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1. Feladatkör, tevékenység, szervezet 

1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége 

Az Egyetem Alapító Okirata alapján az alaptevékenységekben változás nem következett be, 

az Egyetem a korábbiakhoz hasonlóan folytatja működését. 

Az Egyetem agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki, 

művészet, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, 

természettudomány, sporttudomány, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területeken 

alapképzést, mesterképzést (kivéve a sporttudomány, illetve a közigazgatási, rendészeti és 

katonai kifutó rendszerben), egységes osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést 

folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. A szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben 

egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat. 

Egészségügy, egyéb szolgáltatások, elektrotechnikai-elektronika, informatika, kereskedelem, 

marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság, mezőgazdaság, művészet, közművelődés, 

kommunikáció, oktatás, szociális szolgáltatások, ügyvitel, valamint vendéglátás-

idegenforgalom szakmacsoportokban – szintén kifutó rendszerben – felsőfokú szakképzést 

folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. 

Agrár, gazdaságtudományi, jogi, pedagógus, társadalomtudományok képzési területeken 

felsőoktatási szakképzést folytat. 

Szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi 

szakember képzését, valamint más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- 

és továbbképzését végzi az Egyetem. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, 

tudományterületeken, illetve művészeti ágakban alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és 

fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató 

egyéb kutatásokat végez. Részt vesz az egészségügy és agrárgazdaság körébe tartozó 

feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint. 

Az Egyetem kiemelt fontosságúnak érzi a nyelvtudás és a nyelvvizsga megszerzésének 

elősegítését, mely érdekében idegen nyelvi csoportokat működtet. A nyelvi képzés célja a 

nyelvi készségek és kommunikatív kompetenciák fejlesztése révén felkészíteni a hallgatókat 

a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgára. 

Kiemelt feladat az oktatás, kutatás és a művészeti tevékenység színvonalas ellátásához 

szükséges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása. 

A nemzeti és az egyetemes kultúra, valamint a művészetek közvetítésével, művelésével és 

fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével 

hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. 

Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, 

pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. 

Részt vesz a köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati 

törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A gyakorlati képzés 

céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet. 

Tankönyv- és jegyzetkiadási, taneszköz fejlesztési tevékenységet végez. Az alaptevékenységi 

körébe tartozó oktatásban részt vevő hallgatói részére saját szervezésben tankönyv- és 

jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és 

sportolási lehetőségeket, továbbá olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a hallgatók 

beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Könyvtára – 
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nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként – részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban. 

Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti 

egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító 

funkcionális szervezeti egységeket működtet. 

A hallgatók számára olyan képzést, illetve szolgáltatást is nyújt, amely közvetlenül nem 

kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben 

és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek 

teljesítéséhez. 

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és 

fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenységet folytat. Kivételes zenei 

tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozatot működtet. 

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban 

saját szervezetében lát el feladatokat. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait 

hasznosítja (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, 

munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, 

valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). 

Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat elvégzi 

a vonatkozó jogszabályok szerint. 

Beiskolázást támogató és egyéb tanfolyamokat, továbbképzéseket tart. Felnőttképzési 

tevékenységet végez. 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli 

szakképzést folytat. 

Nyelvvizsgáztatási tevékenységet végez. 

Egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi 

szolgáltatást nyújt. 

Az Országgyűlés 2016. október 25-i ülésén elfogadta az „Egyes törvényeknek az egyetemi 

kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról” szóló 

törvényjavaslatot, amely 2016. november 4-én kihirdetésre került. 2016. november 5-én 

hatályba lépett az egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és 

működésével kapcsolatos módosításáról szóló 2016. évi CXIII. törvény, amely a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény egyes 

rendelkezéseit módosította. Ezzel megteremtve a lehetőséget úgynevezett egyetemi kórház 

létrehozására, amely folyamat részletes szabályait az Nftv. 97-99. §-ai határozták meg. 

2017. január 01. napja és 2017. június 30. napja közötti időtartamban a Kenézy Kórház, 

központi költségvetési szerv középirányító szerve, valamint egyes fenntartói jogok gyakorlója 

a Debreceni Egyetem volt, vagyis 2017. január 01. napjától nem minősült ÁEEK fenntartású 

intézménynek. 

A Debreceni Egyetem Szenátusa - a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

97. § (7) bekezdésében előírt módon – a Kenézy Kórház 2017. július 1. napjával történő 

egyetemi kórházzá alakítását, a Kenézy Kórház, mint önálló költségvetési szerv megszűnését, 

a Debreceni Egyetembe való beolvadását támogatta. 

