerkezeti elemeken elhasználódására 
utaló károsodásokat tapasztalt. A jelenség nem egyedi, több szinten, több-
féle méretben és kiterjedésben tapasztalható, esetleg fennáll egyes elemek 
átszakadásának veszélye. A statikai tervek feltárják a probléma okait és ja-
vaslatot adnak, egy hosszútávon is megnyugtatóan biztonságos, karbantar-
tás/átalakítás műszaki tartalmára.
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A tervezés bruttó költsége: 952.500 Ft.
p. Nagyerdei Víztorony (Debrecen, Pallagi út) építészeti, erős-, és gyenge-

áramú munkák kivitelezése:
2016 májusában elkezdődött, 2016.06.30-ra befejeződött, a Víztorony re-
konstrukció kapcsán beszerzett eszközök működéséhez műszaki és funkci-
onális szempontból elengedhetetlenül szükséges építészeti, erős-, és gyenge-
áramú munkák kivitelezése.
A beruházás bruttó költsége: 12.829.738 Ft.

q. I. sz. Klinika telep óvodák (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.) udvarára 
kültéri játékok telepítése, 5 db játék alá ütésgátló gumiburkolat kiala-
kítása:
2016. júliusban elkezdődött, 2016.09.09-re befejeződött a kültéri játékok 
telepítése. A korszerű játékokat, a gyerekek örömére, több korosztály is 
használhatja. A két új és három meglévő játék alá ütésgátló gumiborítás 
került, a mai szabványoknak megfelelően.
A beruházás bruttó költsége 14.950.062 Ft.

r. I. sz. Klinika telepi (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.) és a GYFK Gya-
korló óvoda (Hajdúböszörmény, Désány I: u. 1-9. sz.) udvarán „Gom-
ba” típusú műfüves Ovi-foci pálya telepítése.
2016. júliusban elkezdődött, 2017. márciusban befejeződött a korszerű, 
ovi-foci pályák telepítése. Ezt kiegészítve, az ovifoci programhoz szükséges 
játékok, felszerelések kerültek beszerzésre, valamint egy pályakarbantartó 
gép.
A beruházás bruttó költsége 17.120.963 Ft.

s. Sportegészségügyi és Rehabilitációs Központ (Debrecen, Nagyerdei 
park 12. sz.) kiegészítő munkái:
A kivitelezés 2016.10.14-én kezdődött és 2016.11.30-án fejeződött be. A 
SET kialakítása kapcsán beszerzett eszközök, gépek működéséhez műszaki 
és funkcionális szempontból elengedhetetlenül szükséges építészeti, erős- és 
gyengeáramú munkák kivitelezése.
A beruházás bruttó költsége 8.126.936 Ft.

A Debreceni Egyetem 2016. évi gazdálkodásának bemutatása
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t. Sportegészségügyi és Rehabilitációs Központ (Debrecen, Nagyerdei 
park 12. sz.) tornatermében sportpadló kialakítása:
A kivitelezés 2016. októberben kezdődött és 2016.11.29-én fejeződött be 
A SET tornatermében, a balesetveszély elkerülése érdekében, csúszásmentes 
sportpadló kialakítása.
A beruházás bruttó költsége 9.832.123 Ft.

u. Nagyerdei Víztorony területén (Debrecen, Nagyerdei park 12. sz.) egye-
di acélszerkezetek gyártása, helyszíni szerelése:
A kivitelezés 2016 áprilisában kezdődött és 2016.06.15-én fejeződött be. 
A Víztorony területén, a létesítmény funkciójához és működéséhez elen-
gedhetetlenül fontos fémszerkezetek (távcsőtartó talapzat és konzol, riksa 
tároló bővítés, horganyzott acél járdaburkolat fa járófelülettel) gyártása, 
helyszíni szerelése.
A beruházás bruttó költsége 6.172.000 Ft.

v. DEAC Sporttelep vizesblokk, pályák, szervizút építése:
2016.09.15-én elkezdődött, 2017.01.24-re elkészült a DEAC területén új 
férfi-női vizesblokk épület komplett kialakítása, a füves pálya körüli szerviz-
út, járda építése, csapadékvíz elvezető csatorna kivitelezési munkái.
A beruházás bruttó költsége 59.958.059 Ft.

w. Debreceni Egyetem, Debrecen, Kartács u. 053/2 hrsz. ingatlanán Lovas 
Akadémia területén ponyvás istálló felújítása:
2016.05.12-én elkezdődött, 2016.07.12-re elkészült beruházásban a fém 
tartószerkezetű ponyvatakarással rendelkező, (nyáron lebontható oldalsó 
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ponyvájú) istálló beszerzése, elhelyezése valósult meg (20 m x 50 m).
A beruházás bruttó költsége 57.414.362 Ft.

x. Debreceni Egyetem Lovasakadémia (Kartács utca 053/4 hrsz) Gondno-
ki épület felújítása, bővítése:
2016.03.24-én elkezdődött, 2016.08.08-ra elkészült beruházásban megva-
lósult a meglévő épület bontása, új gondnoki épület létesítése. Szennyvíz-
akna készítése. Kutya kennel és kerítés építése. Karámon belüli talajcsere.
A beruházás bruttó költsége 14.866.656 Ft.

y. Debreceni Egyetem Lovasakadémia, nyergelő, szénatároló, karám, 
egyéb kiegészítő munkák valamint kamerarendszer kiépítési munkái:
2015.12.02-án elkezdődött, 2016.02.18-ra elkészült beruházásban megva-
lósultak nyergelő, szénatároló, járda, karám, villanyszerelés, kamerarend-
szer, nyeregtartó és szárító építési valamint felújítási munkái.
A beruházás bruttó költsége 12.735.240 Ft.

z. Főépület IV. emeleti vizesblokk felújítási munkái:
A vizesblokkok felújítására vonatkozó kivitelei tervek 2015 júniusában 
megrendelésre kerültek bruttó 3.492.500 Ft értékben.
Kezdés: 2015.11.25, befejezés 2016.03.31. A Debreceni Egyetem Főépüle-
tének nagy forgalmú vizesblokkjai műszaki és esztétikai állapota indokolttá 
tették a felújítást. A felújítást több ütemben valósítjuk meg. Első ütemben a 
IV. emeleti női és férfi vizesblokk felújítási munkái készültek el terv szerinti 
kialakítással. A megvalósítással az épülethez méltó színvonalú vizesblokkok 
kerültek kialakításra.
A beruházás bruttó költsége 16.226.354 Ft.

aa. Kémia épület Homlokzati üvegportál felújítása:
2015.12.15-én elkezdődött, 2016.04.30-ra elkészült beruházásban megva-
lósult a Debreceni Egyetem Kémia épület homlokzati üvegportál komplett 
hőszigetelt üvegezés cseréje, a szükséges felületkezelésekkel.
A beruházás bruttó költsége: 70.739.000 Ft.

bb. Debreceni Egyetem Klinikai Központ II. telepét ellátó távhő vezeték 
cseréjének munkái:
2016.11.02-án elkezdődött, terv szerint 2017.05.31-re elkészülő beruházás-
ban megvalósul 190 fm nyomvonalon DN150 méretű acél távvezetékpár és 
hőszigetelésének cseréje, a hozzátartozó mélyépítési munkákkal kompletten.

A beruházás bruttó költsége 18.941.428 Ft.

A Debreceni Egyetem 2016. évi gazdálkodásának bemutatása
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cc. Debreceni Egyetem Balásházy János GYSZKGK (4014 Debrecen, Zsá-
lya köz 4.) Főépület vizesblokkok átalakítási munkái:
2016.08.19-én elkezdődött, 2016.09.21-re elkészült beruházásban a fő-
épület földszinti fiú és dolgozói vizesblokkok teljes körű és emelet női vi-
zesblokk részleges felújítására, átalakítására került sor. A munkák során új 
burkolatok, nyílászárók, felületképzések készültek. Az erősáramú, víz-csa-
tornahálózat teljes átépítésére került sor.
A beruházás bruttó költsége 14.265.667 Ft.

dd. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 
Iskolája Hajó utcai feladat ellátási helyén vizesblokkok felújítási mun-
kái:
2016.05.05-én elkezdődött, 2016.08.24-re elkészült beruházásban a Hajó 
utcai feladat ellátási helyen vizesblokkok komplett felújítása valósult meg.
A beruházás bruttó költsége 15.755.714 Ft.

ee. Veres Péter Kollégium részleges felújítása:
2016.12.29-én elkezdődött, 2017.01.24-re elkészült beruházásban megva-
lósult a Veres Péter Kollégium III. emeleti lakóegységek teljes rekonstrukci-
ója /burkolás, festés, szaniterek cseréje, beépített bútorok és konyhabútorok 
készítése/, valamint a kollégiumi főbejárat előtti tér rekonstrukciója.
A beruházás bruttó költsége 86.360.000 Ft.
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ff. Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus (4032 Debrecen, Bö-
szörményi út 138.) 400 fős előadó /Színházterem/ elektromos felújítási 
munkái:
2016.07.11-én elkezdődött, 2016.08.31-re elkészült beruházásban megva-
lósult az épület fő és szintelosztóinak cseréje. Vezetékek és kábelek, lámpa-
testek cseréje, LED-es lámpatestekre.
A beruházás bruttó költsége 18.580.075 Ft.

gg. Böszörményi úti Campus 400 fős Előadó (színházterem) homlokzat re-
konstrukció:
Az épület homlokzatának energetikai felújítása történ szigeteléssel és nyílás-
zárók cseréjével. Munkakezdés: 2017.01.31, befejezés: 2017.04.25.
A beruházás bruttó költsége: 82.248.449 Ft.

hh. Debreceni Egyetem Radiológiai Klinika épületében digitális RTG be-
rendezés telepítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkái:
2016.08.08-án elkezdődött, 2016.10.10-re elkészült. A TIOP 2.2.8-14-
2015-0002 projekt keretében beszerzésre került egy digitális röntgen be-
rendezés. Pályázati feltétel volt a berendezés telepítése. A Radiológiai Klini-
ka épületében a korábbi CT helyének átalakítására került sor a berendezés 
telepítési feltételeinek biztosítása érdekében, betáplálás, antisztatikus padló, 
padlócsatorna készült. Felújításra került a légkezelő berendezés.
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A beruházás bruttó költsége 12.945.784 Ft.
ii. Debreceni Egyetem DEAC pályán lévő új kondipark telepítési munkái:

2016.10.12-én elkezdődött, 2016.12.07-re elkészült beruházásban új 
kondipark lett telepítve a DEAC pályára.
A beruházás bruttó költsége: 12.735.382 Ft.

jj. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általá-
nos Iskolája Hajó utcai feladat ellátási hely konyha és étkező felújítási 
munkái:
2016.11.29-én elkezdődött, 2016.12.15-re elkészült beruházásban tel-
jes festési és mázolási munkák. Részleges burkolatcsere és burkolatjavítási 
munkák valósultak meg.
A beruházás bruttó költsége 13.526.167 Ft.

kk. Nagyerdei Campus Onkoradiológiai Központ szerkezetkész területei-
nek befejezése:
A kiviteli tervdokumentáció aktualizálása megtörtént, melynek keretében 
az épület nem befejezett területein infúziós kezelőblokk, járóbeteg szakren-
delők, két szinten fekvőbeteg osztály tervezése történt. 
kezdés:2017.02.06, befejezés 2017.05.06
A tervezés bruttó költsége: 13.563.600 Ft.
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ll. Nagyerdei Menza épület belső rekonstrukciója:
Az Egyetem téren helyezkedik el az épület, melynek alagsorában öltöző és 
vizesblokk kialakítása történt, a földszinten teljesen új 200 m2-es főzőkony-
ha kiszolgáló helyiségekkel (hűtők, raktárak), valamint irodák kialakítása 
valósult meg. A tető víz és hőszigetelésének felújítása.
kezdés: 2017.05.07, befejezés 2017.08.15
A beruházás bruttó költsége: 359.859.155 Ft.

mm. DE könnyűzenei képzés infrastruktúrájának kialakítása a Debrecen,  
  Füredi út 44. sz. alatt:

Az épület II. emeletén hangfelvételre is alkalmas stúdió került kialakításra, 
több hangszer számára 4 db teremben. Az épület homlokzata és teteje 
energetikai felújítását elvégeztük, a meglévő parkoló és kerítés kisebb fel-
újítással megújult.
kezdés: 2017.02.25, befejezés 2017.05.25.
A beruházás bruttó költsége: 93.177.379 Ft.

nn. Nagyerdei Stadion déli oldalán (hrsz.: 22334) Fitneszterem kialakítás:
2016.08.03-án a tervezés elkezdődött, 2016 szeptemberében elkészültek 
az engedélyes tervek. A kiviteli tervek elkészültével a közbeszerzési eljárás 
lezajlása után kötöttünk vállalkozási szerződést a megvalósításra. A kivite-
lezés jelenleg folyamatban van.
A tervezés bruttó költsége: 6.604.000 Ft.
A kivitelezés bruttó költsége: 607.121.914 Ft.
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oo. Nagyerdei Stadion épületében Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápi-
ás Központ II. ütemének kialakítása:
2017.01.09-én a tervezés elkezdődött. A tervek 2017 júniusában készültek el.
A tervezés bruttó költsége: 7.042.150 Ft.

pp. Kancellária III. épületben új irodák kialakítása érdekében emelet-rá-
építés:
2017. 03. 17-én kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elké-
szítésére, a tervezési munka jelenleg folyamatban van.
A tervezés bruttó költsége: 12.573.000 Ft.
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qq. Debrecen 19548/2 hrsz-ú ingatlanon (Böszörményi úti campus) Te-
nisz Center kialakítása:
A tanulmánytervek készítésre 2017. 04. 18-án kötöttünk tervezési szerző-
dést. A dokumentáció elkészülte után 2017. 03. 17-én kötöttünk szerző-
dést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, a tervezési munka jelen-
leg folyamatban van.
A tervezés bruttó költsége: 30.480.000 Ft.
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III. Kari fejlesztések

a. GTK épület bővítésére (volt Táj- és Vidékfejlesztési Központ) vonatko-
zó tanulmányterv készítése:
A tanulmányterv az épület bővítését vizsgálta meg két változatban, a kar 
által megadott tervezési programok alapján. A tervek 2016.10.13-án ke-
rültek megrendelésre bruttó 2.794.000 Ft értékben. A dokumentáció 
2016.11.10-én került leszállításra.

b. Kertészeti szaporító üvegház fejépület felújításának (Debrecen, Bö-
szörményi út 138. hrsz.: 19556/16) tervezési munkái:
Az épület felmérési és kiviteli tervei 2016.12.05-én kerültek megrendelésre 
bruttó 1.143.000 Ft értékben. A tervezés jelenleg folyamatban van.

c. DE Böszörményi út 138. sz. alatti 19556/16 hrsz-ú ingatlanra tervezett 
Hidrológiai mérőház és üvegház épület

d. Nemzetközi Oktatási Központ belső felújításának (Debrecen, Nagyer-
dei krt. 98. hrsz.: 22249/1) tervezési munkái:
A központ helyiségeit érintő, a szervezett diák és szolgáltatás orientált mű-
ködést és funkcionalitást kiszolgáló koncepcióterv és az erre alapuló kiviteli 
terv elkészítésre vonatkozó tervezési szerződés 2016.02.29-én került meg-
kötésre bruttó 2.286.000 Ft értékben. A dokumentáció 2016.11.10-én ke-
rült leszállításra.

e. KK Belgyógyászati Klinika (Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. sz.) „C” 
épület Angiológiai Tanszék DSA labor kialakításához szükséges terve-
zési munkák:
2016.08.05-re elkészült a labor komplett kiviteli terve. Fenti klinika meg-
lévő intenzív osztályához csatlakozóan, új, perifériás intervenciós kezelések-
re alkalmas DSA labor kialakításának szándéka fogalmazódott meg. Ezen 
labor megvalósításához szükséges kiviteli tervek tartalmazzák az építészeti, 
statikai, épületgépészeti, erős-és gyengeáramú, orvosi gáz, szakági terveket.
A tervezés bruttó költsége: 2.984.500 Ft. 
A kivitelezési munkák 2017.05.22-én elkezdődtek, befejezés 2017.08.22.
A beruházás bruttó költsége: 75.566.516 Ft.
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f. KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikán Elektrofiziológiai labor ki-
alakításához szükséges tervezési munkák:
2017. februárban elkészült a labor kiviteli terve. A Kardiológiai és Szív-
sebészeti Klinikán működő elektrofiziológiai labor átalakítását és tele-
pített angiográfiás röntgen berendezés beszerzését tervezi, melynek tele-
pítéséhez, beüzemeléséhez elengedhetetlenül fontos, a jelenleg meglévő 
elektrofiziológiai labor átalakítása. Ezen labor megvalósításához szükséges 
kiviteli tervek tartalmazzák az építészeti, statikai, épületgépészeti, erős-és 
gyengeáramú, orvosi gáz, technológiai és sugárvédelmi szakági terveket.
A tervezés bruttó költsége: 3.614.420 Ft.
Jelenleg a kivitelezésre irányuló szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 
folyamatban van.

g. DE Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika B épület Haemopoetikus 
Transzplantációs Részleg bővítése:
Jelenleg a kivitelezésre irányuló szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 
folyamatban van.

h. DE KK Konszolidációs pályázat eszközbeszerzési és kivitelezési mun-
kák
A feladat több beruházási munkát tartalmazott: 
1. Ortopédiai és Rehabilitációs Klinikán üzemelő orvosi gázközpont re-
konstrukció (vákuum központ), 
2. DE KK Központi konyha főzőtéri 2 db felvonó cseréje, 
3. DE KK csőpostahálózat 50 db útváltó motor cseréje, kapszulák azonosí-
tása a hálózat több pontján, szoftver frissítése, 
4. Közműalagútban lévő távvezetékek energiatakarékosság miatti szigetelé-
se, szigetelések pótlása, régi kovaföld szigetelések elbontása, nem használt 
balesetveszélyes vezetékek elbontása I. ütem, 
5. Belgyógyászati tömb „A” és „B” szárny közötti szennyvíz és csapadékvíz 
csatorna felújítása, szétválasztása, 
6. Közműalagút szigetelésének korszerűsítése, 
7. Egyetemi Gyógyszertár épületében álmennyezetben futó hűtési vezeté-
kek szigetelése a gyógyszerkezelés biztonsága érdekében, 
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8. DE Nagyerdei campus szennyvíz és csatornahálózat részleges felújítása, 
9. Új hőszigetelt távvezetékek építése földben.
Befejezési határidő: 2017.06.30.
A beruházás össz. bruttó költsége: 190.293.266 Ft.

i. Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus Fényház II. emeleti iro-
dák kialakítási munkái:
2016.04.04-én elkezdődött, 2016.05.12-re elkészült beruházásban az ok-
tatói kar bővülése miatt szükségessé vált az „F” épület II. emeletén lévő 
panzió szobák irodákká történő átalakítása, vizesblokkok felújítása valósult 
meg. Az irodák kialakítása a színvonalas oktatói munkavégzés biztosítását 
szolgálta.
A beruházás bruttó költsége 15.973.475 Ft.

j. Debreceni Egyetem TTK, Kémia Épület E 102. sz. labor felújítási mun-
kái:
2016.04.11-én elkezdődött, 2016.08.19-re elkészült beruházásban a labor 
teljes szakipari és technológiai felújítása valósult meg.
A beruházás bruttó költsége 15.969.941 Ft.

k. Debreceni Egyetem GYFK külső udvari munkák:
2016.06.13-án elkezdődött, 2016.06.30-ra elkészült beruházásban a meg-
lévő kapu bontása, a kapu helyének bővítése és új kapu elhelyezése és a 
külső terület térkövezési munkái valósultak meg.
A beruházás bruttó költsége 17.680.389 Ft.

l. Böszörményi úti Campus Fényház homlokzat hőszigetelési munkái:
2016.01.11-én elkezdődött, 2016.03.11-re elkészült. Az épület korszerűt-
len homlokzati kialakítása és csomópontjai nem feleltek meg az érvényben 
lévő hőtechnikai előírásoknak, az energia hatékonyság elveinek. Az elké-
szült homlokzati polisztirol hőszigetelő rendszer a tűzvédelmi előírásoknak 
megfelelő kőzetgyapot sávokkal és betétekkel biztosítja az épület energia 
felhasználásának hatékonyságát.
A beruházás bruttó költsége 36.753.434 Ft.
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m. Gazdaságtudományi Kar Táj- és Vidékfejlesztési Központ homlokzat 
hőszigetelési munkái:
2016.01.11-én elkezdődött, 2016.03.11-re elkészült. Az épület korszerűt-
len homlokzati kialakítása és csomópontjai nem feleltek meg az érvényben 
lévő hőtechnikai előírásoknak, az energia hatékonyság elveinek. Az elké-
szült homlokzati polisztirol hőszigetelő rendszer a tűzvédelmi előírásoknak 
megfelelő kőzetgyapot sávokkal és betétekkel biztosítja az épület energia 
felhasználásának hatékonyságát. A homlokzat felújítással együtt felújításra 
kerültek a homlokzati acél és faszerkezetek, valamint a bádogos szerkezetek. 
Az előadókban új PVC padlóburkolat készült.
A beruházás bruttó költsége 108.556.483 Ft.
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Állam- és Jogtudományi Kar

A kar vezetői
Dékán 
• Dr. Szikora Veronika habil. egyetemi docens
Dékánhelyettesek 
• Oktatási dékánhelyettes: Dr. Árva Zsuzsanna habil. egyetemi docens 
• Tudományos és stratégiai dékánhelyettes: Dr. Bencze Mátyás egyetemi ta-

nár
• Fejlesztési és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Fézer Tamás habil. egyetemi 

docens 

Felvételi adatok 
A jogász osztatlan szak nappali tagozatán állami ösztöndíjas helyre 14 hallga-
tót, önköltséges helyre 96 hallgatót vettünk fel. Ugyanezen szak levelező ta-
gozatán állami ösztöndíjas helyre 3 hallgató, önköltséges helyre 110 hallgató 
nyert felvételt. 
Az európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak nappali tagozatára 12, 
levelező tagozatára önköltséges helyre 9 hallgató, míg a kolozsvári kihelyezett 
képzésre 9 fő lett felvéve.
Az igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozatán állami ösztöndíjas helyre 
12 hallgató, önköltséges helyre 66 hallgató került be. Levelező tagozaton álla-
mi ösztöndíjas helyen 6 hallgatóval, önköltséges helyen 54 hallgatóval indult 
a képzés.
A jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozatán állami ösztöndíjas helyre 46 
hallgatót, önköltséges helyre 10 hallgatót vettünk fel. A levelező tagozat állami 
ösztöndíjas helyein 51 hallgató, önköltséges helyein 12 hallgató kezdte meg 
tanulmányait.
A 2016/2017-es tanévben karunkra összesen 510 jelentkező nyert felvételt.

Kitüntetések
• Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszérme kitüntetést 

kapott: Dr. Jurij Bosickij rektor (Kijevi Jogi Egyetem); Dr. Csécsy György 
tanszékvezető egyetemi tanár (DE ÁJK)
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• 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 egye-
temi adjunktus, Puskás Mária ügyvivő-szakértő és Pergéné Szabó Enikő 
DEENK főigazgató-helyettes 

• „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült: Antal 
Zsófia V. évfolyamos joghallgató

• Domokos Lajos-díjban részesültek: Antal Zsófia V. évfolyamos joghallgató, 
valamint Hadházi Dávid V. évfolyamos joghallgató

• „A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele” kitüntetésben ré-
szesült: Antal Zsófia, Csonka Réka

• „A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” kitüntetését 
kapta: Félegyházi Fruzsina

• Az Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium „Pro Praetor” díjá-
ban részesült: Polyák Dalma

Legkiemelkedőbb hallgatói eredményeink
• 2016. október 17.: Hadházi Dávid elnyerte a Diákhitel Központ Zrt. ösz-

töndíját.
• 2016.: Ars Boni cikkíró pályázatán Horváth Henriett III. helyezést ért el.
• 2016.: Mailáth György pályázaton Polgári Jogi Szekcióban Haraszti Nóra 

II. helyezést ért el, Büntetőjogi szekcióban Bene Enikő Inge III. helyezést 
ért el.

• 2017. március 14.:  A XIV. Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Per-
beszédversenyen I. helyezést ért el Kanyuk Petra Ágnes, Kovács Evelin és 
Zsiros Bettina csapata. Egyéniben Zsiros Bettina a legjobb felperesnek, 
Kanyuk Petra Ágnes a legjobb alperesnek járó oklevelet is átvehették.

• 2017. március 17.:  Gajdos Martina III. helyezést ért el az Első Országos 
Alternatív Vitarendezési versenyen.

• 2017. március 29-31.: OTDK eredmények: 
 » Bihari Erika (I. helyezés) - konzulense: Dr. Hajnal Zsolt adjunktus
 » Kiss Attila (I. helyezés) - konzulense: Dr. Pribula László docens
 » Balogh Sándor (II. helyezés) - konzulense: Dr. Tóth Andrea Noémi ta-

nársegéd
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 » Kiss Gergely (II. helyezés) - konzulense Dr. Zaccaria Márton Leó
 » Pándi Gergő (II. helyezés) - konzulense: Dr. Madai Sándor docens
 » Tóth Marcell Máté (II. helyezés) - konzulense: Dr. Elek Balázs docens és 

Dr. Ficsor Krisztina adjunktus
 » Bihari Erika (különdíj) - konzulense: Dr. Hajnal Zsolt adjunktus
 » Dankó Gréta (különdíj) - konzulense: Dr. Várnay Ernő egyetemi tanár
 » Kiss Attila (különdíj) - konzulense: Dr. Pribula László docens
 » Kiss Gergely (különdíj) - konzulense: Dr. Zaccaria Márton Leó
 » Prekup Dorina (különdíj) - konzulense: Dr. Kémeri Zsófia tanársegéd 

és Dr. Papp Nikolett tanársegéd
 » Szepesi Bettina (különdíj) - konzulense: Dr. Molnár Judit adjunktus
 » Szilágyi Gábor (különdíj) - konzulense: Dr. Szikora Veronika docens
 » Csomós Andrea (legjobb opponens) - Egyetemes állam- és jogtörténeti 

tagozat
 » Csukás Enikő (legjobb opponens) - Polgári jogi tagozat I. 
 » Erdős István (legjobb opponens) - Magyar állam- és jogtörténeti tagozat I.
 » Gulyás Lilla (legjobb opponens) - Európai közjogi és magánjogi tagozat
 » Hadházi Dávid (legjobb opponens) - Büntetés-végrehajtási jogi tagozat
 » Zakariás Andrea (legjobb opponens) - Büntető eljárásjogi tagozat II.

• 2017. április 7.: Gaál Szilvia I. helyezést ért el felperesi pozícióban az Orszá-
gos Polgári Jogi Jogesetmegoldó versenyen.

• 2017. április 28.: Gaál Szilvia, Kanyuk Petra Ágnes és Pándi Gergő I. helye-
zést ért el a XIV. Országos Munkajogi perbeszédversenyen.

• 2017. május 5.: Az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen Zakariás 
Andrea Beáta ügyész kategóriában az Igazságügyi Minisztérium különdíját, 
Balogh Sándor a Budapesti Ügyvédi Kamara különdíját nyerte „A legele-
gánsabb védőbeszéd”-ért. 

PhD-védések
• 2016. október 21.: Dr. Varga Judit (témavezető: Dr. Horváth M. Tamás 

egyetemi tanár): A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek 
jogában.
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• 2017. március 2.: Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett (témavezető: Dr. 
Szabó Béla egyetemi tanár): A clausula rebus sic stantibus elvének tovább-
élése különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre.

• 2017. április 6.: Székely János (témavezető: Dr. habil. Pribula László): Per-
intézmények metamorfózisa – A magyarországi és romániai polgári perjog 
intézményeinek fejlődési sajátosságai a XX. század negyedik évtizedétől 
napjainkig.

• 2017. április 7.: Dr. Sipos Ferenc (témavezető: Dr. Madai Sándor): Munká-
val kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban.

• 2017. április 19.: Dodik Setiawan Nur Heriyanto (témavezető: Dr. habil. 
Fézer Tamás): Scope and Effect of the Immunity Principles in International 
Private and Business Law.

• 2017. április 20.: Milanov Viktor (témavezető: Dr. habil. Szemesi Sándor): 
Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei.

• 2017. május 8.: Dr. Mészáros Gábor (témavezető: Dr. habil. Tóth Gábor 
Attila): Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos 
demokráciákban.

• 2017. június 16.: Bordás Péter (témavezető: Dr. Horváth M. Tamás egyete-
mi tanár): Forrásszabályozás és feladatfinanszírozás az önkormányzati rend-
szerben.

Habilitációs előadások
• 2016. szeptember 21.: Dr. Cserne Péter adjunktus (University of Hull, Law 

School).

Tudományos eredmények 
• Dr. Fézer Tamásnak, a Polgári Jogi Tanszék habilitált egyetemi docensének 

a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kurató-
riuma 2016-2019 közötti időszakra Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat ítélt 
meg. 

• Az Állam- és Jogtudományi Kar 4 hallgatója és 2 oktatója is sikeresen pályá-
zott az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében kiírt ösztöndíjakra. 

Állam- és Jogtudományi Kar
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• Az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó 
programok” keretében a 2016/2017. tanévben 12 oktatói-hallgatói közös 
kutatás részesült támogatásban.

• Dr. Zákány Judit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
2016. évi posztdoktori kiválósági programjára pályázott sikerrel Felelősségi 
kérdések és konfliktuskezelés az egészségügyi szolgáltatások területén cím-
mel.

Előléptetések
• Dékáni hivatalvezetői megbízást kapott: Dr. Kissné dr. Tóth Tímea.
• Tanársegédi kinevezést kapott: Dr. Zoványi Nikolett (Nemzetközi Kom-

munikációs Szakcsoport).
• Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Sipka Péter (Agrárjogi, Környezetjogi és 

Munkajogi Tanszék), Dr. Varga Judit (Pénzügyi Jog és Közmenedzsment 
Tanszék), Dr. Zaccaria Márton Leó (Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi 
Tanszék).

• Egyetemi docensi kinevezést kapott: Dr. Bartha Ildikó (Európa-jogi és 
Nemzetközi Jogi Tanszék).

• Egyetemi tanári kinevezést kapott: Dr. Bencze Mátyás (Jogbölcseleti és Jog-
szociológiai Tanszék).

• A Kari Tanács címzetes egyetemi docensi kinevezést adományozott Dr. Sza-
bó Tündének.

Oktatás
• A Senior Lawyers Program keretében 2016 októberében Thomas P. Melloy 

(University of Minnesota) látogatott a karra, aki U.S. Sale Law címmel kí-
nált kurzust hallgatóinknak.  2017 márciusában Stacey Barnes (University 
of Houston) International Commercial Arbitration címmel tartott kötelező 
kurzust az LLM szak hallgatóinak, valamint szabadon választható kurzust a 
jogász szakos hallgatóknak.

• Az ERASMUS+ hallgatói mobilitás keretein belül az őszi szemeszterre 7 
beérkezett hallgatónk volt: 2 spanyol Granadából, 3 olasz Rómából, 1 né-
met Bielefeld-ből és 1 lengyel Wroclaw-ból. A tavaszi félévben bejövő hall-
gatóink száma 4 volt: 2 spanyol Granadából, 1 lengyel Wroclaw-ból és 1 
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román Marosvásárhelyről. Mindösszesen 55 ösztöndíjas hónapot töltöttek 
karunkon ebben a szemeszterben.

• A 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében (2016/2017-es tanév őszi 
szemeszterében benyújtott pótpályázattal) sikeres ERASMUS+ hallgatói 
pályázattal 4 hallgatónk tanult összesen 16 hónapot Nizzában, Trierben 
és Rómában. Ezen túlmenően második szemeszterét töltötte 2 hallgatónk 
Würzburgban, 1 Wroclaw-ban, 1 pedig Rómában.

• A 2016/2017-es tanévben az ERASMUS+ hallgatói ösztöndíjra (2017/2018-
as tanév őszi szemeszterére) 7 hallgatónk pályázott (mindannyian nappali 
tagozatos jogászhallgatók), ebből 7 pályázat lett sikeres, így összesen 45 hó-
napra utazhatnak az őszi, illetve a tavaszi szemeszterben a megjelölt célegye-
temre a hallgatók. Célegyetemek: Róma, Würzburg és Genova.

• Az ERASMUS+ oktatói és nem oktatói személyzeti mobilitás keretei kö-
zött a 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében karunkra érkezett Bart 
Hoeijmaekers Utrecht-ből és Dr. Andriy Medvid Lviv-ből az őszi szemesz-
terben. Kimenő oktatói mobilitásban vett részt Daniel Haitas.

• Karunk új ERASMUS+ kapcsolatot tudott létesíteni hallgatói és oktatói 
mobilitásra az Erlangeni Egyetemmel.

Kari rendezvények
• 2016. szeptember 14.: „Homályos jövőkép – Az Európai Unió a brexit 

után”, a Közpolitikai és Alkalmazott Szociológiai Tanszék által szervezett 
kerekasztal-beszélgetés.

• 2016. szeptember 30.: „Ezerarcú jogtudomány” – a Kutatók éjszakája című 
rendezvénysorozathoz kapcsolódó programok a jogi karon

• 2016. november 3.: „Bűn és irodalom V.” című konferencia a Büntető El-
járásjogi Tanszék, valamint a Praetor Szakkollégium Büntető Eljárásjogi 
Műhelyének szervezésében.

• 2016. november 4.:  „A reklám – életünk nélkülözhetetlen része?” című 
konferencia.

• 2016. november 4.: „Kúriai esetek” Kerekasztal-beszélgetés a Cozma-
ügyben született ítéletekről, Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, Dr. Varga 
Zoltán kúriai bíró, Dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes és Dr. Galli István 
ügyvéd közreműködésével.

Állam- és Jogtudományi Kar
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• 2016. november 18.: „A helyi önkormányzatok szerepe a környezeti jog és 
politika alakításában” konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén, amely a 
„Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság 
megvalósításában” című kutatási projekt keretében került megrendezésre.

• 2016. november 23.: A „Jogászképzés színvonalának emelését célzó prog-
ramok” keretében megrendezett tudományos konferencia, ahol az Igazság-
ügyi Minisztérium által támogatott oktatói-hallgatói kutatócsoportok is-
mertették eddigi kutatási eredményeiket.

• 2016. december 13.: az Állam- és Jogtudományi Kar kari könyvbemuta-
tója.

• 2017. április 22.: „A Jogtudományi gondolkodás értékelkötelezettsége” 
című konferencia az ÁJK Államelméleti Műhelye és a Somló Bódog Társa-
ság szervezésében.

• 2017. április 26.: A „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” 
keretében működő, az Igazságügyi Minisztérium által támogatott oktatói-
hallgatói kutatócsoportok záró konferenciája.

• 2017. április 26.: „Eljárásjogi kodifikáció – nemzetközi hatások” című kon-
ferencia a Büntető Eljárásjogi Tanszék szervezésében.

• 2017. május 15.: Karunkra látogatott Dr. Handó Tünde, az Országos Bíró-
sági Hivatal elnöke, aki az alábbi témákban tartott előadásokat: A bírósági 
szervezetrendszer felépítése - A bírósági fogalmazóvá válás folyamata.

• 2017. június 2.:  XIV. Doktorandusz Konferencia a  Marton Géza Állam- 
és Jogtudományi Doktori Iskolája szervezésében.

Gazdálkodás
• A 2016/2017-es tanévben sem változott az az évek óta tartó tendencia, 

melynek következtében mind a kar népszerű jogász szakára és igazságügyi 
igazgatási képzésére – a rendkívül magasan meghúzott ponthatár miatt – 
túlnyomó részben csak önköltséget fizető hallgatókat tudtunk felvenni. Az 
így kieső bevételeket új képzések indításával igyekeztünk pótolni. Kedvező 
tendencia, hogy az új tanévben több önköltséges hallgató iratkozott be hoz-
zánk, mint az elmúlt évben, valamint az angol nyelvű képzéseinkre is egyre 
több a jelentkező.
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• A kar költségvetésnek jelenleg kevesebb, mint 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 kari költségvetés legnagyobb hányadát, hozzávetőlegesen a kétharmadát, 
a személyi kiadások teszik ki, üzemeltetésre, a napi működési költségekre, 
beruházásokra és fejlesztésekre a megmaradt összegből költünk.

• A 2016. július 1. napjától felállt új kari vezetés folytatta az előző évek feszes 
gazdálkodását, és több ponton racionalizálta és áttekinthetőbbé tette a mű-
ködési kiadásokat. Ebben a tanévben várhatóan befejeződik a kari épület 
irodáinak és oktatási helyiségeinek légkondicionálása, illetve bizonyos he-
lyiségeink funkcionális átalakítása.

• A fenti fejlemények mellet költségvetési mozgásterünk elnyert pályázatok-
nak köszönhetően is bővült (pl. EFOP és NKE pályázatok), melyekhez 
egyetemen belüli együttműködéssel és támogatással nyílt alkalmunk.

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 2017. június végéig az Általános orvos 
szakon 188 magyar és 162 külföldi hallgató végzett. Az osztott képzésben Orvosi 
Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszakon 42 hallgató 
vette át oklevelét. A tanévben a Molekuláris Biológia mesterszakon 38 fő, a 
Klinikai Laboratóriumi Kutató mesterszakon 23 fő, a Táplálkozástudományi 
mesterszakon 16 fő szerzett mesterfokozatot. Az Angol-magyar orvos- és 
egészségtudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon 8-an kaptak 
oklevelet. 
A 2016-os évben a kar osztatlan képzésén az általános orvos szakra felvettek 
száma a magyar képzésen 229, az angol nyelvű képzésen 298, az osztott 
képzésen az OLKDA szakra felvett hallgatók száma 71 volt. A Molekuláris 
biológia mesterszakon 33-an, a Táplálkozástudományi mesterszakon 9-en 
kezdhették meg tanulmányaikat. A 2012-ben indult Klinikai Laboratóriumi 
Kutató mesterszakra 6 hallgató került felvételre. Az Angol-magyar orvos- és 
egészségtudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon 14-en kezdték 
meg tanulmányaikat.
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Kitüntetések, elismerések
• A 2016. szeptember 11-én megrendezett tanévnyitó ünnepségen egyete-

münk korábban végzett orvostan hallgatói között 1 Vas, 18 Gyémánt és 74 
Aranydiploma került kiosztásra az Alma Mater Egyetemtől. 

• 2016. július 1-jén Dr. Kappelmayer János professzor úr Batthyány-
Strattmann László, Dr. Páll Dénes professzor úr Pro Sanitate díjat vehetett 
át több évtizedes munkája elismeréseként.

• 2016. július 1-jén az osztott képzés diplomaosztó ünnepségen Hurják Bog-
lárka Török József-díjat vett át kiváló tanulmányi eredménye és tudomá-
nyos munkáje jutalmául. 

• A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában végzett munkája el-
ismeréseként 5 hallgató kapott elismerő oklevelet. 

• Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat javaslatára Knapp Bence Balázs vehetett 
át DEHÖK Elismerő oklevelet közéleti és tudományos munkája elismeré-
seként.

• 2016. augusztus 20-a alkalmából Dr. Gergely Lajos és Dr. Krasznai Zoltán 
egyetemi docensek Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Dr. Altorjay István és 
Dr. Antal Miklós egyetemi tanárok Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitün-
tetést vehettek át. 

• 2016. szeptember 17-én az orvosavató ünnepségen a kar kiemelkedő ok-
tató munkájuk elismeréseként Dr. Szöllősi János, Dr. Fülesdi Béla és Dr. 
Kincses Zsolt az ÁOK Kiváló Oktatója elismerést, 12 oktató az ÁOK Év 
Oktatója díjat vehetett át. Az oktatásban végzett kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréseként Lőrincz Gergely a Debreceni Egyetem Rektora Elismerő 
Oklevelet kapott. A kar 14 hallgatója nyerte el a Köztársasági ösztöndíjat a 
2016/2017-os tanévre. Kövendy Tamás és Lőrincz Gergely számára a kar 
Pro Facultate Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő közéleti tevékeny-
ségük elismeréseként. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program-
jában végzett munkája elismeréseként 4 hallgató kapott elismerő okleve-
let. Az ÁOK Hallgatói Önkormányzat javaslatára 13 hallgató vehetett át 
DEHÖK Elismerő oklevelet közéleti és tudományos munkája jutalmául.

• 2016. október 28-án Dr. Furka István professzor úr Debrecen Város Hatva-
ni-díját vehetett át több évtizedes munkája elismeréseként.
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• 2016. november 19-én a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
gének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete  Megyei Príma Díjjal ismerte el Dr. 
Szilvássy Zoltán Rektor úr tevékenységét. 

• A 2016. november 26-i Doktor- és díszdoktoravató ünnepségen 18-an vet-
ték át a PhD doktori címet. Dr. Jakab Attila és Dr. Pál Balázs Zoltán habi-
litációs oklevelet vett át. Dr. Galuska László és Dr. Gergely Pál professzor 
számára a Debreceni Egyetem professor emeritus címet adományozott. Dr. 
Vincenzo Sorrentino Doctor Honoris Causa kitüntető címet kapott. Dr. 
Galgóczi Erika „A legjobb klinikai témájú közlemény” díjat nyerte el. 

• A Debreceni Egyetem Aulájában 2016. november 29-én megrendezett 
átadó ünnepségen Michael N. Hall vehette át a Debrecen Award for 
Molecular Medicine kitüntetést és oklevelet.

• 2016. december 10-i orvosdoktor-avató ünnepségen Dr. Kovács Ilona cím-
zetes egyetemi docensi címben részesült a Kari Tanács javaslatára. Harmati 
József az ÁOK Kiváló Dolgozója díjat vehette át. Az ÁOK Hallgatói Ön-
kormányzat javaslatára 2 hallgató vehetett át DEHÖK Elismerő oklevelet 
közéleti és tudományos munkája jutalmául.

• 2017. március 15-e alkalmából Dr. Soltész Pál professzor úr Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt kitüntetésben részesült.

• 2017. április 11-én Dr. Balla György akadémikust a Debrecen Város Dísz-
polgára címmel tüntették ki.

• 2017. április 13-án került sor a kari díjátadó ünnepségre. A rendezvényen 
Dr. Mechler Ferenc emeritus professzor Elischer Gyula-emlékérmet, Dr. 
Balla György akadémikus Went István-emlékérmet vehetett át.

• A 2017. május 27-i Doktor- és díszdoktoravató ünnepségen 12-en PhD 
doktori oklevelet vehettek át. A kar 9 oktatója számára habilitációs okleve-
let nyújtottak át. Dr. Fuxreiter Mónika a Debreceni Egyetem Publikációs 
díja kitüntetést nyerte el.

• 2016. június 16-i az orvosdoktor-avató ünnepségen 6 hallgató számára 
adományozott a Hallgatói Önkormányzat DEHÖK Elismerő oklevelet 
közéleti és tudományos munkája jutalmául. A Debreceni Egyetem Tehet-
séggondozó Programjában végzett munkája elismeréseként Balla Gábor 
hallgató kapott elismerő oklevelet. Dr. Boros Péter főorvos számára a Deb-
receni Egyetem címzetes egyetemi tanári címet adományozott. Dr. Csiba 
László professzor urat az ÁOK Kari Tanács Pro Facultate díj kitüntetésben 
részesítette több évtizedes tevékenysége elismeréseként.
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A kar vezetői
Dékán 
• Dr. Papp Klára egyetemi tanár
Dékánhelyettesek
• Oktatási dékánhelyettes: Dr. Forisek Péter egyetemi docens
• Gazdasági és pályázati dékánhelyettes: Simonné Dr. Csoba Judit egyetemi 

tanár

Fontosabb változások a kar szervezeti rendjében:
• 2016. július 1-jétől intézetigazgatói kinevezést kapott:

• Dr. Laczkó Tibor (Angol-Amerikai Intézet)
• Dr. Valastyán Tamás (Filozófiai Intézet)
• Dr. S. Varga Pál (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
• Dr. Münnich Ákos (Pszichológiai Intézet)

• 2016. július 1-jétől a Neveléstudományok Intézete, ezen beül Andragógia 
Tanszék, Pedagógia Tanszék nevei megváltoztak. Nevelés- és Művelődéstu-
dományi Intézet, ezen belül Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok 
Tanszék és Neveléstudományi Tanszék.

• A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának delegációja 2016. ok-
tóber 10-12. között tett látogatást a lembergi Ivan Franco Egyetemen (Uk-
rajna). Együttműködési megállapodás született az egyetem több fakultásá-
val is. Az Európai Unió felsőoktatási intézményeihez közeledő Ivan Franko 
Egyetemmel lehetősége lesz a jövőben Erasmus+ ösztöndíjas képzésben 
részt venni az oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. 

Humánpolitika
Egyetemi tanári kinevezést a karon: Határozott idejű (egy éves) egyetemi tanári 
kinevezést kapott: 
• Dr. Sík Endre (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)

Bölcsészettudományi Kar
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Egyetemi docensi előléptetések a karon:
• Dr. Molnár Angelika (Szlavisztikai Intézet)
• Dr. Czibere Ibolya (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)
• Dr. Rácz Anita (Magyar Nyelvtudományi Intézet)
• Dr. Pusztai Gábor (Néderlandisztika Tanszék)
• Dr. Nagy Andrea (Francia Tanszék)

Adjunktusi előléptetések:
• Dr. Haase Zsófia (Germanisztikai Intézet)
• Dr. Kelemen István (Filozófia Intézet)
• Dr. Pántya József (Pszichológiai Intézet)
• Dr. Száraz Orsolya (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
• Dr. Mohácsi Márta (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)
• Dr. Szabó Szilárd (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)
• Dr. Szilágyi Ildikó (Francia Tanszék)
• Dr. Paolo Orrú (Olasz Tanszék)

Professor Emeritusi cím adományozása:
• Dr. Gesztelyi Tamás (Történelmi Intézet)

Díszdoktori kinevezést kapott:
• Dr. Kónya Péter (Eperjesi Egyetem)

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása:
• Szőkéné Dr. Vajda Mária

Kitüntetések
• 2016 decemberében a kutatói pályaív kimagasló állomásaként vehette át az 

MTA doktora cím megszerzését tanúsító oklevelet a Magyar Tudományos 
Akadémia Székházának Dísztermében a Bölcsészettudományi Kar két pro-
fesszora, Dr. Tóth Valéria (Magyar Nyelvtudományi Intézet) és Dr. Bárány 
Attila (Történelmi Intézet).
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• BTK Emlékérmet kapott:
• Simonné Dr. Csoba Judit egyetemi tanár (Politikatudományi és Szoci-

ológiai Intézet)
• Dr. Györgyi Zoltán egyetemi docens (Nevelés- és Művelődéstudományi 

Intézet)
• Dr. Hoffmann István egyetemi tanár (Magyar Nyelvtudományi Intézet)

• BTK Elismerő Oklevelet vett át:
• Dr. Bozzay Réka egyetemi adjunktus (Néderlandisztika Tanszék)
• Dr. Buda András egyetemi adjunktus (Nevelés- és Művelődéstudomá-

nyi Intézet)
• Papp Eleonóra ügyvivő-szakértő (Magyar Irodalom- és Kultúratudomá-

nyi Intézet)
• Dr. Pallai László egyetemi adjunktus (Történelmi Intézet)
• Tóthné Posta Julianna könyvtáros (Pszichológiai Intézet)
• Dr. Venkovits Balázs tanársegéd (Angol-Amerikai Intézet)

• BTK Dékánjának Dicséretében részesült:
• Bihari Ildikó tanársegéd (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)
• Görgeiné Szilágyi Katalin oktatásszervező (Germanisztikai Intézet)
• Dr. Kerepeszki Róbert egyetemi adjunktus (Történelmi Intézet)
• Majoros Krisztián tanársegéd (Germanisztikai Intézet)
• Sipos Flórian tanársegéd (Politikatudományi és Szociológiai Intézet)
• Szendreiné Főzy Lúcia könyvtáros (Angol-Amerikai Intézet)
• Szűcs Imre oktatásszervező (Magyar Nyelvtudományi Intézet)
• Tóth Máté tanársegéd (Germanisztikai Intézet)
• Tóth Zsuzsa tanársegéd (Néderlandisztika Tanszék)

• Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Elismerő Oklevele elismerésben része-
sült:
• Bajnay Flóra hallgató
• Szenes Marianna hallgató
• Gégény János hallgató
• Mászlai Olga hallgató
• Belényi Emese hallgató
• Kocsis Zsófia hallgató
• Kurdi Krisztina hallgató
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• Forgó Kitti Andrea hallgató
• Kalász Zsolt hallgató
• Kati Balázs hallgató
• Molnár Dóra hallgató
• Bata Erzsébet hallgató
• Hegedűs Hanna hallgató
• Vas János hallgató
• Daragó Nóra hallgató
• Szopkó Dóra hallgató
• Véber Zoltán hallgató
• Czirbik Dávid hallgató
• Kálvári Múzsa hallgató

• Egyéb kitüntetések:
• Dr. Pabis Eszter adjunktus (Germanisztikai Intézet) Robert Gragger-

díjban részesült 
• Dr. Skutta Franciska egyetemi docens (Francia Tanszék) Pedagógus 

Szolgálati Emlékérmet kapott 
• Dr. Bényei Péter egyetemi docens (Magyar Irodalom- és Kultúratudo-

mányi Intézet) Alföldi-díjat vett át
• Dr. Haase Zsófia adjunktus (Germanisztikai Intézet) Petőfi S. János 

publikációs díjat vett át
• Dr. Barta János professor emeritus (Történelmi Intézet) Tankó Béla-

Emlékdíjat kapott
• Dr. Séllei Nóra egyetemi tanár (Angol-Amerikai Intézet) Országh Lász-

ló-díjat vett át
• Kavecsánszki Máté tudományos segédmunkatárs (MTA-DE Néprajzi 

Kutatócsoport) Akadémiai Ifjúsági díjat kapott
• Szőke Melinda tudományos munkatárs (MTA-DE Magyar Nyelv- és 

Névtörténeti Kutatócsoport) Akadémiai Ifjúsági díjat kapott
• Dr. Séllei Nóra egyetemi tanár (Angol-Amerikai Intézet) DAB Plakett 

díjban részesült
• Simonné Dr. Csoba Judit egyetemi tanár (Politikatudományi és Szocio-

lógiai Intézet) Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagságban 
részesült
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• Dr. Kertész András egyetemi tanár (Germanisztikai Intézet) Széchenyi-
díjjal tüntették ki

• Dr. Püski Levente egyetemi tanár (Történelmi Intézet) Akadémiai Díj-
ban részesült

• A Debreceni Egyetem első észt lektora Anu Kippasto magas rangú álla-
mi kitüntetést kapott, amit Tallinnban a Magyar Kulturális Intézetben 
Szalay-Bobrovniczky Vince finnországi magyar nagykövet adott át.

• OTDK eredmények
Had- és Rendészettudományi Szekció 
• Véber Zoltán (I. történelem MA) Hadtörténelem és rendészettörténet tago-

zat, II. helyezés, témavezető: dr. Bárány Attila 
Humán Tudományi Szekció 
• Bajnay Flóra (I. anglisztika MA) Angol nyelvű irodalom a századfordulótól 

tagozat, I. helyezés, témavezető: dr. Bényei Tamás; 
• Novák Zsófia (I. fordító és tolmács MA) Amerikai irodalom és kultúra ta-

gozat, I. helyezés, témavezető: dr. Bényei Tamás; 
• Szücs Gábor (II. történelem-informatika tanári MA) Legújabb kori magyar 

történelem 1945 előtt I. tagozat, I. helyezés, témavezető: dr. Barta Róbert;
• Bodnár Noémi (II. magyar nyelv és irodalom MA) Szociolingvisztika tago-

zat, II. helyezés, témavezető: Mosoni Krisztina; 
• Bodrogi Dóra (III. anglisztika BA) Angol nyelvű irodalom a századforduló-

tól tagozat, II. helyezés, témavezető: Ureczky Eszter; 
• Szolyka Hajnalka (I. magyar nyelv és irodalom MA) Klasszikus magyar iro-

dalom tagozat, II. helyezés, témavezető: dr. Bódi Katalin; 
• Bán Gergely Károly (III. történelem-földrajz OMA) Magyar gazdaság, tár-

sadalom és életmód tagozat, III. helyezés, témavezető: dr. Szilágyi Zsolt;
• Kiszely Zsófia (I. magyar nyelv ás irodalom MA) A 20. század első felének 

magyar irodalma tagozat, III. helyezés, témavezető dr. Takács Miklós; 
• Krek Norbert (I. magyar nyelv ás irodalom MA) Színháztudomány tagozat, 

III. helyezés, témavezető: dr. Takács Miklós; 
• Szenes Marianna (II. anglisztika MA) Angol nyelvű irodalom a századfor-

dulótól tagozat, III. helyezés, témavezető: dr. Gula Marianna, dr. Séllei 
Nóra; 
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• Ternován Barbara (III. angol-magyar OMA) Fonológia, nyelvtörténet és 
finnugrisztika tagozat, III. helyezés, témavezető: dr. Tóth Valéria; 

• Vigh Levente (II. magyar nyelv és irodalom MA) Kortárs magyar irodalom 
tagozat, III. helyezés, témavezető: Balajthy Ágnes; 

• Virovec Viktória (III. angol-matematika OMA) Általános és magyar nyel-
vészet tagozat, III. helyezés, témavezető: dr. Rákosi György; 

• Különdíj: Kurdi Krisztina (II. német nyelv, irodalom és kultúra MA) – For-
dítástudomány – Témavezető: dr. Csatár Péter.