Ennek következtében az Emberi Erőforrások Minisztere által 2017. június 06-án kiadott, 

30472-2-2017 számú, Megszüntető okiratában foglaltaknak megfelelően a Kenézy Gyula 

Kórház és Rendelőintézet 2017. június 30-án az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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törvény 11. § (3) bekezdése alapján- figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény 97. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakra- a Debreceni Egyetembe történő 

beolvadással megszűnt. 

A Kenézy Kórház által ellátott egészségügyi feladatokat a beolvadást követően a Debreceni 

Egyetem szervezeti egységeként működő egyetemi kórház látja el, immár Debreceni Egyetem 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (továbbiakban: Kenézy Egyetemi Kórház) néven. Az 

egyetemi kórház jogállása vonatkozásában a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 97-99. §-aiban rögzítettek irányadóak. 

Az általános jogutódlás folytán – annak pillanatában – a jogelőd valamennyi joga és 

kötelessége – a törvény erejénél fogva (ex lege) átszállt a jogutódra, vagyis a jogutód minden 

jog és kötelezettség tekintetében a jogelőd helyébe lépett. 

Az általános jogutódlás természetesen a foglalkoztatási jogviszonyokra (közalkalmazotti 

jogviszony, megbízási jogviszony, társas vállalkozással létesített jogviszony, önkéntes 

jogviszony, stb.) is kihatott, így annak időpontjában a közalkalmazotti jogviszonyok 

tekintetében is a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet munkáltató helyébe – minden 

további intézkedés nélkül - a Debreceni Egyetem lépett, mint jogutód munkáltató. 

2017. június 30-ával a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet kollektív szerződésének 

érvényességi ideje lejárt. Ugyanakkor a Debreceni Egyetem Kollektív Szerződésének a 

hatálya 2017. július 1-jétől a Kenézy Egyetemi Kórházban foglalkoztatottakra is kiterjed azzal 

az eltéréssel, hogy a fentebb részletezett, úgynevezett integrációs folyamatra figyelemmel a 

megszűnt intézmény kollektív szerződésében meghatározott juttatások változatlan módon, 

tartalommal, illetve formában kerültek biztosításra az egyetemi kórház foglalkoztatottjai 

számára a Debreceni Egyetem szervezetén belül is. 

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2017. július 01-jével 2.621 fő engedélyezett 

létszámmal integrálódott a Debreceni Egyetembe. 

A kancellár hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó 345 fő alkalmazott a Kancellária 

Ügyrendjének 2017. július 1. napjától hatályos módosításában meghatározott feladat- és 

hatáskör megosztásnak megfelelően a kancellária szervezeti egységei keretében kerültek 

foglalkoztatásra, 1 fő az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár állományába került. 

A Debreceni Egyetem Alapító Okiratának módosítására 2017. évben egy alkalommal került 

sor, amelynek indoka, a Kenézy Egyetemi Kórház fentebb részletezett, Debreceni Egyetembe 

történt beolvadása. 2017. július 1. napjától két egészségügyi szolgáltató működik a Debreceni 

Egyetemen, a Klinikai Központon kívül a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, melyek feladatai 

a betegellátási és egészség-megőrzési feladatok mellett a gyakorlati képzés feltételeinek 

biztosítása. A 2017. július 1. napján hatályba lépett Alapító Okirat ezt a szervezeti változást 

dokumentálja. 

1.2. A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenysége 

A Debreceni Egyetem az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2017. 

évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2017-ben, 

kiszervezések 

Az intézmény szervezeti felépítése 

A Debreceni Egyetem központi költségvetési szerv. Az Egyetem feladatait oktatási és 

tudományos kutatási szervezeti egységei, valamint szolgáltató és köznevelési feladatot ellátó 

szervezetek, központok útján látja el, melyek munkáját funkcionális szervezetek segítik. Az 

Egyetemen oktatást-kutatást kiszolgáló és végző, az alaptevékenységet kiegészítő, koordináló 

szolgáltató és igazgatási egységek működnek. Az Egyetem feladatainak ellátását a terület 

szerint strukturált funkcionális szervezeti egységek segítik. 

Oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységek a karok, a karhoz kapcsolódó intézetek, 

tanszékek, nem önálló tanszékek, kihelyezett tanszékek, a doktori iskolák, valamint a speciális 

szolgáltató egységek gyakorlati képzést nyújtó szervezetei, az elkülönült kutatóintézetek. Az 

intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó - a 

meghatározott képzési területeken, képzési szinteken folyó - képzés feladatainak ellátását 

szervezik. 

Az intézmény karai 

 Állam- és Jogtudományi Kar 

 Általános Orvostudományi Kar 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Egészségügyi Kar 

 Fogorvostudományi Kar 

 Gazdaságtudományi Kar  

 Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

 Gyógyszerésztudományi Kar 

 Informatikai Kar 

 Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 Műszaki Kar 

 Népegészségügyi Kar 

 Természettudományi és Technológiai Kar 

 Zeneművészeti Kar 

 

Az Egyetem feladatait oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységei, valamint 

szolgáltató és köznevelési feladatot ellátó szervezetek, központok útján látja el, melyek 

munkáját funkcionális szervezetek segítik. Az Egyetemen oktatást-kutatást kiszolgáló és 

végző, az alaptevékenységet kiegészítő, koordináló szolgáltató és igazgatási egységek 

működnek. Az Egyetem feladatainak ellátását a terület szerint strukturált funkcionális 

szervezeti egységek segítik. 
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Szervezeti változások 

Az előző évekhez képest az alábbi szervezeti változások történtek 2017-ben a Debreceni 

Egyetemen: 

 Február 24-i hatállyal az Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési 

Központja kikerült a Tanulmányi Osztály szervezetéből és önálló egység lett. 

 Február 24-i hatállyal a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Karon a Tiszatáj Természet- és Vadgazdálkodási Tanszék 

került létrehozásra új kihelyezett tanszékként. 

 Február 24-ével a Klinikai központ főigazgatójának megnevezése elnökre módosult, a 

Főigazgatói Hivatal pedig Elnöki Hivatal lett. 

 Április 28-ától kezdődően a Bölcsészettudományi Karon háromról kettőre csökkent a 

dékánhelyettesek száma. Az oktatási dékánhelyettes mellett stratégiai és gazdasági 

dékánhelyettes tevékenykedik, a tudományos és külső kapcsolatok 

dékánhelyettesének feladatait a dékán saját hatáskörbe vonta. 

 Szintén április 28-ától kezdődően a Népegészségügyi Karon a Megelőző Orvostani 

Intézeten belül létrejött a Munkaegészségtani Tanszék. 

 Június 23-ával az Általános Orvostudományi Karon létrejött a Sürgősségi Orvostan 

Tanszék, és a Sportorvosi Tanszék. 

 Ugyancsak június 23-ával a Műszaki Karon a tanszékek új intézetek alá rendeződtek, 

és új tanszékek, kihelyezett tanszékek jöttek létre. Létrejött a Gépész- és járműmérnöki 

Intézet a Légi- és közúti járművek Tanszékkel, a Gépészmérnöki Tanszékkel, az 

Épületgépészeti- és Létesítménymérnöki Tanszékkel, a Repülőmérnöki Kihelyezett 

Tanszékkel és az Elektromos Járműfejlesztő Kihelyezett Tanszékkel. Megalakult az 

Építőipari Intézet az Építészmérnök Tanszékkel, Építőmérnöki Tanszékkel, 

Környezetmérnöki Tanszékkel, Építőipari Kihelyezett Tanszékkel. Új intézetként jött 

létre az Ipari Folyamatmenedzsment Intézet a Műszaki Menedzsment és Vállalkozási 

Tanszékkel, a Műszaki Alaptárgyi Tanszékkel és a Sportmérnöki Tanszékkel. Végül 

pedig intézettől függetlenül jött létre a Mechatronikai Tanszék.  

 Július 1. napjával a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet beolvadt a Debreceni 

Egyetembe szolgáltató és igazgatási egységként, Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

néven, és megszűnt önálló költségvetési szervként működni. 

 Július 1. napjával létrejött az Egészségügyi Irányító Testület (EIT), mely a Klinikai 

Központ és a Kenézy Egyetemi Kórház egységes szakmai irányítását látja el. 

 Július 1-i hatállyal új rektorhelyettesi pozíció jött létre: egészségipari innovációért és 

képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes. 

 Július 1. napjával a szolgáltató és igazgatási szervezeti egységek között létrejött a 

Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézet. 