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 
• Kocsis Zsófia (II. neveléstudomány MA) Nevelésszociológia tagozat, I. he-

lyezés, témavezető: dr. Pusztai Gabriella; 
• Gerhát Réka (II. pszichológia MA) Alkalmazott pszichológia I. tagozat, I. 

helyezés, témavezető: dr. Balázs Katalin; 
• Mászlai Olga (II. andragógia MA) Kultúra és közösség tagozat, II. helyezés, 

témavezető: dr. Juhász Erika; 
• Greskó Martina (III. pszichológia BA) Szociálpszichológia tagozat, III. he-

lyezés, témavezető: dr. Kovács Judit; 
• Molnár Adrienn (III. pszichológia BA) Pedagógiai pszichológia, III. helye-

zés, témavezető: dr. Péter-Szarka Szilvia;
• Különdíjak:
• Bata Erzsébet (III. pszichológia BA) – Témavezető: dr. Péter-Szarka Szilvia;
• Gerhát Réka (II. pszichológia MA) – Témavezető: dr. Balázs Katalin.
Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 
• Vas János (IV. történelem-angol OMA) Játékok a tanulásban tagozat, II. 

helyezés, témavezető: Bradács Gábor 
Társadalomtudományi Szekció 
• Virág Ádám (II. szociológia MA) Szociális munka, szociálpolitika II. tago-

zat, I. helyezés, témavezető: dr. Csoba Judit; 
• Bodnárné Harmati Katalin (II. szociálpolitika MA) Szociális munka, szoci-

álpolitika II. tagozat, III. helyezés, témavezető: dr. Csoba Judit; 
• Csepregi Dávid (III. politológia BA) Politikatudomány 3. tagozat, III. he-

lyezés, témavezető: dr. Balogh László; 
• Gégény János (II. szociológia MA) Szociológia 4. tagozat, III. helyezés, té-

mavezető: dr. Murányi István; 
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• Loncsák Noémi (I. szociológia MA) Szociológia 2. tagozat, III. helyezés, 
témavezető: dr. Czibere Ibolya; 

• Különdíjak:
• Bene Viktória (II. szociálpolitika MA) Média- és kommunikációtudomány 

3., témavezető: dr. Czibere Ibolya, dr. Szekeres Melinda;
• Krajcsovics Zoltán (III. politológia BA) Nemzetközi tanulmányok 3.,  té-

mavezető: dr. Balogh László;
• Lengyel Emese (II. kommunikáció- és médiatudomány BA) Média- és 

kommunikációtudomány 3., témavezető: dr. Keszeg Anna.

• Partiumi Tudományos Diákköri konferencia (PTDK) eredményei:
• Nyelv és kultúra tagozatban Vas János (osztatlan tanári mesterszak, 4. 

év) 1. hely
• Angol nyelv és irodalom tagozatban Farkas Diána (osztatlan tanári mes-

terszak, 3. év) 3. hely
• Neveléstudomány tagozatban Virág Ádám (szociológia MA, 2. év) 3. 

hely
• Társadalomtudományok MA tagozatban Nagy Luca Zsuzsa (pszicholó-

gia MA. 1. év) 1. hely

Színjátszó sikerek
Az “IEAS Theatre and Drama” együttes tagjai Lakó Zsigmond – az Angol –
Amerikai Intézet óraadója – rendezésében két produkcióval, George F. Wal-
ker Criminals in Love és Carlos Morton Brown Buffalo című darabjaival sze-
repeltek a 9. Országos Angol Nyelvű Dráma Fesztiválon Veszprémben, 2017. 
április 28-30-án. A háromnapos seregszemlén tizenhárom előadást mutattak 
be az ország különböző szegletéből érkezett diák színjátszók (pl. Szombathely, 
Csopak, Szeged, Budapest ELTE).
A nyilvános szakmai értékeléseken az IEAS két előadásáról csak az elismerés 
és a dicséret hangján szólt a négy színházi szakértő (két színházi rendező, egy 
színházelméleti kutató és egy drámapedagógus). Egyöntetűen lenyűgözőnek 
ítélték az előadásokat; kiemelték a nagyszerű színészi alakításokat, az előadások 
tökéletes ritmusát és dinamikáját, a magas szintű nyelvtudást és érthető köz-
lést. Nagyra értékelték a mély gondolatiságú darabok kiválasztását.
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A megérdemelt szakmai siker részesei: Berecz Dorina, Bukonevszki Tamás, 
Kovács Tímea, Mihály Alexandra és Paku Yvette BA Anglisztika, Tuza Máté 
Amerikanisztika MA és Varga Péter pszichológia szakos hallgatók.
A debreceni angol nyelvű színjátszás magas színvonalát tovább erősítette az 
ugyancsak Lakó Zsigmond rendezésében színre vitt Harold Pinter The Dumb 
Waiter című produkció az ADYák Stage közreműködésében. Az Ady Endre 
Középiskola volt diákjai, Barta Viola, Kovács Alíz és Szakmáry Zsófia által 
bemutatott előadás méltatásában a szakértők hangsúlyozták az eredeti és me-
rész színpadra viteli koncepciót és kiemelkedőnek ítélték a színészi teljesít-
ményeket.

A kar szervezete, szakok, képzések
A kart intézetek és azokat nem önálló tanszékek alkotják, az intézetek mellett 
önálló tanszékek is vannak. Az intézetek és azok tanszékeinek a felépítése a 
következő: 
• Angol-Amerikai Intézet, ezen belül Brit Kultúra nem önálló Tanszék, Angol 

Nyelvészeti nem önálló Tanszék, Észak-Amerikai nem önálló Tanszék; 
• Filozófia Intézet, ezen belül Esztétika és Etika nem önálló Tanszék, Filozófia 

nem önálló Tanszék;
• Germanisztikai Intézet, ezen belül Német Nyelvű Irodalmak nem önálló 

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; 
• Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, ezen belül Művelődéstudományi és 

Humán Tanulmányok Tanszék, Neveléstudományi Tanszék;
• Politikatudományi és Szociológiai Intézet, ezen belül Politikatudományi Tan-

szék, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék; 
• Pszichológiai Intézet, ezen belül Általános Pszichológiai nem önálló Tanszék, 

Klinikai és Személyiség-pszichológiai nem önálló Tanszék, Pedagógiai Pszi-
chológiai nem önálló Tanszék, Szociál- és Munkapszichológiai nem önálló 
Tanszék;

• Szlavisztikai Intézet,
• Történelmi Intézet, ezen belül Egyetemes Történeti nem önálló Tanszék, 
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Klasszika-filológiai és Ókortörténeti nem önálló Tanszék, Középkori, Kora-
újkori Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék, Modern-
kori Magyar Történeti nem önálló Tanszék. 

• Az Önálló Tanszékek a következők: 
• Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék;
• Francia Tanszék;
• Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; 
• Néderlandisztika Tanszék; 
• Néprajzi Tanszék; 
• Olasz Tanszék. 

Az intézetek és tanszékek mellett működik az Idegen Nyelvi és Továbbképzési 
Központ.

Oktatás
A hallgatói létszám 2016 októberében 2855 fő volt a Bölcsészettudományi 
Karon. Nappali tagozaton 2397 fő tanult, ebből alapképzésben (BA) 1443 fő, 
mesterképzésben 470 fő (ebből tanári mesterképzésben 75 fő), osztatlan tanár-
képzésben 370 fő, felsőoktatási szakképzésben 104 fő, szakirányú továbbkép-
zésben 10 fő.
Levelező tagozaton 458 fő tanult, ebből alapképzésben (BA) 143 fő, mester-
képzésben (MA) 108 fő (ebből tanári mesterképzésben 64 fő), szakirányú to-
vábbképzésben 188 fő.

Alapképzés (BA)
Az alapképzés nappali és levelező tagozatára felvettek szakonkénti létszáma a múlt 
évben (2016):
ANÁ = alapképzés, nappali, állami finanszírozású
ANK = alapképzés, nappali, költségtérítéses
ALK = alapképzés, levelező, költségtérítéses
PONTHATÁR = első oszlop: ANÁ; második oszlop: ANK

NAPPALI TAGOZAT ANÁ ANK PONTHATÁR ÖSSZ

andragógia 2 4 450 298 6

anglisztika 84 3 356 n.i. 87
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germanisztika/néderlandisztika 31 0 281 n.i. 31

germanisztika/német 33 0 283 n.i. 33

kommunikáció és médiatud. 1 23 482 282 24

magyar 12 1 321 444 13

néprajz 6 2 312 312 8

pedagógia 15 1 289 n.i. 16

politológia 35 3 320 n.i. 38

pszichológia 51 28 435 409 79

romanisztika/francia 11 2 298 298 13

romanisztika/olasz 12 1 286 286 13

szabad bölcsészet 13 2 335 n.i. 15

szlavisztika/orosz 15 1 293 293 16

szociális munka 24 3 284 284 27

szociológia 37 2 328 346 39

történelem 23 1 326 407 24

összesen 405 77 482

LEVELEZŐ TAGOZAT PONTHATÁR ALK

anglisztika 298 13

kommunikáció és médiatud. 290 12

pszichológia 402 52

összesen 77



113

Bölcsészettudományi Kar 

Mesterképzés
Diszciplináris mesterképzés (DMA)
2016-ban a 20 akkreditált szakunk közül 17 mesterszakon indult meg a képzés.

A mesterképzésre felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben (2016):
DISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉS (DMA)
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 14 0 80 - 14

andragógia 4 1 86 - 5

anglisztika 17 2 84 82 19

digitális bölcsészet 2 7 86 n.i. 9

esztétika 4 0 83 4

filozófia 5 0 84 5

finnugrisztika 3 0 84 3

fordító és tolmács 24 1 69 68 25

kommunikáció és médiatud. 8 0 78 8

magyar nyelv és irodalom 8 0 82 8

neveléstudomány 5 0 80 5

német nyelv, irodalom, kultúra 0 0 n.i. 0

néprajz 8 2 76 88 10

pszichológia 29 1 84 83 30

szlavisztika 1 0 92 1

szociálpolitika 5 1 86 90 6
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szociológia 1 0 95 n.i. 1

történelem 15 0 69 n.i. 15

összesen 153 15 168

LEVELEZŐ TAGOZAT PONTHATÁR MLK

pszichológia 77 28

összesen 28

Tanári mesterképzés és osztatlan tanárképzés 
A 2016/2017-es tanévben még a kétciklusú tanári mesterképzésben is indí-
tottunk szakpárokat nappali tagozaton, ebben a képzési formában utoljára, 
2017-től nem indítunk új évfolyamokat osztott nappali tagozaton. A osztat-
lan tanárképzésben 11 tudományterületen biztosítja karunk a tanári képesítés 
megszerzését.

A tanári mesterképzésre felvettek szakonkénti létszáma a múlt évben (2016):
NAPPALI TAGOZAT 1. szak PONTHATÁR 2. szak

angoltanár 2 70 1

franciatanár 0 90 1

hon- és népismeret 0 59 3

latintanár 0 65 2

magyartanár 5 56 3

némettanár 1 68 1

orosztanár 0 n.i. 0

pedagógiatanár 0 56 3

történelemtanár 13 65 5

összesen 21 19
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(2 félév) MLÁ MLK PONTHATÁR ÖSSZ

angoltanár 11 3 59 70 14

franciatanár 1 1 64 64 2

hon- és népismeret 0 1 n.i. 94 1

magyartanár 1 3 73 75 4

némettanár 3 4 71 73 7

orosztanár 2 0 55 73 2

pedagógiatanár 3 0 80 n.i. 3

történelemtanár 0 1 n.i. 78 1

összesen 21 13 34

LEVELEZŐ TAGOZAT
(3 félév) MLÁ MLK PONTHATÁR ÖSSZ

angoltanár 2 0 72 n.i. 2

franciatanár 0 0 n.i. n.i. 0

hon- és népismeret 1 0 94 n.i. 1

magyartanár 0 0 n.i. n.i. 0

némettanár 1 0 50 n.i. 1

orosztanár 0 0 n.i. n.i. 0

pedagógiatanár 8 2 77 77 10

történelemtanár 1 2 90 78 3

összesen 13 4 17

Bölcsészettudományi Kar 
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Osztatlan tanárképzés
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) 3 0 332 n.i. 3

angol nyelv és kultúra tanára; 
erkölcstan- és etikatanár 2 1 359 300 3

angol nyelv és kultúra tanára; fizika 
(természettudományos gyakorlatok) 0 0 n.i. n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára; 
földrajztanár 1 0 398 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; 
francia nyelv és kultúra tanára 4 0 344 n.i. 4

angol nyelv és kultúra tanára; 
holland nyelv és kultúra tanára 1 0 390 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; hon- 
és népismerettanár 0 0 n.i. n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára; 
informatikatanár 5 0 318 n.i. 5

angol nyelv és kultúra tanára; 
kémiatanár 0 0 n.i. n.i. 0

angol nyelv és kultúra tanára; 
könyvtárostanár 1 0 358 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; 
közösségi művelődés tanár 3 0 321 n.i. 3

angol nyelv és kultúra tanára; latin 
nyelv és kultúra tanára 0 0 n.i. n.i. 0
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angol nyelv és kultúra tanára; 
magyartanár 14 0 315 n.i. 14

angol nyelv és kultúra tanára; 
matematikatanár 8 0 305 n.i. 8

angol nyelv és kultúra tanára; 
német nyelv és kultúra tanára 5 0 363 n.i. 5

angol nyelv és kultúra tanára; orosz 
nyelv és kultúra tanára 1 0 341 n.i. 1

angol nyelv és kultúra tanára; 
történelemtanár és állampolgársági 

ismeretek tanára
18 0 307 n.i. 18

magyartanár; erkölcstan- és 
etikatanár 6 0 340 n.i. 6

magyartanár; francia nyelv és 
kultúra tanára 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; holland nyelv és 
kultúra tanára 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; hon- és 
népismerettanár 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; könyvtárostanár 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; közösségi művelődés 
tanár 1 0 384 n.i. 1

magyartanár; latin nyelv és kultúra 
tanára 0 0 n.i. n.i. 0

magyartanár; matematikatanár 1 0 356 n.i. 1

magyartanár; német nyelv és 
kultúra tanára 3 0 361 n.i. 3

magyartanár; orosz nyelv és kultúra 
tanára 1 0 398 n.i. 1

magyartanár; történelemtanár és 
állampolgársági ismeretek tanára 24 0 347 n.i. 24
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német nyelv és kultúra tanára; 
erkölcstan- és etikatanár 0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
francia nyelv és kultúra tanára 0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
holland nyelv és kultúra tanára 1 0 426 n.i. 1

német nyelv és kultúra tanára; hon- 
és népismerettanár 0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; 
könyvtárostanár 1 0 392 n.i. 1

német nyelv és kultúra tanára; 
közösségi művelődés tanár 0 1 n.i. 298 1

német nyelv és kultúra tanára; latin 
nyelv és kultúra tanára 0 0 n.i. n.i. 0

német nyelv és kultúra tanára; orosz 
nyelv és kultúra tanára 3 0 355 n.i. 3

német nyelv és kultúra tanára; 
történelemtanár és állampolgársági 

ismeretek tanára
7 0 328 n.i. 7

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; erkölcstan- és 

etikatanár
10 0 339 n.i. 10

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára
0 0 n.i. n.i. 0

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára
0 0 n.i. n.i. 0

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; hon- és 

népismerettanár
8 0 338 n.i. 8
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történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; könyvtárostanár 0 0 n.i. n.i. 0

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; közösségi 

művelődés tanár
2 0 368 n.i. 2

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; latin nyelv és 

kultúra tanára
1 0 340 n.i. 1

történelemtanár és állampolgársági 
ismeretek tanára; orosz nyelv és 

kultúra tanára
2 0 332 n.i. 2

Szakirányú továbbképzés
Szakirányú továbbképzésben 113-an végeztek 2017-ben.
Pedagógus szakvizsgát tettek 86-an. Angol-magyar bölcsészettudományi szak-
fordító 12 fő, Mentálhigiéné szakon 15 fő végzett.

Szakirányú továbbképzés (SzTK)
• Angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító
• Angol-magyar társadalomtudományi szakfordító
• Családi életre nevelés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
• Fejlesztéspolitikai szakreferens
• Felnőttoktatói szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
• Gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens
• Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
• Humánfejlesztő szakirányú továbbképzés
• Közép-európai szakreferens német nyelven
• Közösségi művelődés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
• Kulturális és európai uniós szakfordító
• Mentálhigiéné
• Német-magyar bölcsészettudományi szakfordító
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Felsőoktatási Szakképzés (FOSZK)
Felsőoktatási szakképzésre felvettek létszáma a múlt évben (2016):

 NAPPALI TAGOZAT PONTH. ÖSSZ

Kommunikáció és média (Kommunikátor) 248 22

Kommunikáció és média (Moderátor) 240 20

Szociális és ifjúsági munka (Ifjúság segítő) 244 14

Szociális és ifjúsági munka
(Szociális munka) n.i. 0

LEVELEZŐ TAGOZAT

Kommunikáció és média (Kommunikátor) 272 18

A képzés oklevéllel zárul (level 5-ös szintű), de diplomát nem ad. A Bölcsészet-
tudományi Karon ezek a képzések 2017 szeptemberétől megszűnnek. 2017-
ben 27 fő vehetett át oklevelet kommunikáció és média (ebből 4 fő levelező), 
12 fő szociális és ifjúsági munka szakon. 

Doktori képzés
A tudományterületen működő doktori iskolák képzéseiben összesen nyolc tu-
dományban (irodalomtudományok, nyelvtudományok, filozófia, pszichológia, 
szociológia, neveléstudományok, történelem, néprajz) szerezhető PhD fokozat. 
A 2017/2018-as tanévre előirányzott államilag támogatott felvételi keretszám 
28 fő, az előző évhez képest nem változik. A bölcsészettudományi doktori kép-
zésekben a 2016/2017-es tanévben összesen 206 hallgató vett részt.

    Megnevezés
ÖsztÖndíjas 

képzés

ÖnkÖltséges 
képzés

NYELVTUDOMÁNYOK DI   

Modern nyelvészet 1 3

Általános és alkalmazott nyelvészet 8 0

Magyar és finnugor nyelvészet 6 0
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IRODALOMTUDOMÁNYOK DI

Magyar és összehas. irodalom 19 3

Angol-amerikai irodalom 10 1

HUMÁN TUDOMÁNYOK DI

Filozófia 7 3

Neveléstudomány 10 25

Pszichológia 2 6

Szociológia 11 14

TÖRTÉNELMI ÉS NÉPRAJZI DI

Történelem 39 7

Néprajz 15 16

ÖSSZESEN 128 78

A bölcsészettudományokból a 2016/2017-es tanévben összesen 19 fő szerzett 
doktori fokozatot, doktori iskolánként az alábbi megosztásban:
• Nyelvtudományok: 2
• Irodalomtudományok: 3
• Humán tudományok: 10
• Történelmi és Néprajzi tudományok: 4

Habilitációk
• Dr. Puskás István (Olasz Tanszék)
• Dr. Pabis Eszter (Germanisztikai Intézet)
• Dr. Engler Ágnes (Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet)

Tudományos rendezvények
• 2016. augusztus 2.: Akikről a kövek beszélnek c. kiállítás, közreműködött a 

DE-BTK Germanisztikai Intézet
• 2016. szeptember 2-3.: IEAS Homecoming Month: English and American 

Studies Then and Now c. konferencia, amelyet az Angol-Amerikai Intézet, 
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valamint a magyarországi amerikanisztika és a magyarországi Fulbright Bi-
zottság 25 éves fennállásának alkalmából rendeztek.

• 2016. szeptember 7.: Az MTA PTB Nevelésszociológiai Bizottsága és a DE 
Neveléstudományi Doktori Programja szervezésében került sor a „Hazai 
nevelésszociológiai kutatások a nemzetközi konferenciákon” című rendez-
vényre, melyen a 2016 tavaszi és nyári (ECER, CEHEC, ISORECEA, 
SSCC és EduLearn) konferenciáinak tapasztalatait osztották meg.

• 2016. október 4.: Krasznahorkai László életműve délszláv kontextusban (A 
„megkésett” recepció néhány tanulsága). Előadó: Marko Čudić (Belgrádi 
Egyetem Hungarológiai Tanszéke).

• 2016. október 6-7.: The Image of States, Nations and Religions 
in Medieval and Early Modern Central and East Central Euro-
pe – Das Bild der Staaten, Nationen und Religionen in Mittel- 
und Ostmitteleuropa in Mittelalter und der frühen Neuzeit  
elnevezésű nemzetközi konferenciát az MTA-DE Lendület „Magyarország 
a középkori Európában” kutatócsoport szervezte.

• 2016. október 9.: BTK Díszoklevél-átadó ünnepség.
• 2016. október 25.: Deirdre Madden, ír írónő felolvasása az EFACIS (=Ír Ta-

nulmányi Központok Európai Szövetsége) kulturális körút (Irish Itinerary) 
keretében Painting with Words: Fiction from Ireland c. műből.

• 2016. október 27-28.: Tanúsítás konferencia a Filozófiai Intézet szervezé-
sében.

• 2016. október 27-28.: I. Iskolapszichológus vándorgyűlés - 30 éves a ma-
gyar iskolapszichológia. Az MPT Óvoda és iskolapszichológia szekciója, 
ELTE Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis, MTA DAB Pszi-
chológiai munkabizottsága és a Pszichológiai Intézet közös szervezésében.

• 2016. november 8.: A Magyar Tudomány Ünnepe keretében professzori 
bemutatkozó előadások (A BTK új professzorai: Dr. Püski Levente, Dr. 
Tóth Valéria, Simonné Dr. Csoba Judit).

• 2016. november 24.: A multimodális kommunikáció rejtett dimenziói c. 
workshop az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében.

• 2016. november 24.: Egyház- és művelődéstörténet a kora újkortól a 19. 
századig – Szakkönyvek bemutatója (Magyar Irodalom- és Kultúratudomá-
nyi Intézet).
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• 2016. december 9.: A Speculum Historiae Debreceniense sorozat 24. és 
25. kötetének bemutatója; Papp Imre: Agrár- és társadalomtörténeti tanul-
mányok a 18. századi Franciaországról; Menekültek, migránsok, új hazát 
keresők. Szerk.: Papp Klára és Kerepeszki Róbert. (Történelmi Intézet).

• 2016. december 15.: Szakkönyvek bemutatója a Magyar Irodalom- és Kul-
túratudományi Intézetben; Dobos István: Az olvasás esemény és Az áldozat 
reprezentációi. Szerk.: Balogh László Levente és Valastyán Tamás.

• 2016. december 19.: Karácsonyi ajándékkészítés a Néprajzi Tanszékkel.
• 2017. február 10.: Debate középiskolás vitaverseny, döntő (Angol-Ameri-

kai Intézet).
• 2017. február 24-25.: 2017 Debrecen Workshop on Pronouns címmel 

szervezett műhelykonferenciát az Angol-Amerikai Intézet. A műhelykonfe-
rencia programján a világ nyelveinek névmási rendszereivel foglalkozó elő-
adások szerepeltek, az előadók pedig neves európai és amerikai nyelvészeti 
kutatóközpontokból érkeztek.

• 2017. február 27.: MTA-DE Idegen Nyelvi Kutatócsoport és a Magyar 
Pszichológiai Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata - Digitális Tanulás és 
Tanítás workshopja.

• 2017. február 28.: Tanuló régiók Magyarországon (LeaRn) műhelymun-
ka - Társadalmi tér és közösség tanulás (Nevelés- és Művelődéstudományi 
Intézet).

• 2017. március 1.: „1956” vándorkiállítás.
• 2017. március 3.: Symposium in Honour of Canada’s 150th Anniversary of 

Confederation (Angol-Amerikai Intézet).
• 2017. március 9-10.: Bonaviri nemzetközi konferencia az Olasz Tanszék 

szervezésében.
• 2017. március 22.: Fiatal Irodalmárok Fóruma.
• 2017. április 3-21.: Német képregény-kiállítás.
• 2017. április 3-4.: Húsvéti Ajándékkészítés a Néprajzi Tanszékkel.
• 2017. április 4.: Mezővárosok és közösség tanulás műhelymunka, Mezővá-

ros új szerepben című könyv bemutatója (Nevelés- és Művelődéstudományi 
Intézet).

• 2017. április 27-28.: „Nem mind Arany, ami fénylik” - Arany János és kora 
c. tudományos konferencia a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi In-
tézet szervezésében.
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• 2017. május 3.: Nők a felsőoktatásban c. kerekasztal-beszélgetés. Emanci-
páció régen és ma c. kiállítás (társrendezvény).

• 2017. május 11.: Európa és Magyarország Szent László korában című kon-
ferencia, melynek társrendezvénye a Szent László élete, kultusza és szellemi 
öröksége című kiállítás. MTE-DE Lendület „Magyarország a középkori 
Európában” kutatócsoport rendezvénye.

• 2017. május 11.: A portugál nyelv napja.
• 2017. május 12-13.: Gendering the Urban Imaginary: Fantasy, Affect, 

Transgression („Elképzelt városok és a társadalmi nem”), az Angol-Ame-
rikai Intézet Gender, Transzlokalitás és a Város Kutatócsoportjának éves 
nemzetközi konferenciája.

• 2017. május 18-20.: A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarorszá-
gon. Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században c. tudomá-
nyos konferencia a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet szerve-
zésében.

• 2017. június 1-2.: Miraculum c. tudományos konferencia a Klasszika-filo-
lógiai és Ókortörténeti Tanszék szervezésében

• 2017. június 8-10.: Zola, Mirbeau et le naturalisme c. nemzetközi tudo-
mányos konferencia a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és a 
Francia Tanszék közös szervezésében.

Ösztöndíjak
• A Debreceni Egyetem 32 hallgatója, köztük a Bölcsészettudományi Kar 

17 hallgatója részesült Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban a 2016/2017-es 
tanévben. A támogatást idén is osztatlan tanárképzésben tanulóknak ítélte 
oda a szaktárca. A BTK-s ösztöndíjas hallgatók névsora:
• Szilágyi Réka,
• Posta Andrea,
• Hideg Bence,
• Berényi Csaba,
• Vizkeleti Dorina,
• Eipl Dániel Miklós,
• Papp Bernadett,
• Debreceni Péter,
• Székely Bence,
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• Guszti Eszter,
• Guba Attila,
• Zsigri Amanda,
• Talián Zalán,
• Kiss Izabella,
• Laskai Tamás,
• Kovács ImolaLilla,
• Nagy Boglárka Sára 

• Bolyai-ösztöndíjban részesült a Bölcsészettudományi Karról Pántya József, 
a Pszichológiai Intézet tanársegéde.

Pályázati tevékenység
Az utóbbi években a hazai pályázati forrásokhoz való hozzáférési lehetőség a 
BTK számára meglehetősen korlátozott volt. Ez a helyzet 2016-ban megválto-
zott. Az egyetem egységei által alkotott konzorcium keretében pályázott EFOP 
programok a BTK számára is elérhetővé váltak. Az „Intelligens szakosodást 
szolgáló intézményi fejlesztések” EFOP 3.6.1.-16. számú program a társadal-
mi innováció témakörében, az EFOP 3.4.3.-16 program keretében benyújtott 
program pedig a felsőoktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása ér-
dekében valósít meg a következő években kutatási és fejlesztési programokat. 
Az EFOP 4.2.1 program keretében elnyert támogatás a BTK-n elsődlegesen 
az oktatás minőségét szolgáló infrastruktúra fejlesztését szolgálja. Az EFOP 
3.6.3-VEKOP-16 számú projekt más felsőoktatási intézményekkel közösen 
valósul meg. Ebben a Bölcsészettudományi Kar a felsőoktatási tudományos 
műhelyek és programok támogatására használhat fel egy közel 80 milliós tá-
mogatási összeget a következő 4 évben. 2016-ban meghirdetett és sikeresen 
pályázott EFOP projektek a következő években több mint 500 milliós fejlesz-
tési forrással járulnak hozzá a BTK szakmai és oktatói tevékenységének moder-
nizálásához. 
Az Európai Unió által közvetlenül támogatott pályázati programok közül a 
legjelentősebbek a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék munkatársai által 
megvalósított FP7-es keretprogramban szervezett MYWEB (Measuring Youth 
Well-Being) program, valamint a Horizont 2020 program keretében szervezett 
INNOSI (Innovative Social Investment: Strengthening communities in Euro-
pe) és ACCOMPLISSH (ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor 
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Platform for Impact from Social Sciences and Humanities) programok voltak.
Az Európai Unió által finanszírozott programok mellett a kutatóműhelyek egy-
re nagyobb figyelmet fordítanak a hazai kutatási pályázatokra is. A kar oktatói 
nagy számban vesznek részt pl. az NKFI (korábban OTKA) által támogatott 
12 kutatási projektben is. Kiemelt jelentőségű a 2014. évben sikerrel pályázott, 
s jelenleg is futó, Bárány Attila, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intéze-
tének professzora által irányított MTA Lendület projekt. 

Gazdálkodási tevékenység
A Bölcsészettudományi Kar gazdálkodása a 2016. évben kiegyensúlyozottnak 
mondható. A 2015. évet követően 2016-ban is sikerült biztosítani a költségve-
tésben az egységek működését támogató dologi költséget és mindezek mellett 
fejlesztésre is maradt némi forrás. A legszükségesebb technikai eszközök pótlása 
mellett lehetőség nyílt a kari tanácsterem felújítására és néhány irodahelyiség 
technikai eszközeinek korszerűsítésére is. 
A 2016. évi költségvetés biztosította továbbá, hogy az előző évhez hasonló-
an további előléptetések valósuljanak meg a kar egységeiben. A professzori, 
docensi, adjunktusi előléptetésekkel nem csupán a kiválóan teljesítő kollégák 
szakmai elismerésére kerülhetett sor, előléptetésük által 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. Dezső László, az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egykori 

tanszékvezetője 2016. augusztus 16-án elhunyt.
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A kar vezetői
Dékán
• Dr. Semsei Imre tudományos tanácsadó
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 2015 végén akkreditálta az Egészségügyi Tanár mesterképzést, mely 
2016-ban a legsikeresebb volt a tanárképzési szakok közül, a képzésen 100 
hallgató kezdte meg a tanulmányait. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2017-ben támogatta a Szülőföld program 
keretében kidolgozott kihelyezett ápoló BSc képzés szakindítási anyagát. A 
képzésre Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kerül 
majd sor.
Az Oktatási Hivatal 2017-ben regisztrálta a kar által kidolgozott Életvezetés-
koordinátor szakirányú továbbképzést, amely az idősekkel foglalkozó 
kormányzati és civil szervezetekben tevékenykedő szakemberek és az érdeklődő 
idős emberek számára nyújt hasznos ismereteket.
A munkaerőpiaci igényekre reagálva a kar kidolgozta egy új tanárszak - a 
Szociális Ismeretek Tanára mesterképzés - létesítési és indításai anyagait, 
amelyre a minisztériumi támogatást 2017-ben megkaptuk.  
Újabb sikeres tanévet zárt a kar Gerontológia Tanszéke által alapított 
Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája, amely Nyíregyházán már 
a harmadik tanévét zárta idén, ugyanakkor második tanévét indíthatta 
Szolnokon és Kisújszálláson is. Az akadémia munkáját mindkét helyszínen 
az önkormányzatok segítik, az előadásokat igen nagy érdeklődés kísérte, ami 
kiváló alapot biztosít a következő tanév indításához is.

Egészségügyi Kar



128

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

Tudományos kutatás, kiadványok, fejlesztés, humán politika
• Az Egészségügyi Kar tudományos aktivitásában is fontos tanév volt a 

2016/2017-es tanév. A tudományos fokozattal rendelkezők oktatók száma 
7 fővel nőtt, külön öröm, hogy közülük 4-en „saját nevelésként” védték 
meg disszertációjukat a tanévben, ezzel az oktatók több mint kétharmada 
(67,44 %) minősített a karon. 

• A tudományos munka másik fontos mérőszáma a megjelent publikációk 
mennyisége. Ezen a téren is történt előrelépés, ugyanis 2016-ban a magyar 
nyelvű publikációk száma 102, az idegen nyelvű közleményeké 23, míg 
2017-ben a magyar nyelvű publikációk száma 18, az idegen nyelvű közle-
ményeké 14 volt. 

• Eredményes volt a tanév a kiadványok megjelentetése szempontjából 
is, hiszen tíznél is több kötet jelent meg karunkhoz kötődően, valamint 
több sajtónyilvános kötetbemutatóra is sor került. A kar által működtetett 
mindhárom folyóirat (Magyar Gerontológia, Párbeszéd, Acta Medicinae et 
Sociologica) ebben a tanévben is rendszeresen megjelent. Kora tavasszal a 
MTA IX. Társadalomtudományok Osztálya felvette a hivatalos folyóiratlis-
tájára az Acta Medicinae et Sociologica c. kari folyóiratot. 

•  A kutatómunka feltételeinek javítása érdekében jelentős laborfejlesztések 
kezdődtek a karon. A Molekuláris Gerontológiai Laboratórium felszerelése 
folyamatban van, jelenleg nagyértékű műszerek és berendezések beszerzése 
zajlik. A Multifunkcionális Pszichológiai Obszervációs és Kísérleti labora-
tórium kialakítása elkezdődött, a felszereléssel kapcsolatos közbeszerzési el-
járás folyamatban van. Mindkét projekt kapcsán pályázatokat nyújtott be 
a kar. 

• A hallgatói tehetséggondozás és tudományos munka szervezeti híreihez tar-
tozik, hogy ebben a tanévben vette át a kari TDT elnöki tisztségét a korábbi 
titkár, Jávorné Dr. Erdei Renáta adjunktus, a testület új titkára Balogh Er-
zsébet tanársegéd lett. 

• A Verzár Frigyes szakkollégium oktatói igazgatója Dr. Huszti Éva főiskolai 
docens, az oktatói titkár pedig Dr. Mohácsi Bernadett tanársegéd lett és a 
hallgatói tisztújítás során Donilash Ilona lett a szakkollégiumi elnök. 
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Konferenciák és jubileumi rendezvény
• A kari tudományos rendezvények sorából kiemelkednek a hagyományos 

rendezvényeink: a Nyíregyházi Gerontológiai Napok, a 2016-ban már 
tizedik alkalommal megrendezett Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia 
és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott Kari Tudományos Ülés. 

• A hallgatói tudományos aktivitás eseményei közül szintén a hagyományos 
rendezvényeinket kell kiemelni. Ebben a tanévben is csatlakoztunk progra-
mokkal a Kutatók Éjszakája egyetemi rendezvényeihez. 

• Az ápoló szakos hallgatóink által szervezett Kikelet ápolói konferenciára is 
sor került tavasszal. 

Elismerések, sikerek
• Az akadémiával kapcsolatos kari tudományos szervezeti hír: májustól a 

MTA DAB Területi Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakbizott-
ság elnöke Dr. Semsei Imre dékán, a testület titkára pedig Dr. Kiss János 
főiskolai tanár, tudományos dékánhelyettes lett.

• A kari TDK konferencia érdekessége, hogy idén az ország minden részéből 
a védőnő képzőhelyek képviselői is külön szekcióban vettel részt. 

• Hallgatóink más intézmények konferenciáin is részt vettek és közülük 
Kupeczik Éva II. éves mentőtiszt szakos hallgató pályamunkája (témaveze-
tő: Dr. Hüse Lajos főiskolai docens) különdíjat nyert a kolozsvári ETDK-n. 

• Az Intertalent nemzetközi konferencián Szabó Dóra II. éves SOWOSEC 
mesterszakos hallgató (témavezető: Dr. Huszti Éva főiskolai docens) vett 
részt. 

• Eredményei alapján az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016 ösztöndíját 
nyerte el Kiss Edina IV. éves ápoló szakos hallgató. 



130

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

Fogorvostudományi Kar

A kar vezetői
Dékán
• Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár 
Dékánhelyettes
• Oktatási dékánhelyettes: Dr. Tornai István egyetemi docens
• Általános dékánhelyettes: Dr. Redl Pál egyetemi docens

Oktatás
A 2016/2017. tanév hallgatói létszámai:

Évfolyam Magyar Program Angol Program

I. 71 102

II. 80 85

III. 49 59

Iv. 63 60

v. 39 53

Összesen
302 359

661

A Fogorvostudományi Karon a 2016/2017-es tanévben 71 fő magyar, vala-
mint 102 TOK-os elsőéves hallgató került felvételre.  A karra jelentkező angol 
programos hallgatók száma évről- évre növekvő tendenciát mutat.

A 2017. június 23-i diplomaosztó alkalmával 30 magyar és 38 külföldi állam-
polgárságú hallgatónk kapta meg diplomáját. Heiner Marica, Szakács Dóra 
Fanni és Dagbjört Vésteindóttir V. éves hallgatók summa cum laude minősí-
téssel fejezték be tanulmányaikat.
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A végzős hallgatók által készített TDK pályamunkák

Cím Hallgató neve Témavezető

A szubgiongivális baktériumflóra vizsgála-
ta krónikus parodontitisben Pletka Fanni Dr. Varga István

Csontpótló anyagok in vivo vizsgálata 
patkány calvaria modellen Szakács Dóra Dr. Boda Róbert

A 2-es típusú diabetes mellitus következ-
tében kialakuló orális-, és parodontolális 

elváltozások vizsgálata
Török Kitti Dr. Varga István

A vér vastartalmának szerepe a gyökérke-
zelt fogú betegek fogainak elszíneződésé-

ben
Kalas Nándor Dr. Hegedűs 

Csaba

Candida fajok előfordulási gyakoriságának 
meghatározása a szájüregben diabeteses 

betegeknél
Zeinali Ehsan Dr. Varga István

Tonque disorders of hepatological patiens: 
Geographic tonque

Fahami
Sebastian Dr. Tar Ildikó

Tongue disorders of hepatological 
patients: Tongue and rhomboid glossitis

Moshref Razavi 
Soroush Dr.Tar Ildikó

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

Szakorvos képzés
A kar jelenleg 1083 fő fogorvos folyamatos továbbképzéséért felelős. 
A 2016/2017-es tanévben 8 tudományos és gyakorlati továbbképzést tartot-
tunk részükre. A tanév őszén Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakból 19 fő 
szakvizsgáztatását végeztük el. Ebben az időszakban a regionális szakorvoskép-
zés keretében a FOK-ra 75 fogorvos iratkozott be a rezidensképzésbe. Ebből 
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a számból 20 fő gyakorlati képzése folyt a kar tanszékeinek rendelőiben, 55 
fő képzése az egyetem által akkreditált szakorvosi rendelőkben történt. 2 fő 
Arc-, állcsont és szájsebészeti képzése folyt a FOK-on. Jelenleg 13 fő szakor-
vos készül a régiónkban a második szakvizsga megszerzésére. 

A tanév során adományozott előléptetések, kitüntetések, díjak
• Dr. Redl Pál egyetemi docens, dékánhelyettes úr „A Debreceni Egyetem 

Rektorának Elismerő Oklevelét” vehette át a március 15-i ünnepségen.
• 2017. június 23-án karunk diplomaosztóján több kitüntetés és ösztöndíj 

került átadásra:
• A Fogorvostudományi Kar Kiváló oktató díját Dr. Matesz Klára profesz-

szor asszony vehette át.
• A hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, az oktatás szervezésében 

végzett kiemelkedő munkájáért a Fogorvostudományi Kar Év Oktatója 
kitüntetésben részesült Dr. Kelentey Barna egyetemi docens és Dr. Var-
ga István egyetemi docens.

• Fiatal oktató, kutató ösztöndíjban részesült: Dr. Horváth Dóra, Dr. D. 
Tóth Etelka, Dr. Bakondi Edina, Lenténé Dr. Köröskényi Krisztina, Dr. 
Boda Róbert, Dr. Hajdu Péter, Dr. Szentandrássy Norbert.

• Kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Szakdolgozói ösztöndíjat 
vehetett át Szombathyné Nagy Erika kiváló szakmai munkájáért pedig 
Katona Judit, a Fogorvostudományi Kar Kiváló Dolgozójának járó ki-
tüntetésben részesült.

• Kiemelkedő tanulmányi és aktív közösségi munkájának elismeréséül 
Kiváló Fogorvostan hallgató díjat kapott Dr. Szakács Dóra Fanni fog-
orvosdoktor.

• Kimagasló közéleti tevékenységéért Pro Facultate Iuventutis kitüntetés-
ben részesült Dr. Kalas Nándor és Dr. Dagbjört Vésteindóttir fogorvos-
doktorok.

• A Fogorvostudományi Kar döntése alapján a fogorvostan hallgatók gya-
korlati képzésében végzett, több éves kiemelkedő oktatási tevékenysé-
géért a  „Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért 
díszoklevél” Arany Fokozatának díszoklevelét kapták a következő okta-
tók: Dr. Korányi Mariann, Dr. Kökényesi Viktor, Dr. Kövér József, Dr. 
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Sohajda Szabolcs, Dr. Szép János.
• A Fogorvostudományi Kar döntése alapján a fogorvostan hallgatók gya-

korlati képzésében végzett, több éves kiemelkedő oktatási tevékenysé-
géért a  „Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért 
díszoklevél” Ezsüt Fokozatának díszoklevelét vehették át: Dr. Borbás 
Emese, Dr. Farkas Viktória, Dr. Ráthonyi Annamária. 

Tudományos tevékenység
• Minősített oktatóink száma 33 fő. A kar tanszékein 15 oktató dolgozik 

szervezett keretek között Ph.D. munkáján. Az elkövetkező 1-2 évben 4 ok-
tató Ph.D. minősítésének megszerzése várható.

• Dr. Jenei Attila egyetemi tanári kinevezést vett át 2016 szeptemberében
• Dr. Bágyi Kinga, Dr. Nemes Judit és Dr. Varga István egyetemi docensi 

kinevezést kaptak.

Rendezvények
2017. március 30 – április 1. között került megrendezésre a XVIII. Debreceni 
Fogászati Napok. Rendezvényünkön közel 25 kiállító mutatta be termékeit és 
szolgáltatásait, 60 előadás hangzott el, közülük 7 angol nyelven. Az előadásokat 
a magyar és angol program hallgatóinak is elérhetővé tettük előre meghirdetett 
szabadon választható kreditpontos kurzusok formájában. 
A rendezvény alkalmával a Fogorvostudományi Kar kerekasztal megbeszélést 
szervezett, ahol a kar tanszékvezetői mellett a MOK Fogorvosi Tagozatának a 
régióhoz tartozó megyei választókerületeinek elnökei és Szakfelügyelő Főorvo-
sai vettek részt. 

Fogorvostudományi Kar 



134

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

Gazdaságtudományi Kar

A kar vezetői
Dékán
• Dr. Pető Károly egyetemi tanár
Dékánhelyettesek
• Általános és stratégiai dékánhelyettes: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár
• Oktatási dékánhelyettes: Dr. Erdey László egyetemi docens
• Tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Popp József egyetemi ta-

nár

Oktatás
A Gazdaságtudományi Karon a 2016/2017-es tanévben 10 intézetben, ezen 
belül 26 tanszéken kezdődött meg az oktatás. A karon a 2016. október 15-i 
statisztika alapján a főállású oktatók létszáma 119 fő, ebből vezető oktató 48 fő 
(8 fő egyetemi tanár, 40 fő egyetemi docens). A főállású kutatók létszáma 2 fő, 
a nem oktatók-kutatók létszáma 34 fő. 

2016. évi általános felvételi eljárás adatai

SZAK
ÁLLAMI

ÖSZTÖNDÍJAS 
KÉPZÉS

ÖNKÖLTSÉGES 
KÉPZÉS

gazdálkodási és menedzsment 8 114

gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki 106 2

informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki 23 1

kereskedelem és marketing 2 70

nemzetközi gazdálkodás 5 78

pénzügy és számvitel 7 67
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sportszervező 64 16

turizmus-vendéglátás 18 57

BA/BSc összesen: 233 405

gazdálkodási és menedzsment 62 2

gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki 20

kereskedelem és marketing 66 3

nemzetközi gazdálkodás 64 1

pénzügy és számvitel 70 1

turizmus-vendéglátás 75 3

felsőoktatási szakképzés összesen: 357 10

emberi erőforrás tanácsadó 26 2

gazdasági agrármérnöki 7

logisztikai menedzsment 26

MBA 5 2

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 4 1

szakigazgatás-szervező és informatikus 
agrármérnök

számvitel 12

vállalkozásfejlesztés 15

vezetés és szervezés 23 3

vidékfejlesztési agrármérnöki 4 1

MA/MSc összesen: 122 9

GTK összesen: 712 424
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2017. évi keresztféléves felvételi eljárás adatai

SZAK
ÁLLAMI 

ÖSZTÖNDÍJAS 
KÉPZÉS

ÖNKÖLTSÉGES 
KÉPZÉS

emberi erőforrás tanácsadó 3

gazdasági agrármérnöki 24

logisztikai menedzsment 34 1

MBA 1

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 5

szakigazgatás-szervező és informatikus 
agrármérnök 2

számvitel 15 1

vállalkozásfejlesztés 25

vezetés és szervezés 26

vidékfejlesztési agrármérnöki 7

MA/MSc összesen: 141 3

GTK összesen: 141 3

Főbb események 
• 2016. szeptember 11.: Tanévnyitó ünnepség
• 2016. október 2-4.: GTK aKarom rendezvény sorozat a kar hallgatói és 

dolgozói számára
• 2016. október 14.: GTK Együttműködési Fórum megrendezése Hajdúszo-

boszlón a Hunguest Hotel Aqua Sol-ban
• 2016. november 16.: kari Tudományi Diákköri konferencia 
• 2016. november 23.: XII. Táplálkozásmarketing Konferencia
• 2016. november 23-24.: kari részvétel a DExpon
• 2016. november 25.: Alkalmazott Informatikai Napok megrendezése az Al-

kalmazott Informatika és Logisztika Intézet rendezésében
• 2016. december 9.: VII. Ihrig Károly Országos Tanulmányi Verseny a Kar 

szervezésében
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• 2016. december 12.: alapképzési szakok záróvizsgája
• 2017. január 5.: keresztféléves mesterszakok felvételi elbeszélgetése
• 2017. január 6., február 3.: kari tematikus és kari hagyományos nyílt nap 

rendezése középiskolás diákok számára
• 2017. január 16.: mesterszakok záróvizsgája
• 2017. február 3.: diplomaosztó ünnepség
• 2017. február 17.: Gyakornoki Börze megrendezése a MÉK-kel közösen
• 2017. február 23.: III. Kari Est a GTK dolgozói számára
• 2017. február 27.: logisztikai menedzsment mesterszakos hallgatók szak-

estje
• 2017. március 23-25.: a kar hallgatójának részvétele a XXXIII. OTDK 

Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban, Győrben (1 hallgatónk mutat-
ta be tudományos diákköri tevékenységének eredményeit, aki különdíjban 
részesült) 

• 2017. március 28.: Menedzsment workshop a Vezetés- és Szervezéstudo-
mányi Intézet rendezésében.

• 2017. március 31-április 8.: Nyugat-európai tanulmányút a GTK mester-
szakos hallgatói számára

• 2017. április 2-5.: Felezés az érintett kari hallgatók számára
• 2017. április 5-7.: A kar hallgatóinak részvétele a XXXIII. OTDK Agrár-

tudományi Szekcióban, Mosonmagyaróváron (Karunk Agrártudományi 
Szekcióba nevezett 12 hallgatója 5 tagozatban volt érdekelt. A 12 neve-
zett és bemutatott dolgozatból 3 első helyezést 1 harmadik helyezést és 5 
különdíjat ért el, azaz a dolgozatok háromnegyede valamilyen díjazásban 
részesült.)

• 2017. április 6-8.: A kar hallgatóinak részvétele a XXXIII. OTDK Közgaz-
daságtudományi Szekcióban, Győrben (A Közgazdaságtudományi Szekci-
óba 41 pályamunkát neveztünk, amelyből 38-at mutattak be hallgatóink 
(39 fő). Karunk hallgatói 23 tagozatban képviselték intézményünket. A 38 
bemutatott dolgozatból 9 első helyezést, 4 második helyezést, 6 harmadik 
helyezést és 5 különdíjat ért el, azaz a dolgozatok 61%-a valamilyen díja-
zásban részesült.)

• 2017. május 7-13.: Sárgulás rendezvénysorozat a végzős hallgatók számára
• 2017. június 19-20.: záróvizsga lebonyolítása
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• 2017. június 20-23.: AVA kongresszus megrendezése a karon, valamint ket-
tős diplomás képzésről szóló szerződés aláírása az Ulánbátori Egyetemmel

• 2017. június 23.: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 
Doktori Iskola felvételi eljárásának lebonyolítása

• 2017. július 7.: diplomaosztó ünnepség

Diplomaosztók
Diplomaosztó 2017. február 3.
Elnökölt: Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mondott: Dr. Pető Károly egyetem docens, dékán
Diplomát kapott:
• 69 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 
• 69 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (magyar nyelven)
• 14 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (angol nyelven)
• 15 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
• 21 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon 
• 37 fő közgazdász kereskedelem és marketing szakon 
• 17 fő közgazdász turizmus-vendéglátás szakon 
• 2 fő közgazdász közszolgálati szakon
• 27 fő közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon
• 3 fő sportszervező
• 1 fő okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
• 18 fő okleveles közgazdász számvitel szakon 
• 5 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon 
• 14 fő okleveles logisztikai menedzser 
• 12 fő okleveles gazdasági agrármérnök 
• 4 fő okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
• 3 fő szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök
• 1 fő okleveles közgazdász MBA szakon
• 5 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (ma-

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

gol nyelven)
• 28 fő okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
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• 15 fő közgazdász-asszisztens gazdálkodási és menedzsment szakon
• 2 fő közgazdász-asszisztens kereskedelem és marketing szakon
• 3 fő közgazdász-asszisztens pénzügy és számvitel szakon
• 1 fő mérnök-asszisztens gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon

A diplomaosztón kitüntetést, oklevelet kapott:  
• Alma Mater Emlékérme: Német Ketrin, a GTK HÖK alelnöke
• Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele: Kotosmann 

Zoltán, Oláh Edit, Szikszai Petra Nikolett, Váradi Norbert, Varga Zsolt
• DETEP Oklevél: Barna Fédra Kinga, Boros József, Dara Lilla Csenge, Er-

dős Menta Bernadett, Feró József, Gyüre Ferenc, Kovács Tamás, Molnár 
Zoltán Szabolcs, Teleki Balázs Zoltán

• Ihrig Károly Szakkollégium Tanúsítvány: Bodnár József, Boros József, Bu-
dai Kristóf, Kovács Tamás, Orosz Dániel, Pusztai László

• Kerpely Kálmán Szakkollégium Tanúsítvány: Bodnár József, Kovács Tamás
• Tormay Béla Szakkollégium Tanúsítvány: Kádár Szilárd, Uzonyi Antal
• Team Academy elismerő oklevél: Csaba Brigitta, Kerekes Kitti, Kerti Tibor, 

Szabó Franciska, Szabó Sándor, Szilágyi Péter, Tóháti István, Zagyva Péter

Tanévzáró diplomaosztó: 2017. július 7.
Elnökölt: Dr. Bartha Elek egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tanévzáró beszédet mondott Dr. Pető Károly egyetemi tanár, dékán

Diplomát kapott:
• 15 fő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 
• 16 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (magyar nyelven)
• 8 fő közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon (angol nyelven)
• 12 fő informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
• 9 fő közgazdász pénzügy és számvitel szakon 
• 6 fő közgazdász kereskedelem és marketing szakon 
• 6 fő közgazdász turizmus-vendéglátás szakon 
• 8 fő közgazdász nemzetközi gazdálkodás szakon
• 35 fő sportszervező
• 31 fő okleveles emberi erőforrás tanácsadó 



140

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

• 19 fő okleveles közgazdász számvitel szakon 
• 16 fő okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
• 21 fő okleveles logisztikai menedzser 
• 7 fő okleveles gazdasági agrármérnök (magyar nyelven)
• 4 fő okleveles gazdasági agrármérnök (angol nyelven)
• 6 fő okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
• 4 fő okleveles közgazdász MBA szakon
• 10 fő okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon (ma-

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

gol nyelven)
• 6 fő okleveles szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök
• 21 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
• 8 fő mérnök-asszisztens gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon
• 36 fő közgazdász-asszisztens gazdálkodási és menedzsment szakon
• 25 fő közgazdász-asszisztens kereskedelem és marketing szakon
• 24 fő közgazdász-asszisztens pénzügy és számvitel szakon
• 5 fő közgazdász-asszisztens turizmus-vendéglátás szakon
• 11 fő közgazdász-asszisztens nemzetközi gazdálkodás szakon

A diplomaosztó ünnepségen kitüntetést, oklevelet kapott: 
• Címzetes egyetemi tanári cím: Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria 

Zrt. igazgatóság elnökének
• Debreceni Egyetem Rektori Elismerő Oklevél: Nagy Péter GTK HÖK el-

nök, Pajti Judit GTK HÖK alelnök, 
• Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetés: Kovács Bence
• Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett: Novák Norbert GTK HÖK alelnök
• Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele: Erdei Regina, 

Fróna Dániel, Szegedi Szabolcs
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• Discipuli Pro Universitate Díj: Vincze Éva, a HÖK Böszörményi úti cam-
pus alelnöke

• Címzetes egyetemi docensi kitüntető cím: Fogarasi Márta, a DELOG Kft. 
minőségügyi vezetője, Szmolinka Zsolt, a Transcosmos Kft. alelnöke

• Pro Facultate-díj: Dr. Károlyi Géza egyetemi docens, Dr. Tarnóczi Tibor 
egyetemi docens

• Dr. Kádár Béla-díj: Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens, Dr. Ujhelyi Mária 
egyetemi docens

• Pro Educatione Oeconomicae díj: Dr. Csipkés Margit adjunktus
• Pro Scientiis Oeconomicae díj: dr. Czeglédi Pál egyetemi docens
• Kar Kiváló Dolgozója: Márné Hajdú Anita ügyvivő-szakértő
• Gazdaságtudományi Kar Sajtódíja: Terhes Brigitta ügyvivő-szakértő
• Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetés: Bakosné Kiss Virág ügyvivő-szakértő, 

Csatári Dóra ügyvivő-szakértő, Dr. Nagyné Bodnár Klára nyelvtanár, Dr. 
Rózsa Attila adjunktus, Dr. Nagy Lajos adjunktus 

• Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetés: Barna Fédra Kinga, Dr. 
Kőmíves Péter Miklós 

• Év Oktatója díj: Dr. Károlyi Géza egyetemi docens, Dr. Pierog Anita ad-
junktus 

• Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának elismerő oklevél: Biró 
Flóra Panna, Dorogi Dóra Anikó, Erdős Adél Dorottya, Fróna Dániel, Gál 
Zsuzsa, Kenéz Zsanett, Krajnyák Emma, Novák Norbert, Tóth Mihály, Va-
don Anett, Vathy Veronika 

• Ihrig Károly Szakkollégium Tanúsítványa: Biró Flóra Panna, Borzován Ju-
dit, Dorogi Dóra Anikó, Erdős Adél Dorottya, Kelemen Sándor, Kovács 
Bence, Nagy Orsolya Bernadett, Sándor Mátyás, Thuri József Sándor, Tóth 
Mihály

• Kerpely Kálmán Szakkollégium Tanúsítványa: Fróna Dániel, Gál Zsuzsa, 
Novák Norbert, Vathy Veronika

• Tormay Béla Szakkollégium Tanúsítványa: Erdős Adél Dorottya
• DEX Műhely kitüntetése: Biró Flóra Panna
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Humánpolitika
Új oktatói-kutatói kinevezések 2016/2017-es tanévben: 
• Egyetemi tanári kinevezést kapott: Dr. Bács Zoltán, Dr. Pető Károly
• Egyetemi docensi kinevezést kapott: Dr. Kovács Sándor, Dr. Szabados 

György Norbert, Dr. Szőllősi László, Dr. Tar Ildikó, Dr. Müller Anetta
• Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Soós Mihály, Dr. Horváth Péter, Dr. Ba-

logh Tamás, Dr. Kiss Zsuzsanna
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A kar vezetői:
Dékán
• Dr. habil. 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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129 255 384 23 52 6 5 159 629

Fontosabb változások a szervezetben és a kari vezetési rendszerben
A kar szervezeti felépítése területén változás nem történt az előző tanévhez 
képest. A meglévő tanszékek (Gyermeknevelési-, Szociálpedagógiai-, Társa-

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
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dalomtudományi-, Irodalmi, Kommunikációs, Kulturális antropológia-, Pszi-
chológiai és Gyógypedagógia-, Művészetnevelési és Sport- és Egészségnevelési 
tanszék) változatlan formában funkcionálnak.
A kari vezetésben sem történt változás. A karon működő bizottságok személyi 
összetétele a karról távozó kollégák okán több ízben is módosult. 
A Kari Tanács, majd a Szenátus elfogadta, hogy a kar új neve Gyermeknevelési 
és Gyógypedagógiai Kar lesz. A fentiekben bemutatott módosítások a Kari 
Működési Rendben rögzítésre kerültek. 
 