 Július 1. napjával a Klinikai Központban (KK) megszűnt az Igazgatási Iroda, a 

Titkárság az Elnöki Hivatalon belül, a klinikai menedzsment, az Egészségügyi Jogi és 

Humánpolitikai Iroda a Betegdokumentációs és Klinikafinanszírozási Osztály. A 

Klinikai Központ Minőségügyi Iroda neve Minőségügyi Irodára módosult. Létrejött 

az Operatív Igazgatóság és a Kontrolling és Betegdokumentációs Osztály. Az Ápolási 

Igazgatóság helyett létrejött az Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság. A Gazdasági 

Iroda és a „Titkárság, közvetlenek” szervezeti egységek helyett létrejött a KK 

Gazdálkodási Igazgatóság, Titkárság, KK Gazdasági Iroda. Létrejött még az 

Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda is. Az ápolási igazgató elnevezés ápolási 
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és szakdolgozói alelnökre, a gazdasági igazgató elnevezés pedig gazdálkodási 

igazgatóra módosult. Megszűnt az orvos szakmai igazgató tisztség, s helyette a 

konzervatív szakmák alelnöke és a manuális szakmák alelnöke került megbízásra. 

Operatív igazgató került megbízásra. 

 Július 1. napjával a Kancellária szervezete is jelentősen átalakult. A kancellár 

munkáját három kancellár helyettes segíti, az általános kancellárhelyettes mellett a 

szolgáltatási és műszaki kancellárhelyettes, valamint az egészségügyi 

kancellárhelyettes. A HR Igazgatóság átalakult, Humángazdálkodási Igazgatóság lett, 

melyen belül a Munkaügyi Osztály Általános Munkaügyi Osztállyá vált, illetve 

megszűnt a Munkajogi Osztály és a Humánpolitikai Osztály. Létrejött a 

Humánpolitikai Igazgatóság Titkársággal, Egészségügyi Munkaügyi Osztállyal, 

valamint Munka- és Egészségügyi Jogi Osztállyal. Az Ellenőrzéseket kiszolgáló 

Osztály kikerült a Közgazdasági Igazgatóságból és kancellár közvetlen egység lett 

Szervezési és Ellenőrzéseket Kiszolgáló Központ néven. Létrejött az Innovációs 

Ökoszisztéma Központ, és a Vállalati Koordinációs Központ. Az Informatikai 

Szolgáltató Központból (ISZK) a Multimédia Központ kikerült Multimédia és E-

learning Technikai központ néven kancellár közvetlen egységként. A Szolgáltatási 

Igazgatóság Szolgáltatási Műszaki Igazgatóságra és Beszerzési Igazgatóságra vált szét 

a Szolgáltatási és műszaki kancellárhelyettes irányítása alatt. Az egészségügyi 

kancellár helyettes irányítása alatt létrehozásra került az Egészségügyi szervezési 

Igazgatóság Titkársággal Egészségügyi Kontrolling Osztállyal és Betegdokumentáció 

Koordinációval. Az Egészségügyi Informatikai és rendszerfejlesztési Osztály kikerült 

az ISZK-ból az egészségügyi kancellárhelyettes irányítása alá. Létrejött az Egyetemi 

Kórház Gazdálkodási Igazgatósága Titkársággal és KEK Gazdasági Irodával. 

 Szeptember 22-ével a Rektori-Kancellári Kabineten belül a Koordinációs Igazgatóság 

neve Koordinációs és Stratégiai Igazgatóságra módosult, megszűnt az igazgatóságon 

belül a Minőségügyi Iroda, létrejött a Koordinációs Iroda.  

 Szeptember 22. napjától a Klinikai Központban a Sejtterápiás Klinikai Osztálya 

helyett Asszisztált Reprodukciós Központ működik, melynek neve december 15-i 

hatállyal Asszisztált Reprodukciós Centrumra módosult. 

 A Klinikai Központban Sürgősségi Klinika jött létre november 1. napjával. 

 A Zeneművészeti Karon Könnyűzenei Képzési Központ alakult november 10-ével 

oktatási feladatokkal és a könnyűzenei képzés koordinációs feladatainak ellátására. 

 November 10-ével a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon Gyógypedagógia 

Intézet került létrehozásra, ezzel egyidejűleg megszűnt a karon a Pszichológiai és 

Gyógypedagógiai Tanszék, illetve a Gyermeknevelési Tanszéken belül az 

Idegennyelvi csoport. 

 December 15-napjával a Fogorvostudományi Kar létrehozta az Orális Medicina, a 

Dentoalveoláris Sebészeti, a Gyermekfogászati és Prevenciós, valamint a 

Fogszabályozási nem önálló tanszékeket, illetve az Általános Orvosi Ismeretek 

tanszékből Intézet lett. 
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A Debreceni Egyetem vezetésében bekövetkezett változások 2017. évben 

Dr. Jávor András egyetemi tanár megbízatásának lejártát követően Dr. Pintér Ákos egyetemi 

tanár, általános rektorhelyettesi megbízást kapott 2017. július 1-től 2022. április 30-ig. 