Humánpolitika, szabályzatalkotás
• 2015. július 1-jétől a dékáni feladatokat Dr. habil. Bálint Péter főiskolai 

tanár látja el.
• 2016. július 1-jétől 2017. június 30-ig 1 fő főiskolai tanár és 1 fő testnevelő 

nyugdíjba vonult, 1 fő főiskolai tanár, 1 egyetemi docens és 2 fő főiskolai 
docens munkahelyváltás miatt, 1 fő főiskolai docens egyéb okok miatt tá-
vozott. 

• A humánerőforrás fejlesztése folyamatosan megvalósul, aminek eredménye-
képpen 1 fő tanársegéd, 1 fő adjunktus, 2 fő testnevelő, 1 fő nyelvtanár 
érkezett a karra a fenti időszakban.

• A kar életében először a MAB támogatta Dr. habil Bálint Péter főiskolai 
tanár egyetemi tanári kinevezését, várhatóan 2017. szeptember 1. napjától 
történik meg a feljebbsorolás.

• A jogszabályváltozásokat követve, valamint az egyetemi szabályzatokkal 
való harmonizálást figyelembe véve a Kari Tanács módosította a kari sza-
bályzatokat. 

Kitüntetések
A 2017. június 23-i diplomaosztó ünnepségen:
• Több évtizeden át kifejtett színvonalas pedagógiai munkájáért, mely során 

szakmai elhivatottságával elősegítette a Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar oktatási tevékenységének magas szintű művelését és az óvodapedagó-
gus hallgatók felkészítését, „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” elismerésben 
részesült Fazekas Jánosné testnevelő.
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• Az egyetemi közéletben való aktív közreműködésért „A Debreceni Egyetem 
Rektorának Elismerő Oklevele” elismerésben részesült Sántha Dóra levelező 
tagozatos csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési hallgató.

• A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában való sikeres részvé-
telért „DETEP Oklevelet” kapott: 
• Csók Cintia  nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató 
• Godó Irén nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató
• Hanyicska Zsaklin nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató
• Hrabéczy Anett nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató

• A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon tanúsított szorgalmas, egyenle-
tes tanulmányi munkájáért, kimagasló szakmai érdeklődéséért „A Debrece-
ni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Gebri Emese nappali 
tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató.

• A Hallgatói Önkormányzatban vállalt kiemelkedő munkáért, valamint az 
egyetem közéletében kifejtett aktív tevékenységért a „Debreceni Egyetem 
Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele” és a „DEHÖK 
Elnökének és alelnökének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesültek a 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Hallgatói Önkormányzatának tiszt-
ségviselői, tagjai:
• Bácsi Krisztina nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató
• Kucsera Petra nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató

• A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában való sikeres részvé-
telért:
• „Kiváló Óvodapedagógus jelölt” kitüntetésben részesült Szabó Szandra 

nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató 
• „Kiváló Csecsemő- és kisgyermeknevelő jelölt” kitüntetésben részesül 

Vincze Virág Franciska nappali tagozatos csecsemő- és kisgyermekneve-
lő szakos hallgató 

• „Kiváló Szociálpedagógus jelölt” kitüntetésben részesül Csók Cintia 
nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató 

• A kari pályázatra benyújtott újszerű, aktuális témát feldolgozó szakdolgoza-
tukért „Kiváló Szakdolgozat” elismerésben részesültek a következő hallga-
tók: 
• Bácsi Krisztina nappali tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató
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• Spinyhért Jánosné levelező tagozatos óvodapedagógus szakos hallgató  
• Takácsné Kovács Mária levelező tagozatos óvodapedagógus szakos hall-

gató  
• Tóth Zsuzsanna nappali tagozatos szociálpedagógia szakos hallgató 
• Kovács Sándor Józsefné levelező tagozatos gyakorlatvezető, mentorpe-

dagógus szakirányú továbbképzési szakos hallgató
• Szűcs Lászlóné levelező tagozatos közoktatási vezető szakirányú tovább-

képzési szakos hallgató
• „Rózsa Borka Alapítvány Díj”- ban részesült a  2016/2017-es tanévben a 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar jelöltje, Bácsi Krisztina nappali ta-
gozatos óvodapedagógus szakos hallgató, akinek a dolgozatát emléklappal 
és könyvjutalommal díjazta a kuratórium. 

• „A Kar Kiváló Dolgozója” kitüntetésben részesült Balogh János műszaki 
szolgáltató, Olvasztóné Balogh Zsuzsanna tanulmányi osztályvezető, vala-
mint Dr. Pálfi Sándor tudományos dékánhelyettes, főiskolai tanár.

• „Dékáni Elismerő Oklevélben” részesült: Bujdosóné dr. Papp Andrea főis-
kolai docens, Dr. Nemes Magdolna adjunktus, Erasmus koordinátor, vala-
mint Dr. habil. Szabó Gyula főiskolai docens.

• A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Konzulens 
tanári elismerésben részesítette:
• Bujdosóné dr. Papp Andrea főiskolai docenst, aki konzulense volt a „Ki-

váló Szakdolgozat” címet elnyert Takácsné Kovács Mária szakdolgoza-
tának. 

• Dr. habil. Bocsi Veronika főiskolai docenst, aki konzulense volt a „Ki-
váló szakdolgozat” címet elnyert Spinyhért Jánosné szakdolgozatának. 

• Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docenst, aki konzulense volt a „Ki-
váló szakdolgozat” címet elnyert Tóth Zsuzsanna szakdolgozatának. 

• Dr. Pálfi Sándor főiskolai docenst, aki konzulense volt a „Kiváló szak-
dolgozat” címet elnyert Kovács Sándor Józsefné szakdolgozatának. 

• Dr. Szerepi Sándor főiskolai docenst, aki konzulense volt a „Kiváló szak-
dolgozat” címet elnyert Bácsi Krisztina szakdolgozatának. 

• Vargáné dr. Nagy Anikó adjunktust, aki konzulense volt a „Kiváló szak-
dolgozat” címet elnyert Szűcs Lászlóné szakdolgozatának. 
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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 2016/2017. tanévben mesterképzésben, alapképzésen, felsőfokú 
szakképzésen és szakirányú továbbképzési szakokon 1335 hallgató tanult (lásd 
táblázat).

Felsőoktatási
szakképzés Alapképzés BA Mester-

képzés

Szak-
irányú 
tovább-
képzés

Össze-
sen

Nap-
pali

Leve-
lező Össz. Nap-

pali
Leve-
lező Össz.

66 281 1335
56 39 95 407 486 893

Karunk a meglévő szakok oktatási színvonalának megőrzése és fejlesztése mel-
lett törekszik a profilbővítésre. Szakindítási engedélyt kaptunk az alábbi kép-
zésekre:
• Gyógypedagógia BA szak indítása (Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirányon és Logopédia szakirányon). A képzés 2017/2018-as tanévtől 
indítható. 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
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• Szociálpedagógia BA szak indítása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán Beregszászon. A képzés 2017/2018-as tanévtől indítható.

• Gyógypedagógia alapképzési szak – Logopédia szakirány szakirányú to-
vábbképzési szak. A képzés 2017/2018-as tanévtől indítható.

• Gyógypedagógia alapképzési szak – Tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirány szakirányú továbbképzési szak.

Ebben a tanévben is szerveztünk szociális szakvizsgát, ahol 33 fő kapott okle-
velet. 

Tudományos kutatás, rendezvények
Hazai konferenciák, ahol oktatóink jelen voltak előadóként:
• MTA Szociológiai Társaság éves kongresszusa – Pécs, 2016. 10. 20–21.
• Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. 11. 17-19.
• Gyermek az ünnepben konferencia, Nyírbátor, 2017. 02. 16.
• Óvodapedagógusok szakmai napja, Kecskemét, 2017. 02. 10.
• XII. Fővárosi Óvodapedagógiai Napok, Budapest, 2017. 04. 21.
• Veszprém Megyei Óvodapedagógiai Nap, Pápa, 2017. 06. 19.
• Tudásmérce Szakmai Konferencia, Nyíregyháza, 2017. 04. 20.
• Óvodai és Iskolai együttműködések Konferenciája, Pécs, 2016. 10. 21.
• Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai Konferenciája, Budapest, 2016. 08. 18.
• Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Országos konferenciája, Paks, 2017. 

06. 24.
• Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban, Konferencia, Esztergom, 2016. 

10. 06.
• Játékos tanulás - óvodapedagógia konferencia, Kaposvár, 2017. 03. 31.
• 17. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel, Budapest, 2016. 10. 14.
• X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl, Kaposvár, 2016. 10. 14.
• HUCER, Budapest, 2017. 05. 25-26.
• Magyar Lovasterápia Szövetség szakmai konferenciája, Sarlóspuszta, 2016. 

10. 22-24.
• XIV. Sporttudományi Kongresszus, Pécs, 2017. 06. 01-03.
• Anthropology of Encounters - A találkozások antropológiája, Szeged, 2016. 

11. 04-05.
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• „A magyarság megmaradása a történelem viharában”, Csenger, 2016. 
11. 18.

• REHAB-2016 kongresszus, Budapest, 2016. 09. 03.
• Képzés és Gyakorlat Konferencia, Kaposvár, 2017. 03. 17-18.

Szociálpedagógia képzés 25 éves megünneplése - konferencia 
2017. április 26-án a Szociálpedagógia Tanszék szervezésében került sor a „25 
éves a szociálpedagógus képzés” című konferenciára. A plenáris előadások 
hallgatósága körében nagy számban voltak jelen határon túli és hazai felső-
oktatási intézmények képviselői, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szakmai szervezetek vezetői, munkatársai, valamint korábbi és jelenlegi hall-
gatóink. A plenáris ülést a konferencia fővédnöke, Czibere Károly, az EMMI 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára nyitotta 
meg „Szociális humán erőforrás fejlesztése” című előadásával, melyben a segítő 
szakma közelmúltjáról, a szakemberek előtt álló kihívásokról és lehetőségekről, 
valamint a szociális felsőoktatás szerepéről fogalmazta meg gondolatait. Dr. 
Gortka-Rákó Erzsébet, a Szociálpedagógia Tanszék vezetője jubileumi előadá-
sában párhuzamba állította a szociális szolgáltatási rendszer, a szociális felsőok-
tatás és karunk szociálpedagógus képzésének elmúlt 25 évben bekövetkezett 
fejlődését. Dr. Lakner Zoltán, a magyar szociálpedagógiai felsőoktatás meg-
határozó alakja, a Szociálpolitikai Szemle folyóirat főszerkesztője, szociálpoli-
tikai hagyományainkról, értékeinkről tartott összefoglaló előadást. Dr. Bányai 
Emőke, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetigazgató tanára, a szociális 
munka egyik legaktuálisabb módszertani kérdéséről, az intenzív családmegtar-
tó szolgáltatásokról tartott színvonalas előadást.
A konferencia délutáni programjában két szekcióban folytatódott a munka. 
Az 1. számú szekcióban a szociálpedagógia elméleti kérdéseivel, valamint a 
szociálpedagógus képzések előtt álló kihívásokkal kapcsolatban hangzottak el 
előadások. Ezek között karunk szociálpedagógus képzéseinek szakfelelősei, Dr. 
Gortka-Rákó Erzsébet (BA szak) és Dr. Soós Zsolt (MA szak) bemutatták a 
jelenlegi szociálpedagógia BA szintű képzésünk felépítését, tartalmi elemeit, 
valamint a 2018-tól az országban egyedülállóként elinduló szociálpedagógia 
MA képzés főbb hangsúlyait. A 2. számú szekcióban a képzés terepintézmé-
nyeiként is működő szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és hatóság mun-
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kájának, feladatainak bemutatására került sor, valamint előadás hangzott el 
szociálpedagógia szakos hallgatóink Erasmus úton szerzett tapasztalatairól. A 
szakmailag színvonalas, egyben jó hangulatban lezajlott tudományos konferen-
cia méltó ünnepe volt a szociálpedagógus képzés 25 éves jubileumának.

A Kelet Közép Európai Koragyermekkori Kutatóközpont Műhelykonferencia
2017. június 15-16-án szerveztük meg a tavaly alapított Kelet-Közép Európai 
Koragyermekkori Kutató Központ első szakmai rendezvényét, melynek célja 
volt a közös kutató munka beindítása, a közös együttműködés elveinek, for-
máinak elfogadása.
A Műhelykonferencia rendhagyó módon nem az individuális előadások kereté-
re, hanem a jelenlévő országok sajátosságainak megfogalmazására, összehason-
lító elemzésére épült. Az új formának igen pozitív fogadtatása volt a résztvevő 5 
ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és Magyarország) körében. Első 
közös összehasonlítást eredményező kérdéskör volt a koragyermekkori nevelés 
diktatúrából demokráciába történő átmenete. A közös eredmények a kar on-
line folyóiratában fognak megjelenni. A következő 2018-s Műhelykonferencia 
a Nagyváradi Egyetemen lesz megrendezve.

A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar szervezésében megvalósuló kiemelt 
konferencia:

KIHÍVÁS ÉS/VAGY ESÉLY – A ROMÁK INTEGRÁCIÓJA EURÓPÁBAN
Nemzetközi konferencia
Dátum: 2017. március 24–25.
Helyszín: Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, Désány 
István út 1-9.

A kisebbségi roma (cigány) közösségek és a többség kapcsolatviszonyai Európá-
ban szinte mindenütt gyakran jellemezhetőek feszültséggel, ellenségeskedéssel, 
rasszizmussal, előítéletekkel és a tisztelet hiányával.
A konferencia célja volt, hogy a roma nép beilleszkedésének kérdését három 
kiemelkedő tematikus szemponthoz rendelve tegye vizsgálat tárgyává.
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1. Hagyomány és folklór
A szociokulturális értelemben heterogén roma közösségek alaptulajdonságai 
közé tartozik, hogy gyakran történelmi eredetüket, nyelvüket, olykor vallási-
felekezeti hovatartozásukat és értékrendjüket tekintve gyökeresen különböző 
lokális közösségeket alkotnak. Másként fogalmazva a helyi közösség hagyo-
mányszerkezete és az erre jellemző tulajdonságok sajátosak.  Magától értetődő 
kérdésnek tűnik, hogy vajon mi lehet a szerepe, a funkciója és a státusza a roma 
közösségeket meghatározó lokális hagyománykészletnek egy sikeres integrációs 
folyamatban. Egyáltalán melyek ezek a roma hagyományok és miként mobili-
zálhatóak az integrációt sikeresen előmozdító eszközként? A folklórhagyomány, 
a speciális szokások és egyéb komponensei az évszázados kulturális örökségnek 
fontos tartópillérei a roma identitásnak, amint gyakorlati jelentőségű ismeret-
ként elősegíthetik a tágabb társadalmi környezet változásfolyamataiból eredő 
kihívásokhoz történő alkalmazkodást.

2. A pedagógia és a roma integráció
A roma közösségek sikeres beilleszkedése a modern európai társadalmakba el-
választhatatlan az ezt támogató pedagógiai intézmények és az ezekben specifi-
kusan kidolgozott, valamint alkalmazott pedagógiai módszerektől. A témában 
illetékes meghatározó szakértők általános véleménye, hogy a koragyermekkori 
nevelés alapozza meg az óvodai és iskolai keretek között lejátszódó sikeres in-
tézményi integrációt, ami egyúttal a társadalmivá válás első állomása. Kérdés, 
hogy milyen pedagógiai módszerek, eljárások és stratégiák vonhatóak be vagy 
fejleszthetőek ki Európa különböző országaiban a roma származású gyerme-
kek sikeres integrációjának előmozdítására. Fontos lenne feltárni a különböző 
„jó gyakorlatokat”, minta- vagy modellértékű eljárásokat és tisztázni, hogy az 
integrációs célcsoport lokális meghatározottságai miként épülnek be a gyakor-
lati-pedagógiai tevékenységbe.

3. Hatalom és integráció
Végül, de nem utolsó sorban az integrációhoz kapcsolódó diskurzus harma-
dik kitüntetett szempontja a kisebbség-többség reláció jelentésszintjeinek ér-
telmezése, tehát a lokális roma közösségek és az adott tágabb szociokulturális 
környezet kapcsolatviszonyainak a tisztázása. Az integrációs diskurzust a roma 
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közösségek vonatkozásában általában a xenofóbia, az elutasítás, a rasszizmus, 
az ellenségesség, a szegregáció, a marginalizáció és az ezekhez kapcsolódó atti-
tűdök uralják. Vajon mi módon lehet a többnyire előítéletes közbeszédet ellen-
súlyozni, illetve rendelkezésre állnak-e egyáltalán azok az átgondolt stratégiák, 
amelyek módot kínálnak az efféle politikai értelemben elfogadhatatlan beszéd-
móddal szembeni fellépésre?  
A tanácskozáson a téma elismert hazai szakértői – köztük a Debreceni Egyetem 
kutatói – és több mint tíz ország szakemberei tartottak 87 szakmai előadást 
magyar és angol nyelven.

Külföldi konferenciák, ahol oktatóink jelen voltak előadóként:
• A magyar tannyelvű tanítóképző kar Jubiláris konferenciája, Szabadka, 

2016. 11. 25-26.
• ECER, Koppenhága, 2017. 08. 21-25
• 23 Intrenational Student Congress on Sport Science, Budapest, 2017. 05.
• The values of Sport: between tradition and (post) modernity, Prága, 2017. 

06. 17.
• 22nd annual Congress of the European College of Sport Science, Dort-

mund, 2017. 07. 05-08.
• Nemzetközi Tudományos Konferencia, Komarno, 2016. 09. 13-14.
• Jelenkori oktatási és munkaerőpiaci kihívások társadalomtudományi meg-

közelítésben, Nagyvárad, 2017. 04. 27.

Külföldi tanulmányutak
• Oktatói mobilitás (Erasmus – a karra érkező oktatók): 

• A Reggio Emilia és Modena Egyetem vendégtanára volt a tavaszi sze-
meszterben Vargáné dr. Nagy Anikó adjunktus; 

• Bozok University, Törökország
• Oktatói mobilitás (Erasmus) - a karról kiutazó oktatók: Krakkó, Pedagógiai 

Egyetem, Rey Juan Carlos  Egyetem, Sevilla, Spanyolország
• Egyéb ösztöndíjakkal érkező oktatók: 

• Dr. Verity Campbell-Bar kutatói ösztöndíjjal másfél évig tartózkodott 
karunkon a Marie Skłodowska-Curie Fellowship keretében. 2017. janu-
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ár 31-én tartotta nyilvános előadását kutatási eredményeiről a Városháza 
Báthory termében. 

• Vendég előadóként volt egy hetet karunkon újra Dr. Nicola Barbieri a 
Reggio Emilia és Modena Egyetemről.

• Vendég előadóként töltött egy hetet karunkon Dr. Zsuzsa Millei a Uni-
versity of Tampere ismert koragyermekkori kutatója, aki az ausztrál 
korgyermekkori nevelés szemléletét, és  nemzetközi gyermekek jogainak 
intézményi jelentőségét mutatta be.

• Dr. Verity Campbell Bar kutatói ösztöndíj másfél évig tartózkodott ka-
runkon a  Marie Skłodowska-Curie Fellowship keretében. (2015 ősz-
2017 február)

Együttműködő partnerintézmények, témák
Közös kutatási és pályázati témák
• Northampton University, UK: ‘Parents and Practitioners working in 

Partnership’ (PAPIP) közös pályázatot adtunk be az angol egyetem kora-
gyermekkori kutató csapatával együtt Brüsszelbe

• Plymouth University, UK
• A Comparative Study Of The Development Of Attitudinal Competences 

For Work With Young Children
• Journey to School
• 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

Együttműködés a Nagyváradi Tudományegyetemmel:
• Bekapcsolódás egymás kutatásaiba
• Kontakt személy(ek) biztosítása kutatási témákhoz 
• Különleges Bánásmód folyóirat szerkesztőségében történő részvétel
• Részvétel a 2017. június. 15-16-i I. Kelet Közép Európai Koragyermekkori 

Kutatóközpont Nemzetközi Műhelykonferencián
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Rendezvények
Rendezvények az Idegen Nyelvi Csoport keretében

2017. 01. 11., 01. 23., 
01. 31., 02. 01.

Dr. Verity Campbell-Barr EU Marie Curie Ösztön-
díjas előadássorozata

2017. 01. 16.
The heart of Eurasia (Kalymova Aigerim, Ibraimova 

Aisulu külföldi hallgatók bemutatkozó előadása - 
Kazahsztán)

2017. 01. 23.
Wonderland in the middle of the Mediterrenean Sea 
- Lorenzo Menozzi (külföldi hallgató bemutatkozó 

előadása) Olaszország

2017. 03. 01.
Pizza, spaghetti and mandolino: is Italy only this?
- Dr. Nicola Barbieri előadása és vendéglátás olasz 

ételekből

2017. 03. 07. Kalandjaink Angliában Balogh Barbara, Gorcsa Má-
ria, Kucsera Petra ERASMUS hallgatók beszámolója

2017. 03. 21.
Kapcsolatok tengerén - Hadobás Barbara, Bálint 

Edit, Bucsku Zsófia ERASMUS hallgató beszámoló-
ja - Észtországról

2017. 04. 04. Brazil - not just carnival and football - Jhennifer 
Halm brzail cserediák előadása

2017. 05. 09. Dr. Emine Babaoglan Celik, Dr. Eider Erik oktatók 
- Törökországról szóló előadás

2017. 06. 16. Avril Sanchez cserediák előadása - Costa Rica 

Kari rendezvények
Időpont Esemény megnevezése

2016. 09. 29. Mesefesztivál (több helyszínen), Benedek Elek szob-
ránál való megemlékezés

2016. 10. 06. Aradi vértanúkra emlékezünk

2016. 10. 12. Kar Napja

2016. 10. 19. Nyugdíjasok Napja
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Időpont Esemény megnevezése

2016. 10. 20. Köztársasági ünnep, október 23-ra emlékezés

2016. 10. 26-27. Nemzetközi konferencia - közös rendezése az Eszéki 
Egyetemmel

2016. 11. 08. Tudomány Napja -TDK

2016. 11. 09. Szakmai nap

2016. 11. 24. Világlétra projekt – konferencia

2016. 11. 25. Gólyabál

2016. 11. 28. Középiskolai kapcsolatépítő találkozó

2016. 12. 08. Kiskarácsonyi hangverseny

2016. 12. 14. Kisgyermeknevelők III. Szimpóziuma

2016. 12. 19. Kiskarácsonyi ünnepség

2017. 01. 20. Nyílt Nap a karon

2017. 01. 11., 01. 23., 
01. 31., 02. 01.

Dr. Verity Campbell-Barr EU Marie Curie Ösztön-
díjas előadássorozata

2017. 02. 09-03. 08. Hallgatói Kiállítás a kar Parafa Galériájába

2017. 04. 04-04. 20. Oktatói Kiállítás a kar Parafa Galériájába (Bujdosó 
Mária, Prém Vanda művésztanárok)

2017. 01. 16.
The heart of Eurázsia (kalymova aigerim, ibraimova 

aisulu külföldi hallgatók bemutatkozó előadása - 
Kazahsztán)

2017. 01. 23.
Wonderland in the middle of the Mediterrenean Sea 
- Lorenzo Menozzi (külföldi hallgatók bemutatkozó 

előadása) Olaszország

2017. 02. 04. Előzetes alkalmassági vizsga

2017. 02. 21. Farsangi nyitóbuli

2017. 03. 01. Dr. Nicola Barbieri előadása és vendéglátás olasz 
ételekből
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Időpont Esemény megnevezése

2017. 03. 07.
Balogh Barbara, Gorcsa Mária, Kucsera Petra ERAS-

MUS hallgatók – Kalandjaink Angliában
beszámolók

2017. 03. 13. Mentor konferencia

2017. 03. 16. Arany János szoboravatás

2017. 03. 21. Hadobás Barbara, Bálint Edit, Bucsku Zsófia ERAS-
MUS hallgató beszámolója - Észtország

2017. 03. 24. Kerekasztal megbeszélés vezetőkkel

2017. 03. 24-25. Kihívás és/vagy esély – A romák integrációja Euró-
pában

2017. 03. 31. Végzősbál

2017. 04. 04. Jhennifer Halm brzail cserediák előadása

2017. 04. 05. Szakmai nap

2017. 04. 25. GYFK Grill Party - HÖK szervezésében

2017. 04. 26. Szociálpedagógia képzés 25 éves megünneplése - 
konferencia

2017. 05. 09. Dr. Emine Babaoglan Celik, Dr. Eider Erik oktatók 
- Törökországról szóló előadás

2017. 05. 12., 05. 13. Alkalmassági vizsga

2017. 05. 16., 05. 18. GYFK Szakhét

2017. 06. 01-20. Hallgatói Kiállítás - Év végi kiállítás a kar Parafa 
Galériájában

2017. 06. 16. Pedagógusnap 

2017, 06. 16. Avril Sanchez cserediák előadása - Costa Rica 

2017. 06. 23. Diplomaosztó



157

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

Tanévzáró, diplomaosztó
2017. június 23-án a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar óvodapedagógus 
szakán nappali tagozaton 34 fő, levelező tagozaton 39 fő, nemzetiségi óvoda-
pedagógus szakán nappali tagozaton 13 fő, levelező tagozaton 7 fő, csecse-
mő- és kisgyermeknevelő szakán nappali tagozaton 16, levelező tagozaton 9 fő, 
szociálpedagógia szakán nappali tagozaton 4 fő szerzett diplomát. Szakirányú 
továbbképzési szakokon 161 fő teljesítette az előírt követelményeket és szerzett 
oklevelet. 
Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szakon 34 fő, szociális 
és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzési szakon 3 fő szerzett felsőoktatási 
szakképesítést. 

Gazdálkodás
A működőképesség megtartására a kar folyamatosan bővíti képzési kíná-
latát a 2017/2018-as tanévben induló gyógypedagógia új BA szak, illetve a 
tervezett Romológia BA szak, valamint felsőfokú szakképzések indításával, 
Szociálpedagógia MA képzés bevezetésével. Tervezzük a szakirányú tovább-
képzés képzési kínálat átalakítását (amennyiben marad a felsőoktatásban ez a 
típusú képzés).  
2016-ban előkészítettük a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán (Beregszász) kihelyezett képzésként megvalósuló szociálpedagógia 
szak akkreditációját. A felvételi rendszerének kidolgozása folyamatban van, a 
képzés szervezése, a jogszabályi héttér értelmezése is zajlik. 
A kiegészítő források bevonása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
pályázati lehetőségeket. 

2016-2017-ben további jelentős kari beruházásokra került sor:
• Tovább bővítettük a számítógép parkot, korszerűsítettük az oktatási infra-

struktúrát.
• A kar területén megtörténtek a szükséges külső és belső korszerűsítési, fel-

újítási- és beruházási munkák. 
• A kar részéről a hallgatók rendelkezésére bocsátott közösségi helyiség át-

alakítása (HÖK-ös finanszírozásból) megtörtént, a hallgatók birtokukba 
vehették az új közösségi terüket.
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• Az újonnan kialakított, parkosított téren átadásra került az emlékév tisztele-
tére egy Arany János szobor, további szoliter növények kihelyezésével tettük 
még otthonosabbá a külső környezetet.

A kar adott időszakra szóló gazdálkodását erre az időszakra is a visszafogottság 
és takarékosság határozta meg. 
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A kar vezetői
Dékán
• Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens
Dékánhelyettesek
• Általános dékánhelyettes: Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár 
• Oktatási dékánhelyettes: Dr. Bácskay Ildikó egyetemi docens 

Oktatás
A 2016-os évben 68 magyar hallgató, valamint 38 angol nyelvű gyógyszerész-
képzésben részt vevő külföldi hallgató nyert felvételt a karra. A 2016/2017-es 
tanévben 46 fő a magyar nyelvű képzésben, valamint 13 fő az angol nyelvű 
képzésben szerzett gyógyszerész diplomát. A diplomaosztó 2017. június 24-én 
volt megtartva.

2016/2017. tanév II. félév hallgatói létszámadatai:
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Díjazott hallgatók
• A Gyógyszertechnológiai Tanszéken doktoranduszként alkalmazott 

Gyermán Anna a Richter Gedeon NYrt. által is támogatott La Femme 
programban vesz részt, amely az ország 10 legtehetségesebb fiatalját támo-
gatja.

• Mezey Géza Alapítvány a Mezey Géza-díj emlékplakettjét és annak ju-
talmát a Gyógyszerésztudományi Kar két kiváló eredményeket felmutató 
felavatott gyógyszerész doktorának Dr. Molnár Nikolettnek és Dr. Oláh 
Dórának adományozta.

• Dr. Gyermán Anna felavatott gyógyszerész vehette át a Debreceni Egyetem 
Kiváló Hallgatója díját tanulmányi eredménye és a Debreceni Egyetemen 
végzett szakmai tevékenysége elismeréseként.

• A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programban való részvételük jutal-
mául Dr. Arany Petra, Dr. Gyermán Anna, Dr. Gyurkó Milán, Dr. Molnár 
Nikolett és Dr. Oláh Dóra DETEP emléklapot vehettek át. 

• Molnár Nikolett V. éves gyógyszerész hallgató az Új Nemzeti Kiválósági 
Program (ÚNKP-2016) ösztöndíjas hallgatója lett, továbbá Sara Mirani V. 
éves iráni gyógyszerész hallgató a Debreceni Egyetem TalentUD elnevezésű 
tehetséggondozó programjába felvételt nyert és kiváló eredménnyel teljesí-
tette a követelményeket.

• OTDK Pécs, 2017, Gyógyszerészi Kémia, Gyógyszeranalitika, 
farmakognózia szekció I. tagozat: Molnár Nikolett különdíj; DE Orvos- és 
Egészségtudományi TDK: Ficsor Fanni, II. helyezés

• DE TEK Kémia TDK Konferencia, Lipták András díj: Balogh Fanni
• DETEP kutatási támogatást nyert: Molnár Nikolett, Gyurkó Milán

Díjazott oktatóink
• Dr. Fenyvesi Ferenc a Gyógyszertechnológiai Tanszék adjunktusa Bolyai 

János Kutatási Ösztöndíjat nyert.
• Oktató- és kutatómunkája során nyújtott kimagasló teljesítményé-

ért „Dr. Mezey Géza-emlékérem” elismerést kapott Dr. Herczegh Pál, 
a Gyógyszerész Kémia Tanszék egyetemi tanára és Dr. Ujhelyi Zoltán, a 
Gyógyszertechnológiai Tanszék adjunktusa.
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• Oktató- és kutatómunkája során nyújtott kimagasló teljesítményéért „Dr. 
Sztaricskai Ferenc-emlékdíj” elismerésben részesült Dr. Siposné Dr. Fehér 
Pálma, a Gyógyszertechnológiai Tanszék tanársegéde.

• Dr. Sipos Éva a Biofarmácia Tanszék rezidense ösztöndíjat nyert a Richter 
Gedeon Centenáriumi Alapítvány rövidtávú kutatási támogatás pályáza-
tán a „Concurrence of chromosome 3 and 4 aberrations in human uveal 
melanoma” című publikáció megjelentetés támogatására.

• Dr. Oláh Gábor, a Biofarmácia Tanszék tanársegédje a célzott daganatte-
rápia területén elért eredményeivel érdemelte ki a Richter Gedeon Gyógy-
szergyár néhai tudományos osztályvezetőjéről elnevezett díjat, valamint a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 
elnökévé választották.

• A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége a Societas 
Pharmaceutica Hungarica Emlékérmet - amelyet 1984-ben alapítottak - 
a gyógyszerészet területein kifejtett kiemelkedő szakmai és társasági tevé-
kenység elismerésére a Biofarmácia Tanszék vezetője, Dr. Halmos Gábor 
részére adományozta.

• Lakatos Szilvia ügyvivő szakértő Rektori Elismerő Oklevelet vehetett át kari 
pénzügyi munkájának elismeréseként.

• Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíjat nyert Dr. 
Csávás Magdolna, a Gyógyszerészi Kémia Tanszék adjunktusa.

Nemzetközi Kapcsolatok
• Az East Tennessee State University Bill Gatton College of Pharmacy (John-

son City, TN) és a Gyógyszerésztudományi Kar között megkötött és aláírt 
egyezmény alapján tovább erősödött az eddig is értékes tanulmányi és tu-
dományos együttműködés, így 2017 tavaszán Nemes Dániel PhD hallgató 
és Gyermán Anna V. éves gyógyszerészhallgatónk utazhatott ki az USA-ba 
egy hónapos szakmai gyakorlatra.

• A Michigan-i Ferris State University Collage of Pharmacy-val történő 
együttműködési megállapodás keretében Dr. Halmos Gábor szakmai veze-
tésével 2016. júliusban a Nyári Egyetemmel kooperálva 7 fő, majd 2017. 
júliusban 1 fő amerikai Pharm.D. programban tanuló gyógyszerész hallga-
tót fogadtunk 1 hónapos szakmai programra. 
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• A Biofarmácia Tanszék Halmos Gábor professzor munkacsoportjával 2004 
óta folytat intenzív, közös tudományos együttműködést Prof. Andrew V. 
Schally Nobel-díjas tudós intézetével (University of Miami, Miami, FL/
VA Medical Center, Miami, FL, USA), amelyet az elmúlt években megje-
lent számos publikáció, tudományos közlemény és PhD munka is fémjelez. 
2016. augusztus vendég professzori kinttartózkodása során Halmos pro-
fesszor munkamegbeszélést folytatott A.V. Schally professzorral és Norman 
L. Block professzorral, akikkel további hosszú távú kutatási együttműkö-
désben állapodtak meg.

• A Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék együttműkö-
dést folytat az alábbi felsorolt nemzetközi kutatói intézményekkel:
• Michele Samaja - University of Milano, Italy
• Ingolf E. Basig - Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin, 

Németország
• A Gyógyszerészi Kémiai Tanszék tovább ápolja és erősíti kapcsolatait az 

alábbiakban felsorolt nemzetközi hírű kutatókkal:
• Professor Margaret Dah-Tsyr Chang: Institute of Molecular and 

Cellular Biology & Department of Medical Science, National Tsing 
Hua University

• Lenka Malinovská, Ph.D., Prof. Michaela Wimmerova: Central Euro-
pean Institute of Technology (CEITEC), Masaryk University, Brno, 
Csehország

• Prof. Dr. Lieve Naesens: Rega Institute of Medical Research, Katoliejke 
Univeritet Leuven, Leuven, Belgium

• Professor, Dr  Andrey E. Shchekotikhin: Head of Laboratory of 
Chemical Transformations of Antibiotics Gause, Institute of New 
Antibiotics Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

• Gabriela Balíková Novotná, PhD.: Laboratory for Biology of Secondary 
Metabolism, Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the 
Czech Republic

• Florent Perret PhD, Chemical Biology, Organic Chemistry, 
Supramolecular Chemistry, Claude Bernard University Lyon 1, 
Villeurbanne, France
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Tudományos tevékenység
A Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa címzetes egyetemi docensi kitün-
tető címet adományozott a kar hallgatóinak oktatásában végzett érdemei elis-
meréseként Dr. Pozsgay Csilla, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet főigazgatója és Györgyné Dr. Vágó Magdolna, a Gyógyszerész-
tudományi Kar Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszék tanszékvezetője, a 
TEVA Gyógyszertechnológiai osztályának vezetője számára. 

A Gyógyszertechnológiai Tanszék és a Supramolecular Chemistry, Claude Ber-
nard University Lyon 1közös programjában Ph.D fokozatot ért el Dr. Róka 
Eszter.

A Gyógyszerésztudományi Kar tanszékei több nemzetközi és hazai konferenci-
án vettek részt poszter és orális prezentációval.

Az Év Gyógyszerész hallgatója - Gyógyszerészi Gondozási-, Betegtanácsadási 
Versenyben  a Gyógyszerésztudományi Kart Gyermán Anna és Oláh Dóra vég-
zős hallgatók képviselték. A versenyen Gyermán Anna második, Oláh Dóra 
pedig harmadik helyezést ért el.

A Biofarmácia Tanszéken, Halmos Gábor professzor munkacsoportja intenzív, 
közös tudományos együttműködést folytat Dr. Pongrácz Judit Erzsébet egyete-
mi tanár, tanszékvezető munkacsoportjával (Pécsi Tudományegyetem, Általá-
nos Orvostudományi Kar, Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék). 

A szervezeti egységünk munkatársai közül 1 fő, Dr. Csépányi Evelin nyert el 
Ph.D. fokozatot.

Rendezvények
• A GYTK Gyógyszerhatástani Tanszékének szervezésében került megren-

dezésre 2016. december 8-10. között a Magyar Klinikai Farmakológusok 
XIX. Továbbképző Kongresszusán megrendezett experimentális szekció.

• A Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszékének szervezé-
sében került megrendezésre 2017. március 1-4. között a XXII. Debreceni 
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Kardiológiai Napok „A számvetés éve” címen megrendezett nemzetközi ex-
perimentális kardiológiai szekció.

• A Magyar Élettani Társaság Vándorgyűlés keretében 2017. június 13-16. 
között a tanszék munkatársai 7 prezentációt mutattak be a kardiovaszkulá-
ris kutatások területéről.

• A karunk 2016/2017-es tanévben részt vett a Magyarország digitális oktatá-
si stratégiájának bevezetését támogató „Mobidik” programban egy speciális 
edukációs módszertani fejlesztő anyaggal, melyet a kar hallgatói és oktatói 
állítottak össze.

• A Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészi Kémia Tanszék társszervezé-
sében 2017. május 31-2017. június 2.  között Mátraházán került megren-
dezésre az MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Munkabizottsága, 
tudományos ülése neves külföldi kutatók részvételével.

Elnyert pályázatok
• A “Gyógyszertechnolóiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” c. 

GINOP-2.3.3-15-2016-00021 sz. project keretében eszközök beszerzése” 
című pályázat vezetője a Gyógyszertechnológiai Tanszék, mely több más 
egyetemi karral együtt vesz részt a több, mint 944 millió forint értékű pá-
lyázatban.

• A Biofarmácia Tanszék az érképződés folyamatainak tanulmányozása cím-
mel aktív résztvevőként lát el kutatási feladatot a GINOP 2.3.2-15-2016-
00043 „Szív és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART)” projekt 
munkacsoportjaként 2017. január 1-2020. december 31. között.

• Sikeres GINOP (2016. december) pályázatot nyert el az egyetem 
„IRONHEART” munkacsoportja 1,27 milliárd Ft értékben, amelynek ve-
zetője Dr. Balla György, akadémikus. Az elnyert GINOP pályázat egyik al-
csoport vezetője Dr. Tósaki Árpád, amely alcsoportra jutó összeg az elnyert 
pályázatból 115 millió Ft.

• 2016. július 1-jétől Magyar-indiai kutatás-fejlesztési támogatást nyert Dr. 
Borbás Anikó a Gyógyszerészi Kémia Tanszék tanszékvezetőjének a “Stabil 
glikomimetikumok és királis oxatia-koronaéterek szintézise tio-click mód-
szerrel” című kutatási programja. (TÉT_15_IN-1-2016-0071
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• 2016. október 1-jétől négyéves kutatási támogatást nyert el a Nemzeti Ku-
tatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K16-os pályázati kiírásán Dr. Csá-
vás Magdolna a Gyógyszerészi Kémia Tanszék adjuntusának “Félszintetikus 
glikopeptidek és multivalens szénhidrátok előállítása és antibakteiális vizs-
gálata” című kutatási programja. (K119509)

• 2016. október 1-jétől  négy évig a Gyógyszerészi Kémia Tanszék munka-
csoportként (vezető: Dr. Borbás Anikó) vesz részt „Kémia az életminőség 
javításáért: Stratégiai K+F műhely a Debreceni Egyetemen, DECHEM” 
GINOP pályázatban. (GINOP-2.3.2-15-2016-00008)

• 2017. február 1-jétől négy évig a Gyógyszerészi Kémia Tanszék munkacso-
portként (vezető: Prof. Dr. Herczegh Pál) vesz részt “A gyógyszerkutatás 
újabb irányai: peptid-fehérje kölcsönhatások a magasabb rendű fehérjeszer-
veződések szabályozásában- PHARMPROT teaming GINOP pályázatban. 
(GINOP-2.3.2-15-2016-00044)
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Informatikai Kar

A kar vezetői
Dékán
• Dr. Mihálydeák Tamás egyetemi docens
Dékánhelyettesek
• Gazdasági és külkapcsolati dékánhelyettes: Dr. Aszalós László egyetemi do-

cens
• Tudományos és pályázati dékánhelyettes: Dr. Fazekas István egyetemi tanár

Hallgatóink
A 2016/2017-es tanévben a hallgatói létszám az Informatikai Karon a követke-
ző az októberi statisztika alapján: 

Nappali Levelező Összesen

1766 205 1561

Elsőéves hallgatóink száma 384 fő, ebből 350 hallgató alapszakos, 31 hallgató 
pedig mesterszakos, 3 hallgató osztatlan képzésben vesz részt. Külföldi hallga-
tóink száma 351, ebből 237 alapszakos, míg 33 mesterszakos, 1 pedig osztatlan 
képzésben vesz részt.

Oktatás
Képzéseink lefedik az informatika tudományág valamennyi képzését:

alapképzés (BSc) magyar és angol 
nyelven

programtervező informatikus,
gazdaságinformatikus,
mérnökinformatikus

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

nyelven
programtervező informatikus, gazda-
ságinformatikus, mérnökinformatikus

mesterképzés (MA) magyar nyelven informatikus könyvtáros, informatika 
tanár, könyvtárpedagógia tanár

doktori képzés (PhD) Informatikai Tudományok Doktori 
Iskola keretein belül
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Elkészültek az új KKK előírásainak megfelelően a fenti szakjaink képzési prog-
ramjai, 2017 szeptemberétől már ennek alapján indulnak a képzéseink. 
Az Informatikai Kar Tanácsa 2016. december 14-ei ülésén elfogadta az infor-
matikus könyvtáros alap és mesterszakunk szakfelelőse személyének módosítá-
sát Dr. Gilányi Attila egyetemi docens személyében Dr. Boda István helyett. 
Ugyanezen az ülésen a Kari Tanács döntött arról is, hogy új személy lássa el a 
tanárképzés szakfelelősi feladatait, mégpedig Dr. Várterész Magdolna egyetemi 
docens Dr. Csernoch Mária egyetemi docens helyett.

Ösztöndíjak, sikerek
• A 2016/2017-es tanévben az Informatikai Kar hallgatói közül Nemzeti Fel-

sőoktatási Ösztöndíjban részesült: Csoba István, Fábián Rita, Fejes Ferenc, 
Katona Róbert Ferenc, László Zsolt, Majoros Tamás, Roskó Tibor, Tóth 
Róbert, Veres Dávid. 

• Az Új Nemzeti Kiválósági Programban alapképzésben kutatói ösztöndíjat 
kapott Tóth Róbert, doktori kutatói ösztöndíjat Angyal Dávid, Kántor 
Kristóf és Sütő József, posztdoktori ösztöndíjat pedig Dr. Szilágyi Szabolcs 
adjunktus nyert el. 

• Újra meghirdetésre került a NEBU és karunk közös ösztöndíj programja. 
Ebben a félévben két hallgató kap ösztöndíjat. 

• Karunk alapítványa az Új Évezred Informatikai Fejlesztési Alapítvány eb-
ben a tanévben először meghirdette az Arató Mátyás ösztöndíjat karunk 
azon hallgatóinak, akik kiváló tudományos munkát is végeznek. Ebben a 
tanévben Csoba István és Fejes Ferenc hallgatók kapták.

• A helyi TDK konferencián a következő eredmények születtek: 
• az informatika tudományi szekcióban a zsűri első helyezést nem adott 

ki, második helyezést ért el OTDK nevezési joggal Bagossy Attila (té-
mavezető: Battyányi Péter és Balla Tibor) és Csoba István (témavezető: 
Kunkli Roland). Harmadik helyezést ért el szintén OTDK nevezési jog-
gal Apró Anikó és Madar József (témavezető: Godó Zoltán) és Burai 
Péter (témavezető: Harangi Balázs). Dicséretben részesültek OTDK 
nevezési joggal: Bak Balázs, Erdei Krisztián, Fekete Attila, Kovács Fe-
renc Norbert, Holozsnyák Nándor (témavezető: Adamkó Attila), Lász-
ló Zsolt (témavezető: Kovács György, Szeghalmy Szilvia), Veres Dávid, 
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Domokos László, Vécsi Ádám (témavezető: Kádek Tamás, Kósa Márk). 
Dicséretben részesültek még Balogh Botond (Tornai Róbert témaveze-
tő), Kapusi Tibor (Hajdu András), Kupás Dávid (Harangi Balázs).

• A könyvtártudományi szekcióban első helyezést ért el OTDK nevezési 
joggal Nyizsnyik Katalin (Bujdosóné Dani Erzsébet), Sebők Zsuzsanna 
(Bujdosóné Dani Erzsébet).

• Sikeresen szerepeltünk az OTDK-n is, az informatika tudományban Oláh 
Zsolt első helyezést ért el (Huszti Andrea a témavezető), második helye-
zést ért el Fejes Ferenc és Katona Róbert (Szilágyi Szabolcs és Rácz Sán-
dor), különdíjban részesült Szák-Kocsis Csilla (Baran Sándor). Tanulás 
és tanításmódszertani tudástechnológiai szekcióban különdíjban részesült 
Csapó Gábor és Sebestyén Katalin (Csernoch Mária). Az orvos- és egészség-
tudományi szekció molekuláris- celluláris farmakológia és élettan tagozatá-
ban Katona Tamás (PhD hallgató) második helyezést ért el (Vereb György). 

• A Hajós Alfréd Országos Matematika Versenyen csapatunk a 12. helyen 
végzett, egyéni értékelésben a 110 hallgató közül Roszpapa Dávid 33., 
Stempel Richárd 39., Uzonyi Noémi 39., Létai Zoltán 70. helyezést ért el. 

• A Sapientia Egyetem által szervezett versenyen Orosz Anett és Tóth Róbert 
összetételű csapatunk 9. helyet ért el, Bence Tamás, Kovács Tamás, Tóth 
Alex összetételű csapatunk a 23. helyezést érte el. Felkészítőik Kósa Márk, 
Pánovics János és Kádek Tamás voltak. Az értékelésnél a kari fejlesztésünket 
használták. 

Események
Az Informatikai Kar Kari Tanácsa tagjainak mandátuma 2016. augusztus 31-én 
lejárt. 2016. szeptember 1-jétől három éves időtartamra a Kari Tanács szavazati 
jogú tagjai funkciójukból eredően a következők: Dr. Mihálydeák Tamás dékán, 
Dr. Aszalós László, Dr. Fazekas Attila, Dr. Fazekas István dékánhelyettesek, Dr. 
Gilányi Attila, Dr. Hajdu András, Dr. Ispány Márton, Dr. Sztrik János, Dr. 
Vaszil György tanszékvezetők, Dr. Pethő Attila, az Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola vezetője, Arnóczki Tamás, a kari HÖK elnöke. 
A Kari Tanács választott szavazati jogú tagjai: Dr. Rácz Anett, az Alkalmazott 
Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék, Dr. Kuki Attila, az Informatikai 
Rendszerek és Hálózatok Tanszék, Dr. Adamkó Attila, az Információ Techno-
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lógia Tanszék, Bodroginé Dr. Zichar Marianna, a Komputergrafika és Képfel-
dolgozás Tanszék, Dr. Huszti Andrea, a Számítógéptudományi Tanszék, Dr. 
Cserhátiné Vecsei Ildikó, a Dékáni Hivatal képviselője.
A hallgatói tagok a következők: Csont István, Drávucz Gábor, Gecző Gergő, 
Kárpáti Tamás, Macsuga Péter, Sánta János. 
A Kari Tanács tanácskozási jogú tagjai: Dr. Szilvássy Zoltán rektor, Dr. Ger-
gely Zsolt, az ITSH kihelyezett tanszék vezetője, Dr. Halász Gábor, Dr. Ter-
dik György egyetemi tanárok, Dr. Vertse Tamás professor emeritus, Eszenyiné 
Dr. Borbély Mária, a Minőségbiztosítási Bizottság vezetője, Márton Ágnes, a 
Tanulmányi Osztály vezetője, Kálmán Mariann, Igazgatási Csoport vezetője, 
FDSZ kari titkára.
A Kari Tanács állandó bizottságai tagjainak mandátuma is lejárt 2016. augusz-
tus 31-én. 2016 szeptemberétől ezek is módosultak. 
A Működési Rendünk szerint számos bizottság tagjaira a tanszékek tesznek ja-
vaslatot. Ilyen módon is biztosított, hogy a tanszékek képviselete ezekben a bi-
zottságokban ténylegesen megvalósuljon. Szabályzatunk szerint egyes bizottsá-
gaink vezetője a funkciójából eredően az adott területért felelős dékánhelyettes. 
A Tanulmányi Bizottság elnöke a szabályzat szerint az oktatási dékánhelyettes, 
jelen esetben Dr. Fazekas Attila és a tanszékek által delegált emberek Dr. Baran 
Ágnes, Dr. Bérczes Tamás, Dr. Kósa Márk, Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Dr. 
Papp Ildikó és Dr. Várterész Magda. A hallgatók esetében a HÖK-nek önálló-
an van joga megválasztani azokat a tagokat, akik a különböző bizottságokban 
képviselik őket. A Tanulmányi Bizottságban a hallgatói tagok: Arnóczki Ta-
más, Sánta János, Gecző Gergő, Drávucz Gábor Macsuga Péter, Kárpáti Tamás 
és Csont István. 
A Minőségbiztosítási Bizottság egy olyan speciális bizottság, amelynek az elnö-
ke nem hivatalból elnök. Ezt a munkát eddig is Eszenyiné Borbély Mária vé-
gezte, a továbbiakban is ő marad ennek a bizottságnak az elnöke. A tanszékek 
által delegált tagok a következők: Dr. Szokol Patrícia, Dr. Szilágyi Szabolcs, Dr. 
Jeszenszky Péter, Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Dr. Kunkli Roland és Kádek 
Tamás, valamint hivatalból Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó.
A Pályázati és Könyvtár Bizottság elnöke a tudományos dékánhelyettes, vagyis 
Dr. Fazekas István. A tanszékek által javasolt tagjai pedig a következők: Dr. 