Dr. Tőzsér József egyetemi tanár, egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős 

rektorhelyettesi megbízást kapott 2017. július 1-től 2022. április 30-ig.  

Dr. Papp Klára egyetemi tanár dékáni megbízatásának lejártát követően Dr. Keményfi Róbert 

egyetemi tanár, dékáni megbízást kapott a Bölcsészettudományi Karra 2017. július 1-től 2020. 

június 30-ig. 

Dr. Balázs Margit egyetemi tanár dékáni megbízatásának lejártát követően Dr. Kósa Karolina 

egyetemi tanár, ideiglenes dékáni megbízást kapott a Népegészségügyi Karra 2017. november 

1-től pályázattal történő betöltésig, legkésőbb 2018. június 30. napjáig. 

Dr. Pintér Ákos egyetemi tanár dékáni megbízásának lejártát követően Dr. Kun Ferenc 

egyetemi tanár, dékáni megbízást kapott a Természettudományi és Technológiai Karra 2017. 

július 1-től 2021. június 30-ig. 

Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár dékáni megbízatásának lejártát követően Dr. Lakatos Péter 

egyetemi docens, dékáni megbízást kapott a Zeneművészeti Karra 2017. október 1-től 2021. 

június 30-ig. 

Dr. Édes István egyetemi tanár megbízatásának lejártát követően, Dr. Berényi Ervin egyetemi 

tanár, elnöki megbízást kapott a Klinikai Központba 2017. július 1-től 2022. június 30-ig. 

Dr. Lampé Zsolt főigazgatói megbízást kapott a Kenézy Egyetemi Kórházba 2017. július 1-

től 2022. június 30-ig. 

Nagyné Biró Edit vezető tanár 2017. július 1. napjától pályázattal történő betöltésig, legkésőbb 

2018. június 30. napjáig intézményvezetői feladatok koordinálására kapott megbízást a DE 

Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumába. 

Vincze Zita óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes megbízást kapott 2017. július 1-től 

2022. június 30-ig a Debreceni Egyetem Óvodájába. 

Dr. Papp Csaba a DE Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs Igazgatóságra ideiglenes 

koordinációs igazgatói megbízást kapott 2017. július 1-napjával. Az Igazgatóság neve 

Koordinációs és Stratégiai Igazgatóságra módosult, ezért 2017. szeptember 22-től az 

ideiglenes vezetői megbízás megnevezése koordinációs és stratégiai igazgatóra módosult. 

Kiszervezett tevékenységek 

A Debreceni Egyetem teljes integrációját, valamint a kancellári rendszer bevezetését követő 

időszak egyik lényeges és komplex feladata az érvényben lévő közbeszerzési szerződések 

vizsgálata, újragondolása. A közbeszerzési szerződések jellemzően több éves futamidőre 

szólnak, melyek lejáratát követően lehetőség nyílik új konstrukció bevezetésére.  

A felülvizsgálati munka elsődleges célja - figyelembe véve a közfeladatok ellátásának 

biztonsága érdekében a folytonos feladatellátás biztosításának alapvető szempontját - a 

korábban kiszervezett tevékenységek költségeinek csökkentése, a feladatellátás 

„visszaszervezése” vagy egyetemi, vagy az egyetem 100%-os tulajdonában álló gazdasági 

társasági körbe, amennyiben ezt gazdasági szempontok indokolják. Így biztosítható, hogy a 

költségek csökkentése mellett az esetleges realizálódó nyereség egyetemi döntési hatáskörben 

marad, lehetőséget nyújtva ezzel a hosszú távú fejlesztésekre, innovatív technológiai 

megoldásokra. 
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A Debreceni Egyetem 2016.07.01-i hatállyal 100%-os tulajdonrészt szerzett az UD Human 

Service Kft-ben (korábbi neve: CAMPUS-VÉD 2000 Kft.). A Debreceni Egyetem és a Kft. 

között a KÉ-2121/2008 számú közbeszerzési eljárás eredményeképpen 9 év határozott időre 

szóló vállalkozási szerződés jött létre, melynek keretében a társaság látta el a Debreceni 

Egyetem őrzés-védelemmel, beléptető-, és portaszolgálattal kapcsolatos feladatait. A 

Debreceni Egyetem a szerződés lejártát követően, a 2017. évtől kezdődően ezen 

szolgáltatások ellátását immár a 100% arányú saját tulajdonú cégével, in-house jelleggel 

biztosítja. 

A Debreceni Egyetem és a P.DUSSMANN Kft. között a HL-2014/S 139-249754 számú 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen határozott időre szóló vállalkozási szerződés jött 

létre, melynek keretében a társaság látta el a Debreceni Egyetem kezelésében lévő épületek 

takarítási szolgáltatási feladatait. A Debreceni Egyetem ezen szerződés lejártát követően, a 

2017. évtől kezdődően a takarítási szolgáltatások ellátását a 100% arányú saját tulajdonú 

cégével, az UD Human Service Kft-vel kötött szerződés alapján, in-house jelleggel biztosítja. 

Az Oktatási Hivatal adatai alapján a külföldi hallgatók számát illetően a magyar felsőoktatási 

intézmények ranglistáját a Debreceni Egyetem vezeti megközelítőleg 5000 külföldi 

hallgatójával. Az orvos- és egészségtudományi karok mellett jelentős a külföldi diákok száma 

a Gazdaságtudományi, Informatikai, Műszaki, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai, 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási, valamint a 

Természettudományi és Technológiai Karon is. 

A Debreceni Egyetemen 1987-ben indult el az angol nyelvű orvosképzés; ahol jelenleg - az 

országban egyedülállóan - az előkészítő (BMC) és a mesterdiplomát adó kurzusokkal együtt 

50 szakon folyik angol nyelvű oktatás, amelyen több, mint 100 ország hallgatói vesznek részt. 

A Debreceni Egyetem az egyes karain történő – alaptevékenységébe nem tartozó - oktatási 

tevékenység ellátását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés 

h) pontja alapján in house jelleggel biztosítja a 100% arányú tulajdonát képező Debreceni 

Universitas Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2017. november 27. napján megkötött szerződés 

alapján. 

1.4. A Debreceni Egyetem takarékossági intézkedései 2017-ben, 

jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra 

Jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra 

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről 

szóló 1036/2012. (II. 21.) Kormányhatározat folytatásaként 2014. január 1-től életbe lépő 

beszerzési tilalom – a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 

eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján – még 2017-ben 

is hatályban volt. A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél 

beszerzési tilalmat rendel el az informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), 

valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, 

személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában. A tilalom nem vonatkozik a kis 

értékű tárgyi eszközök (nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó) beszerzésére. 

A tilalom alól néhány meghatározott eset mentesült. Az Egyetemet érintően pl. az európai 

uniós forrást tartalmazó előirányzatok, elkülönített pénzügyi alapok, vagy Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramokból pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére történő 

beszerzést mentesítette a jogszabály. 

A tilalmak részbeni feloldására - rendkívül indokolt, egyedi esetekben, kérelem alapján - a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult. 
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A Debreceni Egyetem a 2017. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából kérelmet nem 

nyújtott be. 

A tilalom számos területen megnehezíti az intézmény működését, különösen az informatika 

terén – sem az oktatáshoz, sem a napi biztonságos működéshez szükséges megfelelő eszközök 

beszerzését nem tudjuk megvalósítani. 

Az NGM 8809/4/2017. számú intézkedése, valamint a költségvetési szervek és az egyházi 

jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) 

Kormányrendeletben meghatározott célok érdekében a központi költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 

1301/2017. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján a Debreceni Egyetem a foglalkoztatottak 2017. 

évi bérkompenzációjának fedezetére többlettámogatást kapott. 

Az NGM 2977/5/2017. számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) 

Kormányrendelet alapján a Debreceni Egyetem a foglalkoztatottainak minimálbér és a 

garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére támogatásban 

részesült. 

Az NGM/6945/7/2017. számú intézkedése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 21. §-a alapján a Debreceni Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár közalkalmazottait megillető kulturális illetménypótlék kifizetésével kapcsolatos 

többletkiadások fedezetére az Egyetem támogatást kapott. 

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet alapján az egészségügyi ágazati 

előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozókat 2017. január 1-jétől és 2017. november 1-jétől bérkiegészítésben részesültek. A 

bérkiegészítéshez kapcsolódó támogatást a NEAK az Egyetem részére biztosította. 

A Debreceni Egyetem fenntartásában üzemelő Bölcsőde alkalmazottait a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Kormányrendelet 15/A. § és 15/B. §-a alapján 2017. január hónaptól 2017. december hónapig 

szociális összevont ágazati pótlék, valamint bölcsődei pótlék illette meg. A támogatást az 

EMMI biztosította. 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

rendelkezése alapján 2017. január 1-jétől az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának 

garantált illetménye 528.000 Ft-ra nőtt, melynek alapján az oktatói, kutatói, tanári 

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat 5%-os béremelés illette meg. A béremelés 

fedezetére az Egyetem többlettámogatást kapott. 