Informatikai Kar 
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Barczy Mátyás, Dr. Kocsis Gergely, Dr. Krausz Tamás, Bujdosóné Dr. Dani 
Erzsébet, Dr. Tomán Henrietta és Dr. Herendi Tamás.
A Gazdasági és Külkapcsolati Bizottság elnöke a gazdasági dékánhelyettes, 
vagyis Dr. Aszalós László. A tanszékek a következő tagokat delegálták: Dr. Bu-
rai Pál, Dr. Kuki Attila, Dr. Vágner Anikó, Dr. Bujdosó Gyöngyi, Dr. Tornai 
Róbert, Kovács Zita, hivatalból pedig Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó. 
A Fogyatékossággal Élő hallgatók Bizottságának elnöke az oktatási 
dékánhelyettes, tagjai pedig Márton Ágnes, a Tanulmányi Osztály vezetője, 
Dr. Kocsis Gergely oktatói tag és Ecsedi Imre kari koordinátor. 
A Hallgatói Fegyelmi Bizottság elnöke szintén az oktatási dékánhelyettes, tagja 
pedig Dr. Horváth Géza.
A DETEP Bizottság egy nagyon speciális bizottság, az egyetemi DETEP sza-
bályzat rögzíti, hogy kik lehetnek a tagjai. Kötelezően tagja Dr. Biró Piroska, a 
kari TDK koordinátor, elnöke az oktatási dékánhelyettes, karunkon speciáli-
san a társelnök a tudományos dékánhelyettes.
A Tudományos Diákköri Bizottság esetén az elnök a tudományos dékánhelyettes, 
tagja Dr. Biró Piroska. 
A Tudományos Bizottság elnöke a kar tudományos dékánhelyettese, Dr. Faze-
kas István. Tagja: Dr. Hajdu András, Dr. Halász Gábor, Dr. Ispány Márton, 
Dr. Pethő Attila, Dr. Sztrik János, Dr. Terdik György, Dr. Vaszil György, Dr. 
Vertse Tamás. A külső tagok: Dr. Benczúr András (ELTE), Dr. Fülöp Zoltán 
(SZTE), Dr. Ivanyos Gábor (BME). 

Meghirdetésre került két egyetemi docensi állás karunk Informatikai Rendsze-
rek és Hálózatok Tanszékére és egy a Számítógéptudományi Tanszékére.

A 2016. december 8-án megtartott szenátus tag választáson karunk rendes tag-
ként Dr. Hajdu András egyetemi docenst és Dr. Vaszil György egyetemi tanárt, 
póttagként pedig Dr. Aszalós László egyetemi docenst és Dr. Baran Sándor 
egyetemi docenst választotta meg. 

A Kari Tanács a 2016. december 14-ei ülésén támogatta Dr. Hajdu András 
egyetemi tanári pályázatát. 



171

2017 februárjában Dr. Pethő Attila az Informatikai Tudományok Doktori Is-
kola sikeres akkreditációja után lemondott vezetői tisztségéről, s helyette Dr. 
Sztrik János egyetemi tanár került megválasztásra. A doktori iskola titkára Dr. 
Kocsis Gergely adjunktus lett.

A Kari Tanács a 2017. március 1-i ülésén elfogadta a következő tanév időbe-
osztását, ez alapján az őszi félév 2017. szeptember 11-én kezdődik és december 
15-ig tart.

Szabályzatmódosítás
A Kari Tanács a 2016. augusztus 31-i ülésén módosította a TVSZ kari részét, 
amelyben eltörölte az egyéves várakozási időt az elégtelen szakdolgozat eseté-
ben. Módosította az osztatlan informatika tanárszak előfeltételeit, s elfogadta 
az ITSH operációs rendszer specializációjának tematikáját.
A Kari Tanács 2016. december 14-i ülésén módosításra került a TVSZ kari 
része, amelyben a szakmai gyakorlatok rendje került megváltoztatásra. Ezen 
az ülésen fogadta el a Kari Tanács azt az eljárásrendet is, amely a szakmai gya-
korlatokat szabályozza. Ugyancsak módosításra került a Felvételi Szabályzat 
kari része is, amelyben az kerül szabályozásra, hogy az alapképzésbe korábbi 
diplomával beléphessenek a jelentkezők, ami a diploma beszámítását jelenti 
egy ponttáblázat alapján. A Kari Tanács elfogadta a szakmai gyakorlatok eljá-
rásrendjének módosítását is. 
A Kari Tanács a 2017. június 14-i ülésén módosította a kari Informatikai Sza-
bályzatot, és a TVSZ kari részét, amely elsősorban az új képzésre történő fel-
készülés. 

Humánpolitika
Vezetésben történt változások:
• Dr. Mihálydeák Tamás egyetemi docens újabb három éves időtartamra ka-

pott megbízást rektor úrtól az Informatikai Kar dékáni feladatainak ellátá-
sára 2016. július 1-jétől. 

• Dr. Fazekas Attila egyetemi docens szintén újabb három éves időtartam-
ra kapott megbízást dékán úrtól az oktatási dékánhelyettesi feladatok el-
látására 2016. július 1-jétől. Ugyancsak 2016. július 1-jétől Dr. Aszalós 

Informatikai Kar 
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László egyetemi docens tölti be ismételten a gazdasági és külkapcsolati 
dékánhelyettesi tisztséget dékán úr megbízásából. A tudományos és pá-
lyázati dékánhelyettesi tisztséget Dr. Fazekas István egyetemi tanár látja el 
újabb három év időtartamra dékán úr megbízásából szintén 2016. július 
1-jétől.

• 2016. október 1-jétől öt év időtartamra a Számítógéptudományi Tanszék 
vezetője ismételten Dr. Vaszil György egyetemi tanár lett. 

• Az IT Services Hungary Kft. debreceni telephelyén levő kihelyezett Info-
kommunikációs Rendszerek és Hálózatok Tanszék vezetője 2016. július 
1-jétől három év időtartamra ismételten Dr. Gergely Zsolt lett.

• Dr. Gilányi Attila egyetemi docensnek is lejárt a tanszékvezetői megbízatása 
2016. december 31-én, újabb három évig látja el a tanszékvezetői feladato-
kat a nem önálló Könyvtárinformatika Tanszék élén 2017. január 1-jétől. 

• Az Információ Technológia Tanszék vezetőjének Dr. Ispány Márton egye-
temi docensnek 2017. június 30-án jár le tanszékvezetői megbízatása, így 
ennek betöltésére pályázat került kiírásra. Az egyetlen pályázó a jelenle-
gi tanszékvezető Dr. Ispány Márton volt. A kari Tudományos Bizottság és 
a Kari Tanács támogató véleménye alapján 2017. július 1-jétől újra Dr. 
Ispány Márton lesz a tanszék vezetője. 

Távozó kollégáink:
• 2016. július 17-én szűnt meg Bródi Szabolcs ügyvivő-szakértő közalkalma-

zotti jogviszonya a Dékáni Hivatal Rendszergazdai Csoportjában. 
• 2016. augusztus 30-án megszűnt Dr. Stuhl Izabella adjunktus közalkal-

mazotti jogviszonya az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
Tanszéken.

• 2016. szeptember 15-én szűnt meg Dr. Boda István egyetemi docens közal-
kalmazotti jogviszonya a Könyvtárinformatika Tanszéken.

• 2017. április 22-én 53 éves korában elhunyt Dr. Iglói Endre, karunk Alkal-
mazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszékének adjunktusa. 

Új kinevezések: 
• 2016. szeptember 1-jétől került alkalmazásra tanársegédként Pecsora Sán-

dor és Péter Gyöngyvér az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
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Tanszékre, Király Magdolna pedig 2016. szeptember 17-től a 
Könyvtárinformatika Tanszékre. Ugyancsak 2016. szeptember 1-jétől ad-
junktusként került alkalmazásra Dr. Aradi Bernadett és Dr. Szokol Patrí-
cia az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszékre, Dr. Gál 
Zoltán pedig az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszékre. 2017. 
január 1-jétől Vas Ádám az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 
tanársegédje. 

• 2016. szeptember 1-jétől adjunktusi kinevezést kapott Dr. Vágner Ani-
kó az Információ Technológia Tanszéken, 2017. január 1-jétől pedig Dr. 
Szeghalmy Szilvia a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszéken.

• 2016. szeptember 1-jétől kapott egyetemi docensi kinevezést Dr. Barczy 
Mátyás az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszéken és 
Dr. Huszti Andrea a Számítógéptudományi Tanszéken.

• 2016. szeptember 1-jétől alkalmazásra került a Dékáni Hivatal Rendszer-
gazdai Csoportjában Fekete Norbert ügyvivő-szakértő munkakörben.

• Dr. Vertse Tamás professor emeritus öt éves kinevezése 2017 júliusában 
lejár a Kari Tanács a 2017. március 1-i ülésén támogatta az újabb öt éves 
meghosszabbítást. 

PhD, habilitáció
A 2016. november 26-i doktoravató ünnepségen kitüntetéses doktori fokoza-
tot vett át Aradi Bernadett, az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás 
Tanszék adjunktusa. PhD fokozatot szereztek karunk munkatársai közül: 
Szeghalmy Szilvia, a Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék adjunktusa, 
Szokol Patrícia, az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék 
adjunktusa és Vágner Anikó, az Információ Technológia Tanszék adjunktusa.

Habilitációs oklevelet vettek át a 2017. május 7-i doktoravató ünnepségen 
Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, a Könyvtárinformatika Tanszék adjunktusa, Dr. 
Horváth Géza, a Számítógéptudományi Tanszék adjunktusa, Dr. Tóth László 
és Dr. Varga Imre, az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék adjunk-
tusai.

Informatikai Kar 
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Diplomaosztók
• 2017. február 3-án került sor az egyetem Díszudvarán az Informatikai Kar 

tanévzáró és diplomaosztó ünnepi tanácsülésére, ahol 92 nappali tagozatos 
és 10 levelező tagozatos hallgatója vette át diplomáját.

• 2017. június 23-án került sor az egyetem Díszudvarán az Informatikai Kar 
tanévzáró és diplomaosztó ünnepi tanácsülésére, ahol 141 nappali tagoza-
tos és 22 levelező tagozatos hallgatója vette át diplomáját.

Kitüntetettjeink a 2016/2017-es tanévben
• A 2017. március 13-i ünnepségen vette át a Debreceni Egyetem Rektorá-

nak Elismerő Oklevele kitüntetést Dr. Rácz Anett adjunktus és Bujdosóné 
Dr. Dani Erzsébet adjunktus.

• Farkas Gyula Emlékdíjat kapott Dr. Sikolya-Kertész Kinga adjunktus. 
• Neumann-díjat kapott Dr. Terdik György egyetemi tanár. 
• Kari kitüntetéseinket a következők kapták: az Informatikai Kar Díja (posz-

tumusz): Dr. Iglói Endre adjunktus, az Informatikai Kar Kiváló Oktatója: 
Dr. Kunkli Roland Imre adjunktus, az Informatikai Kar Kiváló Dolgozója 
Márton Ágnes ügyvivő-szakértő.

• Hallgatóink közül az IK Hallgatói Emlékérme kitüntetést kapta: Csoba Ist-
ván, Fábián Rita, Konkoly Ágnes és Sánta János.

• Az IK Dékánjának Dicsérete kitüntetést kapták: Bagossy Attila, Erdei Edi-
na, László Zsolt, Majoros Tamás, Molnár Imre, Nyakacska Lilla, Tóth Ró-
bert, Veres Dávid. 

Tudományos kutatás, konferenciák, előadások, versenyek
• NCMA 2016 - 8th Workshop on Non-Classical Models of Automata and 

Applications” címmel két napos konferencia került megrendezésre 2016. 
augusztus 29-én és 30-án a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, amire 
közel 40 résztvevő érkezett több külföldi és hazai egyetem képviseletében.

• 2016. szeptember 30-án lezajlott Kutatók Éjszakája program keretében ka-
runkon is számos érdekes előadás hangzott el.

• 2016. november 2. és 4. között lezajlottak az Informatikai Szakmai Napok 
több, mint 30 cég részvételével, 60 feletti előadással. A regisztrált előadás 
látogatások száma 3160 felett volt.
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• A Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán 2016 novemberében négy előadás 
hangzott el, a három frissen habilitált oktatónk (Dr. Horváth Géza, Dr. 
Tóth László és Dr. Varga Imre) és Dr. Vaszil György tartottak előadásokat. 

• Nagyon sikeres rendezvény volt a programozó verseny 2016. december 
4-én, 79 regisztrált csapat vett részt, amely miatt először kényszerültünk 
arra, hogy a TEOK épületben levő laborjainkat is használjuk. A szervezők 
sikeresen meg tudták oldani a verseny két helyszínen történő lebonyolítá-
sát. 224 versenyző jött el versenyezni, és ebből 81 középiskolás diák volt. 
28 középiskolai és 51 egyetemi csapat vett részt a versenyen. Romániából 
13 csapat érkezett, az ELTE-ről, a BME-ről és ME-ről is jöttek csapatok, 
ami mutatja, hogy a felsőoktatási körben is sikerült népszerűsíteni ezt a 
versenyt. A középiskolás csapatokból hat Romániából érkezett. A versenyt 
az egyetemi kategóriában a Babes-Bolyai Egyetem egyik csapata nyerte, a 
középiskolai kategóriában a Földes Gimnázium csapata győzött. Mindkét 
csapat címvédő volt. Komoly támogatók jelentek meg a cégek részéről, ki-
emelt támogatók is voltak. 

• 2016. december 16-án 19. alkalommal került megrendezésre a kar tudomá-
nyos 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 ese-
ményeiről. 

• 2017. április 10-én és 11-én került megrendezésre a tavaszi Szakmai Napok 
rendezvénysorozat, amelyen 52 előadás hangzott el és 30 cég vett részt a 
rendezvényen, 18 céges standot állítottak. A HÖK erre a két napra szervez-
te a Szevasz Tavasz rendezvényét a hallgatók számára. 

• A Tudományos Diákkör szervezésében ebben a félévben a hallgatók ismét 
részt vehettek a Science & Cake elnevezésű előadássorozaton, ahol a köte-
lező tananyagon felüli ismereteket szerezhettek.

• 2017. április 27-én került megrendezésre a Lányok Napja rendezvény, 
amelynek keretében karunk fogadta a középiskolás lányokat, hogy bemu-
tassa számukra az informatika tudomány szépségeit, lehetőségeit. 

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
Debrecenben az agrár-felsőoktatás 2018-ban ünnepli 150 éves évfordulóját. 
Másfél évszázados hagyományainknak tudatában és a jövő kihívásainak isme-
retében végezzük tevékenységünket. Oktatóink, kutatóink, dolgozóink színvo-
nalas tevékenységét jól példázza a World University Rankings által összeállított 
lista, melyen a Debreceni Egyetem a mezőgazdaságtudomány területén már 
sorozatban harmadik éve a Világ 200 legjobbja között található. Karunk, vala-
mint az Egyetem Természettudományi és Technológiai, a Műszaki, az Általános 
Orvostudományi és a Gazdaságtudományi Karai között az oktatási és tudomá-
nyos együttműködések biztosítják az alap és alkalmazott kutatások egységét.
Szoros kapcsolatot tartunk fenn a munkaadói szférával, kiemelten a régió meg-
határozó agrár vállalkozásaival. A kihelyezett tanszékeink, karunk gyakorlati 
élettel való kapcsolattartásának letéteményesei.

Oktatás
A kar az oktatás szerkezetének kialakításakor szem előtt tartja a munkaerőpiac 
által támasztott igényeket. Öt szinten folyik a képzés: felsőoktatási szakképzés, 
BSc alapképzés, MSc képzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés. Képzési 
kínálatunkat a 2016/2017-es tanévtől bővítettük, a mezőgazdasági mérnöki 
alapszakunk kihelyezett képzésének indításával a kisvárdai Közösségi Felsőok-
tatási Képzési Központban. A kisvárdai kihelyezett mezőgazdasági mérnöki 
alapszakunkon 25 fő kezdte meg tanulmányait.
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A kar minőségirányítási (MSZ EN ISO 9001:2009) és környezetközpontú irá-
nyítási rendszer (MSZ EN ISO 14001:2005) szerint tanúsított. 
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar kuta-
tás-fejlesztési fókuszterülete az egészséges táplálék és az egészséges környezet. A 
kar integrált kutatási témái között említendő a különleges minőségű, egészség-
re kedvező hatású élelmiszerek fejlesztése, az erőforrás-hatékony technológiák 
fejlesztése, az agrár-környezetgazdálkodás integrálása a mezőgazdasági terme-
lésbe, a mezőgazdasági eredetű megújuló energiaforrások alkalmazásának tá-
mogatása, valamint a klímaváltozáshoz alkalmazkodó technológiák fejlesztése.
A karon 9 intézet, Agrárműszerközpont, Agrár Lovasiskola, Agrár és Gazdál-
kodási Szak és Felnőttképzési Intézet, Száraz Területek Koordinációs Kutató 
Központja, illetve 19 kihelyezett tanszék működik. 
A kar teljes munkaidős dolgozói létszáma 141 fő, ebből minősített oktató 77 
fő. Ebből 14 fő egyetemi tanár, 25 fő egyetemi docens. Az oktató-kutató kol-
légák közül 8 fő az MTA doktora. 
A kar 2016/2017-es tanévi hallgatói létszáma 1849 fő.
A MÉK két doktori iskolájának működési területeit az alábbiak jelentik:
• Állattenyésztési-tudományok Doktori Iskola (vezetője: Dr. Komlósi István) 

– PhD hallgatók létszáma: nappali 38 fő, levelező 5 fő, egyéni 2 fő. 
• Kerpely Kálmán Doktori Iskola (vezetője: Dr. Nagy János) – PhD hallgatók 

létszáma: nappali 30 fő, levelező 9 fő, egyéni 1 fő. Fokozatot szerzett 11 fő.

Felvételi adatok
2016 szeptemberében nappali mesterképzésre 25 fő, levelező mesterképzésre 
26 fő, alapképzésre nappali tagozatra 273 fő, levelező tagozatra 42 fő, felső-
oktatási szakképzésre nappali tagozatra 80 fő, levelező tagozatra 41 fő nyert 
felvételt. A keresztféléves felvételire mesterképzésekben nappali tagozaton 185 
fő, levelező tagozaton 70 fő jelentkezett.
 
Kinevezések, megbízások, fokozatszerzések
• Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet: Dr. Harsányi Endre 

egyetemi docens, intézetvezető (2016. augusztus 1. – 2019. július 31.)
• Élelmiszertechnológiai Intézet: Dr. Stündl László egyetemi docens, intézet-

vezető (2017. január 9. – 2020. január 08.)
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• Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet: Dr. Komlósi 
István egyetemi tanár, intézetvezető (2017. június 1. – 2020. május 31.)

• Egyetemi tanári kinevezést kapott: Dr. Marton L. Csaba
• További jogviszonyú egyetemi tanári kinevezést kapott: Dr. Rátky József
• Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Ábrahám Éva Babett, Dr. Babka Beáta, 

Dr. Béni Áron, Dr. Bákonyi Nóra
• Tanársegédi kinevezést kapott: Budayné Bódi Erika, Gálya Bernadett, Jóvér 

János, Dr. Szabó Éva
• Tudományos munkatársi kinevezést kapott: Dr. Fehér Milán
• Tudományos segédmunkatársi kinevezést kapott: Kovács Szilvia

Jelentősebb események
• 2016. június 6-án és 7-én zajlottak a záróvizsgák karunkon. 12 vizsgabizott-

ság előtt 155 hallgató adott számot tudásáról.
• 2016. június 8. és 17. között az új Kari Tanács tagjait választottuk meg.
• 2016. június 18-án került sor a diplomaosztó ünnepségre. 128 hallgatónk 

ezúttal a Debreceni Egyetem Főépületében vehette át oklevelét.
• 2016. június 25-én karunk csapata ismét részt vett a Szarvasi Regattán, ahol 

eredményesen szerepelt.
• 2016. július 4-én került sor a Sustainable Animal Nutrition and Feeding 

MSc szak hallgatóinak záróvizsgájára.
• 2016. július 5-én karunkra látogatott a Budapesti Corvinus Egyetem 

Élelmiszertudományi Karának dékáni vezetése. A megbeszélés célja oktatási 
együttműködés karaink között, valamint közös kutatási projektek készítése. 
Az Élelmiszertudományi Kar vezetése ellátogatott az Élelmiszerüzembe is.

• 2016. július 5-7. között projekt alapú problémamegoldó tréningen vettek 
részt kollegáink.

• 2016. július 6-8. között karunkon került megrendezésre a XII. Nemzetközi 
Élelmiszerfizikai Konferencia.

• 2016. július 7-én egyeztető megbeszélést tartottunk az Arid Land Research 
Center működéséről Nagy János, Tamás János, Pepó Péter professzor urak-
kal.

• 2016. július 16-17-én karunkon fogadta a Debreceni Egyetem Környezet-
védelmi Bizottsága a Hungarian Sustainable University Network tagjait.
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• 2016. július 19-én Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a Dunamenti 
régiók konferenciáján Budapesten.

• 2016. július 21-23. között karunk is megjelent a Campus fesztiválon, a 
Szakkollégiumok által kiállított standon.

• 2016. augusztus 18-20. között Farmerexpot rendezett a V-Trade Kft. A 
Farmerexpon karunk az AKIT-tal közös standon mutatkozott be.

• 2016. augusztus 18-án 14 órai kezdettel a II. előadóban került sor Dr. Köh-
ler Mihály nyugalmazott kutatómérnök 85. születésnapja tiszteletére ren-
dezett tanácskozásra.

• 2016. augusztus 18-án 14 órától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerve-
zésében került sor az Agrárfórumra az Aulában.

• 2016. szeptember 2-án 10 órai kezdettel rendezzük meg a jubileumi diplo-
mások ünnepségét az Agrár Campus Aulájában.

• 2016. szeptember 2-án tartottuk a Jubileumi diplomások ünnepségét. Az 
ünnepségen 66 fő vehette át oklevelét, közülük 1 fő rubin díszoklevelet, 40 
fő aranydiplomát, 25 fő pedig gyémánt diplomát kapott.

• 2016. szeptember 5-6. között került megrendezésre a DEMOLA felkészítő 
workshop, melyen oktatóink a hallgatói innovációs készség fejlesztésére vo-
natkozó előadásokon vettek részt.

• 2016. szeptember 12-én került sor a professzori értekezletre.
• 2016. szeptember 13-15. között „VÁLLALKOZÁS RÁHANGOLÓ” kur-

zust szerveztünk, melyen a vállalkozási szektor képviselői tartottak előadá-
sokat.

• 2016. szeptember 19-20-án Dr. Komlósi István dékán úr, Dr. Holb Imre 
intézetvezető úr és Dr. Rakonczás Nándor részt vett a Mariborban megren-
dezett 9th International University Wine Competition rendezvényen.

• 2016. szeptember 13-án karunkra látogatott a Nyitrai Egyetem 4 fős kül-
döttsége.

• 2016. szeptember 21-22. között karunkra látogatott a Louisianai Állami 
Egyetem 3 fős küldöttsége (John Russin, Ivana Tregenza, David H. Picha), 
akik látogatást tettek a kar intézeteiben. 

• 2016. szeptember 24-én került sor az V. Kari Sport és Egészségnapra, me-
lyet ezúton a tej jegyében rendeztünk.

• 2016 szeptemberében a karon 9 fő hallgató kapott köztársasági ösztöndíjat.
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• 2016. szeptember 26-án került sor a Magyar Tarka Fotópályázat vándorki-
állításának megnyitójára, melyet Dr. Füller Imre, a Magyartarka Tenyésztők 
Egyesületének ügyvezető igazgatója nyitott meg.

• 2016. október 14-én került sor a duális képzéssel kapcsolatos tanácskozásra, 
melyen részt vettek a partner vállalkozások képviselői.

• 2016. október 17-én kínai vendégek érkeztek a Shanghai Polytechnic 
University-ről.

• 2016. október 28-án került megrendezésre a Kerpely Kálmán Szakkollégi-
um szervezésében a Climathon Konferencia.

• 2016. november 2-7. között Dr. Komlósi István dékán úr, Dr. Juhász Csaba 
dékánhelyettes úr, valamint Dr. Radócz László egyetemi docens úr látoga-
tást tett a pekingi Academy of Agriculture and Forestry akadémián, ahol 
együttműködési megállapodás aláírására került sor.

• 2016. november 10-én az Aulában került megrendezésre az Egészség Expo.
• 2016. november 14-18. között zajlott a természetvédelmi szakhét, melynek 

keretében november 16-án került megrendezésre a szakest.
• 2016. november 16-án került sor a Zöld Börze megrendezésére.
• 2016. november 22-én került megrendezésre a kari Tudományos Diákköri 

Konferencia. A konferenciára összesen 59 hallgató jelentkezett és 58 dol-
gozat került bemutatásra. A jelentkezők többsége a DE MÉK hallgatója, 
de a DE GTK és a DE TTK karokról is érkezett nevezés. A konferencián 
5 külföldi hallgató is tartott előadást. Az induló hallgatók munkáját ösz-
szesen 57 konzulens segítette. A hallgatók nyolc szekcióban mutathatták 
be munkáikat. A legtöbb hallgató a Növénytudományi Szekcióban indult, 
11 hallgató mutatkozott be ebben a szekcióban. A második legnépesebb a 
Természetvédelmi és az Agrár-környzetgazdálkodás Szekciók voltak 8 hall-
gatóval, a többi szekcióban is 5-7 hallgató mutatta be kutatási eredményeit. 
A konferencián 31 fő BSc és 27 fő MSc hallgató tartott előadást. A kari 
TDK-n minden szekcióban hirdettek helyezetteket, különdíjasokat.

• 2016. november 23-24-én került sor a DExpora, melyen karunk is képvi-
seltette magát.

• 2016. november 25-én került megrendezésre a Debreceni Egyetem Agrár-
tudományi Doktori Tanács által szervezett „A jövő tudósai, a vidék jövője” 
doktoranduszok konferenciája. A rendezvényen a doktorandusz hallgatók 
számoltak be tudományos kutatásaikról, eredményeikről.
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• 2016. november 26-án került sor a doktoravató ünnepségre. A doktoravató 
ünnepségen karunkról 8 hallgató vehette át PhD oklevelét.

• 2016. november 26-án az Egyetem Főépületében rendezték hallgatóink a 
Gólyabált, a GTK-val és a Műszaki Karral.

• 2016. december 7-én tartottuk karunk beiskolázási nyílt napját. A nyílt 
napon a szakokról szóló általános tájékoztatót, valamint a felvételi informá-
ciókat követően a munkaerő piac képviselői is bemutatkoztak. Az Aulában 
megrendezett nyílt napon minden szakunk és szakkollégiumaink egy-egy 
standon mutatkozhatott be. 

• 2016. december 8-án került sor a Szenátus tagjainak megválasztására. A 
kari oktatók, kutatók 77%-a, a dolgozók 93%-a vett részt a szavazáson.

• 2016. december 8-9-én került megrendezésre a Posztharveszt Konferencia.
• 2016. december 12-13-án tartottuk a záróvizsgákat. Alap- és mesterképzés-

ben, valamint felsőoktatási szakképzésben végzett 193 hallgató vette át ok-
levelét, a 2016. december 17-én megrendezett diplomaosztó ünnepségen. 
A diplomát szerzett hallgatók között volt kilenc ecuadori és kilenc nagyvá-
radi diák is. Diplomájuk átvételekor jelen volt María del Carmen González, 
az Ecuadori Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövete, valamint 
Tőkés László, az Európai Parlament képviselője is.

• 2017. január 16-án vezető oktatói megbeszélésre került sor az agrárképzés 
vonatkozásában.

• 2017. január 18-án került megrendezésre a Magro Kft. szervezésében a Ku-
korica és búza konferencia.

• 2017. január 19-21. között került megrendezésre a 17. Educatio Nemzet-
közi Oktatási Szakkiállítás, melyen karunk is képviseltette magát.

• 2017. január 27-én tartottuk karunk beiskolázási nyílt napját Kisvárdán.
• 2017. február 7-én tartottuk a növényorvos MSc szak, valamint a növény-

védelmi szakmérnöki záróvizsgákat.
• 2017. február 9-én került sor a Szerencsi Cukorgyár működésének munka-

tervével kapcsolatos megbeszélésre.
• 2017. február 10-én kerültek átadásra a növényvédelmi szakmérnöki ok-

levelek.
• 2017. február 11-én Siófokon került megrendezésre Az Év Agrárembere 

Gála, melyen Dr. Komlósi István dékán úr is részt vett.
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• 2017. február 15-én az Élelmiszertudományi Intézet, valamint az 
Élelmiszertechnológiai Intézet munkatársai látogatást tettek a SZIE 
Élelmiszertudományi Karára.

• 2017. február 20-án került sor az Erasmus Mundus megnyitóra.
• 2017. március 3-án az Aulában került megrendezésre az „Üzemmé-

rettől független komplex precíziós szaktanácsadási rendszer kialakítása 
GINOP-2.2.1-15-2016-00001 projektnyitó rendezvény.

• Március 15-e alkalmából Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést adományozott Dr. Gon-
da István professor emeritus részére. Dr. Gonda István professor emeritus 
tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából 2017. március 21-én tudományos 
konferenciát szerveztünk a II. előadóban.

• 2017. március 14-én a Debreceni Egyetem március 15-i ünnepségét ren-
dezték az Egyetem Aulájában, ahol Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben 
részesült Dr. Kovács Elza egyetemi docens és Dr. Pusztahelyi Tünde egyete-
mi docens, központvezető. A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója elisme-
rést kapott Tóth Gáborné, az Agrárműszerközpont szakmai szolgáltatója.

• 2017. március 23-24-én került sor a XIII. Magyar Haltani Konferenciára, 
ahol karunk szakemberei mellett, más hazai, erdélyi, vajdasági és felvidéki 
szakemberek tanácskoztak az őshonos halfajok védelméről.

• 2017. március 23-án a MAG Praktikum Kft. szervezésében került sor a 
Gyakornoki fórumra, melynek az Aula adott otthont. A Gyakornoki fó-
rumon a hallgatók az aktuális gyakornoki lehetőségeikkel ismerkedtek. Az 
oktatók és a fogadó cégek pedig a képzéssel kapcsolatos fejlesztési elképze-
léseiket vitatták meg. A második alkalommal rendezett fórumon több mint 
50 cég képviselője vett részt.

• A dékáni vezetés 2017. március 29. és április 8. között az Amerikai Egyesült 
Államokban tartózkodott, ahol a Louisiana Állami Egyetemet és a Purdue 
Egyetemet látogatták meg, oktatási, kutatási együttműködési céllal.

• 2017. április 2. és 5. között zajlott a HÖK által szervezett Felezés.
• 2017. április 3-6. között a DEHÖK Egészségügyi Bizottsága az Értünk Pre-

venciós Egyetemi Napok elnevezésű rendezvényt tartotta. A rendezvény az 
Egyetem 3 karán zajlott. Karunkon április 6-án az Aulában vehettek részt 
az érdeklődők egészségügyi szűréseken.
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• 2017. április 19-én került sor karunk 2. fenntartói auditjára. Az auditon 
sikeresen szerepeltünk, így további egy évre rendelkezünk az ISO 9001 és 
14001 minőség- és környezetirányítási tanúsítványokkal.

• Immáron 3. alkalommal rendeztük meg a Locsolóbált, melynek 2017. áp-
rilis 22-én Hajdúnánás adott otthont. Kapcsolódva a helyszínhez, a rendez-
vény Locsoló- és Koronabál néven került megrendezésre.

• 2017. április 26-án került sor a Tormay Béla Szakkollégium 15 éves jubile-
umi rendezvényére a VIP teremben.

• 2017. április 26-án a Dékáni Tanácsteremben tartotta konzultációját az 
Agro-Rehab Kft. A Kft. 2017-2018 során 26 hektáros fóliasátor beruházást 
hajt végre Kisvárdán. A projekt megvalósítását hallgatóink körében nép-
szerűsítették. Olyan hallgatókat kerestek, akik szívesen vesznek részt egy 
európai szinten egyedülálló termesztési rendszer megvalósításában és üze-
meltetésében.

• 2017. május 7-én Madarak és fák napi madárgyűrűzési bemutatót tartottak 
a Botanikus kertben.

• 2017. május 7-13. között került megrendezésre a Sárgulás. 
• 2017. május 11-12-én került sor az I. Országos Felsőoktatási Természetvé-

delmi Versenyre.
• 2017. május 16-án került megrendezésre a Fórum a fenntartható fejlődés-

ről a DEHÖK Hallgatói Környezetvédelmi Bizottság rendezésében.
• 2017. május 16-18. között Dr. Komlósi István dékán úr Élelmiszertudo-

mányi konferencián vett részt Nyitrán.
• 2017. május 17-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatóságának szervezésében karunk adott otthont az EIP-AGRI, AZ Eu-
rópai Innovációs Partnerségi Tájékoztató c. rendezvénynek.

• 2017. május 30-án került sor a XXIV. Búza- és repcetanácskozásra.
• 2017 májusában Dr. Komlósi István dékán úr, Dr. Juhász Csaba 

dékánhelyettes úr és Dr. Kovács Elza docens asszony megbeszélésen vett 
részt Derecskén, Nádudvaron és Kisvárdán a duális képzés kapcsán.

• 2017. május 24-én Dr. Komlósi István dékán úr Gödöllőn részt vett a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Küldöttgyűlésén.

• 2017. május 25-én Dr. Komlósi István dékán úr Herceghalmon részt vett 
az MJKSZ Küldöttgyűlésén.
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• 2017. május 27-én került sor a doktoravató ünnepségre.
• 2017. május 29-31. között Dr. Komlósi István dékán úr szakmai célú láto-

gatást tett a Müncheni Műszaki Egyetem Freising Weihenstephan Élettu-
dományi Központjában.

• 2017. június 2-án Dr. Komlósi István dékán úr Gödöllőn részt vett az 
MRK Agrártudományi Bizottságának ülésén.

• 2017. június 5-9. között Dr. Komlósi István dékán úr az Újvidéki Egyetem 
konferenciáján vett részt.

• 2017. június 9-én került megrendezésre a DErbi.
• 2017. június 12-13-án lezajlottak a karon a záróvizsgák.
• 2017. június 15-én Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a Szlovák Agrár-

tudományi Egyetem díszdoktoravató ünnepségén, Nyitrán.
• 2017. június 15-én Dr. Juhász Csaba dékánhelyettes úr részt vett Gödöllőn 

a Szent István Egyetem diplomaosztó ünnepségén.
• 2017. június 16-án Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a Magyar Tu-

dományos Akadémián Xiao-Li Meng a Harvard School of Arts & Scien-
ce professzorának „Pedagogical Innovations towards a New Era of Science 
Education” című tudományos előadásán.

• 2017. június 23-án Dr. Komlósi István dékán úr részt vett a Kaposvári 
Egyetem diplomaosztó ünnepségén.

• 2017. június 24-én került sor a kar diplomaosztó ünnepségére, ahol 124 
hallgató vehetett át oklevelét. Az ünnepségen került sor a címzetes egyetemi 
tanári címek, illetve tiszteletbeli docensi címek átadására.

Diplomaosztók
2016. december 17. 
Dr. Jávor András rektorhelyettes úr megnyitotta a tanévzáró, diplomaosztó 
nyilvános ünnepi tanácsülést, majd ünnepi tanévzáró beszédét Dr. Komlósi 
István dékán úr tartotta. Ezt követően kitüntetések átadására került sor. Dé-
káni Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Guthyné Kerekes Gizella és Pintyé-
né Bátori Mónika, a Tanulmányi Osztály ügyintézői. A Debreceni Egyetem 
Tehetséggondozó Programjának, a Tormay Béla Szakkollégium és a Kerpely 
Kálmán Szakkollégium elismerő okleveleinek átadása következett. Ezt kö-
vetően Dr. Juhász Csaba dékánhelyettes úr számolt be a Mezőgazdaság-, 
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róvizsga eredményeiről. A beszámoló után a MÉK Hallgatói Önkormányzat 
nevében Mezei Dorottya mezőgazdasági mérnök szakos hallgató búcsúzott. A 
diplomák átadása előtt a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Az esküté-
tel után Dr. Jávor András rektorhelyettes úr és Dr. Komlósi István dékán úr 
átadták az okleveleket. Az oklevelek átadását követően Ecuador nagykövete, 
Dr. María del Carmen González Cabal asszony köszöntötte a végzett ecuadori 
hallgatókat, majd Tőkés László püspök úr, Magyarország Európa parlamenti 
képviselője köszöntötte a végzett hallgatókat. Tótin Zsófia környezetgazdálko-
dási agrármérnök alapszakos hallgató búcsúzott a végzettek nevében. 

2017. június 24. 
Dr. Csernoch László rektorhelyettes úr nyitotta meg a tanévzáró, diplomaosztó 
nyilvános ünnepi tanácsülést, majd pedig Dr. Komlósi István dékán úr ünnepi 
tanévzáró beszédét mondta el. Ezt követően kitüntetések átadására került sor. 
Címzetes egyetemi tanári címben részesült Dr. Fehér János tudományos ta-
nácsadó, Dr. Tóth Miklós a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 
Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének akadémikusa. A Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tanácsa Pro Facultate dí-
jat adományozott Dr. Petis Mihály, a Bátortrade Kft. elnöke részére. A Debre-
ceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült Németh 
Paméla, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Ezt követően a Debreceni Egye-
tem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének Elismerő Oklevelét vehette át 
Kántor Andrea és Varga Csaba hallgató. A Debreceni Egyetem Kiváló Hall-
gatója kitüntetésben részesült Bodnár Ágnes. Tiszteletbeli docensi címben ré-
szesült Avar László, a Magyar Mezőgazdaság c. lap vezető újságírója, Balogh 
Miklós minőségbiztosítási- és élelmiszerbiztonsági tanácsadó, Béres Juliánna 
Emese vezető auditor, az EMSZI-M Minőségügyi és Technológiai Szaktanács-
adó Kft. ügyvezetője, Juhász Ferenc, a Limousin és Blonde D’Aquitanine Te-
nyésztők Egyesületének elnöke, Dr. Mikita József Gábor az Európai Bizottság 
tudományos munkatársa, Németh Nikolett, a Hajdúhús 2000 Kft. élelmiszer-
feldolgozó üzemének minőségbiztosítási vezetője, Novotni Péter, a Magyar 
Félvér Tenyésztők Országos Egyesületének ügyvezetője és tenyésztésvezetője, 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
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Dr. Péntek István, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyész-
tési Igazgatósága megbízott igazgatója, Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóságának őrszolgálati osztályvezetője, Dr. Tóth Elemér, a DuPont 
Magyarország Kft. fejlesztőmérnöke, valamint Mr. Bruce A. Hoggard elnök úr. 
Ezt követően a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában, a Kerpely 
Kálmán Szakkollégium és a Tormay Béla Szakkollégium 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 Me-
zei Dorottya I. évfolyamos mezőgazdasági mérnök alapszakos hallgató szólt. 
A diplomák átadása előtt a mérnökjelöltek letették a mérnöki esküt. Ezt kö-
vetően Dr. Csernoch László rektorhelyettes úr és Dr. Komlósi István dékán úr 
átadták az okleveleket, majd a végzettek nevében Varga Csaba élelmiszerbiz-
tonsági és –minőségi mérnök mesterszakos hallgató búcsúzott.
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A kar vezetői
Dékán
• Dr. Szűcs Edit dékán, tanszékvezető főiskolai tanár 
Dékánhelyettesek
• Oktatási dékánhelyettes: Dr. Husi Géza tanszékvezető egyetemi docens
• Tudományos dékánhelyettes: Dr. Kalmár Ferenc tanszékvezető főiskolai 

tanár 

Oktatás
A Műszaki Kar 9 alapképzést és 8 mesterképzést indított a 2016/2017-es 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
• Műszaki Menedzser mesterszak angol nyelven
• Településmérnöki mesterképzési szak
• Tervező Építészmérnöki mesterképzési szak
• Gépészmérnöki mesterképzési szak

2016 szeptemberétől a gépészmérnöki alapszak üzemeltető-karbantartó és jár-
műipari folyamattervező specializációja duális képzési formában is választható.

Műszaki Kar
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A 2016/2017-es tanévre felvettek száma nappali és levelező tagozatra 543 fő, a 
kar hallgatói létszáma a 2017. márciusi statisztikai adatok alapján 1589 nappali 
és 603 levelező tagozatos hallgató, összesen 2192 fő volt. A 2016/2017-es tan-
évre összesen 1529 fő jelentkezett, 1170 fő állami ösztöndíjas nappali tagozatos 
képzésre, amelyből 521 fő első helyen. A Műszaki Kar összesen 368 főt vett fel 
alapszakra, és 175 főt a mesterképzéseire, amelyből 487 fő az állami ösztöndíjas 
képzést érintette.

Angol nyelvű képzés
2011-ben indítottuk be az angol nyelvű Mechanical Engineering BSc kép-
zést, majd 2013-ban a Mechatronics Engineering BSc képzést. A következő 
tanévtől, 2014-ben az Civil Engineering BSc képzés kezdődött el. 2015-ben 
a Mechatronical Engineering MSc, 2016-ban az Engineering Management 
MSc képzéseinket indítottuk, melyre igen nagy érdeklődés mutatkozott. 2017 
szeptemberében újabb szakot, a Mechanical Engineering MSc szakot indítjuk. 
Idegen nyelvű képzéseinkben részt vevő diákjaink jellemzően afrikai, arab és 
ázsiai országokból érkeznek, de szép számban vannak török hallgatóink is. A 
hallgatóink jelentős része részesül Stipendium Hungaricum pályázati támoga-
tásban, mely fedezi a tandíjon túlmenően a lakhatási költségeket is.
A 2016/2017-es tanév 1. félévében 9 hallgató szerzett diplomát (Mechanical 
Engineering BSc szakon 8 fő, Mechatronical Engineering BSc szakon 1 
fő). A tanév 2. félévében 12 hallgató kapta kézhez diplomáját (Mechanical 
Engineering BSc szakon 7 fő, Mechatronical Engineering BSc szakon 1 fő, 
Mechatronical Engineering MSc szakon 4 fő). 
Az elsőéves hallgatói létszám a 2017/2018-as tanévben várhatóan 170 fő lesz, 
így az összes idegen nyelven tanuló hallgató létszáma meghaladja a 400 főt.

Közös nemzetközi képzés
A 2012/2013-as tanévtől közös angol nyelvű mechatronikai mérnök MSc 
képzés indult mechatronika és robotika szakon, amely képzést a Nagyvára-
di Egyetem szervezi, és melynek keretében a hallgatók a Nagyváradi Egyetem 
Menedzsment és Technológia, illetve a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 
vesznek fel tantárgyakat és azokat az egységesen kialakított szabályok szerint 
teljesítik. A végzett hallgatók a Nagyváradi egyetem diplomáját kapják, amely a 
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102/199. (VII.6.) Kormányrendelet szerint egyenértékűnek tekintendő a Ma-
gyarországon kiadott diplomákkal.
Karunk több kínai egyetemmel folytat tárgyalást esetleges közös képzés indítá-
sáról, melynek célja kínai hallgatók fogadása. 

Tudományos munka
A Műszaki Kar oktatói létszáma a 2016/2017-es tanévben 86 fő volt, amelyből 
52 oktató tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkezett. A kar stratégiai 
célkitűzése továbbra is a tudományos fokozattal rendelkezők számának eme-
lése. 

Nemzetközi kapcsolatok
Karunk fontos küldetésének tartja, hogy munkatársai, illetve végzett hallgatói 
ne csak a hazai, hanem a nemzetközi munkaerőpiacon, a nemzetközi tudomá-
nyos közéletben is helytálljanak. Ennek elérése érdekében folyamatosan bő-
vítjük nemzetközi kapcsolatainkat, idegen nyelvű szakmai tevékenységünket, 
melyek három fontos területhez kapcsolódnak: a mobilitási programokhoz, az 
angol nyelvű oktatáshoz, illetve a más felsőoktatási intézményekkel közös kép-
zésekhez. 

Mobilitási programok hallgatóknak és oktatóknak
Ezen programok célja, hogy minél több hallgató végezhesse tanulmányai egy 
részét külföldön, szerezhessen kulturális tapasztalatot, és fejleszthesse nyelvtu-
dását. A hallgatók pályázhatnak tanulmányi mobilitási, illetve szakmai gya-
korlati ösztöndíjra. A tanulmányi mobilitás lehetővé teszi, hogy a pályázatot 
elnyert hallgatók egy félévet (illetve hosszabbítással akár két félévet) az egyetem 
valamely partnerintézményénél töltsenek, és az ott megszerzett krediteket be-
számíttassák itthoni tanulmányaikba. A csereprogram keretében a hallgatók 
tandíjmentesen tanulhatnak az adott intézményben. A szakmai gyakorlaton 
résztvevő hallgatók minimum két hónap (60 nap) időtartamban gyakorlati te-
vékenységet végezhetnek valamelyik külföldi intézményben, amely lehet cég, 
szervezet, közigazgatási intézmény, illetve Magyarország külképviseletei.
Az oktatói mobilitási programok célja a nemzetközi együttműködések erősíté-
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se, a közös kutatási témák, publikációk támogatása és betekintés szerzése kül-
földi felsőoktatási intézmények működésébe. 
Karunk két mobilitási programban vesz részt aktívan, az Erasmus + program-
ban, illetve a CEEPUS hálózatokban. 
Az ERASMUS programban a 2016/2017-es 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 fogadtunk ERASMUS hallgatókat. 
A 2016/2017-es tanévben 22 hallgató érkezett gépészmérnöki, mechatronikai 
mérnöki és építőmérnöki szakokra. A 2017/2018 őszi félévre 17 főt várunk 
pályázat útján külföldről, hogy a felsorolt szakok egyikén itt végezzék tanul-
mányaikat.

Események, rendezvények
Kari események
2016. szeptember: Kutatók éjszakája
2016. október: IV. Gépészeti Szakmai Napok (ISCAME és Szakkiállítás)
2016. október: Árkádia VI. Konferencia
2016. október: Környezetmérnöki Szakmai Nap és Szakest
2016. október: TörDElő Tésztahíd Építő Verseny 
2016. október 12-13.: „Az ipar napjai” konferencia
2016. október: A mechatronikai ipar trendjei 2016 szakmai nap
2016. november: A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Építőmérnöki 
Tanszéki Konferencia
2016. november: Duális beiskolázási nyílt nap
2017. február 4.: Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés
2017. február 24.: Gépészmérnöki Szakest
2017. március: Véradás a Műszaki Karon
2017. március 1.: TörDElő Tésztahíd Építő Verseny
2017. március 1-3.: MTA DAB Műszaki Szakbizottság Építési Munkabizottsá-
gának „A Magyar Tudomány Ünnepe 2017” alkalmából megrendezésre kerülő 
Konferencia és Szaknap
2017. március 3.: Építőmérnök Szakest
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2017. március 9-10.: Kihívások és tanulságok a menedzsment területén c. kon-
ferencia
2017. március 9-10.: Electrical Engineering and Mechatronics Conference 
EEMC’17 
2017. március 9-10.: Workshop on Cognitive and Etho-Robotics in 1Space 
CERIS’17. 
2017. március 24.: Épületgépészeti Workshop
2017. március 27-31.: Beton kisplasztika Workshop
2017. április 21.: „A Fizika Mindenkié” országos programsorozathoz kapcsoló-
dó rendezvény – Fizika az ökonómiában címmel 
2017. április 27.: Lányok Napja 
2017. április 27.: Környezetmérnöki Szakest 
2017. május 11.: XXIII. Épületgépészeti Szakmai Napok és Szakkiállítás
2017. május 11.: Nemzetek Konyhája
2017. július 7.: Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés

A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék nemzetközi kapcsolatokkal kap-
csolatos programjai 2016. szeptember- 2017. június között:
• 2016. október 8-án, a már 43 éve hagyományosan, világszerte megrende-

zendő szakmák „olimpiáján”, a WorldSkills versenyen, a továbbjutó legjobb 
négy versenyző között szerepelt Sipos Kristóf Balázs 4. éves mechatronikai 
mérnök szakos hallgatónk. 

• Több mint másfél éves felkészülés és versenyzés után, 2017. április 24-
26. között megrendezésre került Szakma Sztár fesztiválon dőlt el, hogy ő 
képviselheti hazánkat az 51. WorldSkills-en Abu Dhabiban. A kétnapos 
verseny után a következő eredmény született a Szakma Sztár Fesztiválon a 
SkillsHungary nemzeti döntőjén:
• 1. Takács Zoltán, BME, Sipos Kristóf, Debreceni Egyetem
• 2. Kristó Sándor Péter, Szent István Egyetem, Márkus József, Debreceni 

Egyetem
• A mechatronikai mérnök szak 2016. október 13-14-én rendezte meg szak-

mai napjait, „Az Ipar napja2016 –A Mechatronika szak szakmai napja” 
címmel. A rendezvény 2016-ban átalakult és kiszélesedett. A Műszaki Kar 
többi szakjával és a Debrecen város Önkormányzatával közösen rendezett 
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szakmai napon több mint 30 kiállító, köztük több külföldi mutatkozott be 
a hallgatóknak és tartott szakma specifikus ismertető előadásokat leendő 
mechatronikai mérnököknek. 

• Svédországban, Göteborgban 2016. december 1-3. között rendezték meg 
a EuroSkills2016 elnevezésű szakmák olimpiáját, ahol 28 országból érkező 
csaknem 500 fiatal 37 szakmában mérte össze tudását, hogy eldöntsék, ki 
lesz a kontinens legjobbja, köztük volt a 2015-ben Sao Paulóban is kiváló-
sági érmet szerező Zilahi Krisztián és Balázs Dávid (mechatronikai mérnök 
MSc-, illetve BSc hallgatóink) alkotta mechatronikai duó. A mechatronika 
szakmában Medallion of Excellence - kiválósági éremmel tért haza Balázs 
Dávid és Zilahi Krisztián László mechatronikai mérnök hallgatóink. A 15 
csapat közül a 6. helyen végeztek a magyar fiatalok. 

• Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Kar által szervezett International Mechatronical Studen micro-Conference 
(IMSμC 2016) elnevezésű nemzetközi konferencián, 2016. december 20-
án 3 fő külföldi mechatronikai mérnökhallgatóink: Obinna Nwachukwu 
Chikeziem, Almusawi Husam Abdulkareem, Afghan Syeda Adila tartottak 
előadást. A konferencián a mechatronika tudományának témakörében ad-
tak elő hallgatóink, illetve írtak cikket kutatási témájukban. Két hallga-
tónk nyert el ennek kapcsán a Legjobb előadói díjat: Almusawi Husam 
Abdulkareem, Afghan Syeda Adila.

• 2017. március 6-án Husam Almusawi mechatronika mérnök Msc hallga-
tónk grafikáiból nyílt kiállítás a DEENK Műszaki Könyvtárában „Power 
of Pencil” címmel. A kiállítás egyik fő attrakciója azok a grafikák voltak, 
amelyek inverz módon (mintha negatívak lennének) készültek.

• Kétnapos nemzetközi konferenciát szervezett Electrical Engineering And 
Mechatronics Conference EEMC’17 néven a Tanszék 2017. március 9-10-
én. A konferencia fókuszában az ipari folyamatirányítás automatizálása, a 
gyártási folyamatok automatizálása, intelligens rendszerek, mechatronikai 
rendszerek, elektromos hajtások és alkalmazásainak lehetőségei, számító-
géppel támogatott technológiák álltak, valamint e tématerületekhez kap-
csolódó kutatások. A konferencia alkalmából, számos országból: Japánból, 
Törökországból, Portugáliából, Egyiptomból, Romániából, Indiából, Pa-
kisztánból, Irakból, Iránból, Algériából, Nigériából, Egyesült Arab Emirá-
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tusokból érkeztek előadóink. A legjobb előadók díjazásban részesültek. A 
poszter szekciónkban számos magyar, illetve külföldi hallgató mutatta be 
kutatási munkáját, ahol a legjobb poszter díjazásban részesült. 

• A Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék partnerével a törökországi 
Erciyes Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronikai Tanszékkel együtt-
működve pályázatot (777 projekt) hirdetett törökországi mechatronikai 
mérnök hallgatók számára 7 napos magyarországi tanulmányi útra. Ennek 
keretében, 2017. március 6-11. között 10 török hallgató érkezett karunkra. 
Részt vettek a EEMC’17 konferencián, illetve a HÖK által szervezett prog-
ramokon, többek között látogatást tettek az FAG és NI gyárakban.

• Tanszékünk is képviseltette magát a magyar-japán műszaki újdonságokat 
bemutató CERiS’17 Workshopon Cognitive and Etho-Robotics in iSpace 
című rendezvényen, melyet 2017. március 18-21. között tartottak Dem-
jénben. A japán-magyar közös laboratóriumot 6 japán és 6 magyar vezető 
kutató hozta létre azzal a céllal, hogy az intelligens terek, az intelligens épü-
letek, valamint az Etho-Robotika terén összehangolja a magyar és a japán 
kutatásokat. A mostani összejövetelen a japán laboratóriumokat a Chuo 
Egyetemről Hideki Hashimoto, Yasuharu Kunii és Mihoko Niitsuma, 
valamint a Hosei Egyetemről Sousuke Nakamura képviselte. A három 
magyar laboratórium vezetője: Korondi Péter (BME), Kovács Szilveszter 
(ME) és Husi Géza (DE) elhozta az érintett tanszékek fiatal kutatóit és a 
tehetséggondozásban résztvevő hallgatóit is. A megbeszélések mellett kon-
ferencia-előadások is elhangzottak, melyeken japán és magyar vezető- és 
fiatal kutatók – köztük két debreceni – ismertették kutatásaikat. Qureshi 
Muhammad Hashim mechatronikai mérnök mesterhallgató az intelligens 
térben történő tűzesetek szimulációjáról, a tűz, valamint a füst terjedésének 
matematikai modellezéséről tartott előadást. A Villamosmérnöki és Mecha-
tronikai Tanszék fiatal kutatója, Erdei Timotei István pedig Molnár Zsolt 
mechatronikai mérnök mesterhallgatóval közösen a tanszéken épülő Kiber-
fizikai Rendszert mutatta be. Ezen kívül elhangzott japán előadás az ember-
gép kommunikációról, a japán holdjáróval kapcsolatos kutatásokról, Fuzzy 
logikai alkalmazásokról, illetve ipari robotok vezérlésének kérdéseiről is.

• 2017. március 23-24. között rendezték meg Kolozsváron 22. alkalommal 
a Fiatal Műszakiak huszonkettedik Tudományos Ülésszakát. Az FMTÜ 
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nagymértékben hozzájárul az erdélyi magyar műszaki értelmiség szakmai 
színvonalának emeléséhez, a kutatási munka ösztönzéséhez, a tudományos 
kapcsolatok kialakításához, valamint a magyar műszaki nyelv műveléséhez. 
A konferencián Erdei Timotei István, Molnár Zsolt, Zilahi Krisztián Lász-
ló, Tóth Xénia Erzsébet, Sipos Kristóf Balázs mechatronikai mérnök hall-
gatónk vett részt, valamint 3 fő külföldi mechatronikai mérnökhallgatóink: 
Obinna Nwachukwu Chikeziem, Almusawi Husam Abdulkareem, Afghan 
Syeda Adila tartottak előadást. 

• Dr. Husi Géza tanszékvezető részt vett a Hannoverben 2017. április 24-28. 
között megrendezésre kerülő nemzetközi szakmai kiállításon. Ez a neves 
ipari technológiai kiállítás újításokat és világrengető megoldásokat mutat 
be minden fő szektorban – pl.: ipari automatizálás, informatika, energiával 
kapcsolatos és környezetvédelmi technológiák, ipari ellátás, gyártási terve-
zés és szolgáltatások, valamint kutatás és fejlesztés legújabb vívmányairól. 
Az ott szerzett tapasztalatokról később előadást is tartottunk a karon.

• 2017. április 6-8. között Egerben került megrendezésre a jubileumi X. 
Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny, amelyen a Műszaki Kart 2 csa-
pat (DE-PuffAIR, DE-Főnix Pneumobil) képviselte, akiknek tagjai mecha-
tronikai mérnök hallgatókból és gépészmérnök hallgatókból állt. Sikerült 
mindhárom kategóriában dobogós helyezést elérnünk (távolsági, ügyességi, 
gyorsulási). Csapattagok: Gyula Dávid Lovadi, Krisztián Zilahi, Tóth Xé-
nia, Darai Sándor, Dávid Tőzsér, Kristóf Sipos. A pontos eredmények:
Távolsági futam:
I. BEST-Riga (Riga Technical University, Lettország) – 7402 méter 
II. DE – Főnix Pneumobil (Debrecen Egyetem, Műszaki Kar) – 7223 méter 
III. DE – PuffAIR (Debrecen Egyetem, Műszaki Kar) – 7059 méter
Ügyességi futam:
I. PG Power (Gdansk University of Technology, Lengyelország) – 2:00.357 
II. Jok-Air (Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét) – 2:02.56 
III. DE – PuffAIR (Debrecen Egyetem, Műszaki Kar) – 2:02.66
Gyorsulási futam:
I. BEST-Riga (Riga Technical University, Lettország) – 23.32 mp 
II. PG Power (Gdansk University of Technology, Lengyelország) – 23.57 mp 
III. DE – PuffAIR (Debrecen Egyetem, Műszaki Kar) – 23.69 mp
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• 2017. május 25-én a Nagyváradi Egyetem Nemzetközi konferenciát szerve-
zett a romániai Félixfürdő Hotel President helyszínén. A Műszaki Kar Vil-
lamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék hallgatói közül 5 fő jelentkezett a 
konferenciára, ahol előadást is tartottak. Résztvevő hallgatóink, oktatóink: 
Dr. Husi Géza, Erdei Timotei István, Afghan Syeda Adila, Molnár Zsolt 
mechatronikai mérnök MSc hallgató, Ács Viktória mechatronikai mérnök 
MSc hallgató, Nwachukwu C. OBINNA mechatronikai mérnök MSc hall-
gató

• 2017. június 6-7. között rendezték meg Budapesten az International 
Measurement Confederation IMEKO c. nemzetközi workshopot és konfe-
renciát, melyen tanszéki mérnökünk, Erdei Timotei István tartott előadást.

Pályázati eredmények (megvalósított és megvalósítás alatt álló projektek)
HURO/1101.191.2.2.1. SMARTMAT – 1,2 mEuro
CIP-IEE-2010 - Összehangolt akció az új épületenergetikai direktíva előkészí-
tésére és bevezetésére a tagországokban (12.835.260 Ft);
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0018 - Létesítménymérnöki MSc tananyagai-
nak fejlesztése (66.632.784 Ft);
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0027 - Fenntartható épületenergetika – információs 
központ (149.681.589 Ft);
TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0017 - Geotermikus rendszerek fenntarthatóságá-
nak integrált modellezése (307.990.632 Ft)
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 - A felsőoktatás minőségének ja-
vítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni 
Egyetemen (DE MK támogatás 17.944.265 Ft).
TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 - Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 
gyakorlat-orientált képzések, szolgáltatások a Debreceni Egyetemen Élelmiszer-
ipar, 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 rendszerfej-
lesztés a sportos társadalomért Észak-KeletMagyarországon („A” és „B” kom-
ponensek a felsőoktatási sport fejlesztésért) - (DE MK támogatás 21.480.000 
Ft)
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GOP- 1.1.1-11-2012-0220 - Innovatív napkövetővel ellátott napenergia hasz-
nosító rendszer kifejlesztése lapostetős épületekre  
GOP- 1.1.1-11-2012-0398 - Köz- és Irodaépületek Hatékony Energia me-
nedzsment rendszerének létrehozása újfajta fotovoltaikus rendszer és komplex 
töltésszabályozó rendszer kifejlesztésével elektromos áram és hőenergia előállí-
tására és tárolására, elektromos autók meghajtására 
GOP-1.1.1-11-2012-0617 - Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elekt-
romos hajtású tehergépjármű fejlesztése 
Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával 
– Intelligens épületek munkacsoport
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048-as azonosítószámú „Tudományos 
eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, okta-
tói és hallgatói által” című projekt, „Színek, számok, formák, mozgások - mér-
nöki szemmel, Játékos betekintés a mérnöki alaptudományokba középiskolá-
sok számára” alprojekt (4.000.000 Ft).
TÁMOP-4.1.1.C-12/KONV-2012-0013 - „Integrált szervezeti és komplex 
felső oktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Deb-
receni 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 megúju-
ló 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 működő 
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 tehetséggondozó 
nyári táborainak támogatása” (1.000.000 HUF), 2013.
MTA-JSPS „Etológiai indíttatású szociális kommunikációs modell az intelli-
gens 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.
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HURO-0901/028/ 2.3.1. E-Laboratory Practical Teaching for Applied 
Engineering Sciences nyertes pályázatnak. A Debreceni Egyetem részére el-
nyert támogatás: 91.536,56 EUR.
HURO 0801/006 s/. Geotermikus hasznosítása maximális hatékonysággal 
Létavértes-Sacuieni területén
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 - A Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási 
infrastruktúrájának fejlesztése
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 jelű Szuperszámítógép, a nemzeti 
virtuális laboratórium című pályázat
Intelligens Épületek létrehozását támogató Magyar-Román Kutató-fejlesztő 
Platfom” HURO/0802/155_AF (DE) támogatás összege (EUR): 448.900,00

Hallgatói versenyek
A 2016. december 1-jén megtartott kari TDK konferencián az alábbi hallgató-
ink vettek részt, illetve értek el szép eredményeket:

I. díjat nyert:
• Csépke Tamás tervező építészmérnök hallgató,
• Csizmadia Ivett Anita – Győri Barnabás műszaki menedzser hallgatók,
• Gál Tibor mechatronikai mérnök hallgató,
• Harangi Attila tervező építészmérnök hallgató,
• Kostyák Attila gépészmérnök hallgató, 
• Pusztai László Péter logisztikai menedzser hallgató,
• Sipos Kristóf mechatronikai mérnök hallgató,
• Truzsi Alexandra környezetmérnök hallgató,
• Varga Tamás Antal műszaki menedzser hallgató.
 
II. díjat nyert:
• Igaz Tamás Ákos gépészmérnök hallgató,
• Kiss Tamás mechatronikai mérnök hallgatók,
• Kokas Róbert gépészmérnök hallgató,
• Kovács Ágota műszaki menedzser hallgató, 
• Lovas Bence létesítménymérnök hallgató,
• Szántó Attila gépészmérnök hallgató,
• Ungvári Levente környezetmérnök hallgató.
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 III. díjat nyert:
• Agonás Ágnes mechatronikai mérnök hallgató,
• Kasza Bianka építőmérnök hallgató,
• Ládi Gabriella építészmérnök hallgató,
• Majnár Klaudia környezetmérnök hallgató,
• Reho Sándor gépészmérnök hallgató,
• Szatmári Zsófia Julianna tervező építészmérnök hallgató.

2017. április 6-8. között Dunaújvárosban került megrendezésre a XXXIII. 
OTDK Műszaki Tudományi Szekciója. Karunk hallgatói szép sikereket értek 
el. 24 dolgozat került bemutatásra 12 tagozatban. 
 
I. helyezést értek el: 
• Varga Tamás Antal (Anyagtudomány, anyagvizsgálat tagozat) 
• Pusztai László (Menedzsment 1. tagozat) 
• Truzsi Alexandra (Környezetvédelem 1. tagozat) 
 
II. helyezést értek el: 
• Lovas Bence (Épületgépészet tagozat) 
• Kiss Tamás (Mechatronika tagozat) 
 
III. helyezést értek el: 
• Nyárádi Anita (Menedzsment 2. tagozat) 
• Szabó Fruzsina (Menedzsment 1. tagozat) 

Különdíjasok: 
• Juhász Péter (Építészet, építészettörténet tagozat) 
• Sipos Kristóf (Mechatronika tagozat) 
• Skoda Melinda (Menedzsment 2. tagozat) 
• Csizmadia Ivett–Győri Barnabás (Menedzsment 1. tagozat)
• Truzsi Alexandra (Környezetvédelem 2. tagozat)
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Kitüntetések
• Dr. Kalmár Ferenc tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai 

tanárt 2016-ban Magyarország Köztársasági Elnöke kiemelkedő oktatói, 
kutatói és szakértői munkája elismeréseként „Magyar Arany Érdemkereszt” 
kitüntetésben részesítette.

• Dr. Husi Géza oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docenst 
2017-ben Magyarország Köztársasági Elnöke kiemelkedő oktatói, kutatói 
és szakértői munkája elismeréseként „Magyar Arany Érdemkereszt” kitün-
tetésben részesítette.

• A Debreceni Egyetem Rektora több éven át nyújtott kimagasló tevékeny-
ségéért „Kiváló Dolgozó” kitüntetést adományozott Duczár Sándor ügyin-
téző 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 részesí-
tette Dr. Bodnár Ildikó tanszékvezető főiskolai tanárt és Dr. Kocsis Imre 
tanszékvezető főiskolai tanárt.  

• 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 Bartha István, Homolya György és Lente Csaba 
urak részére.

• A Műszaki Karon végzett kiemelkedő munkájáért Dékáni Dicséretben ré-
szesült: Dr. Budai István egyetemi docens, Lukácsné Sipos Ildikó ügyinté-
ző, Boros Miklós János adjunktus és Sarvajcz-Bánóczy Emese tanársegéd.

• Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért Dékáni Di-
cséretben részesült: Ács Viktória mechatronikai mérnök, Jakab Erika épí-
tőmérnök, Kovács Ádám vasúti pályaépítési és –fenntartási szakmérnök, 
Kuti Csilla építőmérnök, Molnár Zsolt mechatronikai mérnök, Truzsi Ale-
xandra okleveles környezetmérnök, Varga Tamás Antal műszaki menedzser 
hallgató, Pusztai László Péter PhD hallgató, Husam Abdulkareem Neamah 
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Almusawi mechatronikai mérnök szakos hallgató, továbbá a 39. Hajós 
Alfréd Matematika versenyen részt vett csapat tagjaként Ferenczi Márk 
építőmérnök szakos hallgató, Hagymássy Gábor, Lazsádi Áron és Salánki 
Dániel mechatronikai mérnök szakos hallgatók. 

• „A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója” kitüntetésben részesült Csizma-
dia Ivett Anita műszaki menedzser hallgató.

• A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Publikációs Díja kitüntetésben részesí-
tette a mérnöki alkotások kategóriában Dr. Kovács Imre, Martonosi Zsolt, 
Csízi Kálmán és Martonosi Dorottya szerzőket; a tudományos publikációk 
kategóriában Szodrai Ferenc, Dr. Kalmár Ferenc és Dr. Lakatos Ákos szer-
zőket; Erdei Timotei István és Dr. Husi Géza szerzőpárost, továbbá Dr. 
Kocsis Dénes László szerzőt.



201

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
A 2016/2017-es tanévre összesen 330 fő nyert felvételt.
Alapképzés:
• Egészségügyi gondozás és prevenció-népegészségügyi ellenőr szakirány 73 

fő
• Ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány 60 fő
• BSc in Physiotherapy 17 fő
• BSc in Public Health 27 fő
Mesterképzés
• Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás 15 fő
• Egészségpszichológia 39 fő 
• Egészségügyi menedzser 22 fő
• Komplex rehabilitáció 25 fő
• Népegészségügyi 40 fő
• MSc in Public Health 8 fő
• MSc in Complex Rehabilitation 4 fő 

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók
• Kis Gyöngyi, Népegészségügy MSc
• Gyarmati Éva, Népegészségügy MSc
• Nagy Ildikó, Népegészségügy MSc
• Szele Anna, Egészségpszichológia MSc
• Tóth Réka, Gyógytornász BSc

Népegészségügyi Kar
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A 2016/2017-es tanévben diplomát kapott – magyar és külföldi – hallga-
tók száma (175 fő)
• egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellen-

őr szakirányán: 32 fő
• ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányán: 50 fő
• népegészségügyi mesterképzési szakon: 10 fő
• egészségpszichológia mesterképzési szakon: 24 fő
• egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési szakon: 8 fő
• egészségügyi menedzser mesterképzési szakon: 5 fő
• komplex rehabilitáció mesterképzési szakon: 19 fő
• BSc in Public Health képzésen: 12 fő
• BSc in Physiotherapy képzésen: 9 fő
• MSc in Public Health képzésen: 6 fő

DE Orvos-és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács 2017. évi 
TDK konferencia eredményei, helyezettjei

Helyezettek Tagozat neve Helyezés

Myburgh Jacobus Abraham, 
IV. évf., gyógytornász BSc 

témavezető: Dr. Némethné, 
Dr. Gyurcsik Zsuzsanna 

Fizioterápia, rehabilitáció, 
ápolás és betegellátás I. helyezés

Kerék Laura, III. évf., 
gyógytornász BSc

témavezető: Mile Marianna, 
Dr. Cseri Julianna

Fizioterápia, rehabilitáció, 
ápolás és betegellátás II. helyezés

Petró Zsófia, IV. évf., gyógy-
tornász BSc 

témavezető: Bagi Ágnes

Fizioterápia, rehabilitáció, 
ápolás és betegellátás III. helyezés

Hargitai Dóra, IV. évf., 
gyógytornász BSc

témavezető: Dr. Némethné 
Dr. Gyurcsik Zsuzsanna, 

Petrika Hajnalka

Fizioterápia, rehabilitáció, 
ápolás és betegellátás különdíj
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Essa Anes, IV. évf., gyógy-
tornász BSc

témavezető: Dr. Némethné 
Dr. Gyurcsik Zsuzsanna

Fizioterápia, rehabilitáció, 
ápolás és betegellátás

különdíj

Barkóczi Dóra, IV. évf., 
gyógytornász BSc

témavezető: Dr. Némethné 
Dr. Gyurcsik Zsuzsanna, 

Petrika Hajnalka

Fizioterápia, rehabilitáció, 
ápolás és betegellátás különdíj

Fehér Sándor, II. évf., 
Táplálkozástudományi MSc 

témavezető: Dr. Sándor 
János, Csenteri Orsolya

Klinikai és elméleti epidemi-
ológia, egészségügyi szerve-

zés és menedzsment
I. helyezés

Kapus Dorina Vanda, I. évf., 
Népegészségügyi MSc

témavezető: Dr. Sándor 
János, Szőllősi Gergő József

Klinikai és elméleti epidemi-
ológia, egészségügyi szerve-

zés és menedzsment
II. helyezés

Selejó Petra, III. évf., nép-
egészségügyi ellenőr BSc 
témavezető: Dr. Sándor 

János

Klinikai és elméleti epidemi-
ológia, egészségügyi szerve-

zés és menedzsment
III. helyezés

Varga Anna Viktória, III. 
évf., népegészségügyi ellenőr 

BSc
témavezető: Dr. Sándor 

János, Kovács Nóra

Klinikai és elméleti epidemi-
ológia, egészségügyi szerve-

zés és menedzsment
különdíj

Zheng Congying, I. évf., 
népegészségügyi MSc

témavezető: Dr. Ádám Ba-
lázs, Dr. Nagy Károly

Primer prevenció I. helyezés
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Végh Balázs, IV. évf., nép-
egészségügyi ellenőr BSc
témavezető: Dr. Bíró Éva

Primer prevenció II. helyezés

Wang Feifei, II. évf., nép-
egészségügyi MSc 

témavezető: Dr. Bíró Éva
Primer prevenció III. helyezés

Batári Zsófia, II. évf., egész-
ségpszichológia MSc

témavezető: Dr. 
Andrejkovics Mónika, 

Balajthy Dániel

Primer prevenció különdíj

Bujdosó Orsolya, I. évf., 
PhD hallgató

témavezető: Dr. Árnyas 
Ervin Mihály, Dr. Szűcs 

Sándor

Primer prevenció különdíj

Erdei Dóra Szibill, IV. évf., 
népegészségügyi ellenőr BSc
témavezető: Dr. Pál László, 

Dr. Szűcs Sándor

Primer prevenció különdíj

Sándor Alexandra, II. évf., 
egészségpszichológia MSc
témavezető: Dr. Molnár 

Judit

Családorvoslás, preventív 
medicina I. helyezés

Tóth Kitti, II. évf., egészség-
pszichológia MSc

témavezető: Dr. Molnár 
Judit

Családorvoslás, preventív 
medicina II. helyezés

Szanyi Dorottya, IV. évf., 
gyógytornász BSc

 témavezető: Nagy Gabriel-
la, Dr. Cseri Julianna 

Családorvoslás, preventív 
medicina III. helyezés
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Balogh Cintia, II. évf., 
egészségpszichológia MSc 
témavezető: Dr. Molnár 

Judit

Családorvoslás, preventív 
medicina különdíj

Kövesligeti Eszter, IV. évf., 
gyógytornász BSc

témavezető: Dr. Veres-Balaj-
ti Ilona, Petrika Hajnalka

Családorvoslás, preventív 
medicina különdíj

Fekete Eszter, IV. évf., 
gyógytornász BSc

témavezető: Dr. Veres-Balaj-
ti Ilona

Családorvoslás, preventív 
medicina különdíj

A XXXIII. OTDK Konferencia Népegészségügyi Kari helyezettjei 2017-ben

Helyezettek Tagozat neve Helyezés

Kerék Laura, gyógytornász 
BSc 

témavezetők: Mile Marian-
na, dr. Cseri Julianna 

Fizioterápia I. helyezés 

Myburgh Jacobus Abraham, 
gyógytornász BSc 

témavezető: dr. Némethné 
dr. Gyurcsik Zsuzsanna 

Rehabilitáció I. helyezés 

Kenyhercz Flóra, egészség-
pszichológia MSc 

témavezető: dr. Nagy Beáta 
Erika 

Védőnői és primer prevenció I. helyezés 

Egri Ágnes, népegészségügyi 
ellenőr BSc 

témavezető: dr. Bíró Klára 

Egészségügyi szervezés és 
menedzsment II. helyezés 
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Kapus Dorina Vanda, nép-
egészségügyi MSc 

témavezetők: dr. Sándor 
János, Szőllősi Gergő József 

Epidemiológia II. helyezés 

Óbert Marianna, általános 
orvos 

témavezetők: dr. Bíró Éva, 
dr. Csörsz Ilona 

Védőnői és primer prevenció II. helyezés 

Sándor Alexandra, egészség-
pszichológia MSc 

témavezető: dr. Molnár Judit 
Szekunder prevenció II. helyezés 

Virág Diána, egészségpszi-
chológia MSc 

témavezető: Dr. Kuritárné 
Dr. Szabó Ildikó 

Pszichiátria tagozat II. helyezés 

Petró Zsófia, gyógytornász 
BSc

témavezető: Bagi Ágnes 
Fizioterápia III. helyezés 

Doktori Iskola
A Népegészségügyi Karon, illetve a kar által működtetett Egészségtudományok 
Doktori Iskolában 1 fő szerzett PhD fokozatot: Zsíros Noémi

Kari rendezvények
• 2016. augusztus 31-szeptember 2. között Debrecenben tízedik alkalommal 

került sor a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületé-
nek (NKE) konferenciájára.

• 2016. szeptember 30-án a „Kutatók éjszakája” programsorozat keretében az 
alábbi programokkal várta karunk Fizioterápiás Tanszéke az érdeklődőket: 
Tréningprogram a virtuális világban, Nintendo WII játékok, Állapotfelmé-
rés gerincegérrel (Spinal Mouse), „légy fit” Step-paddal, Funkcionális tré-
ning eszközök, Gravity Trainer.
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• 2016. október 1-jén „Kardiometabolikus rizikóállapotok” címmel szerve-
zett szintentartó tanfolyamot a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi 
Tanszék.

• 2016. október 22-én „Endokrinológia az alapellátásban” címmel 
szintentartó tanfolyam került megrendezésre a Családorvosi és Foglalkozás-
egészségügyi Tanszék által. 

• A Magatartástudományi Intézet 2016. október 21-22-én szervezett „Komp-
lex trauma és disszociatív zavarok” címmel Nemzetközi Konferenciát.

• 2016. november 12-én „Gastoengrológia, hepatológia” címmel szintentartó 
tanfolyamot szervezett a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék. 

• 2016. november 17-19. között került megrendezésre Foglalkozás-egészség-
ügyi kötelező szintentartó tanfolyam a Foglalkozás-orvostan (Üzemorvos-
tan), Foglalkozás-egészségügy szakorvosok részére a Családorvosi és Foglal-
kozás-egészségügyi Tanszék szervezésében.

• 2016. november 23-24-én az egyetemi beiskolázási rendezvénnyel (DExpo) 
párhuzamosan került sor a Népegészségügyi Kar nyílt napjára.

• 2017. január 2.- 2017. június 30. között a Menekültek, migránsok egész-
ségügyi alapellátása, az EUR-HUMAN Projekt távoktatása zajlott.   

• 2017. január 20-án Foglalkozás-egészségügyi szakdolgozók részére tovább-
képzést szervezett a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék. 

• 2017. január 28-án tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a Re-
gionális Hypertonia Nap, amelyen 487 háziorvos vett részt.

• 2017. február 8-10. között került megrendezésre a kötelező szintentartó 
tanfolyam a háziorvostan szakorvosok részére.

• 2017. február 23-25. között a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi 
Tanszék részt vett a Magyar Családorvos Kutatók Országos Szervezetének 
(CSAKOSZ) XVI. Kongresszusának előkészítésében és lebonyolításában 
Szegeden. 

• 2017. március 11-én „Neurológia” címmel kötelező szintentartó tanfolya-
mot szervezett a Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék. 

• 2017. április 20-án került sor a Svájci-Magyar Együttműködési Prog-
ram keretében megvalósult Alapellátás-fejlesztési Modellprogram 
disszeminációjára.
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• 2017. április 22-én „Allergológiai és Immunológiai betegsége a házior-
vos gyakorlatában címmel kötelező szintentartó tanfolyamot szervezett a 
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék.

• 2017. április 28-29-én a Magatartástudományi Intézetben Művészetterápi-
ás Workshop került megrendezésre. 

• A Fizioterápiás Tanszék 2017. május 26-án rendezte meg a VIII. Fizioterá-
piás Szakmai Napot.

• A nikotinfüggőség mértékének meghatározásával, a cigarettázás káros hatá-
sait bemutató applikációkkal és a leszokást támogató módszerekkel készül-
tek a 2017. május 31-i dohányzásmentes világnapra a Debreceni Egyetem 
népegészségügyi mesterszakos hallgatói. 

• Az Egészségtudományok Doktori Iskola 2017. június 19-én tartotta nyol-
cadik alkalommal PhD szimpóziumát.

• 2017. június 28-29-én a Programme DiMoPEx Training School kereté-
ben került sor az „Advanced Epidemiology and Statistics Part 1: Systematic 
Reviews” továbbképzés megtartására a Megelőző Orvostani Intézet rende-
zésében.

Kitüntetések, díjak
• 2016. december 15.: Dr. Bugán Antal címzetes egyetemi tanár, Magatar-

tástudományi Intézet 
• 2017. március 15.: A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója - Rusznyák 

Sándorné titkárnő (Családorvosi-és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék)
• 2017. június 30.: A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója - Sándor Ale-

xandra (Egészségpszichológia MSc)
• 2017. június 30.: A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnöké-

nek és Alelnökének elismerő oklevele - Orgonás Adrienn (Népegészségügyi 
ellenőr BSc)

• 2017. június 30.: A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnöké-
nek és Alelnökének elismerő oklevele - Essa Othman (Physiotherapy BSc)

• 2017. június 30.: „Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis” díj Deb-
receni Egyetem Hallgatói Önkormányzata - Dr. Balázs Margit egyetemi 
tanár, dékán 
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Folyamatban lévő projektek
• 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, 2012-2017; Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

• EU H2020 Developing and implementing a community-based 
intervention to create a more supportive social and physical environment 
for lifestyle changes to prevent diabetes in vulnerable families across Europe 
(Feel4Diabetes), 2014-2019, Szakmai vezető: Dr. Rurik Imre

• EU H2020 Personalized PREvention of Chronic Diseases (PRECeDI), 
2015-2018. Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza

• 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

• 573977-EPP-1-2016-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2553/001-001) 
Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Manage-
ment, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-
ELIM) 2017-2020, Szakmai vezető: Dr. Ádány Róza
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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 2016. július 1-jétől
• Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék - Dr. Barta Zoltán egyetemi 

tanár
• Kísérleti Fizikai Tanszék - Dr. Trócsányi Zoltán egyetemi tanár
• Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék - Dr. Szabó György egyetemi do-

cens
• Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék - Dr. Kozma Gábor egye-

temi docens
• Alkalmazott Kémiai Tanszék  - Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár
• TTK Algebra- és Számelméleti Tanszék - Dr. Bérczes Attila egyetemi do-

cens
• TTK Analízis Tanszék - Dr. Páles Zsolt egyetemi tanár

Humánpolitika
Új oktatói, kutatói kinevezések 2016. július 1. – 2017. június 30. között
• Tanársegéd: 8 fő
• Adjunktus: 8 fő 
• Egyetemi docens: 6 fő 

• Alkalmazott Kémiai Tanszék - Dr. Kuki Ákos
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• Elméleti Fizikai Tanszék - Dr. Nagy Sándor
• Kísérleti Fizikai Tanszék - Dr. Nándori István
• Kísérleti Fizikai Tanszék - Dr. Zilizi Gyula
• Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék - Dr. Papp Zoltán
• Szilárdtest Fizikai Tanszék - Dr. Daróczi Lajos

• Egyetemi tanár: 5 fő
• Növénytani Tanszék - Dr. Vasas Gábor
• Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék - Dr. Várnagy Katalin
• Szerves Kémiai Tanszék - Dr. Kurtán Tibor
• Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék - Dr. Szabó Szilárd
• Analízis Tanszék - Dr. Gát György

Kari kitüntetések
A Természettudományi és Technológiai Kar kitüntetéseket alapított a kar 
munkatársainak elismerése céljából. A 2016/2017-es tanév során kiosztott kari 
kitüntetések:
• TTK Kiváló Dolgozója: Nagy Károlyné vegyésztechnikus
• TTK Dékánjának Elismerő Oklevele: 

• Dr. Ujvári Balázs adjunktus
• Dr. Novák Levente adjunktus
• Dr. Boros Zoltán egyetemi docens

• TTK Kiváló Fiatal Oktatója: 
• Dr. Baranyai Edina adjunktus
• Dr. Bazsó András adjunktus

Októberben a díszokleveles ünnepségen a TTK egykori hallgatói jubileumi 
díszoklevelet vehettek át. Arany díszoklevelet kapott 113 fő, gyémánt oklevelet 
30 fő, vas oklevelet 2 fő. 
Ezen az ünnepségen nyújtotta át a dékán a kar oktatóinak a Katedra díjakat. 
A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesült:
• Dr. Sailer Kornél (Fizikai Intézet)
• Dr. Tóth Zoltán (Kémiai Intézet)
• Zékány László (Kémiai Intézet)
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A Természettudományi és Technológiai Kar Gyémánt Katedra Díjában része-
sült:
• Dr. Kandra Lili (Biológiai és Ökológiai Intézet)
• Dr. Nagy Sándor (Fizikai Intézet)
• Dr. Sztaricskai Tibor (Fizikai Intézet)
• Dr. Pap Lajos (Kémiai Intézet)

A Természettudományi és Technológiai Kar Rubin Katedra Díjában részesült:
• Dr. Gaál György (Kémiai Intézet)

A Természettudományi és Technológiai Kar a TTK díjával kívánja elismerni 
azon tanárokat és szakembereket, akik oktatómunkájukkal, valamint az álta-
lános- és középiskolai tehetséggondozásban, disszeminációban kifejtett tevé-
kenységükkel segítették a természet- és műszaki tudományok népszerűsítését, 
gazdagították a TTK oktatási életét és előmozdították a Kar szakjainak beisko-
lázását. 2016-ban a TTK Díját kapta:
• Kónya Marianna, a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakközép-

iskolájának vegyész - kémia szakos tanára

Oktatás
A 2016/2017-es oktatási évben a kar teljes hallgatói létszáma 2597 fő volt. A 
döntő többség (2231 fő) már a Bologna-i képzési rendszerben, de 181 fő már 
az osztatlan tanárképzésben tanult a karon.
2016 szeptemberében is, amint ez 2006 óta így van, a kar már csak a Bologna-i 
képzési rendszer különböző képzési formáiban és szintjein fogadott új hallga-
tókat, mindösszesen 831 főt. Közülük a többség, 525 fő (469 fő nappali, 56 
fő levelező szakos) BSc képzésben indult tanulmányaival. Az MSc képzésre 
jelentkezések növekvő tendenciát mutatnak. 2016 szeptemberében mindössze-
sen 185, keresztfélévben pedig 53 fő új MSc-s hallgató iratkozhatott be a karra 
(nappali képzésben 200 fő, levelező tagozaton 38 fő). A további képzési formák 
közül szakirányú továbbképzésbe 15 fő új hallgató lépett be. A BSc szakok kö-
zül a mérnöki alapszakok (biomérnök, vegyészmérnök, villamosmérnök) kü-
lönösen népszerűek a TTK-ra jelentkezők körében, de a természettudományi 
alapszakokra sem csökken a jelentkezések száma. 
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A 2016/2017-es tanévben is folytatódott a BSc szakok tanterveinek, szakirá-
nyainak elemzésére, racionalizálására irányuló munka. Ennek egyik fontos ele-
me, 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 
munkájába sikerrel bekapcsolódni. 2009 szeptemberében megtörtént néhány 
természettudományi tárgyból az alapvető ismeretet felmérő dolgozatok or-
szágos szintű egyeztetésben történő íratása, melyhez a TTK is csatlakozott. A 
dolgozatok eredményeit megismerve, a karon több szak esetében hirdettek az 
oktatók ún. bevezető kurzusokat. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem te-
kinthető a probléma megoldásának. Hosszabb távon csakis az hozhat javulást, 
ha a belépő hallgatók tudásszintje növekszik.            
A 2016/2017-es tanévben tizenkettő 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 támo-
gatott, így 2015 szeptemberében elindult a képzés. Jelenleg kidolgozás alatt áll 
a Villamosmérnök MSc szak tanterve.
A 2013/2014. tanévben karunk nagy sikerrel indította be az osztatlan tanár-
képzést. Az eddig belépett három évfolyamon összesen 181 tanárszakos hall-
gató tanul (a 2016-ban felvettek száma 53 fő), akik döntő többsége két termé-
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 
90 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.
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A már pályán lévők szakmai fejlődését segítendő számos szakirányú továbbkép-
zést (alkalmazott geoinformatikus, geoinformatikai szakasszisztens, környezet-
védelmi és fejlesztési szaktanácsadó, megújuló energetikai szakirányú tovább-
képzési szak, klimareferens szakirányú továbbképzési szak, műszeres analitika, 
számítógépes modellező, angol- és német-magyar természettudományi szak-
fordító, területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban) 
indít a kar. 

A 2016/2017-es tanévben végzettek és diplomát szerzők száma a Természettu-
dományi és Technológiai Karon

Kép-
zési 
szint

Képzési 
forma

Végzett (fő) Diplomát szerzett (fő)

1. félév 2. félév 1. félév 2. félév

  ösz-
szes

ebből 
műsza-

ki

ösz-
szes

ebből 
mű-
szaki

ösz-
szes

ebből 
mű-
szaki

ösz-
szes

ebből 
mű-
szaki

Alap-
képzés

nappali 180 116 243 54 143 105 188 40

levelező 25 25 3 3 13 13 2 2

Mes-
ter-

képzés

nappali 47 14 145 19 47 14 144 19

levelező 11 20 9 18

Régi 
képzés

nappali 3 3

levelező

Szak-
irányú 

to-
vább-
képzés

távok-
tatás 3 1 3 1

nappali 7 7

levelező 7 7

Össze-
sen

nappali 230 130 395 73 193 119 339 59

levelező 36 25 30 3 22 13 27 2
távok-
tatás 3 1 3 1
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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 beindult.

A fentiekben már említésre került, hogy felzárkóztató, szakmai kiegészítő kur-
zusokat, továbbá a nyelvtanulást segítő programokat kínált a kar a 2016/2017-
es tanévben. Ugyanakkor nagy figyelmet fordított a tehetséges hallgatókkal 
való foglalkozásra is, amelyet az alábbi tények igazolnak: 
• Nyári szakmai ösztöndíjat kapott 37 hallgató, 
• Kiemelt ösztöndíjat elnyert 24 fő, 
• Köztársasági ösztöndíjban részesült 19 fő, 
• egyszeri „Mester Szakmai Ösztöndíj”-ban részesült 97 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: 
• TTK Emlékérmet 14 főnek, 
• TTK Dékáni Dicséretet 15 főnek,
• DE Kiváló Hallgatója elismerést 1 főnek,
• DETEP-es oklevelet 64 főnek.
Összesen: 94 fő 

Tudományos kutatás, rendezvények
A Természettudományi és Technológiai Kar az elmúlt időszakban igen élénk 
pályázati tevékenységet folytatott. 
A kar magas szintű tudományos potenciálját jelzik, hogy az MTA által meghir-
detett pályázatokon (MTA-DE támogatott kutatócsoportok, Lendület, Bolyai 
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János Kutatási Ösztöndíj) is számos sikert értek el oktatóink. Az MTA kuta-
tócsoporti pályázatán nagy sikerrel szerepeltek oktatóink. Az alábbi kutatócso-
portok nyertek támogatást:
• Barta Zoltán László - Szociális viselkedés evolúciója
• Fábián István - Összetett kémiai reakciók mechanizmuskutatása
• Pintér Ákos - Diofantikus egyenletek, megőrzési problémák, diszkrét to-

mográfia
• Trócsányi Zoltán - Elméleti és kísérleti kutatások a nagy hadrongyorsítón 

(LHC-n) gyűjtött adatok értelmezése céljából

A kar oktatói sikeresen kapcsolódtak be GINOP illetve EFOP pályázatokba, 
számos nagy pályázatot nyertek el vezetőként is.

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 szervezett a TTK (Biológia és Fizika-Földrajz-Matematika), melyek 
nagy sikerrel zajlottak le.  A XXXIII. OTDK Biológia Szekciójának 22 tagozata 
az alábbi időpontokban és helyszíneken került megrendezésre. A 22 tagozatban 
összesen 215 előadás hangzott el. A FiFöMa szekcióba benevezett és befogadott 
275 pályamunka bemutatására, értékelésére, megvitatására, illetve mindezek 
megtekintésére mintegy 290 előadót (nagyrészt 13 hazai felsőoktatási intéz-
ményből, illetve 20 dolgozattal 19 határon túli — erdélyi, partiumi, kárpátaljai 
— egyetemi hallgatót és 4 dolgozattal 8 középiskolás diákot), 113 zsűritagot 
(ebből 14 határon túli magyar egyetemi oktatót és kutatót) vártunk. A pálya-
munkákat szerzőik 36 tagozatban mutatták be. A tagozati ülések mellett sza-
badidős programokat, tudományos ismeretterjesztő előadásokat is szerveztünk 
mindkét szekció részére.
A Természettudományi és Technológiai Kar egységei a 2016/2017-es 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 
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természettudományok népszerűsítése céljából. Közel 100 fő vett részt a Tu-
dományos Nyári Táborunkban. Élénk érdeklődés kísérte az iTT Kutathatsz 
Tudományos Fesztivált és a Duális Képzési Fórumot, melyek során népszerűsí-
tettük a kart és a tudományt.

Gazdálkodás
A Természettudományi és Technológiai Kar a 2016/2017-es 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-
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 millió forintos 
laborfejlesztést hajtott végre és rövidesen megújulhatnak a Kémiai Épület nagy 
előadótermei is. 
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Zeneművészeti Kar

A kar vezetői 
Dékán 
• Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár 
Dékánhelyettesek 
• Mb. általános dékánhelyettes: Dr. Váradi Judit egyetemi docens 
• Mb. oktatási dékánhelyettes: Dr. Török Ágnes egyetemi docens 

Tanévnyitó 
A kar tanévnyitó ünnepségére 2016. szeptember 11-én 15:00 órakor került sor. 
Helyszíne a Liszt terem.

Oktatás
1966 szeptemberében kezdődött meg az első olyan tanév Debrecenben, amely 
egy új zenei felsőoktatási intézmény működésének kezdete volt: a Zeneművé-
szeti Szakiskola korábbi szaktanár-képzőjéből a Zeneakadémia szervezeti egy-
ségévé vált a főiskolai rangra emelt zenetanárképzés. Az éppen fél évszázada 
megszületett főiskola kezdetben kis létszámmal, kevés főállású tanárral kezd-
te meg működését. Időközben az egyetem központi kampuszán felépült az a 
korszerű épület, amely technikai körülményeivel, kollégiumával Magyarország 
legkorszerűbb ilyen intézménye volt. A 300 fős hangversenyterem, a benne 
lévő orgona és zongorák, valamint a stúdió infrastruktúrája jelentős minősé-
gi változást hozott mind az oktatásban, mind a város művészeti életében. A 
növekvő hallgatói és oktatói létszám az ezredfordulóra az intézményt már az 
egyik legnagyobb hazai zenei felsőoktatási képző helyszínné tette. A legfonto-
sabb dátumok: 1990., amikor a Konzervatórium létrejött, majd 1996-ban a 
sikeres első akkreditáció, az egyetemi képzés kiteljesedése minden szakirányra; 
ezt követte az 1998-as kiválás a Zeneakadémia szervezetéből és 2000-ben a 
csatlakozás a Debreceni Egyetemhez. 2006-ban az egykori jogelőd Konzer-
vatórium elnyerte kari jogállását. Az ötvenéves jubileum megünneplésére a 
Zeneművészeti Kar jubileumi hangversenyén került sor 2016 novemberében. 
2017 áprilisában rendeztük meg a BTK Humán Tudományok Doktoriskolája 
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Neveléstudományi Programjának közös rendezvényeként azt az országos zene-
pedagógiai konferenciát, amelyen minden társintézmény előadókkal és érdek-
lődőkkel képviseltette magát.
A felvételi jelentkezések száma 2016-ban, bár a korábbi évekhez mérten na-
gyobb belső arányváltozásokkal, ismét lehetővé tette azt, hogy olyan új év-
folyam kezdhesse meg tanulmányait, amely a debreceni zenei felsőoktatástól 
eddig megszokott színvonalon képes átvenni és átörökíteni a zeneművészet és 
a zenepedagógia tradícióit, értékeit. A munkaerő-piacon jelentkező zenetanár 
hiány arra sarkallja a kart, hogy fokozza zenetanár és zeneművész tanárképzé-
sét. Ennek érdekében részben a beiskolázáskor fordítottunk gondot arra, hogy 
tanár szakosaink létszáma növekedjen, de a tanév folyamán is 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. 
Az oktatás megszokott napi életében a legfontosabb változást az jelentette, 
hogy ez a tanév állt rendelkezésre az új Képzési és Kimeneti Követelményeknek 
megfelelő tantervek létrehozatalára. Folyamatos az alkalmazkodás a NEPTUN 
rendszerben történő változásokhoz, ugyanakkor a zeneművészeti képzés tudo-
mányterületektől eltérő paraméterei miatt ez a folyamat továbbra is sok nehéz-
séggel jár. 
A tanév az osztatlan rendszerű zenetanárképzés negyedik esztendeje volt, amely 
egyben a folyamatos bevezetés munkálatainak folytatását is szükségessé tette. A 
tanévben indult utoljára a ciklusokra bontott tanári mesterképzés. Ezzel egy-
idejűleg még jelen van az osztott tanárképzés mesterszakának egy évfolyama, 
valamint a szintén osztott zeneművész és zeneművész tanárképzés is. 
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, a diploma el-
nyerése után a fiatal zenetanárok 100%-a állást talált. 
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Külföldi hallgatók e tanévben is részt vettek a képzésben: kínai, spanyol és 
vietnami hallgatók folytattak tanulmányokat 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, s e munka ered-
ményeként olyan szakmai kollégiumot hozott létre, amely részben a közös 
szakmai munka fóruma, részben pedig a szakterület egységes érdekartikulá-
cióját 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. Matuz István Kossuth-díjas fuvolaművész, 
egyetemi tanár és Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vonult nyugdíjba. Matuz 
István elnyerte a Professor Emeritus kitüntető címet, így folytatja oktatói te-
vékenységét. Több oktatónk fejezte be eredményesen doktori tanulmányait: 
Szilágyi Gyula orgonaművész tanár, Dulainé Madarász Annamária tanársegéd 
és Horváth Zsolt szolfézs-zeneelmélet tanár. Külföldön szerzett doktori minő-
sítést Tonhajzerné Vojevogyina Olga. 
A 2016 szeptemberében életbe léptetett oktatói besorolás-módosítások ered-
ményeként mára az oktatói bérfeszültségek jelentősen csökkentek. Az oktatók 
döntő többsége egyetemi besorolásban látja el feladatát. Új egyetemi tanár ki-
nevezésére is sor került: Dr. Mohos Nagy Éva nyerte el ezt a címet sokéves, igen 
progresszív és magas színvonalú munkájának elismeréseként.  Az intézkedések 
nagy hordereje főként az akkreditációs stabilitás és az egyetemi kari jogállás 
tekintetében jelent gyökeres fordulatot.
A korábbi tanévekhez hasonlóan az óradíjas oktatók a tárgyévben is nélkü-
lözhetetlen segítséget nyújtottak a képzés szakmai bázisának biztosításában, 
hiszen a képzés részfeladatai és szakspecifikumai miatt álláshelyeken ezek a fel-
adatok nem láthatók el.
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Elismerések, kitüntetések
Oktatók
• A Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele kitüntetésben része-

sült Szabó Dénes és Matuz István részére
• Pro Cura Ingenii: Dr. Szabó István főiskolai tanár
• Egressy Béni-Díjban részesült Dohos László,
• A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Pro Auditoribus 

Universitatis Debrecen díját kapta meg Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár.

Hallgatók
• A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója: Szekér Attila
• A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő 

Oklevele: Tóth Anita
• Szesztay Zsolt Emlékdíj: Lukács Elek

A tanév főbb eseményei
2017 júliusában tizenhetedik 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 és végül az olaszországi Erbában 
láthatta-hallgathatta meg a közönség Vásáry Tamás vezényletével. 
Újból sor került a Petrovics Emil Énekverseny megrendezésére a Nyári Aka-
démia keretében. A Báthory Éva operaénekes kezdeményezésére megrende-
zett kortárs zenei énekverseny a maga nemében Magyarországon egyedülálló 
és hagyományteremtő esemény. Augusztusban újból megrendezésre került az 
Országos Gitártalálkozó és Verseny, 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 
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programok megvalósítását jelenti. Különleges értéke, hogy a tanév folyamán 
mind legkiválóbb hallgatóink, mind oktatóink kiemelkedő létszámban szere-
peltek. 
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 mellett a Lélekmelengető címet 
viselő, könyvtári hangversenysorozat is megrendezésre került. Egy hangverseny 
különösen megrázó élményt jelentett számunkra: elhunyt kollégánk, Kováts 
Zoltán karmesterre emlékeztünk április 23-án a Liszt teremben.  
A tanév folyamán a már megszokott versenyek, találkozók színesítették a prog-
ramot: Országos Szaxofon Találkozó, Országos Klarinét- és Szaxofonverseny, 
az Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozó és Verseny, a Rézfúvós és 
Ütőhangszeres Verseny. Hallgatóink közül számos tehetséges fiatal ért el vala-
milyen helyezést országos vagy nemzetközi versenyen. Sikereik szívet melenge-
tőek, egyben a szakma nyilvánossága előtt is bizonyítottak meggyőzően magas 
színvonalon. 
Kiemelkedő eseményként marad emlékezetünkben a fél évszázados, felsőfokú 
zenetanárképzés tiszteletére, április 7-én megrendezett zenepedagógiai konfe-
rencia, amelyen igen értékes program keretében adódott lehetőség a zenepe-
dagógiai kutatások eredményeinek bemutatására, egyben az aktuális kérdések 
megvitatására is. A konferencia a Bölcsészettudományi Kar Humán Tudomá-
nyok Doktoriskolájának Neveléstudományi Programja segítségével valósult 
meg, ami egyben azt is jelzi, hogy a doktoriskolai együttműködés tovább foly-
tatódik.
A 2017. évi, 17. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájára közel 
200 fő jelentkezését regisztráltuk 22 országból. Minden remény megvan tehát 
a júliusi rendezvény és az azt követő zenekari hangversenyturné sikeres lebo-
nyolítására. A turné helyszínei: Debrecen, Kölcsey Központ, Budapest, Város-
majori Szabadtéri Színpad, Pozsonyi Rádió Nagyterme, Galánta, Művelődési 
Központ és Eisenstadt, Haydn Terem. A Nyári Akadémia, mind oly sokszor 
már, a Debreceni Egyetem, Debrecen M.J. Város Önkormányzata és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma együttműködésével valósulhat meg.
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A Klinikai Központ vezetése
• Főigazgató 2017. február 23-ig: Dr. Édes István egyetemi tanár
• Elnök 2017. február 24-től: Dr. Édes István egyetemi tanár
• Orvosszakmai Igazgató: Dr. Balla György egyetemi tanár
• 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
Vezetői megbízást kaptak az alábbi igazgatók és vezető:

Dr. Berényi Ervin         Orvosi Képalkotó Klinika 
egyetemi tanár, igazgató         Megbízás időtartama: 2016.07.01.-2021.06.30.

Dr. Damjanovich László         Sebészeti Klinika
egyetemi tanár, igazgató         Megbízás időtartama: 2016.07.01.-2021.06.30.

Dr. Flaskó Tibor          Urológiai Klinika
egyetemi docens, igazgató        Megbízás időtartama: 2016.07.01.-2021.06.30.

Dr. Fülesdi Béla           Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
egyetemi tanár, igazgató         Megbízás időtartama: 2016.07.01.-2021.06.30.

Dr. Kónya József          Orvosi Mikrobiológia
egyetemi docens, vezető         Megbízás időtartama: 2016.07.01.-2021.06.30.

Klinikai Központ
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2016. július 1-je alkalmából Batthyány-Strattmann László díjat kapott Dr. 
Kappelmayer János egyetemi tanár (Laboratóriumi Medicina), Pro-Sanitate 
díjat kapott Dr. Páll Dénes egyetemi tanár (Belgyógyászati Klinika ’A’ épület).

2016. július 1-jén elindult a csecsemő és gyermekkori másodlagos hallásszűrési 
központ fejlesztése és működtetése a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinikán. 

2016. július 30-án a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói segítségével 
sikeres 12 órás műtét történt a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikán előreha-
ladott leiomyomatosis esetében. 

2016. augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetés-
ben részesült Dr. Altorjay István egyetemi tanár (Belgyógyászati Klinika), Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehetett át Dr. Gergely Lajos egyete-
mi docens (Belgyógyászati Klinika).

2016. szeptember 1-jétől egyetemi tanári kinevetést kapott Dr. Csernátony 
Zoltán (Ortopédiai Klinika) és Dr. Méhes Gábor (Pathologia), egyetemi do-
censi kinevezést Dr. Fülöp Péter (Belgyógyászati Klinika) vehetett át.

Dr. Páll Dénes egyetemi tanár 2016. szeptember 1-jétől a Szakmai Kollégium Bel-
gyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcsere-betegségek tagozat tagja lett. 

Az egyetem tanévnyitó ünnepségén „Juhász Zsuzsa” emlékérem és emlékdíj 
kitüntetésben részesült Pocsai Ilona, a DEKK Kardiológiai és Szívsebészeti 
Klinika, Szívsebészet Klinikai osztályvezető ápolója. A díjat Juhász Zsuzsának, 
az I. sz. Belgyógyászati Klinika intézetvezető főnővérének emlékére alapította 
a DEOEC 2010-ben. Juhász Zsuzsa 63 évig végezte példamutató munkáját, 
életét és munkásságát messzemenő elhivatottsággal és ügybuzgalommal csak a 
klinikának és a betegellátásának szentelte. Értékrendjében az ápolás nagy hoz-
záértést, türelmet, fegyelmet és empátiát igénylő feladat, a gyógyítás fontos 
része volt. A Juhász Zsuzsa-díj évente egy alkalommal egy személynek adomá-
nyozható.
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2016. szeptember 20-án Dr. Karácsonyi Zoltán orvosigazgatói kinevezést ka-
pott a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központban.

2016. október 4-én Dr. Jenei Zoltán klinikaigazgató, egyetemi docens urat 
a Magyar Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Társaság vezetőségi 
tagjává választották. 

2016. október 5-én Dr. Póka Róbert professzor urat, a Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinika igazgatóját a Magyar Nőorvos Társaság Északkelet-Magyaror-
szági szakcsoportja elnökének választották meg. 

Sikeresen megtörtént 2016. november 9-én az Ortopédiai Klinika 
Biomechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium vizsgálólaboratóriumként való 
újra akkreditálása, amely újabb 5 évre szól. 

Harminc év után újra négyesikrek születtek a Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-
nikán 2016. november 24-én. A várandósság spontán fogant és az édesapa a 
30 évvel ezelőtt született négyesikrek egyetlen fiú tagja. Az édesanya és gyerme-
kei ellátása az előkészületeknek megfelelően zavartalanul lezajlott. November 
25-én Orbán Viktor miniszterelnök úr is meglátogatta a négyesikreket és a 
szülőket. A Dr. Póka Róbert professzor úr részvételével zajló bő egy órás meg-
beszélésen a négyesikrek születése mellett szóba kerültek a szülészeti szakma 
jelen kihívásai is. 