A Debreceni Egyetem Köznevelési intézményeiben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 32/A §-

ban foglaltak szerint 2017. január 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel vagy 

szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) 

munkakörben foglalkoztatottak 7+3%-os illetmény emelésére az Egyetem 

többlettámogatásban részesült. 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 35. §-a értelmében a közhatalmi bevételek, működési 

bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a 

bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül 

teljesített költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra 

engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosítás után használható fel. 

Az Egyetem 2017-ben 2 alkalommal nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel 

előirányzatosítására irányuló kérelmet, összesen 2.848.483.423 Ft értékben, valamint 1 

alkalommal a közhatalmi bevételek csökkentésére irányuló kérelmet 12.116.501 Ft, illetve 1 

alkalommal az egyéb működési célú átvett pénzeszközök csökkentésére irányuló kérelmet 

43.359 Ft értékben. 

2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról 22%-ra csökkent. A 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. § (9) 

bekezdése, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről 

szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a csökkentés miatt képződő megtakarítást 

be kell fizetni a központi költségvetésbe. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a 

szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-

átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi 

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 2017. december 22-én elrendelte a szociális hozzájárulási adó 

megtakarításának azonnali visszautalását.  

A Debreceni Egyetem a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. december 27-én 

teljesítette a befizetési kötelezettséget, támogatásból 425.633.196 Ft, saját bevételből 

1.061.777.023 Ft, így összesen 1.487.410.219 Ft összeget utalt át az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által megadott bankszámlára. 

Takarékossági intézkedések 

Az energia-racionalizálási intézkedések között az energetikai rendszerek korszerűsítésére 

(fűtési-, világítási rendszerek) az épületek homlokzati hőszigetelését, valamint a megújuló 

energia felhasználás növelésére (napelemes, napkollektoros, hőszivattyús rendszerek 

telepítése) irányuló fejlesztések valósultak meg, melyek jelentős megtakarítást 

eredményeznek évről évre. 

Szintén jelentős intézkedés az intézmény működtetés racionalizálása, a korábban kiszervezett 

tevékenységek saját hatáskörben történő megvalósításával, melynek gazdálkodási hatása a 

következő években és hosszú távon lesz mérhető. 

Az informatikai üzemeltetés területén is sikerült a saját erőforrásokkal, saját szakemberekkel 

jelentős költségmegtakarítást elérni. A Kancellária nemzetközileg akkreditált SAP 

Kompetencia Központja egyre több SAP üzemeltetési funkciót lát el, ezáltal folyamatosan 

csökkentve a külső szolgáltatónak fizetendő üzemeltetési díjat. Az előző évhez viszonyítva 

58%-os, költségcsökkenést sikerült elérni, ami több mint 24 millió Ft-ot jelentett. 

A HIS rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátását a külső szolgáltatótól a 

Kancellária Informatikai Szolgáltató Központja vette át, melynek éves megtakarítási hatása 

körülbelül 200 millió Ft. 
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A Debreceni Egyetemen a korábbi években végzett energetikai beruházások 

eredményeképpen 2017-ben az alábbi megtakarítások jelentkeztek: 

 A Zeneművészeti Kar épületére felszerelt - használati meleg vizet előállító - 

napkollektorok és az épület külső nyílászáróinak cseréje és külső hőszigetelése 2017-

ben 1.285 GJ energia megtakarítást eredményezett, melynek értéke: 4.956.000 Ft. 

 A Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar területén korábban az 

épületek 63%-ánál szintén külső hőszigetelés készült és megtörtént a nyílászárók 

cseréje is. Ezen épületek fűtésére pedig gázkazánok helyett hőszivattyús fűtési 

rendszer került beépítésre, így 2017-ben 2 428 GJ hőenergiát takarítottunk meg 

10.930.824 Ft értékben. 

 A Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus területén KEOP pályázat keretében 

napelem és napkollektoros rendszer valósult meg 2012. augusztusában. 2015-ben 

további 14 kW teljesítményű napelem került beépítésre. 