2016. évben a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kiváló Dolgozója Kitün-
tetés és Jutalomdíjban részesült az alábbi 8 fő. A kitüntetések átadására 2016. 
december 1-jén került sor a Klinikai Központ Nagytanácstermében:
• Tálas László osztályvezető ápoló (Belgyógyászati Klinika ’B’ épület)
• Székelyné Pitunyák Margit kardiológiai szakasszisztens (Kardiológiai és 

Szívsebészeti Klinika, Kardiológia)
• Kálmáncheyné Gombos Éva orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai 

asszisztens (Laboratóriumi Medicina)
• Illyésné Kovács Ildikó osztályvezető főnővér (Onkológiai Klinika, Sugár-

terápia)
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• Szabó Gyöngyi Magdolna aneszteziológiai szakasszisztens (Ortopédiai Kli-
nika)

• Leiter Csabáné szövettani szakasszisztens (Pathológia)
• Scmidt Zoltán Jánosné aneszteziológiai szakasszisztens (Sebészeti Klinika)
• Szoboszlay Géza Endréné aneszteziológiai szakasszisztens (Szülészeti és Nő-

gyógyászati Klinika)

2016. december 9-én Prágában a Közép-Kelet Európai Nőgyógyászati Onko-
lógiai Munkacsoport (CEEGOG) tagjává választották a Szülészeti és Nőgyógy-
ászati Klinikát. 

2016. december 14-én Dr. Csiba László professzor urat a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választották és megtartotta akadémiai székfoglaló 
előadását. 

2016 évben húsz év után ismét 3000 fölött volt a születésszám a Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikán.

2017. január 1-jétől a Klinikai Gyógyszertárban a GYURIKA_HospiPharma, 
új gyógyszergazdálkodási szoftver került bevezetésre. 

2017 februárjában elindult a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
Urogynekológiai szakrendelése, mely Magyarországon még hiányterületnek 
számító nőgyógyászati urológiai szakrendelés. 

2017. február 24-én Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens - Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Állam-
titkárság Kihűléses Halálokok Módszertani Munkacsoport tagja lett.

2016. március 1-jén Dr. Paragh György egyetemi tanár és Dr. Fülöp Péter 
egyetemi docens a Semmelweis Kiadó Elismerő oklevelét kapták a Klinikai 
Obezitológia c. tankönyv megírásában való részvételért. 
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2017. március 14-én Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült: 
• Balogh Éva Zsuzsanna diplomás ápoló (Sebészeti Klinika)
• Buglyó Jánosné mb. vezető asszisztens (Kardiológiai és Szívsebészeti Klini-

ka, Kardiológia)
• Fülöpné Volf Judit osztályvezető szülésznő (Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-

nika)
• Gyáni Ágnes osztályvezető ápoló (Belgyógyászati Klinika ’B’ épület)
• Kissné Szabó Izabella diplomás ápoló, gondnok (Urológiai Klinika)
• Kovács Tibor gyógytornász (Belgyógyászati Klinika ’A’ épület)
• Pongrácz Anikó oktatási főelőadó (Gyermekgyógyászati Klinika)
• Szőllősi Lászlóné orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens 

(Laboratóriumi Medicina)

2017. március 14-én Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült:
• Dr. Dobai József szakorvos (Idegsebészeti Klinika)
• Dr. Nádházy Zsolt irodavezető (KK Elnöki Hivatal, Egészségügyi Jogi- és 

Humánpolitikai Iroda)
• Dr. Pfliegler György központvezető (Ritka Betegségek Központ)
• Dr. Szabó Tamás egyetemi docens (Gyermekgyógyászati Klinika)
• Pótorné Csige Amália aneszteziológiai szakasszisztens (Kardiológiai és Szív-

sebészeti Klinika Szívsebészet)
• Szőllősi Anna Szakdolgozói Felnőttképzési központ vezető (KK Ápolási 

Igazgatóság)
• Aszalós Tiborné ápoló (Belgyógyászati Klinika, Reumatológia)
• Dr. Kertész Attila egyetemi adjunktus (Kardiológiai és Szívsebészeti Klini-

ka, Kardiológia)
• Dr. Kovács Attila István egyetemi tanársegéd (Pszichiátriai Klinika)
• Dr. Farkas Antal egyetemi adjunktus (Urológiai Klinika)

2017. március 15-e alkalmából Dr. Soltész Pál professzor a Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt kormány kitüntetésben részesült. 

2017. április 11-én Debrecen Város Napja alkalmából Dr. Balla György pro-
fesszor Debrecen Város Díszpolgára kitüntetésben részesült. 
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2017. április 28-án Dr. Paragh György professzor és Dr. Kovács Péter profesz-
szor „A DE Sürgősségi Orvostani területén végzett alapító munkásságért” – 
Díszokleveleket vettek át. 

2017. május 3-án Dr. Hevessy Zsuzsanna egyetemi docenst az Orvosi Labora-
tóriumi Szakmai Tanács elnökének választották. 

2017. május 5-től a Klinikai Gyógyszertár működése a “citosztatikus keverék-
infúziók készítése” új szakfeladattal bővült, így elkezdte működését a “CATO” 
(Computer Aided Therapy for Oncology) laboratórium. 

2017. június 1-jén Dr. Szabó Zoltán egyetemi docens a „Sürgősségi Klinika 
működési feltételei megteremtése folyamatának és előkészítésének” rektori biz-
tosa lett. 

2017. június 1-én lezajlott Dr. Antal-Szalmás Péter egyetemi docens sikeres 
MTA nagydoktori védése. 

2017. június 1-én elhunyt Dr. Hegedűs Katalin, a Debreceni Egyetem Neu-
rológiai Klinikájának korábbi egyetemi tanára. Hegedűs professzornőt a Deb-
receni Egyetem Általános Orvostudományi Kar saját halottjának tekintette. 

2017. június 16-án Dr. Páll Dénes professzor a Debreceni Akadémiai Bizottság 
alelnöke lett. Ugyanezen a napon Dr. Boros Péter professzor címzetes egyetemi 
tanári címet kapott. 

2017. június 29-én Dr. Berényi Ervin professzor urat a Miskolci Egyetem 
Díszdoktorává avatták. 

Pályázatok
EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú „Egységes ápolási eszközpark” 
projekt keretén belül a DEKK Szervezeti Egységei közel 500 millió Ft érték-
ben fognak részesülni ápolási eszközökben (prevenciós antidecubitus matrac; 
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gurulós infúziós állvány; ágyasztalkás éjjeliszekrény; intenzív betegellátásra 
felkészített multifunkcionális betegágy; emelt komfortfokozatú több funkciós 
ápolási ágy; szivacsmatrac; speciális antidecubitus matrac; csecsemő és kisded 
ágy; gyógyszerelő kocsi; kötöző kocsi; sürgősségi kocsi; fekvő tolókocsi; infúzi-
ós pumpa; ülő tolókocsi). 

KEHOP-5.2.10. Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései 
(Nővérotthonok energetikai felújítása) 232.934.783 Ft. 

EFOP-2.2.18-17. „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális 
fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” 200 MFt.  

A 2016. július 1.- 2017. június 30. közötti időszakban az alábbi pályázatokat 
nyerte el a Gyermekgyógyászati Klinika, melynek megvalósításai folyamatban 
vannak:
• GINOP-2.3.2-15-2016-00043: Szív és érkutatási kiválóságközpont – 

IRONHEART (2017. 01.01.-től)
• EFOP 2.2.1-VEKOP-16-00001: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fej-

lesztése (2016-2018)
• EFOP 2.2.7-16: Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhi-

giénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (2016-2018) 

2016. december 19. GINOP-2.3.2-15.2016-00062. Életminőség fejlesztése 
Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai 
experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések meg-
előzésére és kezelésére.  Konzorciumvezető a Debreceni Egyetem, projektveze-
tő Dr. Páll Dénes egyetemi tanár. 

2017. május 20. EFOP 3.6.2. Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Ki-
alakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K). Projektvezető a Pécsi Tudomány-
egyetem, a Debreceni Egyetem alprojektjének vezetője Dr. Páll Dénes egyete-
mi tanár. 
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Díjak, ösztöndíjak
• 2016. október 7-8. Madrid Best case report: Murányi M. et al. Urethral 

diverticulum after radical perineal prostatectomy. ESGURS16. (Urológiai 
Klinka)

• 2016. október 27-29. MUT XXI. Kongresszusán Dr. Kiss J. Zoltán szak-
orvos (Urológiai Klinika) „Pfizer a korszerű tudásért” pályázat II. helyezett 
lett és Dr. Murányi Mihály szakorvos (Urológiai Klinika) „Pfizer a korszerű 
tudásért” pályázat III. helyezett lett. 

• Dr. Tóth Noémi (Szemklinika) a Magyar Szemorvos Társaság 2017. márci-
us 15-i pályázata 2. díja „Új módszerek a szemészetben” kategóriában.

• Dr. Deák Eszter (Szemklinika) a HARVO 2017 Travel Grant nyertese 
• Dr. Csutak Adrienne (Szemklinika) „Finalist of the International Medis 

Awards for Medical Research. 2016.”
• Dr. Csutak Adrienne (Szemklinika) „Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kura-

tóriumának Oklevele Kiemelkedő Kutatómunkáért. 2017”
• 2017. június 30. Lőrincz Hajnalka tudományos segédmunkatárs (Belgyó-

gyászati Klinika) Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapít-
vány pályázatának második díját nyerte el. 

Képzés, továbbképzés 
2017. január 28.: XIV. Hipertónia Nap – Dr. Páll Dénes egyetemi tanár.
(Belgyógyászati Klinika ’A’ épület)
Az egészségügyi szakdolgozóknak 24 alkalommal 12 kötelező szakmacsoport-
ban továbbképzést tartottunk, melyen összesen 1001 kolléga vett részt ebben 
az időszakban. A DEKK képzési helyként vesz részt az alábbi EFOP 3.8.1. 
Felzárkóztató egészségügyi ápolói projektben, mely keretében 25 fő gyakorló 
ápoló képesítést szerzett, 3 fő nyíregyházi képzési helyszínen gyakorló csecse-
mő- és gyerekápoló képesítést szerzett.
2016. április 12-15. között Hospice alapképzést szerveztünk 24 ápoló kolléga 
számára. 
2017. április 28-30. között Hospice önkéntes képzést tartottunk. A képzésen 
21-en vettek részt.
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Hiányszakmák pótlására indítottuk a jelenleg futó OKJ képzéseket:
• felnőtt intenzív szakápoló képzésben 17 fő,
• onkológiai szakápoló képzésben 14 fő,
• műtőssegéd-gipszmester képzésben 15 hallgató vesz részt.

Nemzetközi rendezvény szervezése
• 3rd Meeting of Middle European Society for Immunology and Allergology 

(MESIA) Budapest - 2016.12.01-03. (www.mesiaconference2016.hu). A 
kongresszus szervezője és elnöke: Prof. Dr. Zeher Margit (Belgyógyászati 
Klinika)

• 9th International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants 
(OMAI) 15-18. Szeged, 2016. június 15-18. (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinika)

Rendezvények, konferenciák
2016. július 1-jétől 2017. június 30-ig időszakban a DEKK Szervezeti Egy-
ségeiből 20 szakdolgozói kongresszuson, konferencián 385 kolléga vett részt, 
akiknek a részvételét a rendezvényeken az Ápolási Igazgatóság finanszírozta.

2016. augusztus 26-án került megrendezésre a „Juhász Zsuzsa” VI. Szakdolgo-
zói Konferencia 306 résztvevővel. 5 szekcióban 34 előadás hangzott el, melyek 
által a szakdolgozók megismerhették egymás munkáját, tevékenységét, bővít-
hették ápolásszakmai ismereteiket. 

2016. szeptember 16-17.: Juhász Pál Emlékkonferencia a Hotel Lycium Bál-
termében. 

2016. szeptember 25.: „XV. Szívünk napja” rendezvény Debrecenben a Kardi-
ológiai és Szívsebészeti Klinika szervezésében.

2016. október 6-9.: A Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egye-
sülete Audiológiai Szekciójának 53. Vándorgyűlése, Szeged.
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2016. október 7-8.: A Magyar Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebész Orvosok Egye-
sülete 44. Kongresszusa Szeged. 
2016. október 7-8. között a került megrendezésre a Gyermeknephrológiai To-
vábbképző Napok a Gyermekgyógyászati Klinika szervezésében.

2016. október 13-15.: XV. Debreceni Aneszteziológiai Napok.
„Elméleti előadásaink fókuszában idén olyan hangsúlyos témák állnak, mint 
az ARDS, a perioperatív folyadékterápia, a perioperatív szerv-protekció és 
az intenzív osztályos monitorozás. Ezek mellett a korábbi évekhez hasonló-
an igyekeztünk gyakorlat-orientált kurzusokkal kielégíteni a kollégák igényeit. 
A már hagyományosnak tekinthető agyhalál és donorellátás és a haemostasis 
és vérzéscsillapítás kurzus mellé „az idők szavára hallgatva” ultrahangos kur-
zust és ALS kurzust is szerepeltetünk a programban. Ez utóbbi aktualitását 
az ERC közelmúltban megjelent új ajánlása is aláhúzza, továbbá az is, hogy 
intézetünk munkatársai lázasan dolgoznak egy újraélesztéssel foglalkozó kézi-
könyv szerkesztésén. Tavaly nagy sikere volt a bronchoscopos kurzusunknak, 
amelyből azonban a létszámkorlát miatt sokan kimaradtak - ezt a hiányt is 
igyekszünk orvosolni.
A Pro Anaesthesia Debreceniensi oklevél idei kitüntetettjei Dr. Velkey György 
Főorvos (MRE Bethesda Kórház) és Prof. Bíró Péter (UNI Zürich) lesznek. 
Mindketten ezer szállal kötődnek a debreceni anesztéziához, szeretetük és 
együttműködésünk mindannyiunk számára nagy megtiszteltetés. 

2016. október 20-22.: A Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardi-
ológiai Munkacsoportjának 2016. évi Kongresszusa, Debrecen. 

2016. október 27-29.: MUT Kongresszus Urológiai Klinika és a Magyar Uro-
lógus Társaság közös szervezésében Debrecenben történt. 

2016. november 4.: A Magyar Belgyógyász Társaság Észak-kelet Magyarországi 
Szakcsoportjának Tudományos Ülése, Divinus Hotel Debrecen.

2016. november 18-19: Megrendezésre került a Mihóczy László Emlékülés és 
az V. Kazuisztikai Fórum a Tüdőgyógyászati Klinika szervezésében. 
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2016. december 2.: X. Debreceni Anyagcsere Nap DAB Székház – Dr. Paragh 
György egyetemi tanár, Dr. Balogh Zoltán egyetemi docens (Belgyógyászati 
Klinika)

2016. december 8.: Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (Ma-
gyar Klinikai Farmakológusok) Debrecen, Kölcsey Kongresszusi Központ – 
Dr. Kovács Péter egyetemi tanár (Belgyógyászati Klinika).

2016. december 10.: Kardiológiai Klinika Év Végi Tudományos ülése, Hajdú-
szoboszló.

2016. december 17.: Szívsebészeti Klinika Év Végi Tudományos ülése Debre-
cenben. 

2017. január 20-21.: Megrendezésre került a IX. Téli Amega Fórum, melyen a 
Tüdőgyógyászati Tanszék orvosai részt vettek, és előadást tartottak. 

2017. január 26-28.: Debreceni Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Na-
pok Debrecen, Kölcsey Központ. 

2017. március 1-4.: XXII. Debreceni Kardiológiai Napok Továbbképző Kon-
ferencia, Debrecen Kölcsey Központ. 

2017. március 2-4.: A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Allergológiai és Légzés-
patológiai, valamint Légzésrehabilitációs Szekciója Tudományos Ülése és a Fi-
atal Pulmonológusok Kazuisztikai Fóruma Kecskeméten került megrendezésre 
a Tüdőgyógyászati Klinika szervezésében. 

2017. március 30. – április 1. között került megrendezésre a XVIII. Debreceni 
Fogászati Napok. Rendezvényünkön közel 25 kiállító mutatta be termékeit és 
szolgáltatásait, 60 előadás hangzott el, közülük 7 angol nyelven. Az előadásokat 
a magyar és angol program hallgatóinak is elérhetővé tettük előre meghirdetett 
szabadon választható kreditpontos kurzusok formájában. 



234

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

A rendezvény alkalmával 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. 

2017. április 6-8.: Az Onkológia Határai Válogatott fejezetek a klinikai onko-
lógia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből. Helyszín: Aquaticum Debre-
cen Termál és Wellness Hotel. A szervezők az Onkológiai Intézet a „Debreceni 
Onkológiai Betegekért Alapítvány” támogatásával. 

2017. április 7-8.: A Stroke Szakdolgozói Konferencia a Debreceni Egyetem 
Neurológai Klinikán került megrendezésre. 

2017. április 28.: In Vitro Diagnosztikai Nap. Résztvevők: a régió laboratóri-
umainak főorvosai, a DE KK klinikáinak képviselői, helyszín: Kenézy Villa.  

2017. április 28.: III. Sürgősségi Orvostani Fórum – Dr. Szabó Zoltán egyete-
mi docens (Belgyógyászati Klinika).

2017. május 5-6. között került megrendezésre az ENDOPED 2017. konfe-
rencia, ahol a gyermekgyógyászok, valamint a szubspecialitásokat végző szak-
orvosok találkoztak és vitatták meg a gyermekgyógyászati ellátás jelenlegi 
helyzetét, gondjait, eredményeit. Fentieken túl a régióban dolgozó orvosok 
részére a Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték rendezvénysorozat, valamint az 
akkreditált kötelező szinten tartó és szakvizsgára felkészülő továbbképző tanfo-
lyamokon neves szakemberek tartanak előadást. A rendezvényeken a gyermek-
gyógyászok, valamint a szubspecialitásokat végző orvosok találkoznak és vitat-
ják meg a gyermekgyógyászati ellátás jelenlegi helyzetét, gondjait, eredményeit 
(Gyermekgyógyászati Klinika).

2017. május 11-13.: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 
45. Kongresszusa, Kecskemét. Szervező: Prof. Dr. Zeher Margit (Belgyógyá-
szati Klinika).
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2017. május 12.: Geriátriai Továbbképző Nap, Debrecen. Szervező: Prof. Dr. 
Bakó Gyula, Dr. Csiki Zoltán (Belgyógyászati Klinika)

2017. május 26.: V. Terápiás Aferezis Nap, Debrecen. Szervező: Prof. Dr. Sol-
tész Pál (Belgyógyászati Klinika)

2017. május 29-től június 1-jéig: XIV. Debreceni Belgyógyászati Napok 

2017. június 8-10.: Regionális Onkokardiológiai Napok Családorvosoknak 
Hajdúszoboszlón a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika és Onkológiai Klinika 
szervezésében.

A Fogorvostudományi Kar minden évben megrendezi a Fogászati Szűrőna-
pokat, ahol fogorvostan hallgatók, rezidens orvosok és szakdolgozók ingyenes 
fogászati állapotfelmérést, fogkő eltávolítást, élet- és táplálkozási, valamint pre-
venciós tanácsadást végeznek a debreceni lakosok részére. A nagyszámú résztve-
vő és az igényelt kezelések mutatják, milyen nagy szükség van a szűrőnapokra. 
A kar is csatlakozott az Egészséges száj világnapja – FDI World Dental 
Federation- kezdeményezéshez. Fogorvosok, dentál higiénikusok a Föld min-
den pontján ugyanaznap a fogászati prevenció jegyében előadásokat, szűrése-
ket, gyakorlati oktatást tartanak. 
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 oktatást.
Minden évben, így idén is ott voltak a Campus Fesztiválon hallgatóink és re-
zidenseink, ahol felvilágosító előadásokat, gyakorlati oktatást tartottak a rész-
vevőknek.
Az Értünk Prevenciós Egyetemi Napok során felvilágosító előadásokat, fogá-
szati szűréseket vehettek igénybe az egyetem hallgatói.
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Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság vezetése
• Tudományos főigazgató: Dr. Dobránszki Judit egyetemi tanár
• Főigazgató-helyettes: Dr. Zsombik László 
• Főigazgatói titkárság titkárságvezetője: Véghné Tóth Bianka 
• Karcagi Kutatóintézet igazgató: Dr. Zsembeli József tudományos főmun-

katárs
• Nyíregyházi Kutatóintézet igazgató: Dr. Zsombik László tudományos fő-

munkatárs 
• Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet igazgató: Dr. Vad Attila Miklós 

tudományos munkatárs 
• Igazgatótanács tagjai:

Dr. Szilvássy Zoltán rektor 
Dr. Jávor András rektori főtanácsos
Dr. Dobránszki Judit, az AKIT tudományos főigazgatója
Dr. Vad Attila Miklós, a DTTI igazgatója 
Dr. Zsembeli József, a KKI igazgatója
Dr. Zsombik László, a NYKI igazgatója

Tanácskozási jogú tagjai: 
Dr. Bács Zoltán kancellár, 
Borné Lampert Andrea kancellár helyettes, 
az egyetem rektora által delegált, a régióban meghatározó mezőgazdasá-
gi piaci szereplő képviselői 3 fő
Dr. Kotormán Annamária, a Kancellária AKIT gazdasági feladataival 
megbízott igazgatója.

A Debreceni Egyetem Magyarországon az egyetlen olyan felsőoktatási intéz-
mény, melyhez három agrár-kutatóintézet is tartozik: a Karcagi Kutatóinté-
zet (KK), a Nyíregyházi Kutatóintézet (NYKI) és a Debreceni Tangazdaság és 
Tájkutató Intézet (DTTI). A három intézet egy szervezeti egységbe, az Agrár 
Kutatóintézetek és Tangazdaságba (AKIT) tartozik, ahol agrárágazati szolgálta-
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tó egységként működik. Az AKIT az Agrártudományi Központ jogutódjaként 
2016. június 1-jei hatállyal kezdte meg működését a tudományos főigazgató 
vezetésével. Az AKIT kutatási tevékenységei az alábbi tématerületekre tago-
lódnak: gabonanövények, alternatív növények, burgonya biológiai alapjainak 
fejlesztése és fenntartása, baromfi, juh biológiai alapok fejlesztése és fenntartá-
sa, tartamkísérletek, génmegőrzés, talajbiológiai kutatások, talaj- és vízgazdál-
kodás. 
Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság eltelt egy éves működése alatt össze-
sen 270 db magyar publikáció jelent meg a következőkben részletezett témák 
kapcsán. Mindezeken túl 21 db hazai és 42 db külföldi idegennyelvű folyóirat-
ban megjelent szakcikkünk került publikálásra. Kutatási tevékenységünk 20 db 
nemzetközi és 54 db hazai kapcsolatot foglal magában. 
Az elmúlt időszakban 10 új kutatási együttműködési megállapodást kötöt-
tünk a következő partnerekkel: Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi 
Zrt., Caritas Alba Iulia Dezvoltare Comunitara Rurala Gyulafehérvári Caritas 
– Vidékfejlesztés, Oltárkő Parasztszövetkezet, Cooperativa Agricola „Oltár-
kő”, Dalmandi Mezőgazdasági Zrt., Department of Agricultural and Forestry 
Sciences of University of Tuscia Viterbo Italy, Kun-Malom Grain Kft., MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont; O&GD Central Kft., PRP GmbH, Sprint-
Farm Kft., TIMAC AGRO Hungária Kft. 
Tárgyévben 6 fajtajelöltünk került állami bejelentésre, illetve volt vizsgálat alatt 
(KBA16011, KBA16004, zöldborsó ’0802’ vonal, Pinklivei, Rézi, szarvaske-
rep: Luteo). A kutatásaink során 2 őszi búza vonal szabadalmaztatási eljárását 
indítottuk meg, valamint szabadalmi eljárást indítottunk in vitro vírusmente-
sítési eljárásra. A szarvaskerep fajtajelöltünk állami elismerést kapott. 

Kitüntetések
A beszámolási időszakban öt személy kapott kitüntetést a Kutatóintézetünkben: 
• Éri László, a Karcagi Kutatóintézet tanszéki mérnöke és Simon Erzsébet, 

a Karcagi Kutatóintézet ügyintézője „Kiváló Dolgozó” kitüntetést kapott.
• Magera Tibor, a Nyíregyházi Kutatóintézet ügyviteli csoportjának vezetője 

és Vietórisz Aranka, a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet ügyinté-
zője a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét kapta.

• Dr. Balla László poszthumusz kapta meg a Vezekényi Ernő díjat. 
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Rendezvények
A beszámolási periódusban összesen 10 rendezvényt tartottunk fajtabemu-
tató, talajművelés témakörökben. Rendezvényeink között projektbemutató 
rendezvények szerepeltek burgonya, alternatív tápanyag utánpótlási lehető-
ségek témákban, valamint megrendezésre került a szaktanácsadási központtal 
kapcsolatos nyílt napunk, ahol a gazdálkodókat szólítottuk meg. A tavalyi év-
ben került megrendezésre egy nagyszabású rendezvényünk „30 éve indult a 
biotechnológus képzés a Debreceni Egyetemen” címmel. 
Számos hazai és külföldi rendezvényen is kiállítottunk, a teljesség igénye nél-
kül az alábbi rendezvények alkalmával, az Országos és Nemzetközi Burgonya 
Tanácskozáson, a XXV. Farmer Expo Jubileumi Nemzetközi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakkiállításon, az Országos Kukorica és Napraforgó Fajta- és 
Technológiai Bemutatón, valamint a XXIV. Őszi Vásár nemzetközi kiállítás 
rendezvénysorozaton is. 

Képzések
Az elmúlt időszakban két PhD védésre került sor a Nyíregyházi Kutatóintézet-
ben, valamint a Karcagi Kutatóintézetben. A Nyíregyházi Kutatóintézetünk-
ben dolgozó két kollégánk a K&H által agrárképzést nyújtó egyetemek és főis-
kolák hallgatói számára meghirdetett ösztöndíjpályázatot nyerte el. 
A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI) az elmúlt évben 
polifaktoriális tartamkísérleteket, komplex talajművelési kísérletet, termésnö-
velő készítmény hatásvizsgálatot végzett paprikánál és sztíviánál. A búzánál és 
kukoricánál végzett polifaktoriális tartamkísérletben az elővetemény hatásán 
kívül bizonyítottuk a tápanyag és vízellátás szoros kölcsönhatását is. A kísérleti 
kezelések lehetőséget nyújtottak különböző növényi modellek kialakítására. A 
kukoricatermesztés kapcsán végzett polifaktoriális tartamkísérlet eredményeit 
kiértékelve azt tapasztaltuk, hogy a műtrágyázás és az évjárat jelentős mérték-
ben befolyásolta az eredményességet. Megállapítottuk, hogy a kukorica külön-
böző hibridjeinek természetes tápanyag-hasznosító képessége, trágyareakciója 
jelentős mértékben eltér. Az őszi búza fajták tápanyag-reakciójának vizsgála-
takor jelentős különbségeket tapasztaltunk genotípustól függően a búzafajták 
természetes tápanyag-hasznosításában és trágyareakciójában, valamint optimá-
lis műtrágyaadagjában. A tápanyagellátással jelentős mértékben javult a búza 
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genotípusok WUE értéke. A komplex talajművelési kísérlet kapcsán a rendsze-
resen művelt talajréteg alatt tárcsatalp, illetve eketalp-réteg jelenlétét igazolták 
a magasabb talajellenállás értékek. A sekély tavaszi talajművelés talajtömörítő 
hatása volt a legkifejezettebb. A paprikánál végzett SOLANA ACTIVSTART 
termésnövelő készítmény hatásvizsgálata azt az eredmény mutatta, hogy az 
MC-Kalcium és MC-Kálium termésnövelő készítmények ásványielem-tarta-
lomra gyakorolt hatása főként bogyók magnézium, bór, réz, vas és cink tar-
talmánál figyelhetők meg. Bizonyítottuk, hogy az elemek a kezelt állomány 
hozamát befolyásolták, hiszen a klorofill komponenseként, valamint számos 
enzim aktivátoraként szerepelnek a növény életében. Az SR VEGETAL (Ca) 
termésnövelő készítmény sztíviánál végzett hatásvizsgálatánál azt tapasztaltuk, 
hogy a készítmény kedvezően hatott a levelek mikroelem felvételére. Az SR 
VEGETAL (Ca) 1%-os oldatának használata nagyobb hozam mellett gazdasá-
gosabb termesztést, valamint mikroelemekben gazdagabb alapanyag előállítást 
tesz lehetővé. 
A DTTI egységében Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ 
(AAMK) működik, ahol új térképezési eljárás és adatkinyerési módszertan va-
lósul meg. Az alkalmazott VERIS MSP3 on-the-go valós idejű talajtérképező 
rendszerrel meghatározható egy adott tábla heterogenitása. A szenzorcsoport 
vontatott elektródái mérik a talaj két rétegében az elektromos konduktivitást, 
az optikai egység a látható és közeli infratartományban detektálja a talajtu-
lajdonságok eltéréseit, míg az ionszelektív elektródái a talaj kémhatását. A 
georeferált adatok és egy szakszerűen létrehozott talajtani szakadatbázis ösz-
szekapcsolásával, az új térképezési eljárással mintegy 100 m2-ként modellez-
hetjük egy adott mezőgazdasági tábla szemcse-összetételét, a kémhatását (pH), 
a szerves anyagtartalmát (OM) és a kationcserélő kapacitását (CEC). A fel-
adatban labor és üzemi körülmények között vizsgáljuk egyrészt a környezeti 
paraméterek (hőmérséklet, nedvességtartalom), másrészt az eltérő termesztés-
technológia, talajállapot hatását az eszköz által gyűjtött adatokra. Módszertant 
dolgoztunk ki az eltérések által okozott hibák kiküszöbölésére, a legnagyobb 
biztonsággal alkalmazható kereszt validációs eljárások alkalmazásával. Napja-
inkban a távérzékelési adatok egyik legnagyobb felhasználója a mezőgazdaság. 
A növényállomány fejlettségének, a víz- és tápanyag-ellátottság meghatározá-
sára két alkalommal közel 20.000 ha-on végeztünk alacsony és közepes (drón 



240

Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről

és repülőgép) repülési magasságból felvételezést. A repüléssel időpontjaiban 
elvégzett terepi spektroradiométeres mintavételezések a távérzékelt adatok 
keresztvalidációját támogatta. A növénytermesztésben a termelési folyamatok 
és a hatékonyság meghatározó tényezője az időjárás. Az agrometeorológiai mé-
résekből származtatott modellek nélkülözhetetlen információkat nyújtanak a 
beavatkozások tervezéséhez, elsősorban a növényvédelemben és öntözésben. Az 
AAMK egy teljesen saját fejlesztésű, új, ingyenes backend-megoldásokra épü-
lő rendszert épített fel, mely folyamatosan frissül, bővül, a metagro.hu címen 
érhető el. A korábbi, ASP és MSSQL helyett a rendszer hátterét a PHP szerver 
oldali szkriptnyelv és a MySQL adatbázisszerver jelenti. 
2016-ban a meteorológiai állomások mérési programját bővítettük, így boly-
gatott (talajművelés) és bolygatatlan körülmények között nyílt lehetőség a ta-
lajprofil nedvesség és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálatára. Ugyancsak eb-
ben az évben integráltuk a modellekbe (növényvédelem, öntözés) az ECMWF 
prognózis modelloutput adatait. A fejlesztés eredménye, 3-5 napos időelőny a 
beavatkozások idejének és mértékének számításánál. 

Számos kutatási eredmény jött létre a DTTI támogatásával, a Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karral együttműködve az el-
múlt évben. Többek között kukoricahibridek, őszi káposztarepce, őszi búza és 
napraforgó kísérleteket, valamint baromfi takarmányfelvétel kutatások folytak. 
Mindezekből kiemelkedő eredményt nyújtottak a növényvédelmi technológia-
fejlesztések őszi búza, repce, kukorica és napraforgó esetében végzett kutatások, 
melyben a vizsgált növényfajok növényvédelmi technológiáiban jelentős elő-
relépés volt tapasztalható. A különböző multinacionális növényvédő vállala-
tokkal végzett közös kísérletek olyan új kutatási eredményeket adtak, amelyek 
rendkívül hasznosan alkalmazhatók a gyakorlati növényvédelmi technológiák 
különböző területeinek (herbicid, fungicid, inszekticid használat) továbbfej-
lesztésében. 
A Karcagi Kutatóintézet (KKI) Növénynemesítési és Fajtafenntartási Osztályán 
őszi kalászosok nemesítése és felhasználása az egészséges táplálkozást célzó mi-
nőségi és funkcionális élelmiszerek előállítása kapcsán végeztünk kísérletet. Az 
elmúlt évben két fajtabejelentés történt őszi búzából (KBA16004 a középérésű, 
KBA 16011 fajtajelölt a középkései értékcsoportba). Ezen kutatásokkal párhu-
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zamosan az alternatív növények nemesítése és fajtafenntartása is zajlott. A téma 
keretén belül a cirokfélék (köles és szemescirok), az aprómagvak (fénymag), a 
fűfélék (angolperje: Karcagi, Zöldike, sovány csenkesz) és a pillangós növények 
(őszi takarmányborsó, szegletes lednek, pannon bükköny) fajtafenntartása és 
nemesítése történik. A KKI Földművelési és Vidékfejlesztési Osztályán a tájhoz 
alkalmazkodó mezőgazdaság természeti és gazdasági feltételeinek felmérését vé-
geztük JNSZ megyében, mely kapcsán megállapítottuk, hogy a gazdálkodói 
elégedettség elemzése pozitív irányú elmozdulást mutat, de még mindig magas 
az „EU-szkeptikus” gazdálkodók aránya. A talajművelési tartamkísérletben ki-
mutattuk, hogy a talajelőkészítés menetszámának csökkentése, a kiegyenlített 
talajfelszín kialakítása könnyű vetéselőkészítő kultivátor alkalmazásával biz-
tosítható. Forgatás nélküli művelésben, diskrippernél a teljes vonóerő igény 
értéke alacsonyabb, mint a hagyományos művelésben. A helyspecifikus gazdál-
kodás részelemei jól illeszthetők a forgatás nélküli műveléshez. Penetrométeres 
vizsgálatokkal igazoltuk a redukált talajművelés talajkímélő voltát. Az év folya-
mán hullott szokatlanul sok csapadék a felső rétegben elmosta a különbséget 
a művelési módok között. A rendszeresen művelt réteg alatt a hagyományos 
művelési mód mellett a talaj tömörödöttebb, a penetrációs ellenállás 60 cm-es 
mélységben már 8 MPa értéket vesz fel. Kimutattuk a vizsgált talajkondicio-
náló szerek kedvező hatását a talaj felső rétegének szerkezetére, lazultságára és 
nedvességforgalmára. A CO2-emissziós vizsgálatokkal igazoltuk a talajkondici-
onáló szerek és a különböző komposztadagok talajélet serkentő hatását szán-
tóföldön és tenyészedényes kísérletekben. Precíziós súlyliziméterek segítségével 
határoztuk meg a lehulló harmat mennyiségét egy 18 hónapos időszakra vo-
natkozóan. Két típusú felszínt összehasonlítva a képződött harmat mennyisége 
között csak minimális eltérést tapasztaltunk (csupasz felszín: 49,35 mm, füves 
felszín: 43,11 mm). Precíziós súlyliziméterek segítségével két éves időtartamra 
meghatároztuk két talajoszlop napi vízmérleg adatait, melyből kiszámítottuk a 
párolgási értékeket napi, havi és éves bontásban. A PET éves értéke 2016-ban 
780 mm volt, 91%-al magasabb a tényleges evaporáció 408 mm-es értékénél. 
A másodlagos szikesedés vizsgálatára irányuló 4 éves öntözéses kísérlet eredmé-
nyeképpen (átfolyóvizes liziméterekben) megállapítottuk, hogy a 600 mg/l só-
tartalmú öntözővíz ezen agro-ökológiai feltételek mellett nem okoz szikesedést. 
Ugyancsak a KKI-n belül működő Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztályon 
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a tárgyévben a környezetbarát gyepgazdálkodási technológiák továbbfejleszté-
sét folytattuk. Az egyetem gyepterületén elhelyezkedő delelő erdő klimatikus 
viszonyainak pontosítása történt a juhok hőstressz okozta megterhelésének 
csökkentése céljából, hiszen a legelő állatnak a napközbeni kérődzési időszaka 
alatt biztosítani szükséges a szellős árnyékot az optimális állati termék előállítás 
érdekében. A bárányhízlalás során igazolást nyert az eltérő fajták eltérő reak-
ciói a hőstresszre. A parazita elleni védekezésben nem elegendő a gyógyszeres 
kezelés, mindenképpen szükséges egy komplex, a gyepgazdálkodást a terme-
lési és tenyésztési ciklust, az éghajlati és talaj adottságokat, az évjárat hatást, 
a juhfajtát és a használt technológiát figyelembe vevő stratégiát kidolgozni. A 
magyar merinó genetikai sokszínűségének vizsgálata a meglévő apai vonalak és 
a tenyészetek között rámutatott arra, hogy a csökkenő létszám miatt beszűkülő 
genetikai diverzitás ellenére igazolhatóan eltérő genetikai hátérrel rendelkező 
vonalak vannak Magyarországon. Ez fontos lehet a hazai és a nemzetközi me-
rinótenyésztés versenyképessé tételében. 
A magyar fodros tollú lúd tojásának keltethetősége kapcsán végzett Intézeti 
vizsgálatok során a szakirodalommal ellentétesen (7-9 nap) már az 5-6. nap 
után a keltethetőség romlását igazolta. 
A KKI-hoz kapcsolódó Központi Laboratóriumban környezeti fenntarthatósá-
got szolgáló laboratóriumi mérési módszerek és eljárások fejlesztése folyik, ahol 
a vízvezeték-hálózatok arzénszintjének csökkentésén dolgoznak olyan izolált 
(pl.: tanyavilág, kertségek) vízfelhasználó helyeken, ahol ez problémát jelent-
het. A kísérletek során sikerült elérni, hogy az arzén-koncentrációt tartalmazó 
oldatok arzén-tartalmát csökkentsük, amely eleget tesz a jelen hatályos jog-
szabályok követelményeinek. A kísérleti eredmények alapján a vizsgálatokat 
tovább kívánjuk folytatni szabadalmi eljárás benyújtása céljából. 
A KKI-ban működő akkreditált Központi Laboratórium szolgáltatási tevé-
kenységet is folytat talajminták és növényminták esetében. Ennek eredménye-
képpen csak az elmúlt évben 2900 talajmintát és 200 növénymintát vizsgál-
tunk le és értékeltünk ki. 
A Nyíregyházi Kutatóintézet (NYKI) kutatási tevékenységeit két fő témakör-
ben végzi: 
(1) biológiai alapok fejlesztése, azaz növényfajták, hibridek nemesítése, gén-
megőrzés, fajtafenntartás, növénybiotechnológiai kutatások, 
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(2) talajbiológiai kutatások, azaz a talajadottságok, talajélet, talaj biológiai ak-
tivitásának vizsgálata témakörökben. 
A biológiai alapok fejlesztése és megőrzése a Biotechnológiai és Növényneme-
sítési Osztályon történik. A növénybiotechnológiai kutatások során vizsgáltuk 
a különböző táptalajkomponensek hatását az in vitro növények minőségére 
és genetikai stabilitására. Különböző növekedési regulátorokat tartalmazó 
táptalajon axillárisan fejlődő in vitro növények fotoszintetikus rendszerének 
vizsgálata nem-invazív (fluoreszcencia és fotoszintézis vizsgálat) módszerekkel 
történt; optimalizáltuk az egyes genotípusokra a mikroszaporítási módszereket. 
A különböző kémiai szerkezetű növekedésregulátorokkal előállított adventív 
hajtásokból több alma fajtánál előállított in vitro és in vivo (akklimatizált) haj-
tások vizsgálatát végeztük el. A minták genetikai és epigenetikai változásainak 
vizsgálatát tárgyévben folytattuk. A teljes genom biszulfid szekvenálásának el-
végzése a mintákból megtörtént, mely eredmények értékelését is megkezdtük 
tárgyévben. Az almán kívül burgonyán is, mint modellnövények, különböző 
idejű és típusú készülékekkel végzett ultrahang kezelések hatásainak vizsgálatát 
megkezdtük. A lágyszárú modellnövény, a burgonya esetében a kezelt növényi 
mintákból megkezdtük a biokémiai vizsgálatokat is. A vizsgálatok eredménye-
képpen megállapítottuk, hogy az ultrahangkezelés befolyásolja mind az axilláris 
hajtásnövekedést, mind a fejlődő hajtások klorofill tartalmát, és változásokat 
indukált a növények stresszfaktoraiban. Burgonya klónok esetében molekuláris 
polimorfizmus vizsgálatot végeztünk vírusrezisztenciára, ahol egy megbízha-
tóbb technikát alkalmaztunk a hagyományos technika helyett. A Temperature 
switch PCR technika alkalmazásával a vizsgált mintákban molekulárisan is jól 
el lehetett különíteni a rezisztens, toleráns és fogékony klónokat. A burgonya 
vírusnemesítési kísérlet kapcsán antivirális szerek tesztelését is folytattuk, ahol 
célunk volt a különböző hatásmechanizmusú szerek antivirális hatékonyságá-
nak és fitotoxicitásának tesztelése önmagában és kombinációban alkalmazva 
a burgonya vírusmentesítésében. A vírusmentesítés hatékonynak bizonyult, 
ezáltal a hatékonyság növelésére további kísérleteket folytatunk. Új vírusmen-
tesítési eljárásra szabadalmat nyújtottunk be. A burgonya esetében in vitro 
hajtástenyészeteken ozmotikus stressztűrési kísérleteket is folytattunk. Ebben 
az időszakban 2 nemesítési klónt és 22 hibridvonalat teszteltünk mannitol, 
PEG600 és PEG6000 alkalmazásával. Négyhetes tenyésztést követően megfi-
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gyeltük a túlélő és gyökeres hajtások számát, a hajtáshosszt, a gyökerek számát 
és hosszát. A klónok és a hibridvonalak vizsgálata befejeződött, az eredmények 
feldolgozása folyamatban van. 
Fehérjenövény nemesítési kutatásainkban a zöldborsó, szárazborsó, az őszi len-
cse nemesítésével foglalkoztunk. A ’0802’ zöldborsó vonal előkészítése meg-
történt állami elismerésre. Elindítottuk az őszi lencse, ’Pinklevi’, fajtajelöltünk 
fenntartását, melynek állami elismerése ebben az évben (2017) várható, to-
vábbá bejelentettük állami elismerésre a ’Rézi’ fajtajelöltet. Elindítottunk egy 
kísérletet az őszi borsó köztes vetésének vizsgálatára, mely kutatást az olaszor-
szági Tuscia Egyetemmel közösen végzünk. Egy lucerna fajtajelölt felszaporí-
tását végeztük el fajtabejelentésre, szarvaskerep fajtajelöltünk pedig teljesítette 
a minősítés során a 3. évet és 2017-ben állami elismerést kapott. A burgonya 
nemesítés és fajtafenntartás kapcsán legfőbb célunk a piaci igényeket kielégí-
tő, biotikus és abiotikus stressznek ellenálló, mechanikai behatásokat jól tűrő 
fajták előállítása. Emellett megkezdtük a Gülbaba típusú klón elismertetését, 
hogy a közeljövőben „nosztalgia fajtaként” a piacra bevezetésre kerüljön. Idén 
a jó sütési és főzési tulajdonságokkal rendelkező Boglárka fajtánk szaporítási 
lépcsőinek kiépítése volt a cél, hogy folyamatos fémzárolt vetőgumót tudjunk 
biztosítani a piac számára. A burgonya génmegőrzése kapcsán 80 vonalat/fajtát 
ültettünk vissza a tételek fenntartása céljából. A burgonya esetében öntözés ha-
tását is vizsgáltuk a terméseredményre. A termésmennyiségek vonatkozásában 
a fajták közötti különbségek és az öntözés hatása egyaránt megfigyelhető volt. 
Az őszi búza és a napraforgó kórtani vizsgálata kapcsán a rezisztenciális tulaj-
donságok értékelése alapján a potenciális szülőpartnerek kiválasztása megtör-
tént. Továbbá ozmotikus stressztűrési kísérleteinket is folytattuk az őszi búza 
tájfajtákkal kapcsolatban, fitotronban. Az őszi búza tájfajtákon tovább kísérle-
teztünk molekuláris genetikai módszerekkel ebben az időszakban ugyancsak az 
ozmotikus stressztűrés markerezése kapcsán. A kapott eredményeink alapján a 
32 őszi búza tájfajták esetében javaslattal tudunk élni az egyes régiók sikeres 
termesztésbiztonság kidolgozásában az ozmotikus stressz tekintetében. Babok 
közül 13 fehér, színes, tarkafajta volt beállítva a génanyag alkalmazkodó képes-
ségének vizsgálatára. A tövek kifejtése, hüvelyhossz mérése, tövenkénti hüvely-
szám és magszám számolása befejeződött. Három szárazbabfajta (gyöngybab, 
tarkabab, nagy szemű fehér salátabab) esetén tápanyagellátás, állománysűrűség 
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és vetésidő hatását vizsgáltuk a bab termésjellemzőire. A lóbab fajtafenntartó és 
javító nemesítése kapcsán a Mirna fajtaSE (Mirna) törzsek tisztítása, beméré-
se, a szedett anyatövek feldolgozása megtörtént. Fajtafenntartás céljából Kinga 
lóbabfajta is levetésre került. 
A spárgatermesztési kutatásokhoz kapcsolódóan a különböző hibridek ter-
mésprodukcióját vizsgáltuk és határoztuk meg. Alternatív növények (tavaszi 
bükköny, zab, köles, fénymag, mohar) fajtafenntartása és nemesítése is folya-
matosan zajlik. 
A Nyíregyházi Kutatóintézetben a génbanki tevékenység folyamatos. Az elmúlt 
évben befejeződött az aktív géngyűjtemény kialakítása a már meglévő és hosszú 
évek óta fenntartott fajtákból/nemesítési alapanyagokból. A bázis gyűjtemény 
kialakítása is folyamatos. A géngyűjteményünket bővítjük, illetve növeljük az 
in vitro fajtagyűjteményünket is. 
Talajadottságok, talajélet, a talaj biológiai aktivitásának vizsgálata témakö-
rökhöz kapcsolódóan folyamatban lévő kísérletünk van a jelenleg nem veszé-
lyes hulladék besorolásba tartozó biogáz üzemi fermentlevekből egy, a talaj 
multifunkcionalitását fenntartó/javító, a növények tápanyag-utánpótlására 
alkalmas termék létrehozására, mely munka Talajbiológiai és Talajhasznosítási 
Osztályon belül folyik. Az elmúlt időszakban elvégeztük a hazai piacon lévő 
engedélyezett termésnövelő anyagok adatbázisának elkészítését, mely a termék 
végső formájának elkészítéséhez és piaci helyzet elemzéséhez lesz szükséges. A 
prototípus megtervezésének alapját képező fizikai vizsgálatokat elvégeztük. 
Ugyancsak folyamatban lévő kutatásunk a különböző komposztálási techno-
lógiából származó komposztok talaj- és növénytani hatásainak vizsgálata, mely 
kapcsán a szennyvíziszap komposzt felhasználása körül megjelenő negatív állí-
tásokat szeretnénk adatokkal alátámasztani vagy cáfolni. Szennyvíziszap kom-
poszt vizes kivonatának hatását végezzük Rhizobium és Fusarium fajokra. A 
kísérletek eredményei kedvező hatásúak voltak, azaz a fuzárium szaporodási 
intenzitása csökkent, míg a rhizóbiumok szaporodása intenzívebbé vált. Az 
országban egyedülálló módon teszi lehetővé a szennyvíziszap komposzt rend-
szeres mezőgazdasági felhasználásának nyomonkövetését talaj- és növénytani 
hatásait a kezelésünkben lévő tartamkísérlet. Az elmúlt időszakban eredmé-
nyeink ismét alátámasztották, hogy a rendszeres, jó minőségű szennyvíziszap 
komposzt hosszú távon is káros következmények nélkül felhasználható, sőt a 
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talaj egyes tulajdonságaira a hatása kimondottan kedvező. A homoktalajok fizi-
kai tulajdonságaira folytattuk kísérleteinket a talajhasznosítási módok és javító-
anyagok hatása kapcsán. Ezen kísérlet megállapításai a következők: a komposzt 
kezelés hatására a gravitációs vízmozgásért felelős makropórusok mennyisége 
nőtt jelentősen és kevésbé változott a víztartásban szerepet játszó mikropóru-
soké. A diszponibilis víz mennyisége kismértékben a komposzt kijuttatását 
követő első két évben növekszik statisztikailag igazolhatóan a kezelt parcellák-
ban. A talaj térfogattömege a komposzt kezelés utáni első évben szignifikánsan 
csökkent mindkét vizsgált talajszintben. A második évtől a hatás már csak a 
18 t/ha és a 27 t/ha komposzt dózissal kezelt területeken volt mérhető. A har-
madik évtől a kezelésnek nem volt kimutatható hatása. A komposzt kezelés 
hatására a makropórusok mennyiségének növekedése jobb légáteresztő képes-
séget eredményezett, melynek negatív visszacsatolása lehet a gyorsabb szerves 
anyag lebomlás. Homoktalaj esetében az egységnyi (1 g/cm3) térfogattömeg 
csökkenés/növekedés átlagosan 30 %-os légáteresztés növekedést/csökkenést 
eredményez. Az ökológiai és konvencionális gazdálkodási rendszerek hatása 
a nyírségi talajok termékenységére való kutatásunk kapcsán megállapítottuk, 
hogy a szénmaradványok visszaforgatásának a mikrobiális lebontó folyamatok-
ra gyakorolt kedvező hatása van a vizsgált ökológiai gazdálkodási rendszerben. 
A Westsik-féle vetésforgó tartamkísérlet fenntartása, a talajban lejátszódó folya-
matok tanulmányozása is folyamatos, melynek az elmúlt időszakhoz kapcsoló-
dó megállapítása, hogy a talaj oldható cinktartalmát a szervestrágyázás minden 
formája kedvezően befolyásolja, de szalmatrágyázással jobban tudtuk növelni, 
mint zöldtrágyázással. A talajművelési módszerek hatása a talaj fizikai és kémi-
ai tulajdonságaira kutatási témában a CO2 emisszió és az előző évi biomassza 
mennyisége, a talaj humusztartalma és a leiszapolható részek között szoros, míg 
a CO2 kibocsátás és a talaj pH-ja között közepes volt az összefüggés. 
A Nyíregyházi Kutatóintézet megbízásos kutatási munkákat is folytatott az el-
múlt évben tönke és alakor búzafajtákra, valamint tavaszi tönkebúza fajták kis-
parcellás összehasonlítására ökotermesztésben, mely kutatás biogazdálkodási 
körülmények között zajlott. A vizsgálatban fenológiai megfigyeléseket, termés-
hozam összehasonlítást, betegségekre való érzékenység felméréseket végeztünk. 
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Több szempontból is különleges évet tudhat maga mögött a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK). 2016-ban volt száz éve an-
nak, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztertől átvette megbízatását intéz-
ményünk első vezetője, aki könyvtárőri minőségben kezdett hozzá a könyvtár 
megszervezéséhez. Az ünnepi rendezvénysorozat szervezésével egyidejűleg már 
a jövőt terveztük: a teljes közösségünket bevonó munka eredményeként szü-
letett meg a DEENK Stratégiai terv 2016-2020 c. dokumentum, mely hatá-
rozott vonalak mentén rajzolja fel a következő négyéves időszakra vonatkozó 
elképzeléseinket.
Tapasztalataink és megszerzett tudásunk birtokában bátran és önbizalommal 
telve nyújtottuk be pályázatunkat a Könyvtári Minőségi Díj elnyeréséért. Tö-
rekvéseink e területen is meghozták gyümölcsüket, hiszen 2017-ben − az egye-
temi könyvtárak közül elsőként − a DEENK kapta meg a díjat.

Gazdálkodás, üzemeltetés 
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár működése és gazdálko-
dása továbbra is központilag, egy összegben tervezett költségvetés szerint zajlik. 
Az állami támogatást saját bevételes és pályázati források egészítik ki. 
A saját bevételek az üzemszerű működésből (olvasószolgálati díjak), az Egye-
temi Kiadó alá szervezett kiadói, reprográfiai, kötészeti szolgáltatásokból, vala-
mint a Fordító Iroda tevékenységéből származnak. 
2016 szeptemberétől a Debreceni Egyetem három Európai Uniós projektjé-
ben jut szerephez a könyvtár, melyek keretében lehetőség nyílik az oktatási 
tananyagok elérését és az egyetemi tudományos eredmények disszeminációját 
szolgáló fejlesztések megvalósítására, valamint a hallgatók tanulási szokásait ki-
szolgáló innovatív fizikai terek kialakítására.
A Nemzeti Kulturális Alap 300.000 Ft-os támogatása lehetőséget nyújtott a 
minőségbiztosításhoz szükséges „Ügyfélszolgálati funkció fejlesztése” nevű 
szakmai továbbképzés megvalósítására. 2017-ben a „Debreceni Egyetemi Ki-
adó multidiszciplináris kiadói programja” keretében 5 könyv kiadását támogat-
ja a NKA Könyvkiadás Kollégiuma 3.000.000 Ft mértékben. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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Az egyetem vezetésével kialakított jó kapcsolat és a megfelelő kommunikáció 
eredménye, hogy a könyvtár fejlesztési igényei támogatást nyernek az egyetem 
vezetésénél, s külön központi támogatást különítettek el fizikai tereink − sok 
esetben igen időszerű − fejlesztésére.
A 2015-ben kidolgozott, átfogó középtávú javaslatunk folyamatosan valósul 
meg. A főépület II. emeleti bejáratának átalakításával sikerült többek között 
biztosítani az akadálymentes bejutást a könyvtár felső szintjére. Új könyvbedo-
bó szekrény került a Kenézy Élettudományi Könyvtárba, s felújítattuk a Kassai 
úti campus Könyvtárába vezető hidat. Ugyanitt szalagfüggönyök felszerelésével 
javítottunk az olvasóterek fényviszonyain. A Böszörményi úti campus könyvtá-
rában 2017-ben pedig átfogó infrastrukturális fejlesztések indultak meg.
A DEENK teljes személyi állománya 119 fő (ebből 7 fő részmunkaidős). Az év 
folyamán 5 fő nyugdíjazása, 8 fő gyermekgondozási távolléte, 1 fő közös meg-
egyezéssel történő felmondása és 2 fő fizetés nélküli szabadsága miatt került sor 
a hiányzó erőforrás pótlására, helyettesítésére. A felsőfokú végzettséggel rendel-
kezők aránya a tavalyihoz képest 4%-kal nőtt, jelenleg a könyvtári dolgozók 
75%-át teszik ki. 
A MANDA program keretében 12 kulturális közfoglalkoztatott segíti a könyv-
tár munkáját. Emellett 6 fő önkéntes az adminisztratív és feldolgozó munká-
ban vesz részt, valamint 25 középiskolai diák töltötte nálunk részben vagy teljes 
időben közösségi szolgálatát. A könyvtár oktatástámogatási tevékenysége kere-
tében az Informatikai Kar 30 könyvtáros hallgatója és a Gazdaságtudományi 
Kar 14 hallgatója is nálunk töltötte gyakorlatát.

Gyűjteményépítés 
Nyomtatott és elektronikus gyűjteményeink tudatos fejlesztése, láthatóságának 
növelése, a rendelkezésre álló tartalmak kihasználtságának fokozása alapvető 
stratégiai célunkká vált. 
Gyűjteményünk építése az előző évekhez hasonlóan négy fő forrásra támasz-
kodva valósul meg. A Debreceni Egyetem karai saját oktatási-kutatási tevé-
kenységük támogatásához különböző mértékben finanszírozták az adatbázis-, 
folyóirat- és könyvbeszerzést. Könyv- és magyar folyóirat vásárlásra 32.119.000 
Ft-ot biztosítottak a 2016-os költségvetésben.
Állományunk bővülésének továbbra is jelentős forrását képezik a kötelespél-
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dányok. Az Országos Széchényi Könyvtárból havi rendszerességgel történik 
kötelespéldány-szállítás, melynek során összesen 22.200 db könyv érkezett 
hozzánk. 
Jelentős számú dokumentum került a gyűjteményünkbe ajándék, hagyaték 
és csere-forrásból. Állományunkat az NKA Könyvtámogatási programjából a 
Márai V. program keretében és a Debreceni Egyetemi Kiadótól származó do-
kumentumokkal is bővítettük. 
A diaszpóra magyarság könyvtári, levéltári örökségének összegyűjtését az Or-
szágos Széchényi Könyvtár szervezésében a Mikes Kelemen Program vállalta 
fel. A Magyarországra érkező dokumentumok köréből könyvtárunk szakrefe-
rensei is rendszeresen válogatnak, sok értékes hungarikával gazdagítva gyűj-
teményünket. Az összesített adatok alapján 2016-ban a DEENK állománya 
31.151 db kiadvánnyal gyarapodott.
A magyar folyóiratokat kiadókon, terjesztőkön keresztül rendeljük. A címféle-
ségek száma nem mutat jelentős változást: 2016-ban 264 címre fizettünk elő, 
338 példányban 4.600.000 Ft értékben. 
A külföldi időszaki kiadványok előfizetésére közbeszerzési eljárást folytattunk 
le. 2016-ban 118 db nyomtatott, 116 db nyomtatott+online és 64 db online 
folyóiratra fizettünk elő 104.244.000 Ft értékben. Az adatbázisokban 28.289 
folyóirat érhető el.
Az elmúlt öt évben mind az adatbázisaink száma, mind a beszerzésükre fordí-
tott összeg növekedett. A jelenleg hozzáférhető 54 adatbázisból 28 teljes szöve-
gű, és az Arcanum+ megvásárlásának köszönhetően jelentős mértékben nőtt az 
elérhető magyar nyelvű e-könyvek száma.
2016. november 1-jétől a Diószegi úti külső raktárunk mellett új, 355 m2 
alapterületű helyiséget bérlünk az Agrárius Kft.-től. Az új raktárba mintegy 
1.326 folyóméternyi anyagot költöztettünk át. Az új raktárba mintegy 1 326 
méternyi kevésbé használt állományrész került a Bölcsészettudományi és Ter-
mészettudományi Könyvtárból, valamint több ezer bekötött szakdolgozat a 
Böszörményi úti campus Könyvtárából. 

Olvasószolgálat
2016 szeptemberétől az egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak térí-
tésmentessé vált a könyvtári beiratkozás. A pénzügyi adminisztráció megszű-
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nése és az ezzel együtt létrehozott online beiratkozási felületnek is köszönhető 
az olvasók számának jelentős emelkedése, mely a tanév második felében már 
meghaladta a 10 ezret.
A DEENK igyekszik minden könyvtárát a felhasználói igényekhez igazítva, a 
lehető legtovább nyitva tartani. Az év során a Zeneművészeti Könyvtár nyitva 
tartása is változott, amit olvasóink szívesen fogadtak: 7.30-12.30 helyett dél-
után is nyitva tart, 15.30-ig. 
Immár negyedik éve hosszabbított nyitva tartással üzemelt az ÉTK a téli és 
nyári vizsgaidőszakokban. A hosszabbított viszgaidőszaki nyitva tartásra folya-
matos és egyre erősödő igény mutatkozik, ezért a jövőben a többi könyvtá-
runkban is megoldást kell találni ennek biztosítására.

Könyvtárközi kölcsönzés
A DEENK által üzemeltetett Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) 
az országos könyvtárközi kölcsönzés fontos szereplője, a kérésforgalom mint-
egy harmada fut át rajta. A könyvtárközi kölcsönzés nagy részét két könyvtá-
runk, a BTEK és az ÉTK bonyolítja. A DEENK elsősorban szolgáltatóként 
van jelen a rendszerben.

Kutatástámogatás és tudománymetria
Az iDEa Tudóstér - a Debreceni Egyetem kutatóinak és kutatási egységeinek 
profil-adatbázisa - évek óta a könyvtár legdinamikusabban fejlődő szolgáltatá-
sa, s egyike volt a Könyvtári Minőségi Díj pályázatában bemutatott innovatív 
fejlesztéseknek is. Az adatbázis tartalmilag és funkcióit tekintve is folyamatos 
fejlesztés alatt áll, amihez 2017-től újabb pályázati források bevonására nyílik 
lehetőség.
A Tudóstérbe feltöltött rekordok száma – az egy évvel korábban elfogadott 
publikációs irányelveknek megfelelően – kiegyensúlyozott tempóban növek-
szik, s 2017. június végére elérte a 69.407-et. 
Szilárdan emelkedik az új profilok száma, s jelenleg 2.579 kutatói profil talál-
ható az adatbázisban, továbbá 618 kutatási egység és 38 pályázat rendelkezik 
önálló profiloldallal. A profilok láthatóságát segíti, hogy a 2016. év végére az 
egyetemi telefonkönyv adatai közé is bekerültek a profilokra mutató linkek.
A korábbi évekhez képest némileg növekedett a kiadott Hitelesített publikációs 
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listák (PuLi) száma. Az elmúlt évben több mind 500 PuLi-t készítettünk el 
kinevezésekhez, habilitációkhoz, intézményi ösztöndíjakhoz és doktori védé-
sekhez kapcsolódóan.
Az MTMT és a Debreceni Egyetem közötti koordinátori feladatokat az Egye-
temi Könyvtár látja el, s kiegyensúlyozott tempóban halad a Debreceni Egye-
temhez köthető közlemények átemelése az országos adattárba.
Jelentős a Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) teljes terjedel-
mű dokumentumainak gyarapodása is. A 2016. év végi 10.940 tételen felül 
2017 júniusáig további 8.586 került be.  Ennek jelentékeny részét a szakdol-
gozatok, valamint az egyetemen születő publikációk teszik ki. A többi oktatási 
segédanyagokból, pályázati anyagokból, PhD dolgozatokból, valamint az egye-
temi tehetséggondozó program, a DETEP keretében születő dokumentumok-
ból kerül ki.
A tavalyi évben kiemelt szerepet kapott az open access (OA) tartalom növelése 
mind a kurrens, mind a retrospektív irányok mentén haladva. A tanév végére 
6.243-ra emelkedett a nyíltan elérhető publikációk száma.
A DEENK a nyílt hozzáférés szerzői (zöld) archiválási módját az iDEa Tu-
dóstérbe feltöltött pre- és postprint változatok elérhetővé tételével, az open 
access folyóiratokban történő (arany) publikálást a cikkeljárási költség egye-
temi támogatási modelljének kialakításával biztosítja. Törekvéseink eredmé-
nyeként 2016. december közepéig 41 pályázó nyújtott be kérelmet és 38 cikk 
megjelenését támogattuk 11.838.000 Ft értékben. 2017 első félévében 33 pá-
lyázó nyújtott be kérelmet és 30 cikk megjelenését támogattuk 8.382.582 Ft 
értékben.
Az open access publikálás megismertetése mellett különös gondot fordítunk 
arra, hogy felhívjuk a kutatók figyelmét az álfolyóiratok veszélyeire és szakmai 
segítséget nyújtsunk a megbízható open access folyóiratok kiválasztásában. En-
nek eredménye, hogy tavaly 6 cikk predátor folyóiratban való megjelenését 
sikerült megelőzni.
Az elmúlt évben több mint húsz multidiszciplináris, illetve szakterületi adat-
bázis tesztelését tettük lehetővé annak érdekében, hogy az új adatbázisok elő-
fizetését biztosító döntések megfelelő alapokon nyugodva születhessenek meg. 
Ugyancsak húsz felett van az az egyetem oktatóinak biztosított online tréning 
(webinar) és egyéni vagy csoportos konzultációs órák száma.
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Oktatástámogatás
A könyvtár oktatási tevékenységének továbbra is legfontosabb elemét az egye-
temi tanrendbe beépülő teljes féléves, kreditértékű kurzusok jelentik. Az el-
múlt tanévben 9 kar közel 1.500 hallgatója számára szerveztünk órákat kötele-
ző vagy szabadon választható kurzusok keretein belül. 
2016 őszén vezettük be új oktatási módszerként a rövid, egyalkalmas tréninge-
ket. Elsőként a Hogyan írjunk szakdolgozatot? című tréninget hirdettük meg 
ebben a formában. A fentiek mellett továbbra is jellemző, hogy más karok, 
intézetek által hirdetett kurzusokba kapcsolódunk be. 
A DEENK fontos irányvonalnak tekinti, hogy az e-learning tananyagok hasz-
nálatát, a blended learning, illetve a MOOC típusú oktatási módszerek terje-
dését támogassa. Az egyetemi MOOC rendszerben fut a 2016 szeptemberében 
meghirdetett “Információkeresés és könyvtárhasználat” című teljesen online 
kurzus, amihez már nem csupán a Debreceni Egyetem, hanem más felsőokta-
tási intézmények hallgatói is csatlakozhattak. 

Minőségirányítás
A stratégiai tervünk a minőségi szolgáltatások építését jelölte meg egyik hatá-
rozott célként, amit a PDCA szemlélet (azaz az általunk nyújtott szolgáltatá-
sok folyamatos fejlesztése a visszajelzések alapján) teljeskörű érvényesítésétől 
várunk. Ez a Total Quality Management alapú, folyamatszemléletű irányítási 
rendszer hatotta át és jellemezte a könyvtár működését az elmúlt évben is. 
A Könyvtári Minőségi Díj elnyeréséért írt pályázatunk a minőségirányítási 
munkacsoportok együttműködésével született meg. A pályázatban három in-
novatív szolgáltatásunkat, az iDEa Tudósteret, a Debreceni Egyetemi Kiadó 
elektronikus jegyzeteit és a tudományos folyóiratok online megjelenését bizto-
sító Métisz rendszert mutattuk be. A Könyvtári Minőségügyi Bizottság javasla-
ta alapján az Emberi Erőforrások minisztere 2017-ben a legrangosabb szakmai 
elismerést ‒ az egyetemi könyvtárak közül elsőként ‒ a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának ítélte.
2017. kiemelt feladata, hogy könyvtárunk folyamatos minőségi munkájának 
hivatalos elismerése ne maradjon el, ezért igyekszünk a Minősített Könyvtári 
Cím pályázat feltételeinek ismét megfelelni. Ennek az öt évvel ezelőtt már meg-
nyert, most lejáró elismerésnek a pályázatára az év első felében készültünk fel. 



253

Könyvtári programok és szakmai kapcsolatok
2016-ban jelentősen megugrott a rendezvények szervezésével kapcsolatos ak-
tivitásunk. Az évet elsődlegesen a könyvtár alapításának századik, valamint az 
'56-os forradalom szintén „kerek” évfordulója határozta meg. A centenárium-
ról egy egész évben zajló rendezvénysorozat keretei között emlékeztünk meg, 
melynek központjában a szeptemberben megrendezett A Könyvtár napja c. 
esemény állt. 
Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmával pedig Debrecen városa, a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Debreceni Egyetem által kezdeményezett 
programba csatlakoztunk be. Az egyetemi rendezvények szervezését az álta-
lános rektorhelyettes irányításával a DE Rendezvénykoordinációs és Alumni 
Központja, valamint a DEENK végezte. A bemutatott installáció sikerét mu-
tatja, hogy november végén a Partiumi Keresztény Egyetemen is felállították, 
ahol ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett. A határon túli intézménybe 
való átszállítást teljes egészében a DEENK szervezte meg és hajtotta végre.
Ezek mellett azonban több kisebb rendezvényhez kapcsolódtunk és újakat is 
létrehoztunk hagyományteremtő céllal. 2016 őszén Lélekmelengető néven 
könyvtári zenei program született, melyet öt alkalommal rendeztünk meg, je-
lentős érdeklődés mellett. 
2017-ben is csatlakoztunk a Posztolj verset az utcára programhoz és március-
ban a ’48-as teaház keretei között idéztük meg a forradalom korát. Az egyetemi 
ünnepség részeként megnyitott teaházba nagyszámú látogató tekintett be, s 
kóstolta meg a híres Kossuth-kiflit. Tovább folyatódott a Műszaki teaház és 
Műszaki kamarakiállítás nevű programsorozat a Műszaki Könyvtárban. Ok-
tóber végén újra csatlakoztunk a Nemzetközi Open Access hét eseményeihez. 
Jelen voltunk a DExpo-n és decemberben jótékonysági könyvgyűjtést szer-
veztünk a Debreceni Hősökkel és a DETEP-pel közösen, amiből különleges 
könyv-karácsonyfát is építettünk. Az összegyűjtött mintegy 2000 könyvet a 
tavasz folyamán juttattuk el a célközönségnek.
2017-ben első alkalommal veszünk részt a Campus fesztiválon. A DEENK 
által összeállított pályázatot elfogadták, az előkészületek zajlanak. 
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is nagy gondot fordítottunk szakmai 
ismereteink bővítésére, kapcsolataink ápolására: 2016-ban 33 munkatársunk 
összesen 51 alkalommal vett részt hazai szakmai fórumon, egyeztetésen és 
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konferencián. 2017 elején 8 kollégánk előadóként szerepelt a Networkshop 
programjában. Továbbra is népszerűek munkatársaink körében a külföldi ta-
nulmányutak, elsősorban az Erasmus+ programok keretében.
A 2017-es év egyik elsődleges célkitűzése a könyvtár saját szervezésű szakmai 
előadássorozatának a Szakmai Kávéháznak a továbbfejlesztése. Az immár négy 
éve zajló programban minden korábbinál több előadást tartottunk. A kávéházi 
előadások online közvetítése is megkezdődött, amivel hatékonyan küzdhetők 
le a DEENK szakmai közösségét szétválasztó földrajzi korlátok. Az előadásokat 
a munkatársak 75%-a rendszeresen követi vagy tekinti meg utólag.
Hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a belső kommunikáció elsődleges for-
májának számító Szabadpolc nevű elektronikus hírlevélre. A 2017-es év első 
felében rögzítettük a szerkesztés és tartalmi összeállítás folyamatait és elkezdtük 
a lap Métisz rendszerbe történő átemelését. 
Zajlik a könyvtár weboldalának megújítása is, melynek eredményeként a 
2017/18. tanév kezdetére új honlappal ismerkedhetnek meg olvasóink, mely-
nek első elemeit már a Campus fesztivál programjának részeként bemutatjuk.

Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress)
A Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress) a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztők Egyesülésének tagja, az OTKA által elismert szakmai színvonallal ren-
delkezik, a Debreceni Egyetem Kiadói Szabályzata alapján működik. Kiadónk 
feladata az egyetemen folyó kutató és oktató munka támogatása, amit az egye-
tem polgárainak saját szellemi munkája eredményeként megszülető jegyzetek, 
szakkönyvek és tudományos folyóiratok kiadásával és terjesztésével jogtisztán 
és magas színvonalon végzünk.
A könyvkiadás tekintetében az egyetemi órakiosztás/újraosztás érezhetően 
befolyásolja a megjelenések típusát is: idén 14%-kal több utánnyomásra volt 
igény, ezzel egyidejűleg kevesebb új kiadású címünk jelent meg. Növekszik 
szakkönyv (29%) és e-jegyzet (36%) megjelenésünk száma és három új soro-
zattal gazdagodtunk, így összesen 18 élő könyvsorozatunk van, amiken belül 
ebben az évben 7 címet adtunk ki. 2016-ban összesen 12.648 példányt jelen-
tettünk meg.
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Elektronikus jegyzeteink már 5 kar hallgatóit segítik a tanulmányaikban. Az 
e-jegyzetek a konkrét, félévekhez kapcsolódó oktatási hasznon túl transzpa-
renssé, kontrollálttá és aktuálissá teszik az adott kar jegyzetkínálatát; a leendő 
egyetemi hallgatók számára vonzerővel bír, hogy a képzéshez kapcsolódó köte-
lező irodalom egyre nagyobb hányada férhető hozzá szabadon.
Az egyetemi kiadványok azonosító-ügyintézését a DUPress végzi. A rajtunk ke-
resztül kért azonosító számok is visszaesést mutatnak az új könyvek kiadásában, 
aminek mértéke leginkább az egyetemi ISBN tartomány esetében látványos (a 
korábbi év egynegyede). Az igényelt ISBN számok arányain belül viszont ellen-
tétes irányú a változás: jelentős mértékben megnövekedett a DUPress kiadásá-
ban megjelenő könyvek aránya (2015: 37%, 2016: 73%).
Az elmúlt évben közel 34.000 dokumentum készült el könyvkötészetünkben. 
A folyóiratok, könyvek, szakdolgozatok, disszertációk, tézisek mellett dobo-
zok, fotóalbumok, névjegyek, oklevelek és tasakok is könyvkötőink tudását 
dicsérik.
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Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások

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, igazgatójának munkáltatói feladatait a kancellár látja el. 
A 2016/2017-es tanév volt a jelenlegi formájában 2014 tavaszán megalakult 
HKSZK működésének harmadik 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 
Rendezvényszervezési és Alumni Központ keretében folytatja munkáját. Ez a 
változás átvezetésre került a HKSZK működési rendjében. A tanév végén hatá-
lyos működési rend szerint a HKSZK az alábbi szervezeti egységekre tagolódik:

1. Igazgatási szervezeti egység
a. Titkárság

2. Hallgatói önkormányzati egységek
a. Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet Titkársága
b. Hallgatói öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek kapcso-

lattartó irodája
3. Közvetlen szolgáltatást nyújtó egységek

a. Hallgatói Statisztikai Központ
b. Egyetemi Tanulmányi Információs Központ
c. Hallgatói Adminisztrációs Központ
d. DEKa Kártyaközpont 

4. Kollégiumi és szociális ügyek
a. Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság
b. Hallgatói szociális és kollégiumi felvételi ügyek irodája
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5. Hallgatók, leendő hallgatók koordinációja
a. Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

b. Hallgatói Karrierközpont

A HKSZK 2014-es megalakulásakor a különböző jogelőd szervezeti egységek-
től átvett munkatársakkal együtt létrejött 63 fős összlétszámával (amely tartal-
mazza a gyes-en lévő és az őket helyettesítő kollégákat is) az egyik legnagyobb 
központi szervezeti egység. 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 2017. február 
23-i ülésén elfogadott egyetemi központi költségvetésben a HKSZK működé-
sére – a kollégiumok és a Neptun rendszer üzemeltetése nélkül – 9 millió forint 
került tervezésre, amely tartalmazta DE „Családbarát munkahely” programjá-
nak a DEMEK által megszervezésre kerülő rendezvényeire fordítható forráso-
kat is. Emellett a hallgatói térítési és juttatási szabályzat rendelkezése szerint a 
HKSZK-hoz kerülhet saját bevételként a hallgatók által befizetett különeljárási 
és egyéb díjak 15 százaléka. A kollégiumok többsége az elmúlt években is a 
részére célzottan biztosított állami normatíva, a hallgatói díjbefizetések és a 
szállásdíj-bevételek összegéből üzemelt, vagyis lényegében önfenntartó volt, 
a cél a HKSZK teljes működése esetében is az, hogy minél kevesebb állami 
költségvetési forrás bevonásával és minél több saját bevétel elérésével legyen 
megvalósítható a színvonalas és hatékony működés.

A HKSZK számos egysége a korábbi, az átszervezést megelőzően végzett mun-
káját folytatja. Az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ, a Mentálhigié-
nés és Esélyegyenlőségi Központ tevékenységét eddig is intézményi és országos 
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elismeréssel végezte. A HKSZK igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogkört a 
DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet közalkalmazott munkatársai felett, 
utasítási jogkörrel részükre a DE Hallgatói Önkormányzat elnöke rendelkezik. 
A HKSZK-n belül létrehozott Karrierközpont a DE HÖK karrierirodájával 
együttműködve felelős a hallgatók elhelyezkedésének támogatását biztosító 
szolgáltatások színvonalas ellátásáért. Szintén a DE HÖK-kel együttműködve 
folytatja munkáját a Hallgatói öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek kap-
csolattartó 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. 
2017 nyarától kezdve a kártyarendszer átalakítása nyomán az egyetemi kártya 
UniPass kártya néven kerül kiadásra.

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 
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külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyintézés miatt a Nemzetközi Oktatást Ko-
ordináló Központ és a Nemzetközi Iroda, 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 kollé-
giumi integráció első három éve sikerként könyvelhető el, számos területen 
történt előrelépés a szolgáltatások egységesítése irányában. A Debreceni Egye-
tem kollégiumainak és diákotthonainak működési rendjéről szóló szabályzat 
megteremti az Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság működésének kereteit, a hall-
gatói öntevékenység kollégiumi formáit. Ez utóbbi részletesen a DE Hallgatói 
és Doktorandusz Képviseletének alapszabályában került kifejtésre. Az egyes 
kollégiumi épületekben helyi felelősök dolgoznak, akik az adott épület napi 
működtetését végzik. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a PPP üzemelteté-
sű 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 2017 áprilisában a hatályos kormányrendeletnek megfelelően 
megállapodást kötött az egyetem rektorával a 2017/2018-as tanévre érvényes 
kollégiumi és diákotthoni térítési díjakról, amelyek beépítésre kerültek a térí-
tési és juttatási szabályzat szövegébe. A megállapodás értelmében az említett 
díjak a következő tanévben kis mértékben emelkednek. A szabályzat általános 
részében foglalt módosításokat követve a karok folyamatosan terjesztették elő 
javaslataikat a kari mellékletek módosítására, melyeket a szenátus támogatott.

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-
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kat, azaz a pályázatot elnyert hallgatók jogosultságának visszaigazolását, illetve 
a Bursa Hungarica ösztöndíj hallgatók részére történő utalását.

A Bursa ösztöndíj intézményi részének keretösszege 2016-ban 122.798.000.- 
Ft, 2017-ben a jogosulti létszám csökkenését követve 121.595.000.- Ft. Az 
önkormányzati ösztöndíjrészt az alapkezelő általában havonta két alkalommal 
utalta át az egyetem részére.

A 2015/2016-os tanév második félévében 3280 hallgató volt jogosult a Bursa 
ösztöndíjra, számukra havi 12.606.300.- Ft intézményi és 13.177.500.- Ft ön-
kormányzati ösztöndíj került kiutalásra. A 2016/2017-es tanév első félévében 
2913 hallgató volt jogosult a Bursa ösztöndíjra, számukra havi 11.255.200.- Ft 
intézményi és 11.788.800.- Ft önkormányzati ösztöndíj került kiutalásra. Az 
előző félévhez képest jogosultságát elvesztette megszűnt hallgatói jogviszony, 
PhD tanulmányok megkezdése, tagozatváltás vagy passzív félév miatt 367 hall-
gató. A 2016/2017-es tanév második félévében összesen 3064 hallgató (az elő-
ző év azonos időszakához képest 6,58 %-os csökkenés) volt jogosult a Bursa 
ösztöndíjra, számukra havi 12.438.300.- Ft intézményi (1,33 %-os csökkenés) 
és havi 13.277.900.- Ft önkormányzati (0,76 %-os növekedés) ösztöndíj ke-
rült 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 156, a második félévben 162 hallgató 
részesült. A művészeti ösztöndíjat az első félévben 48, a második félévben 41 
hallgató nyerte el.



261

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások

Kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj
A tanév folyamatos feladata a kollégiumi, diákotthoni felvételi és szociális ösztön-
díj eljárással kapcsolatos feladatok ellátása a Hallgatói Önkormányzattal, illetőleg 
az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsággal (KFSZB) együttmű-
ködve. A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, 
közéleti tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyerhetnek felvé-
telt meghatározott, egyetemi szinten egységes pontrendszer alapján. Ugyanezen 
pontrendszer alapján történik a szociális ösztöndíjak odaítélése is.
 
A 2007-ben elfogadott hallgatói térítési és juttatási kormányrendelet alapján 
2016-ban már tizedik alkalommal került sor a kollégiumi felvételi és a szociális 
ösztöndíj eljárás együttes lebonyolítására. A közös rendszer beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeket, az internetes jelentkezési felület (http://koli.unideb.hu) 
könnyen kezelhető, átlátható, elfogadottá vált a hallgatók körében. A hallga-
tóknak egy évben csak egyszer kell szociális jellegű igazolásokat benyújtaniuk. 
2009 óta a hallgatók a Neptun rendszerbe való belépéshez is használt elektroni-
kus 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 2017. 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.
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Rendszeres szociális ösztöndíjat a 2016. júniusi felsőéves és az augusztusi első-
éves eljárás során összesen 4589 hallgató igényelt (az előző évinél 9,53 %-kal 
kevesebb). A második félévben azok számára, akik a júniusi felsőéves vagy az 
augusztusi elsőéves eljárás során nem nyújtottak be kérelmet, szociális ösztön-
díj pótjelentkezés kerül meghirdetésre. A pótjelentkezésre 545 hallgató nyúj-
tott be kérelmet, de közülük 98-an már részt vettek a korábbi eljárásokban, 
ezért kérelmük nem volt értékelhető. A szociális ösztöndíjat igényelt hallgatók 
teljes létszáma a tanév során tehát 5036 fő volt (az előző évihez képest 9,41 
%-os csökkenés).

Az igénylők közül 2604 fő (51,71 %) tartozik a kormányrendelet által felsorolt 
kiemelt kategóriákba, közülük az intézményi szinten megállapított ponthatárt 
elérte és ezért szociális ösztöndíjban részesült 1725 fő (a kategóriába tarto-
zók 66,24 %-a). Nem tartozik kiemelt kategóriába az igénylők közül 2432 fő 
(48,29 %), közülük pontszáma alapján szociális ösztöndíjban részesült 1150 
fő (a kategóriába nem tartozók 47,29 %-a). Összesítve: szociális ösztöndíjban 
részesült 2875 fő, az összes igénylő 57,09 %-a.

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 2016/2017. tan-
évben továbbra is a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának 
(HKSZK) egységeként, 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 kezelé-
séről, az üzemeltető vállalkozók által nyújtott szolgáltatások koordinációjáról, 
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ellenőrzéséről (monitoring), valamint – a PPP-s férőhelyeket kivéve – a ven-
dégszobák, nyáron pedig az üres hallgatói férőhelyek hasznosításáról. A kollé-
giumi felvételi eljárást az Egyetemi Kollégiumi Igazgatósággal együttműködve 
a szintén a HKSZK keretében működő kollégiumi felvételi és szociális ügyek 
irodája koordinálja a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek bevonásával. A 
felvételi döntést az Egyetemi Kollégiumi Bizottság, illetve az Egyetemi Kollégi-
umi Felvételi és Szociális Bizottság hozza meg.

Szervezeti rendjét és munkaszervezését tekintve azonban a tanév második felé-
ben, 2017. február 1-jétől kezdődően jelentősen átalakult az Egyetemi Kollé-
giumi Igazgatóság. Ettől a naptól kezdve igazgatóhelyettesi megbízást kapott 
Szemán Gáborné, akinek fő feladata a gazdálkodási, adminisztratív, szervezeti 
feladatok irányítása az Igazgatóságon belül. Az addigi igazgatóhelyettes, Borbás 
József pedagógiai programvezetőként koordinálja a férőhelyek feltöltésével, a 
be- és kiköltöztetéssel, a külföldi hallgatókkal, általában a kollégiumi pedagó-
gia ügyekkel kapcsolatos feladatokat koordinálja.

A fenti feladatok ellátását a tanév kezdetén a Kollégiumi Igazgatóság 17 köz-
alkalmazott munkatársával végezte, akiket a feladataiknak az ellátásában a 
Kancellária Üzemeltetési Osztályának, Informatikai Szolgáltató Központjá-
nak, továbbá a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karnak egy-egy munkatár-
sa segítette. Ezen utóbbi munkatársak kereset-kiegészítésben részesülnek az 
egyes kollégiumok költségvetéséből. A Kollégiumi Igazgatóság egyes speciális 
feladatok ellátására (kollégiumi könyvtárosi munkák, kollégiumi hallgatói ad-
minisztráció) összesen 8 hallgatót foglalkoztatott a tanév kezdetétől hallgatói 
munkaszerződéssel egy vagy két tanulmányi félév időtartamban. 2017. június 
1-jétől az Igazgatóság olyan módon alakult át, hogy minden egyes kollégium-
ban egyetlen felelős munkatárs szervezi az adott kollégium hallgatói, pedagógi-
ai, adminisztratív és üzemeltetési ügyeit.

A Debreceni Egyetem számára rendelkezésre álló férőhelyeken a 2016/2017-
es tanévre 4762 férőhelyet tölthetett fel az Igazgatóság 12 saját kollégiumban 
és egy diákotthonában. A férőhelyszám stabil, a kollégiumok száma és azok 
összesített kapacitása évek óta változatlan. A Debreceni Egyetem ugyanakkor 
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rendelkezik olyan együttműködési megállapodásokkal, amelyek kifejezetten a 
kollégiumi férőhelyekre vonatkoznak. A Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem legfeljebb 200 férőhelyet jogosult igénybe venni a saját hallgatói 
részére a Kossuth Lajos III. Kollégiumban. A 2016/2017. tanév első félévé-
ben ténylegesen 132 férőhelyet töltöttek fel ebből a kontingensből, a második 
félévben pedig 128 férőhelyet vettek igénybe. Egy további együttműködési és 
üzemeltetési megállapodás az Egyetem sugárúti ingatlant érinti. Itt működik 
a Márton Áron Szakkollégium Debreceni Kollégiuma, amelynek igazgatását, 
üzemeltetését és szakmai felügyeletét egy jogszabály rendelkezései alapján 2016. 
augusztus 19-től a megszűnő Balassi Intézet helyett az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem látja el. A Szakkollégium feladata a határon túli, nem európai 
uniós országokból a magyarországi, ebben az esetben a debreceni felsőoktatás-
ba érkező, magyar nemzetiségű hallgatók kollégiumi ellátása, szakkollégiumi 
képzése. Ezen egység összes férőhelyeinek száma 105, amelyeken a 2016/2017. 
tanévben teljes egészében a Debreceni Egyetem hallgatói nyertek elhelyezést. 
Egy további együttműködési megállapodás teszi lehetővé, hogy a nyíregyházi 
székhelyű Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola által fenntar-
tott Szent Zsófia Leánykollégiumban a Debreceni Egyetem hallgatói elhelye-
zést kaphassanak. A Debreceni Egyetem hallgatói közül a 2016/2017. tanév-
ben 11 fő lakott ezen 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, bár egy lassú kiegyenlítődés így is 
tapasztalható a képzési helyek és a kollégiumi igények között.

A kollégiumba jelentkező hallgatók felvételi aránya 2016-ban 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 
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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, 
Makovecz-program) intézményünkben tanuló külföldi hallgatók részére. Az 
őszi félévben a számuk 128 fő, a tavaszi félévben 134 fő volt, a nem teljes 
félévre érkezőket is számítva. A Stipendium Hungaricum-programban részt 
vevő külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésének, a férőhelyek lemondásának 
szabályai a 2016/2017. tanévben némileg eltértek a többi külföldi hallgatókra 
vonatkozó szabályoktól. Ezért ezen hallgatók száma az egyes hónapokban vál-
tozó volt. Amikor közülük a legtöbben laktak kollégiumban, akkor létszámuk 
158 fő volt.

Az egyes kollégiumok üzemeltetési módja eltérő. A PPP-s Kossuth Lajos Kol-
légiumokban (1255 férőhely), a Markusovszky Lajos II. Kollégiumban (319 
fő), valamint a Campus Hotelben (922 fő) az üzemeltetést – beleértve annak 
minden munkafolyamatát (takarítás, karbantartás, recepciós szolgálat, mosa-
tás stb.) – az épületeket felújító, illetve a Campus Hotel esetében 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-
gálatot közalkalmazott dolgozókkal szervezi meg az Igazgatóság.

Az Egyetemi Kollégiumi Igazgatósághoz tartozó kollégiumok költségvetése el-
különítetten készül, saját kiadási és bevételi tervvel és elkülönített felhasználás-
sal rendelkeznek. A kollégiumok költségvetésének tervezése 2017-ben is az új 
intézményi szervezeti és gazdálkodási rendszer alapján központilag, a 2016-os 
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 
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legyenek, az egyetem időről időre saját bevételéből is finanszíroz kollégiumi 
felújítási munkálatokat. Ezek közül kiemelkedik a Veres Péter Kollégium re-
konstrukciója. A 2016/2017. tanév kezdetére a megbízott szakcég munkatársai 
befejezték a 3. emelet összes szobájának teljes felújítását és befejezték a kollégi-
um előtti rendezvénytér burkolatának, elektromos, vizes vételezési lehetősége-
inek rekonstrukcióját. 2017 nyarán a tíz éve folyó felújítási munkálatok elérik 
az utolsó, még a régmúlt időket idéző szint, a 2. emelet szobáit. Ezt követően, 
némi bútorcsere után egy teljesen felújított kollégiummal gazdagodik a Deb-
receni Egyetem.

Az Egyetemi Hallgatói Statisztikai Központ működése
Az Egyetemi Hallgatói Statisztikai Központ a 2014/2015. tanév elején ala-
kult meg a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának részeként. A 
központ feladata az adott évre előírt adatszolgáltatási program végrehajtása az 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra (OSAP) vonatkozó Korm. ren-
deletben előírt felsőoktatási statisztikai adatgyűjtések és adatátvételek szerint, 
a hallgatókra, oktatókra, kutatókra és egyéb dolgozókra vonatkozóan. Az I. 
félévi, a végzettekről és a kiadott oklevelekről szóló, valamint a II. félévi OSAP 
statisztikák összeállítása és véglegesítése mindkét félévben több hónapi előkészí-
tő munka eredménye a kari és a központi tanulmányi adminisztráció napi szin-
tű együttműködésével, központi koordinációval. A Felsőoktatási Információs 
Rendszer (FIR) teljes körű kialakítása és bevezetése óta, valamint a tanulmányi 
rendszerek folyamatos tökéletesítésének köszönhetően 2013 őszétől megszűnt 
a statisztikai adatszolgáltatás kézi, papír alapú előállítása, a statisztikákat infor-
matikai, pontosabban FIR alapokra helyezték. A FIR statisztikai moduljának 
bevezetése alapvető változást jelentett a felsőoktatási intézmények és a fenntar-
tó közötti kapcsolati rendszerben. A statisztikai űrlapok kitöltése a FIR-ben 
szereplő adatokból generálódik, a FIR adatbázisa a Neptun rendszerből küldött 
adatokból keletkezik. Minden évben, így ebben a tanévben is, közös munká-
val tovább fejlődött a rendszer. A kézi adatlapok, tehát a nem automatikusan 
generált táblák száma már minimálisra, összesen négyre csökkent. A 2015/16. 
tanévtől kezdődően a statisztikákból teljes mértékben kimaradtak a hallgatói 
pénzügyeket tartalmazó kézi táblák, a hallgatói pénzügyeket is kötelező a FIR-
be jelenteni. A hallgatóknak nyújtott ösztöndíjak és támogatások, valamint a 
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hallgatók által fizetett díjak és térítések, hasonlóan a többi adathoz, a FIR-ből 
generáltan jelentek meg a vonatkozó adattáblákban. A 2016/2017. tanév I. 
félévi táblákban az előző tanév II. félévi tényleges ki- és befizetések alapján ösz-
szesített pontos adatok, míg a 2016/2017. tanév II. félévi táblákban ugyanazon 
tanév I. félévének ki- és befizetései szerepeltek. Korábban csak becsült pénzügyi 
adatokat közölhetett az intézmény, tehát ez a fejlesztés alapvető változást jelent. 
A statisztikai központ legfontosabb feladatkörei a statisztikák előállítása során: 
a naponta frissített adatsorok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó hibajegyzékek 
értelmezése, a hibák javítási lehetőségeinek feltárása, a karokkal és a munka-
ügyi egységekkel történő folyamatos kapcsolattartás, az aktuális feladatok vég-
rehajtásának koordinálása napi kapcsolatfelvétellel. A kézi táblák kitöltése is a 
központ irányításával történt kari és egyetemi szinten. A Neptunban szereplő 
adatkörök feltöltése, a tanévben bevezetett új és a régi hibakódoknak megfele-
lő adattisztítás folyamatos munka valamennyi tanulmányi egységnek. A tanév 
nagy újdonsága az volt, hogy a II. félévi statisztika, ami korábban csak a leglé-
nyegesebb hallgatói adatokat tartalmazta, 2017. márciustól azonos az I. félévi 
nagyon részletes statisztikával. Kiterjedt a teljes hallgatói adatkörre, tartalmazta 
az oktatói, kutatói és egyéb dolgozói aktuális adatokat, valamint az I. félévi 
hallgatói pénzügyi teljesítéseket a négyféle kézi tábla mellett.

Felelősségteljes, jól időzített munkával sikerült mindhárom nagy statisztikai 
jelentést teljesen hibátlanul, kizáró és torzító hiba nélkül, az előírt határidőkre 
előállítani. Ezt a szép teljesítményt országos szakmai fórumokon is elismer-
ték. A véglegesített statisztikák az Oktatási Igazgatóság és a gazdasági hivatalok 
számára folyamatosan elérhetőek, a központ a statisztikák alapján készülő ka-
ronkénti és idősoros kimutatások, grafikonok elkészítéséhez az adatok értelme-
zésével és tanácsadással járult hozzá. A Hallgatói Statisztikai Központ eredmé-
nyes munkájának feltétele a szoros és konstruktív együttműködés elsősorban 
az Egyetemi Tanulmányi Információs Központtal, a Hallgatói Adminisztrációs 
Központtal, az Oktatási Igazgatóság munkatársaival és a HR Igazgatósággal, 
ami ebben a tanévben is megvalósult.

A tanév során a központ foglalkozott közel nyolcvan olyan hallgatói méltá-
nyossági beadvánnyal és jogorvoslati kérelemmel, amelyek finanszírozási for-
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mák közötti átsorolás megváltoztatására, illetve tartozás miatt megszüntetett 
hallgatói jogviszony visszaállítására irányultak. A jogorvoslati bizottságok mű-
ködtetése, az ülések adminisztratív előkészítése, a karok illetékes vezetőivel tör-
ténő véleményeztetés a félévek elején kiemelkedő feladat. Az évközi, nem jog-
orvoslati hallgatói beadványokat kari egyeztetésekkel minden esetben sikerült 
megnyugtató módon elintézni.

A központ tovább folytatta a 2015 végén elindított hallgatói tartozásrendezési 
eljárásbeli munkáját. A lejárt tartozások felülvizsgálatát, az ügyvédi felszólí-
tások után beérkezett hallgatói észrevételek, reklamációk adminisztrációját, a 
másodkörös ügyvédi döntések előkészítését, a kari véleményezések szervezését 
segítette, végezte.

Az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ (ETIK) működése
A 2016/2017-es tanév során tovább folytattuk a 2016 tavaszán megkezdett 
munkát: a Neptun működtetési rendjének felülvizsgálatát és részletes doku-
mentálását. Több esetben folyamatábrát is készítettünk az adminisztrációs lé-
pések bemutatása céljából.

A folyamatok pontosítását követően újragondoltuk a Neptunban dolgozó 
szervezetek jogosultságait. Ennek nyomán meghatároztuk a karokon dolgozó 
kollégák szerepköreit. Néhány központi szervezet tevékenységéhez is kialakí-
tottunk szerepköröket: HAK, NOKK, Nemzetközi Iroda, DEMEK, Kollégi-
umi és Szociális Ügyek Iroda. Sikerült több olyan adatkör adminisztrációját is 
megoldani, amelyeket korábban nem rögzítettek a rendszerben.

A Neptun működtetésének ez az új rendszere lehetővé tette a FIR hibajavítás 
központi koordinálásának pontosítását, melynek hatására a FIR hibajegyek 
száma (az újabb adatkörök és hibajegyek bevonása ellenére is) jelentős mér-
tékben csökkent. Ezzel megelőztük a többi hasonló méretű, illetve a lénye-
gesen kisebb intézményeket is a FIR hibák javításában. Különösen jelentős 
eredmény, hogy a FIR-ben pontos adatok szerepelnek a Debreceni Egyetemről, 
hiszen ágazati elemzések, rangsorok, uniós adatszolgáltatások FIR-ből történő 
előállítása miatt az intézmény megítélése tovább javult. A FIR jelenti az alapját 
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az OSAP-nak és a finanszírozás megállapításának is, így a Debreceni Egyetemet 
nem érte semmiféle anyagi hátrány hibás vagy hiányos adatkezelés miatt. Az 
őszi és a tavaszi statisztikához is sikerült hibátlan adatszolgáltatást nyújtani. 
Ebben nagy szerepe volt az ETIK koordináló és szakmai irányító munkájának.

Az oktatói FIR tekintetében is javulást értünk el és a FIR hibákat 75%-kal 
csökkentettük az előző tanévhez képest. Számos egyeztetést folytattunk annak 
érdekében, hogy a rendszeres adatáttöltés megvalósuljon a munkaügyi rendszer 
és a Neptun között, ami kiinduló lépése a FIR felé történő hatósági adatszol-
gáltatásnak. A jDolber oldali fejlesztés jelenleg is folyik.

Az Nftv. végrehajtási rendelete alapján felkészítettük a Neptunt a jogszabály-
nak megfelelő dokumentumok előállítására. A tavaszi félévben a jogszabálynak 
megfelelő törzslap és törzslapkivonat lépett az eddig használt elektronikus lec-
kekönyv helyébe.

A rendszerben megkezdtük az új doktori képzés kezelését, valamint a duális 
képzések adminisztrálását. További kapcsolódó fejlesztések várhatók 2017-ben.

A tanév során számos megújult Neptun modul bevezetése okozott több-keve-
sebb nehézséget, de ezeket a karokkal összefogva, szoros együttműködésben 
sikeresen megoldottuk. A legnagyobb változást a megújult oklevél modul be-
vezetése jelentette decemberben. Emellett a szakirány választás, szakdolgozat 
kezelés, szakkollégiumok kezelése tekintetében is elkezdődött a rendszer hasz-
nálata.

A tavaszi félévben sikerült lépéseket tenni a FIR-től független adathibák feltá-
rására, javítására. A felhasználók munkáját segítjük azzal is, hogy a Neptunban 
saját adatellenőrzési szabályokat hozunk létre, amellyel megakadályozzuk az 
ilyen hibák újratermelődését. A tiszta adatbázisnak köszönhetően bátran 
hagyatkozhatunk a Neptunból kinyert adatokra a Kancellária és a Rektori-
Kancellári Kabinet/Oktatási Igazgatóság részére készített jelentések és elemzé-
sek előállításakor. Részletes elemzést készítettünk például a felvett hallgatókról 
és a középiskolákról a felvett hallgatók hozott eredményei alapján. Adatokat 
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biztosítunk továbbá az UniDeb Campus applikációhoz, amely a kezdeti meg-
oldásokat követően további részletes adatokat igényelt a rendszerből. Ki kell 
emelni, hogy az adatbázis lekérdezése a rendszer bonyolultsága miatt nagy 
szakértelmet kíván. Nem hozzáértő felhasználó téves eredményeket állíthat elő. 
Az ETIK munkatársai hosszú idő alatt gyűjtötték össze azokat a tapasztala-
tokat, sajátították el azt a tudást, amelyekkel képesek a pontos kimutatások 
elkészítésére.

A szabályos adatkezelés és az együttműködés erősítése céljából rendszeresen 
konzultációkat tartottunk a kari felelősökkel és a tanulmányi hivatalok vezető-
ivel, valamint a HAK munkatársaival, amelyeken ismertettük az aktuális tud-
nivalókat, jogszabályi változásokat, Neptun fejlesztéseket, tervezett feladatokat 
és értékeltük az előző időszakot. A Neptun Záróvizsgáztatás moduljáról külön 
oktatást is szerveztünk. Kari kérésre, egy-egy modul bevezetését segítendő, a 
kar alkalmazottainak is tartottunk külön képzéseket (pl. Unipoll modul). Ter-
vezzük számos egyéb funkció ismertetését annak érdekében, hogy használatuk 
általános legyen az egész intézményben.

Működtetjük a Neptun felhasználóknak szóló weboldalt (tr.unideb.hu), ahol 
minden ügyintéző hozzáférhet a korábbi és az aktuális tájékoztató anyagokhoz, 
munkáját segítő ismeretekhez.

A hallgatói tartozások kezelését folyamatosan napirenden tartjuk és a karok, 
valamint a HAK felé is rendszeresen kommunikáljuk a szabályzat szerint szük-
séges intézkedéseket, támogatjuk ezek végrehajtását. A témával kapcsolatosan 
számos kimutatást, elemzést készítettünk az egyetemi vezetők számára. Új 
szolgáltatás a hallgatóknak küldött automatikus figyelmeztető üzenet a fizeté-
si határidő lejártakor. Újdonság a Neptunból előállítható kétnyelvű számla a 
külföldi hallgatók, partner intézmények részére. Hosszas egyeztetést követően 
megállapodás született az életmód fejlesztési díj és a kulturális kedvezmény díj 
kezelésével kapcsolatos fejlesztésről az SDA Informatika Zrt.-vel. Bevezetése 
várhatóan az őszi félévben történik meg.
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A 2015-ös belső ellenőrzés folytatásaként megkezdte a Belső Ellenőrzési Önál-
ló Osztály a hallgatói pénzügyek és az oktatói FIR adatszolgáltatás felülvizsgá-
latát. A korábbi ellenőrzés nyomán tett intézkedéseket és elért eredményeket 
megfelelőnek értékelték.

Az Oktatási Hivatal szakmai fórumain, valamint a Neptun konferenciákon 
az ETIK néhány munkatársa képviseli az egyetemet. Az itt szerzett informá-
ciókról szóban és írásban is tájékoztatjuk a kari munkatársakat és az érintett 
vezetőket.

A 2017-ben kezdődő intézményakkreditáció önértékelésének elkészítéséhez az 
ETIK számos kimutatást és elemzést készített.

Az ETIK hét munkatársa folyamatosan nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minden 
felhasználó igényeit figyelembe véve biztosítsa a rendszer megfelelő működését. 
Ennek érdekében napi kapcsolatban vagyunk a fejlesztő céggel, hogy a rendszer 
működésében jelentkező hibák mielőbbi javítása megtörténjen. A másfél éve 
felvett új kollégák megismerték a rendszert, különösen azokat a modulokat, 
amelyek gondozása a saját feladatuk. A tanulmányi rendszer működtetése so-
rán szerzett tapasztalatainkat más egyetemek munkatársaival is megosztjuk, pl. 
a Szegedi Tudományegyetem és a DRHE munkatársaival is találkoztunk a tan-
év során. Az ETIK munkatársai közül négyen vettek részt június folyamán 4 
napos Erasmus tanulmányúton a Gdanski Egyetemen. A hosszú betanulási idő 
miatt is nagyon értékes munkatársak dolgoznak az ETIK csapatában. Mind-
annyian felelősségteljes, magas színvonalú munkát végeznek, amely megbecsü-
lése nagyon fontos. Cél, hogy a jövőben sokáig számíthasson rájuk az egyetem.

A Hallgatói Adminisztrációs Központ (HAK) működése
A Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja egyik egységeként - jó 
együttműködésben a munkák során érintett egységekkel - folytatta a Hallgatói 
Adminisztrációs Központ (HAK) a működését a 2016/2017. tanévben. Tevé-
kenységüket továbbra is a kari és a szak jellegtől független hallgatói adminiszt-
rációs feladatok elvégzése jelenti a kor színvonalának megfelelő ügyfélfogadási 
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körülmények között. A Kossuth II. Kollégium fsz-i irodái mellett már jól kiala-
kított ügyfélszolgálati iroda hálózatos rendben működött a Böszörményi úton 
(Veres Péter Kollégiumban) és a Kassai úton (Kancelláriával szemben). A nem 
debreceni hallgatókat a nyíregyházi EK tanulmányi osztály, illetve a hajdúbö-
szörményi GYFK tanulmányi osztály szolgálja ki, együttműködéssel.

A félévek indításakor a hallgatók a tömeges, gyors ügyintézést (jogviszony iga-
zolás, matrica kiosztás) már megszokták, elvárják és díjazzák, továbbfejlesztés-
ként a kialakított beosztások mellett kiváltottuk jó szervezéssel (az MK-s kite-
lepülés kivételével) az ügyfélirodákon kívüli helyek (pl. Főépületben a Díszud-
var, az Élettudományi, az Informatikai, a Magház, a MÉK) közösségi tereinek 
igénybevételét.

A hallgatók informálása érdekében a honlap információi folyamatosan bő-
vülnek (http://hszk.unideb.hu) a hallgatói igények és a TO-kal folyamatosan 
finomodó munkamegosztás szerint. További változások átvezetése (Nftv. vég-
rehajtási rendelete, Neptun működtetés szabályozása stb.) a 2016. év őszén 
kialakított, jelentősen pontosított Neptun működtetés, a szükséges jogosítvá-
nyok szerint átvezetésre kerültek. Az ösztöndíjak korábbi központi kezelésé-
nek tapasztalatai, számfejtése mellett 2016. szeptembertől az önköltség/térítési 
díjak kiírása, kezelése, számlázása egységessé vált valamennyi karon és doktori 
iskolában a HAK közreműködésével, a kari döntési jogosítványok megtartása 
mellett.

A személyes megjelenést több munkafázisban jó hallgatói visszhanggal és gya-
kori igénybevétellel kiváltotta (egyben a sorban állást tovább csökkentette) az 
e-mailen igényelt és postán vagy fájlban küldött igazolás/hitelesítés küldésének 
gyakorlata (pl. ideiglenes diákigazolvány meghosszabbítása, a nyelvvizsgahiá-
nyos záróvizsgák igazolása, transcript, törzslapkivonat, belföldről és külföldről 
érkező oklevél-hitelesítések).

A hallgatók időnként online EvaSys-es kérdőíven mondanak évente javuló vé-
leményt az ügyfélszolgálatok működéséről. Visszaköszönnek a törekvések hall-
gatói elfogadottsága, a folyamatosan bővülő elektronikus ügyintézés igénylése, 
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s kiolvasható a gyors, szakszerű ügyintézés esetén a kartól független hallgatói 
elégedettség. A többéves tapasztalatokkal kipróbált központi hallgatói admi-
nisztrációs folyamatok és a munkamegosztások pontosítása, egyetemi szintű 
egységesítésének részletes tervezése és dokumentálása megtörtént, korábbi 
pályázati, szakértői tanulmányok ajánlásainak hasznosítása alapján. Kialakí-
tásához hozzájárultak a revizori jelentésben a FIR-Neptun üzemeltetési ta-
pasztalatokat összefoglaló ajánlások és vállalások is. A nem orvosi angolképzés 
ügyfélfogadással kapcsolatos ügyintézései (igazolás, matrica) visszakerültek a 
NOKK-hoz – megmaradó HAK-os háttértámogatással –, és előbbre lépésként 
a NOKK-ban beindult Neptun-használattal.

Az elvégzett feladatok felsorolása: felvételi munkák támogatása, döntések ki-
küldése a felvett hallgatóknak, új hallgatók egységes tájékoztatása (virtuális CD 
a honlapon), a kari beiratkozási lapok és a személyes adatok folyamatos adat-
feldolgozása, aktualizálása, papír archiválás, diákigazolványok érvényesítése 
(egységes matricával), diákhitel engedményezés, ösztöndíjak utalása, térítések 
kivetése, számlák kiállítása, igazolások kiadása, UniPass/DEKa kártya kiosz-
tása, adóigazolások, statisztikák, újként kialakult az egyetemi nyomtatványok 
rendelése, raktározása, kiadása, és tesztként kipróbálásra került a DEENK új 
gépein az oklevelek, oklevélmellékletek és törzslapkivonatok nyomtatási (rész)
rendszere, és továbbra is folyamatos a dokumentumok hitelesítése. A feladato-
kat kiegészítette a minőségbiztosítási (Gólya-kérdőív, ZV-t tett hallgatók fel-
mérése) munkák önkéntes, aktív támogatása, scannelése, kiértékelése.

Összességében megállapítható: az elmúlt évek alatt a HAK által felvállalt és 
közösen kialakított – külön részletezett, évente finomított – feladatmegosztás 
biztonságosan működik. A jövőben is az ügyfelek tájékoztatásának és – a ter-
vezett munkamegosztással, bővítéssel – egységesen minden kar hallgatóinak 
kiszolgálási színvonalát kívánjuk javítani valamennyi magyar nyelvű képzés 
hallgatói számára.

A Hallgatói Karrierközpont működése
Ebben a tanévben is meghirdettük előadásunkat „Karrierépítés a mindenna-
pokban” címmel. A pszichológiai előadás után EU-s állásokról hallhattak a 
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hallgatók, majd egy nagy érdeklődésre számot tartó téma következett: az in-
novatív nyelvtanulás. Újdonságként került be a sport és a rendszeres sportolás 
hatása az egyénre és a karriertervezésére. Ebben a félévben is egy HR-vezető 
előadása zárta az előadás-sorozatot: ezúttal a Rober Bosch Automotive Steering 
Kft. képviselőjével találkozhattak a hallgatók. Elindítottuk karrierépítés témájú 
szemináriumunkat is, ahol gyakorlati feladatokon keresztül sajátíthatták el a 
résztvevők a készségeket. 

Fejlesztettük a tanácsadási szolgáltatásainkat is. Hetente kétszer végzős pszi-
chológushallgatókhoz lehetett bejelentkezni rajzos konzultációra, két másik 
alkalommal pedig az ún. „gyakorlati tanácsadást” vehették igénybe az egyetem 
hallgatói. Ennek keretében megnéztük az önéletrajzukat, a motivációs levelü-
ket vagy tanácsokat adtunk a konkrét álláskereséssel kapcsolatban, bemutattuk 
az aktuális munkaerő-piaci viszonyokat, elhelyezkedési lehetőségeket. Emellett 
továbbra is a Karrierközpont szervezi a pályaorientációval, karriertervezéssel 
kapcsolatos tanácsadásokat az egyetem ilyen jellegű rendezvényein. 2016 nov-
emberében is részt vettünk a DExpo-n, ahol a koordináló tanárnővel és az 
andragógia szakos hallgatókkal közösen kibővítettük a pályaorientációs tanács-
adást. 2016-ban először pedig pszichológiai jellegű pályatanácsadást is szer-
veztünk a rendezvényre a BTK Pszichológiai Intézet oktatóinak segítségével. 
A kétféle tanácsadást az Állásbörzén is mi koordináltuk a szakmai tanácsadók 
közreműködésével.

Októberben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 
által szervezett „Szelet a vitorlába!” elnevezésű pályaválasztási kiállításon jelent 
meg az egyetem, ahol a Karrierközpont szervezte a standot. A látogatók a nyol-
cadikos diákok, azaz nem kifejezetten a mi célközönségünk, de a beiskolázási 
toborzást soha nem lehet elég korán elkezdeni.

Folyamatosan együttműködünk a Hajdú-Bihar Megyei Iparkamarával. Szak-
mai együttműködésünk egy pontjaként részt vettünk a „Pályaorientáció a vál-
tozások tükrében” című konferenciájukon is. Együttműködünk a Mag Prakti-
kummal a céges kapcsolatrendszer fejlesztésében, segítjük a szervezet munkáját 
az álláshirdetések kezelésében, egy új, piaci alapokra helyezett rendszer kiala-
kításában. 
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2017 áprilisában is a Hallgatói Karrierközpont koordinálta az Állásbörze és 
Karriernap sajtókampányát. A beharangozó sajtótájékoztatót követően a ren-
dezvény napján segítettük a sajtó munkáját, az interjúk szervezését. 

A tanév második félévében három tréninget hirdettünk meg a karriertervezéssel 
kapcsolatosan. A hallgatók tanácsadáson, előadásokon és egyéb rendezvénye-
ken érkezett visszajelzéseiből ugyanis arra következtettünk, hogy szükségük van 
a hallgatóknak az ilyen típusú tudásanyagra. „Kommunikáció és testbeszéd”, 
„Tanulási technikák a gyakorlatban” és „Kulcsképességek fejlesztése a karrier-
építésben” címmel tartottunk kreditért felvehető tréningeket, melyeknek nagy 
sikere volt. A résztvevők fejleszthették azokat a képességeiket és készségeiket, 
amelyekre az álláskeresés során nagy szükségük lehet. A terveink között szere-
pel további tréningek meghirdetése, kidolgozása.

Folyamatosan megjelennek írásaink az Egyetemi Életben. FB-oldalunkon be-
számolunk a programjainkról, aktualitásainkról. Honlapunkon is elérhetőek 
a rendezvényeink, előadásaink, illetve az azokról szóló beszámolók. Többször 
szerepeltünk az FM90 Campus Rádióban és az egyetemi honlapon a hírekben, 
tudósításokban. A Campus Fesztivál Egyetem tér elnevezésű programjára is 
elnyertük a részvételi jogot. „Mi a pálya veled?” címmel készségfejlesztő felada-
tokkal, játékokkal, tesztekkel készülünk, ezek kiegészítéseképpen pedig pálya-
orientációs, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadást is végzünk a fesztiválon.

Az Egyetemi Kártyaközpont működése
Egyetemi kártyarendszer
A Debreceni Egyetem kártyarendszere 2013 őszén került bevezetésre. A jelen-
leg forgalomban lévő legmodernebb kártyatípust használjuk, melynek funk-
ciói széles körben bővíthetőek. Jelenleg közel 30.000 kártyabirtokost tartunk 
nyilván adatbázisunkban: a hallgatók 99 %-ának, míg az egyetemi dolgozók 
kb. 90%-ának van egyetemi kártyája. 2016 szeptemberében megújult egye-
temi dizájnnal készültek a dolgozói, illetve hallgatói kártyák. A tanév végén, 
a Debreceni Egyetem új arculati koncepciójának elfogadását követően, 2017. 
június 1-jétől új egyetemi kártyarendszer, az UniPass került bevezetésre. A je-
lenlegi szolgáltatások teljes körét biztosító UniPass Full kártyát a https://unipass.
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hu/ honlapra hálózati azonosítóval és jelszóval belépve év közben folyamatosan 
lehet igényelni, mely az egyetemi polgárok számára első alkalommal díjmentes. 
A korábban kibocsájtott kártyák érvényességi idejük lejáratáig változatlan felté-
telekkel használhatóak maradnak. 

A kártyaigénylések feldolgozását, a kártyák egyedi gyártását, a nyomdai gyártás 
koordinálását, a kártyarendszerrel, a honlappal és facebook oldallal kapcsolatos 
admin feladatokat, az ügyfélszolgálati tevékenységeket az Egyetemi Kártyaköz-
pont két főállású munkatársa és egy 4 órás hallgatói gyakornok végzi. 

Kártyagyártás
Jelenleg közel 30.000 kártyabirtokost tartunk nyilván adatbázisunkban. A kár-
tyabirtokosok eloszlását tekintve több, mint 5.500 dolgozó, 20.500 magyar, 
illetve több mint 4.000 külföldi hallgató részére készült egyetemi kártya. A 
kártyaigénylés lehetősége évközben minden egyetemi polgár számára folyama-
tos. A kártyák gyártása 2 hetes ütemezésben történik. A kártyaigénylő felület 
admin oldali fejlesztése is folyamatos: kártyaletiltásokat végzünk, valamint a 
dolgozók mellett a hallgatók is 3 tájékoztató, visszaigazoló e-mailt kapnak kár-
tyaigénylésükkel kapcsolatban.

A nagy tömegű nyomdai kártyagyártás biztosítása érdekében a budapesti szék-
helyű Sárkány Informatikai Zrt.-vel szerződtünk. Az egyedi kártyagyártáshoz 
szükséges kellékanyag ellátást (festékszalag, retranszfer film), illetve az egyedi 
kártyanyomtató szükség esetén történő karbantartását is ez a partnerünk vég-
zi. A nyerskártyák beszerzésében a Qsystem Informatikai Kft. a szerződéses 
partnerünk. Az igénylők teljes körű és rugalmas kiszolgálása érdekében hely-
ben, egyedi kártyagyártásra is van lehetőségünk, melyhez egyetemi fejlesztésű 
szoftvert használunk. A 2016/2017-es tanévben közel 9.000 db egyetemi kár-
tyát gyártottunk, melynek 73 %-a nyomdában, míg 27%-a egyedi gyártásban 
készült.

A kártyák kiosztása jól szervezetten működik: a hallgatók kártyáikat a HKSzK 
három HAK irodájában, a NOKK egységeiben, illetve a vidéki karok esetében 
a Tanulmányi Osztályokon vehetik át. Dolgozóink a karok Dékáni Hivatalai-
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val együtt összesen 23 vezetési ponton tudják átvenni egyetemi kártyáikat.
Fejlesztések, kártyafunkciók, szolgáltatások
A 2016/2017-es tanévben az egyetemi kártyához kapcsolódó funkciók és szol-
gáltatások jelentős mértékben bővültek. Az egyetemi informatikus csoport, a 
kártyamenedzsment support team folyamatos fejlesztői tevékenysége biztosítja 
a kártyarendszer működését és az új funkciókkal történő bővítést. Az UniPass 
kártya jelenleg használt funkciói az alábbiak:

1) Könyvtári olvasójegy: Szeptemberre elkészült az adatbázis szintű interfész 
kapcsolat a könyvtár Corvina rendszerével. Az egyetemi kártya minden 
egyetemi polgár számára olvasójegyként is szolgál a DEENK könyvtá-
ri egységeiben. A beiratkozás ingyenes, online felületen történik. Az adat 
szinkronizáció és a változáskövetés folyamatos. A SafeQ egy sokoldalú 
könyvtári szolgáltatás, mely nyomtatásra, fénymásolásra és szkennelésre is 
lehetőséget biztosít. Igénybevételéhez érvényes olvasójegy, vagyis egyetemi 
kártya szükséges.

2) Parkolóbérlet: 2017. év elejétől a sorompós beléptető rendszer esetleges mű-
szaki meghibásodása esetén egyetemi kártyával a campusokra történő gép-
jármű behajtás zökkenőmentessé vált. Az UD Human Service Kft. (korábbi 
nevén Campus-Véd 2000 Kft.) egyetemi tulajdonba kerülése meggyorsítot-
ta a sorompós beléptető rendszerrel kapcsolatos korábbi fejlesztések megva-
lósulását. A Satrax Kft., illetve a Higiénia Hungária Kft. informatikusainak 
bevonásával történt a technikai fejlesztés. Ez utóbbi cég egy olyan biztonsá-
gi kártyaolvasót fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a 0.1mp-es egyetemi kár-
tya beléptetést. Az egyetemi polgárok által megvásárolt parkolóbérletek a 
kártyaprofilban nyomon követhetőek. A kártyás beléptető rendszer teljesen 
megegyezik a Kenézy Kórház jelenlegi parkoló rendszerének működésével. 

3) Épület beléptető rendszer: Az Egyetem téri, illetve a Kassai úti campusokon 
található épületek esetében az egyetemi kártya épületbeléptetési funkcióval 
is rendelkezik. A BEKS Kft.-vel ebben a tanévben közös fejlesztés nem tör-
tént.
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4) Kollégiumi beléptető rendszer: Szeptembertől a Borsos József Kollégiumban 
az egyetemi kártya szolgál a hallgatók beléptetésére, illetve azon oktatók-
nak, akik a kollégium területén található termeket oktatási célból igénybe 
kívánják venni. A következő tanévben történő bevezetésre már előkészítet-
tük a Markusovszky Lajos III. Kollégium beléptető rendszerének üzembe 
helyezését is.

5) Tantermi beléptetés: Az ÁOK jelenleg 6 klinikáján az eduLOG rendszerrel 
együttműködve az egyetemi kártyát tantermi beléptetésre is használják a 
kurzusokon való jelenlét igazolására. 

6) DRHE UniPass kártya: 2016/2017-es tanév II. félévében előkészítettük 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen is bevezetésre kerülő 
UniPass kártyát. Segítettünk egy saját egyetemi címtár, valamint a DRHE 
UniPass kártya honlap létrehozásában. A kártya igényléséhez, illetve a hall-
gatói díjfizetéshez kapcsolódó adminisztrációs teendőket a DRHE TO, míg 
a kártyagyártást központunk végzi.

7) UniBike rendszer: A Debreceni Egyetem területén működő kerékpár köl-
csönző rendszer kizárólag egyetemi kártyával működik. A jelenleg 4 campu-
son található dokkoló állomások tovább bővítése folyamatban van: a nyár 
folyamán kerül átadásra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
előtti kerékpár dokkoló is, mely által az egyetemi polgárok számára a belvá-
ros is könnyen megközelíthetővé válik.

8) Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer: A 2016/2017-es tanévtől minden, 
a kártyaigénylésnél elfogadott hallgatói igazolványkép bekerült a Neptun 
Egységes Tanulmányi Rendszerbe is. A karok Tanulmányi Osztályain, il-
letve a HAK-ban dolgozó ügyintézők munkáját segítve ebben a tanévben 
az Egyetemi Tanulmányi Információs Központtal együttműködve előkészí-
tettünk egy olyan extra mezőt, melyben a következő tanévtől már minden 
egyetemi kártyaszám a tanulmányi rendszerben is szerepelni fog.
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9) Ügyfélhívó rendszer: A NOKK épületében a QNET rendszeren belül az 
egyetemi kártya a hallgatói ügyfélszolgálat munkáját segíti.

10) Fizetési rendszer: A Dolgozói DErbi-n debütált a fizetési rendszer, mely 
által az egyetemi kártya már fizetőeszközként is működik. Ezt a funkciót a 
Debreceni Campus Nonprofit Kft. megbízásából a DIP Kft. által egy kül-
sős cég fejlesztette. Idén nyáron a Nagyerdei Víztoronyban és a HALL-ban 
már lehet tesztelni. Egy mobil applikáció segítségével a jövőben gyorsan és 
biztonságosan nyomon követhető az egyenleg változása is. 

11) Kedvezménykártya funkciók: Egyetemi kártyával ingyenes lehetőség van az 
Egyetemi Botanikus Kertbe történő belépésre, valamint az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpont is kedvezményes belépési lehetőséget kínál a kártya-
birtokosnak. Együttműködési Megállapodásaink révén az egyetem falain 
kívül jelenleg 15 cég 33 üzlete kínál kedvezményes szolgáltatásokat.

12) Életmódfejlesztési díj, Kulturális kedvezmény funkció: A HÖK felkérésére a 
tanév II. félévében fejlesztettük ki az „Életmód fejlesztési díj”, valamint a 
„Kulturális kedvezmény” funkciót. 

13) Angol nyelvű honlap: Az új kártyadizájnhoz kapcsolódóan megújult a hon-
lapunk is, amely a https://unipass.hu/ linken már angol nyelven is elérhető.

14) Erasmus hallgatók kártyaigénylése: Ettől a tanévtől már az Erasmus hallga-
tóknak is lehetőségük van egyetemi kártyát igényelni és a kártyához kapcso-
lódó valamennyi szolgáltatást igénybe venni.

Dolgozói DErbi
A kártyaközpont a tavalyi évhez hasonlóan az idei rendezvényen is külön 
standdal jelent meg az egyetemi kártya népszerűsítése érdekében. A kártyagyár-
tás teljes workflow-ját bemutatva lehetőséget biztosítottunk az igazolványkép 
elkészítésére, a kártyaigénylésre, valamint a megigényelt kártyákat helyben le is 
gyártottuk. Ekkor debütált az UniPass kártya, valamint a kártyához kapcsoló-
dó fizetési rendszer is.
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Összegezve megállapítható, hogy a kártyaközpont működése az elmúlt tan-
évben is folyamatos és zökkenőmentes volt. A fejlesztésekhez kapcsolódó ter-
vezett feladataink túlnyomó részét sikeresen teljesítettük, illetve tervezetteken 
felüli fejlesztéseket is megvalósítottunk. A kártyaközpont, valamint a fejlesztői 
csoport munkatársai közötti intenzív együttműködés az elmúlt két tanévben 
bizonyította, hogy jól szervezett és hatékony munkával komoly eredményeket 
lehet elérni annak érdekében, hogy egy funkciójában és működésében is teljes 
kártyamenedzsment rendszer valósulhasson meg a Debreceni Egyetemen.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ működése
Hallgatói szolgáltatások
Mentálhigiénés konzultáció
A DEMEK épületében a szorgalmi- és vizsgaidőszak minden munkanapján 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, míg pénteken 14 óráig van lehetőség a 
szolgáltatás igénybe vételére. A Böszörményi úti Campuson található Mentál-
higiénés Szolgáltató Irodában hétköznaponként 10 és 12 óra között van lehe-
tőség bejelentkezésre. Az idei évben a szolgáltatásra való nagyobb igénybevétel 
miatt a helyünk is bővült, konzultációs szolgáltatásra a Tisza István Kollégium-
ban is helyet kaptunk. Ebben a tanévben 822 alkalommal vettek részt hallga-
tók mentálhigiénés konzultáción.

A konzultáción részt vett hallgatók kari megoszlása a 2016/17-es tanévben
KAR Nő Férfi Összesen

Állam- és Jogtudományi Kar 1 4 5

Általános Orvostudományi Kar 28 7 35

Bölcsészettudományi Kar 74 27 101

Egészségügyi Kar 1 1 2

Fogorvostudományi Kar 7 2 9

Gazdaságtudományi Kar 40 19 59

Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar 5 1 6
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Gyógyszerésztudományi Kar 1 1 2

Informatikai Kar 2 14 16

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar 35 33 68

Műszaki Kar 1 4 5

Népegészségügyi Kar 4 1 5

Természettudományi és Technikai Kar 31 25 56

Zeneművészeti Kar 2 1 3

Összesen 232 140 372

Tréningek
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.

Esélyteremtő kapcsolati tréning – érzékenyítő tréning
A tréning lényege a fogyatékos és nem fogyatékos személyek kölcsönös talál-
kozása, kölcsönös egymásra hatása a különféle emberi kapcsolatok során és 
a különféle együttélési formákban. A tréningeket 2 tréner vezette közösen és 
összesen 29 hallgató vett részt a tréningeken.

Szabadon válaszható kurzusok
Fontosnak tartjuk, hogy a mentálhigiénével, illetve a fogyatékossággal kapcso-
latban a hallgatók ismeretei bővüljenek, és a szemléletük változzon. 
A Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika 
Tanszékkel együttműködve hirdettük meg az alábbi értelmiségi modulokat:
• A beilleszkedés kihívásai a mindennapokban
• A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése filmalkotások tük-

rében
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• Együtt vagy külön?! avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jö-
vője 

• Esélyteremtő kapcsolati tréning
• Kríziskezelés speciális eszközökkel
• Sport és lelki egészség

Érzékenyítő programok
Mentálhigiénés Filmklub
A filmek vetítése után a nézőknek lehetőségük van egy meghívott szakemberrel 
(pszichológus, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, családterapeuta, szociálpo-
litikus) a filmről és az azzal kapcsolatos témakörről beszélgetni. 

Párkapcsolati Szabadegyetem
A kurzus célja, hogy a hallgatók szélesebb és mélyebb betekintést nyerjenek a 
családi, párkapcsolati rendszerekbe azáltal, hogy azokat többféle szemszögből, 
de leginkább a rendszerszemlélet keretében tekinthetik meg. 

Olimpiai Akadémia
A kurzus célja a hallgatók számára pozitív példák, életutak bemutatása azon 
keresztül, hogy sportolás során a kitartás, a motiváció és a rendszeresség hogyan 
hat a teljesítményre és a személyiség fejlődésére. 

„Generációnk” Egyetemi Klub
Az érdeklődő hallgatók 4 alkalommal vehettek részt az alábbi témájú csoportos 
beszélgetéseken: 
• Stressz - Hogyan éljük meg és milyen technikákkal kezelhetjük, 
• Cyberbullying - Az internetes bántalmazás észlelése és kezelése, 
• Megbecsülés - Vajon miért nehéz kifejezni a pozitív érzéseinket a szerette-

ink felé? , 
• Döntéseink - Mik befolyásolják a döntéseinket? A döntéshozás folyamata. 
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A Központ által szervezett egyetemi rendezvények
Hallgatói fórum
A központ munkatársai az új tanévre beiratkozó fogyatékossággal élő hallga-
tók és szülei számára tájékoztató fórumot tartott az egyetemen igénybe vehető 
szolgáltatásokról.

XIV. Mentálhigiénés Egyetemi Napok (2016. december 4-8.)
• Esélyegyenlőségi Nap (csoportos vetélkedő)
• Imre Géza ezüst- és bronzérmes olimpikon „Öt Olimpia egy vívó szemével” 

című előadása
• Tóth Levente pszichológus - Van-e mentál/pszichés védőoltás?
• Mentálhigiénés Filmklub: Gravitáció
• Juhász Béla Szilárd: A párkapcsolatban megjelenő virtuális terek
• Szakmai konferencia: „Az addiktív problémák kezelésének új kihívásai” 

című konferencia a Böszörményi úti Campuson
• Tréningek

„15 éves a mentálhigiénés szolgáltatás a Debreceni Egyetemen” szakmai kon-
ferencia
„15 éves a mentálhigiénés szolgáltatás a Debreceni Egyetemen” címmel kon-
ferenciát szerveztünk 2017. május 3-án az egyetem Főépületének Aulájában. 
A program:
• Prof. Dr. Bagdy Emőke: „Mentálhigiénés szemlélet a felsőoktatásban és 

mindennapjainkban”
• Berényi András, Juhász Béla Szilárd: A Debreceni Egyetem komplex men-

tálhigiénés modell programjának bemutatása.
• Bódy Éva, az EMMI főosztályvezető-helyettese: „A szociális ellátórendszer 

mentálhigiénés vetületeiről”

Campus fesztivál
A Campus fesztiválon található Egyetem téren 2016. július 20-24. között vol-
tunk jelen a következő programokkal: Önismereti teszt-sarok, Életvezetési és 
karrier villám coaching, egyedi önismereti póló és fesztivál táska készítés, Pár-
kapcsolati bögre festés
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Gólyatábor
A hallgatói önkormányzattal együttműködve a gólyatáborban tájékoztató elő-
adásokat tartottunk és 18-tól 24 óráig a központ munkatársai a krízis sátorban 
tartottak ügyeletet.

Kutatók Éjszakája
A Kutatók Éjszakája 2016. szeptember 30-án került megrendezésre az egye-
temen, ahol több színtéren találkozhattak velünk az érdeklődők. A Főépület 
Kerengőjében egy kreatív sarok várta a kézműveskedésre váró fiatalokat. Míg a 
DEMEK Központban egy előadás során arról hallhattak az érdeklődők, hogy 
milyen veszélyei vannak az online térnek a fiatalok számára és mit tehetnek a 
szülők. Majd egy játékos pszichológiai vetélkedő zárta az estét, ahol értékes 
nyeremények találtak gazdára.

Egészség Expo
Az Egészség Expo-t minden évben a DEHÖK Egészségügyi Bizottság szervezi, 
azzal a céllal, hogy a hallgatókat egy kicsit közelebb hozza az egészséges táp-
lálkozáshoz és életmódhoz. A rendezvény 2016. november 7-11. között a DE 
Műszaki, Bölcsészettudományi és a Gazdaságtudományi karán került megren-
dezésre.

DEXPO
A DEXPO 2016. november 23-24-én került megrendezésre a Debreceni Egye-
tem Főépületében, ahol az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az érdeklődők 
számára:
Információkkal, programokkal, mini tréninggel készültünk, melynek során le-
hetőség volt a diákok szakmai érdeklődésének, képességeinek és készségeinek 
a feltérképezésére. Érdeklődhettek a nálunk található programokról, illetve a 
fogyatékossággal élő hallgatók információt kaphattak a szolgáltatásainkról.

ÉPEN Napok
A DEHÖK Egészségügyi Bizottsága idén is megrendezte az Értünk – Preven-
ciós Egyetemi Napokat 2017. április 3-6. között, amelyet a Debreceni Egye-
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tem három különböző campusán tekinthettek meg az érdeklődők: a Műszaki 
Karon, a Böszörményi úti campuson és a Főépületben. A DEMEK részéről a 
Camplus Kortárssegítők tájékoztatták, segítették az oda látogatókat mentálhi-
giénés kérdőívekkel.

Állásbörze és Karriernap
Az Állásbörze 2017. április 26-án került megrendezésre a Debreceni Egyetem 
Főépületében, ahol az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az érdeklődők számá-
ra: motivációs konzultáció, mely során lehetőség van az egyén szakmai érdeklő-
désének, képességeinek és készségeinek a feltérképezésére; helyszíni tesztkitöl-
tés az álláskereséssel, motivációval, szakmai érdeklődéssel kapcsolatosan.

Dohányzásmentes Nap
A Dohányzásmentes Világnap alkalmából a Debreceni Egyetem Népegészség-
ügyi Karának szervezésében megrendezett programon mi is részt vettünk 2017. 
május 31-én a Kassai úti campuson, ahol nikotinfüggőségi tesztet tölthettek ki 
az érdeklődők, akiket frissítőkkel és almával vendégeltek meg a szervezők.

Kortárs segítő program
Camplus kortárssegítő csoport
A Camplus a korábbi Hotel Mentál kortárs segítő csoport utódja. Alapvető 
tevékenysége: egyéni konzultáció és csoportos foglalkozás keretein belül talál-
kozás a kortársakkal. 

„Identity” társasjáték
A tanév során a kortárssegítők 5 alkalommal szervezték meg az érdeklődő hall-
gatók számára az Identity önismereti társasjátékot.

Kollégiumokban mentálhigiénés konzultáció
Heti 1-2 alkalommal a Borsos József Kollégiumban, a Campus Hotelben, a 
Markusovszky Kollégiumban, a Tisza István Kollégiumban és a Kossuth Lajos 
I-es Kollégiumban fogadták a hallgatókat mentálhigiénés konzultációra.
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Fogyatékossággal élő hallgatók számára nyújtott szolgáltatások
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. 
A Támogató Szolgálatban a 2016/2017-es tanévben a következő szolgáltatáso-
kat nyújtottuk a fogyatékossággal élő hallgató számára: fénymásolás, nyomta-
tás, scannelés, spirálozás, tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése (lap-
top, pendrive, akkutöltő, diktafon).

Esélyháló Mentor Program
Komplex szolgáltatásaink közé tartozik:
• nyomtatás – fénymásolás
• spirálozás, scannelés
• személyi segítés
• szállító szolgáltatás biztosítása
• 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)
A szolgáltatások igénybe vétele előzetes regisztrációhoz kötött.
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A Debreceni Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók karonkénti megosz-
lása fogyatékosság típusa alapján
2016/2017-es tanév

KAR Látás 
sérült

Hallás-
sérült

Mozgás- 
korláto-

zott

Kommuni-
kációban 

akadályozott

Autizmus 
spektrum 

zavar
Összesen

ÁOK - 4 3 6 - 13

ÁJK 3 2 - 18 - 23

BTK 11 3 12 12 3 41

EK 1 1 1 26 - 29

FOK - - - 2 - 2

GTK 4 3 7 11 - 25

GYFK - - - 8 3 11

GYTK - - 1 1 - 2

IK 2 - 7 9 2 20

MK 1 1 3 8 - 13

MÉK 1 1 - 8 - 10

NK 4 - 1 7 - 12

TTK 5 - 4 13 1 23

ZK 1 1 - 6 - 8

Össze-
sen 33 16 39 135 9 232

Diáksegítő szolgáltatás
Diáksegítő szolgáltatást nyújtottunk 18 fő speciális szükségletű hallgatónk szá-
mára, akiknek a mindennapi teendőjükben segítenek hallgató társaik, legjobb 
tudásuk szerint. A jegyzetelő szolgáltatást 2 fő fogyatékossággal élő hallgató 
számára biztosítottunk, 3 fő jegyzetelő hallgató.

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások
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Szállító Szolgálat
Minden feltételnek megfelelő (rámpa, 5 pontos biztonsági öv, Ford Transit) 
szállító autó áll az igénybevevők részére, mely személyszállítással biztosítja a 
fogyatékossággal élők számára a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális 
ellátásokhoz való hozzájutást. A Debreceni Egyetem fogyatékossággal élő hall-
gatóinak a szolgáltatás ingyenes.

Személyi segítés
A személyi segítő szolgáltatás segítséget nyújt a fogyatékossággal élő ember 
személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez. A 
segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt 
területre fókuszálva történik. 

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.

„Karrieresély”
A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlő-
ségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával, Karrieresély címmel komp-
lex álláskeresési felkészítő programot indít a munkáltatók bevonásával. A 
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Karrieresély programjának és a DEMEK 
Dekomp programjának tájékoztatójára 2017. május 11-én került sor, ahová 
vártuk mindazokat a fogyatékkal élő, speciális igényű, illetve megváltozott 
munkaképességű hallgatókat, akik felsőfokú tanulmányaikat a közeljövőben 
fogják befejezni vagy az elmúlt 1 évben szereztek diplomát.
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A DEMEK-ben működő Mentor Program tevékenysége a számok tükrében
(2016/2017-es tanév)

Szolgáltatás Alkalom

Kapcsolatfelvétel a kliensekkel 1997 alkalom

Információnyújtás 157 alkalom

Fénymásolás, nyomtatás

Szolgáltatást igénybe vette 31 hallgató

Mennyiség 7413 oldal

Szállító szolgálat

Személyszállítás 639 alkalom

Megtett kilométer 10837 km

Honlap
A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja az inter-
neten is megtalálható a www.lelkiero.unideb.hu címen. Megújult honlapunkon 
folyamatos tájékoztatás kapható aktuális rendezvényeinkről, programjainkról. 
A honlapon a szolgáltatások részletes leírása mellett van lehetősége a látogató-
nak a regisztrációhoz szükséges anyagok letöltéséhez, illetve a mentálhigiénés 
konzultációs szolgálat felkeresésére. A honlap fejlesztése és karbantartása folya-
matosan zajlik, ezzel lépést tartva az ide látogatók igényeivel. A központ aktuá-
lis híreiről a facebook oldalunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Dolgozói szolgáltatások, családbarát programok
Mikulás ünnepség
A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ a Lelkierő Egyesülettel együtt 
harmadik alkalommal szervezte közösen az egyetemi dolgozók gyermekeinek 
téli ünnepségét.

Családi Jégkarnevál
Idén is megrendeztük a hagyományos jégkarnevált 2017. március 5-én 9 és 13 
óra között a Debreceni Jégcsarnokban, ahol a korcsolyázási lehetőség mellett 
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játékos ügyességi versenyek, tombola, arcfestés fogadta a rendezvény résztvevő-
it. A rendezvényen közel 600-700 érdeklődő volt jelen.

Családi Nap
Több mint 500-an, dolgozók és családtagjaik vettek részt a Debreceni Egyetem 
hagyományos Családi Napján a Nagyerdei Kultúrparkban 2017. május 20-án, 
melynek szervezésében a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ is részt 
vett.

Dolgozói DErbi
2017. június 9-én immár második alkalommal került megrendezésre a Debre-
ceni Egyetem dolgozói napja. A Lelkierő Egyesülettel közösen a DEkor sátor 
programjait valósítottuk meg: arcfestés, gyöngyfűzés, karkötő készítés, színezés, 
táskafestés várta az apróságokat. Kb. 150 érdeklődő fordult meg standunknál.

Anyahajó klub
A Debreceni Egyetem 2015-ben harmadik alkalommal nyerte el a Családbarát 
munkahely címet. Az Anyahajó Klub létrejötte is ennek az elismerésnek kö-
szönhető. Célunk, hogy a kismamák számára könnyebbé tegyük a család és a 
munka összehangolását.

Autogén tréning
Az egyetem dolgozóinak 12 alkalmas autogén tréning csoportfoglalkozást tar-
tottunk. Célul tűztük ki, hogy egy lehetséges szorongáscsökkentő, lelki felfris-
sülést segítő módszert sajátítsanak el a kollégák. Összesen 24-en teljesítették 
sikeresen a tréninget. 

Baba-mama szoba
Tágasabb, jobban megközelíthető helyre, a Főépület földszintjére költözött a 
baba-mama szoba. Az avatás kapcsán az egyetem együttműködési megállapo-
dást kötött a Három Királyfi Három Királylány Alapítvánnyal. A Debreceni 
Egyetemen eddig is működött babaszoba a könyvtár területén, de a mostani, 
több mint 36 négyzetméteres, csaknem 3 millió forintos saját forrásból kiala-
kított helyiség még inkább megfelel a követelményeknek.
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„DE-JÓLÉT” Program
Dolgozói Mentálhigiénés Konzultáció
Az esélyegyenlőség az egyetemi dolgozók körében is jelen van, hiszen ők is 
igénybe vehetik a mentálhigiénés konzultációs szolgálatot. A tanév során 11 
férfi, 19 nő és 2 házaspár vette igénybe ezt a szolgáltatást, amely összesen 68 
találkozási alkalmat jelent. Életvezetési, párkapcsolati, pszichiátriai problémák-
kal, függőséggel kapcsolatos kérdésekkel, gyász feldolgozásával kapcsolatban 
fordultak hozzánk.

DE-KOMP Program: a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása
2016 novemberében elindult a DE-Komp program a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók elhelyezkedésének támogatására az Egyetemen. 2017 
tavaszán 1, júniusban 4 megváltozott munkaképességű dolgozóval bővült a 
DEMEK, akik a Tisza István Kollégiumban lévő irodában dolgoznak.
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DExam Vizsgaközpont

A DExam vizsgaközpont a Debreceni Egyetem saját fejlesztésű nyelvvizsgájá-
nak lebonyolítását, fejlesztését koordináló egység. A 2016/2017-es tanévben 
a DExam vizsgázók által választott vizsgaszint és modul az előző tanévekhez 
hasonlóan alakult: a vizsgázók közel 91%-a középfok (B2) szintre jelentkezett. 
A jelentkezők körülbelül 30%-a a reálmodult és kb. 70%-a a humánmodult 
választotta. Ebben a tanévben a csökkenő vizsgázói létszám országos tendenci-
ája elérte a DExam Vizsgaközpontot is. A létszámcsökkenés alapvetően demo-
gráfiai okokra vezethető vissza. Ugyanakkor a vizsgára jelentkezők foglalkozás 
szerinti megoszlása hasonló képet mutat, mint korábban. Az első ábra például a 
DExam Vizsgaközpontban vizsgázók foglalkozás szerinti megoszlását mutatja: 

A 2016/2017-es tanévben a teljes vizsgázói populációt tekintve a DE hallga-
tók aránya 11,9% volt. Ezt az arányt bizonyos értelemben tovább növelheti az 
Egyéb és a Dolgozók kategóriája, amelyek fiatal munkanélkülieket is takarnak, 
közöttük például a diploma követelményeit nyelvvizsga hiányában nem teljesí-
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tő (volt) DE hallgatókat. Ugyanis e két kategóriában a vizsgázók 43%-a 25-30 
év közötti. 

Az alábbiakban további összehasonlító adatot ismertetünk.

A középfokra (B2) jelentkező DE hallgatók kari megoszlása 

Az előző tanévhez képest változott, hogy melyik kar adja a legtöbb vizsgázót. 
A tavalyi sorrendhez képest visszaesett az IK (9,7%-ról 6,7%). Az új sorrend: 
TTK, MK, GTK, de a 3. helyen közel van a GTK, a BTK és a MÉK.
A sikerességet tekintve a sorrend változik. Az első helyen az ÁOK (78,2%), a 
második az IK (75,7%), a harmadik a BTK (67,5%). Érdemes megjegyezni, 
hogy az IK nyelvóráit a DExam Vizsgaközpont biztosítja. Az átmenet (60%) 
közelében az MK, NK és TTK áll.

Sikerességi mutatók a középfokon (B2 szinten) vizsgázó DE hallgatók esetében
A 2016/2017-es tanévben a középfokon (B2 szinten) vizsgázó DE hallgatók 
33,5%-a jelentkezett szóbeli vizsgára, 89,8 %-uk pedig írásbeli vizsgát (is) tett. 
Közülük 62,7% tett sikeres (szóbeli és/vagy írásbeli) vizsgát.
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A sikeres középfokú (B2) szóbeli és írásbeli vizsgázók aránya foglalkozásonként 

Foglalkozás Szóbeli siker (%) Írásbeli siker (%)

DE hallgató 58 55,6

Dolgozó 46,7 36,9

Egyéb 56,8 55,4

Középiskolás 73,9 71,4

Más intézmény hall-
gatója 57,7 45,6

Az előző tanévhez képest a 2016/2017-es tanévben valamelyest csökkent a si-
keres vizsgát tett DE hallgatók aránya mind a szóbeli, mind az írásbeli vizs-
gákon, de a fenti összevetésekből kitűnik, hogy a sikerességi listán mindkét 
vizsgatípusban a DE hallgatók még mindig a listát vezető Középiskolások után 
foglalnak helyet.
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A Debreceni Egyetem 2014 januárjától kezdődően valósít meg egységes in-
tézményi kommunikációt. Az Országgyűlés 2013-as (T/12513.) döntése te-
remtette meg az alapját, hogy a 2000-ben elindított intézményi integráció 
kiszélesítésével a korábbi három centrumként működő egység tartalomban és 
időzítésben is optimalizált kommunikációt végezhessen. A szervezeti változás-
nak megfelelő egységes kommunikációs keretek kialakítása a teljes integráci-
ót követően azonnal elindult a Sajtóiroda létrehozásával. A hatályos SZMSZ 
szerint az egység a 2016/2017-es tanévben már a Rektori-Kancellári Kabinet 
Sajtóirodájaként működik. A stratégiai tervezés és a napi gyakorlat kapcsán 
is kiemelt cél volt, hogy a karok és intézményi egységek híreit, eseményeit az 
integrált kommunikáció képes legyen újságíró-szakmailag professzionálisan, 
proaktívan és az ágazatra jellemző rövid reakcióidővel kezelni. Az intézményi 
kommunikáció újabb mérföldköve érkezett el 2017 februárjában, amikor a 
Szenátus megszavazta a Debreceni Egyetem Tájékoztatási Rendjét, amely az 
elmúlt évek szervezeti változásaihoz igazodva kialakított eljárásrendet rögzíti 
az intézményi hírek és nyilatkozatok, valamint a sajtómegkeresések kapcsán.

A Debreceni Egyetem Sajtóirodája nagy szerkesztőségi tapasztalattal rendelkező 
munkatársak közreműködésével koordinálja az intézmény teljes külső és belső 
kommunikációját. Az oktatási, tudományos és kutatási eredmények mellett az 
intézmény régióban betöltött súlyának, gazdaságfejlesztési szervezőerejének és 
közéleti-szolgáltató, 3. missziós célkitűzéseinek megfelelően a külső kommu-
nikációban alapvető cél és stratégia, hogy az országos és helyi célközönséghez 
igazodva az adekvát információk szegmentáltan, a megfelelő közvetítő csator-
nákon, közérthető formában jussanak el a közvéleményhez, ugyanakkor a bel-
ső kommunikáció eszközével, a hírlevéllel az egyetemi polgárok is megfelelő 
és rendszeres tájékoztatást kapjanak. A Sajtóiroda a Multimédia Kompetencia 
Központ erőforrásaira támaszkodva a 2016/2017-es tanévben a mozgóképes 
tartalomgyártás területén célul tűzte ki, hogy – a kor elvárásainak megfelelően 
– a tartalomszolgáltatást a szöveges megjelenések mellett – lehetőségeihez mér-
ten – egyre többször egészítse ki videós tartalommal. Ennek eredményeként 

Kommunikációs tevékenység
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több mint 100 hírvideó, 30-nál is több élő közvetítés, tucatnyi intézményi 
PR-anyag és egyéb filmes produkció készült. Az intézményi közösségi felüle-
tek tartalommenedzsmentje a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat 
kommunikációját végző hallgatókkal együttműködésben valósul meg. A 2011-
ben indult Facebook-oldal 36 ezres követőtáborral rendelkezik, az intézményi 
Instagram-oldal (official_unideb) ebben a tanévben indult. 

A Sajtóiroda létrehozásakor kialakított egyablakos rendszer célja 2014-ben az 
volt, hogy a szerkesztőségi megkeresések az intézményi egységek között a lehe-
tő leggyorsabb reakcióidővel a témafelelőshöz kerüljenek, az újságírók minél 
előbb információhoz jussanak. A 2016/2017-es tanévben a rendszer mintegy 
900 sajtómegkeresést regisztrált. Az intézményi eredményekről, eseményekről 
szóló, a Sajtóiroda gondozásában megjelenő sajtóhírek a belső és külső kom-
munikációban egyaránt fontos szerepet játszanak. A vizsgált időszakban a Saj-
tóiroda által jegyzett, az unideb.hu-n és a hirek.unideb.hu-n megjelenő 980 
cikk a sajtóban 7000 fölötti megjelenésszámot generált – köszönhető a napi 
szinten megjelenő információknak és a tájékoztatási rend szerint gondozott 
intézményi információnyújtásnak. (Érdekességképpen: az elmúlt esztendőben 
csak az M1 országos csatornán több mint száz megjelenése volt a Debreceni 
Egyetemnek.)
 
Legnépszerűbbek, legérdekesebbek
A 2016/2017-es tanév kiemelkedő, nagy sajtóvisszhangot kiváltó témája 
a Kenézy-integráció híre volt, a Klinikai Központ „gólyahíre”, a négyes ik-
rekről szóló beszámoló pedig nem csupán a sajtómegjelenésekben, hanem 
a Multimédia Kompetencia Központ által készített, az egyetemi Youtube-
csatornán megosztott videók népszerűségi listáján lett toplistás a 80 ezres össz-
kattintásszámmal. Az oktatási témák közül az új egyetemi képzések sorában 
a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar gyógypedagógia és a Műszaki Kar 
pilótaképzése szerepelt a legtöbb felületen. Az egyetemi jelentkezési adatok és 
a felvételivel kapcsolatos híradások mellett hangsúlyosan jelentek meg az ipari 
partnerekkel, egészségipari intézményi stratégiával kapcsolatos információk, 
valamint a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létrehozásához kö-
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tődő témák. Az egyetemi sport és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra folya-
matosan témát adott a sajtónak, így a népszerű és közismert hallgatók (Berki 
Krisztián) mellett a csapatsportokban elért idei kiváló eredmények is a címla-
pokra és híroldalakra kerültek. A Debreceni Egyetem mint közösség is egyre 
többször jelent meg az elmúlt egy évben, ez elsődlegesen két új rendezvénynek 
köszönhető: a DErbi és a yoUDay már az első alkalommal felkeltette a sajtó 
érdeklődését, és a belső kommunikációnak is fontos eleme és témaforrása volt.
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Sport

A Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet 2015-ben ko-
moly tervekkel kezdte el működését. Intézetünk az egyetemi testnevelés és 
sport magas szintű koordinálását, verseny- és szabadidősport szervezését, a 
sportszakember-képzés, ezen belül a testnevelőtanár-képzés elindítását, az in-
duló sporttudományos kutatómunka szakember és infrastrukturális bázisának 
kiépítését tűzte ki fő céljául. Ennek megvalósítását az oktatás-kutatás kiváló 
helyi feltételei biztosítják.
Mára 74-re nőtt az egyetemi sporthelyszínek száma, illetve folyamatosan zajlik a 
már meglévő sporthelyszínek fejlesztése is. A sportinfrastruktúra fenntartásával, 
e létesítmények racionális kihasználásával, illetve az egyetemi polgárok részére 
való térítésmentes vagy kedvezményes rendelkezésre bocsátásával is támogatja 
intézményünk a közösségek szabadidejének aktív eltöltését. 2016 szeptemberé-
ben a Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központ (SETcenter) is megnyi-
totta kapuit. A Nagyerdei Stadionban helyet kapó létesítményben a legmoder-
nebb eszközök, felkészült szakorvosok, sportszakemberek állnak rendelkezésre. 
Célunk, hogy a 21. századi eszközpark a jövő testnevelőit, edzőit, rekreációs és 
rehabilitációs szakembereit szolgálja ki. Az ugyancsak a Stadionban hamarosan 
megnyíló fitnesz-komplexum az egyetemi hallgatók, illetve a nagyközönség 
sportolási és rekreációs igényeinek, valamint a sportszakos hallgatók szakmai 
továbbképzésének helyszíne lesz majd. 
Az európai színvonalú létesítménybázis egyre bővül, ezzel párhuzamosan inté-
zetünk szakember-állománya is folyamatosan gyarapszik. A nemzetközi tapasz-
talattal is bíró, szakmájukban elismert szakemberekkel, testnevelőkkel, szak-
edzőkkel, edzőkkel együtt mára a tudományos fokozattal bíró kollégák száma 
is folyamatosan nő. Többen ebben az évben szereztek doktori fokozatot, vagy 
vehették át habilitációs oklevelüket.

Egyetemi testnevelés
Négy campuson, 23 testnevelő és sportszakember vezetésével, félévenként 200 
kurzust, 44 különböző óratípust hirdetünk 4800 hallgató számára. A tanrendi 
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testnevelés órák mellett 17 külső szolgáltatónál, 7 fitneszteremben van lehető-
ség teljesíteni a kötelező testnevelés órákat.

Egyetemi szabadidősport
A tanév mindkét szemeszterében több szabadidősport rendezvény biztosított 
sportolási lehetőséget a hallgatók számára. Debreceni Egyetemi Kupát szervez-
tünk kispályás labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, úszás, mix röplabda és tenisz 
sportágakban, valamint megrendezésre került az aerobik-, futó- és Spinning® 
nap is, illetve az úszóklub is folytatta heti rendszerességű tevékenységét.
A tavaszi félévben új lehetőségként elindult a hallgatói és dolgozói zumba, és 
a hagyományokhoz híven a Debreceni Egyetemi Kupa keretében floorballt is 
szerveztünk. Minden tanév tavaszán megrendezésre kerülnek a Medikus Sport-
napok is, mely keretében jótékonysági futáson, Spinningen, tae-bon és lab-
darúgó bajnokságon vehettek részt a hallgatók. A rendezvényeken félévente 
mintegy 1800 hallgató sportolt.
Egyéb egyetemi bajnokságok: Buzánszky Jenő Egyetemi labdarúgó Bajnokság 
60 csapat részvételével, valamint a Zsíros Tibor Egyetemi kosárlabda bajnok-
ság, melyben 25 csapat mérkőzött meg.
A Sí és Túranapokat, valamint a sítábort is Szlovákiába szerveztük, míg a vízi 
tábornak minden évben Szarvas ad otthont. Összesen mintegy 500 hallgató 
vett részt ezeken a programokon.
Ebben a tanévben először Nemzetközi Egyetemi Sportnap keretében hagyo-
mányteremtő szándékkal biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget az egyete-
men és a régióban található nem tradicionális magyar sportágak képviselőinek, 
elsősorban a több mint 4000 külföldi hallgatónak. Szintén újdonságként ke-
rült megrendezésre a „Be your player”, amely a komoly lehetőségek előtt álló 
ESport elő-rendezvénye volt. A résztvevők a mérkőzés első félidejét konzolon, 
a második félidőt műfüves labdarúgó pályán játszották.
A MEFS kiemelt kampányához csatlakozva egyetemünk is részt vett az orszá-
gos sportolást népszerűsítő „2017 legizmosabb egyeteme” eseményen.
A Debreceni Egyetem számára kiemelt fontosságú a sportolói közösségek ki-
alakítása, amely alapján nemcsak a sportolói aktivitásban segítik a hallgatókat, 
hanem a mérkőzések helyszíni megtekintésében is. Ezen kezdeményezés kere-
tein belül az egyetem polgárai ingyenesen tekinthetik meg a DVSE vízilabda, 
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50%-os kedvezménnyel pedig a jégkorong (DHK, OB-I-es), kézilabda (DVSC 
NB I.) és labdarúgó (DVSC NB I.) 1. osztályú hazai mérkőzéseit.

Egyetemi versenysport
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 2016/2017-es 
tanévben a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságban 28 sportág-
ban neveztük sportolóinkat, akik az előző évekhez hasonlóan most is sikeresen 
szerepeltek. Ezt bizonyítja a 17 arany, 8 ezüst és 14 bronzérem is. Ebben a tan-
évben vívásban rendeztünk MEFOB döntőt, melynek a 2015 novemberében 
átadott Sporttudományi Oktató Központ adott otthont. 
Élsportolóink nemcsak a MEFOB versenysorozaton szerepeltek sikeresen, szá-
mos rangos világversenyen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 2016-ban 
a hagyományokhoz híven átadásra került a Debreceni Egyetem Kiváló Spor-
tolója díj, melyet a 2015/2016-os tanévben elért magas-szintű teljesítménye 
alapján 13 sportoló vehetett át. A Debreceni Egyetem rektora által kiírt Sport-
ösztöndíj pályázatra félévenként 170 hallgató adta be pályázatát, akik közül 
89 fő volt a DEAC sportolója. Az idén a beadott sportösztöndíj pályázatok 
alapján 31 válogatott sportolónk volt, akik különböző nemzetközi versenyeken 
indultak és értek el eredményeket, valamint képviselték a Debreceni Egyete-
met a MEFOB versenyeken is. Közülük 2 fő olimpiai kerettag, 23 fő felnőtt 
válogatott, 21 fő korosztályos válogatott.
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 sport-
ágak korosztályos és válogatott sportolói, valamint az egyetemi világbajnoksá-
gon érmet szerzettek. A programban 2016/2017-ben félévenként 15 sportoló 
vett részt, akik egyéni jelentkezés és beválogatás útján kerültek be. 

Tudományos, közéleti tevékenység
Intézetünk oktatói, munkatársai saját szakterületükön aktívan részt vettek a 
sporttudományos életben, számos különböző platformon prezentálták tudo-
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mányos tevékenységünk aktuális eredményeit. Ezen események közül a legje-
lentősebbek a saját szervezésű, 2016. novemberben, hazánkban első ízben meg-
tartott nemzetközi kézilabda-kapusedzői konferencia és gyakorlati workshop, 
valamint a több labdajátékot bemutató hazai kapusedző konferencia (2017. 
június) voltak. Oktatóink több országos és nemzetközi kongresszuson is kép-
viselték intézményünket, többek között az elmúlt tanévben megrendezett 
Országos Neveléstudományi Konferencián, a Nemzetközi Sportinnovációs 
Konferencián, illetve a németországi Essenben megrendezett ECSS (Európai 
Sporttudományi Társaság) kongresszuson vettünk részt.
Kutatási eredményeink, szakmai publikációink nemzetközi, magasan jegyzett 
(Q1-es kategóriájú) szakfolyóiratban, illetve hazai fórumokon is megjelentek.
2017 áprilisában hallgatói kezdeményezésre nyilvántartásba került a DE Nyir-
kos István Sporttudományi Szakkollégium, melynek célja a sport- és a sport-
hoz kapcsolódó tudományterületeken megvalósuló tehetséggondozás. Szintén 
kiemelt jelentőségű a DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központtal és 
a Sportgazdasági- és menedzsment Tanszékkel karöltve olimpiai bajnokok és 
olimpikonok részvételével, nagy sikerrel megrendezett „Olimpiai Akadémia” 
című előadássorozat.

Sportszakember-képzés 
Egyetemünk történetében először, 2017 őszétől hirdetjük meg a testnevelő ta-
nár szakot osztatlan tanárképzés formájában. Főiskolai szintű tanári szakkép-
zettséggel, illetve főiskolai szintű, vagy alapképzésben szerzett tanító szakkép-
zettséggel (választott műveltségi terület a testnevelés) rendelkezők számára a 
tanári mesterfokozat megszerzésére is lehetőség nyílik intézményünkben.
Hazánkban először indítjuk el a Sportanalitikus szakirányú továbbképzési sza-
kot, melyet olyan szakembereknek (gyógytornász, testnevelő-edző, testnevelő 
tanár, rekreációs szakember, sportszervező stb.) ajánlunk, akik a sporttudo-
mány és a sportági gyakorlat területén szeretnének naprakész tudáshoz jutni. 
2017-től a Debreceni Egyetemen a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzeti 
Edzőképző Központjának kihelyezett két féléves, önköltséges képzésén alap-, 
illetve középfokú edzői képesítés megszerzésére nyílik lehetőség.
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