 A Veres Péter Kollégium épület lapos tető szerkezetén került elhelyezésre egy 69 db 

vákuumcsöves napkollektorból álló rendszer, mely az épület használati meleg víz 

részbeni ellátását biztosítja. A kialakított rendszer az éves meleg vízszükséglet 

mintegy 55-60%-át képes biztosítani. A beruházás az épület használati meleg víz 

előállítás hőigényének csökkentésére irányult, mely megtakarítás a földgáz 

felhasználásában jelentkezik. 2017. évben a Veres Péter Kollégium épületben üzemelő 

napkollektoros rendszer 89 GJ hőenergiát termelt, ezzel csökkentve az épület földgáz 

felhasználást. Ez összegben kifejezve 409.000 Ft/év. 

 A 2x35 kW teljesítményű, nem kereskedelmi jellegű (háztartási) kiserőművi rendszer, 

a „B” új tanulmányi épület és a Konyha épület lapos tető szerkezetén kerültek 

elhelyezésre, illetve a 14 kW-os kiserőmű a Feldolgozó épületre került, melyek a 

Böszörményi úti Campus villamos energia hálózatába táplálják a megtermelt energiát. 

A megtermelt villamos energia helyben kerül felhasználásra, a fel nem használt 

villamos energia pedig visszatermelésre kerül az E.ON Zrt. hálózatába. 2017. évben a 

három napelemes rendszer mintegy 39 700 kWh villamos energiát termelt, mellyel 

csökkentette a Campus villamos energia felhasználását. Ez összegben kifejezve 

1.412.000 Ft/év. 

 A Klinikai Központ Auguszta új épületére 220 kW névleges teljesítményű napelemes 

erőmű került felszerelésre KEOP pályázat keretében 2015 augusztus végén. Ez 2017-

ben 262 851 kWh villamos energiát termelt. Ennek értéke 10.348.000 Ft. A KEOP 

pályázatokból megvalósuló beruházás az energiaköltség csökkentésén túl a levegő 

tisztaság védelmére és az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklésére is 

irányult. 

 A Sporttudományi Oktatóközpont építésekor egy 30 kW-os napelemes kiserőmű 

került beépítésre. 2017-ben 40 103 kWh villamos energiát termelt, így 1.222.000 Ft/év 

megtakarítást eredményezett. 

 További napelemes kiserőművek készültek a KEHOP pályázatokkal elnyert projektek 

keretében a Kassai úti Campus és az Egyetem téri Campus épületeinél. Ezek 2017-ben 

összesen 183 220 kWh villamos energiát termeltek 5.585.000 Ft értékben. 

 A 2011-2012. években az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaságnál megvalósult 

KEOP pályázat kapcsán 2017-ben is jelentős megtakarítások keletkeztek. A KEOP 

pályázat keretében megvalósult beruházásokból adódó megtakarításokat az 1-3. 

táblázatok tartalmazzák. 
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1. Táblázat:   A DE AKIT KEOP projekthez kapcsolódó villamos-energia termelés 

megtakarítások, 2017 

Napelem 

(Villamos energia) 

2017.01.01. – 2017.12.31. időszak 

Termelt villamos energia 

(kWh) 

Értéke 

(Ft) 

Látóképi telep 44 230  1 592 280 

Összesen 44 230  1 592 280 

 

2. Táblázat:  A DE AKIT KEOP projekthez kapcsolódó napkollektoros melegvíz-termelés 

megtakarítások, 2017 

Napkollektor 

(Használati melegvíz) 

2017.01.01. – 2017.12.31. időszak 

Napkollektor által termelt 

hőmennyiség Földgázra 

átszámolva 

(m3) 

Értéke 

(Ft) 

Látóképi telep 390 74 680 

Összesen 390 74 680 

 

3. Táblázat:  A DE AKIT KEOP projekthez kapcsolódó hőszigetelésből eredő 

megtakarítások, 2017 

Hőszigetelés 

2017.01.01. – 2017.12.31. időszak 

Hőszigetelés által 

megtakarított gázmennyiség 

(m3) 

Értéke 

(Ft) 

Látóképi telep 2 120 405 155 

Összesen 2 120 405 155 

 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház takarékossági intézkedései 

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, amely a Kenézy Egyetemi Kórház beolvadással 

megszűnt jogelődje, (a továbbiakban Intézmény vagy Kórház) az egészségügyi szakellátást 

nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) 

Kormányrendelet alapján egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ felé az egészségügyért felelős miniszternek címezve, a fenntartható működést 

célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedései támogatása céljából. Az Intézmény az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött E3122/4694-5/2016. számú Támogatási 

Szerződés alapján 349.192.451 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 

beolvadást követően a jogelőd kórház által kötött valamennyi jog és kötelezettség a Debreceni 

Egyetemre, ezen belül a továbbiakban annak önálló üzletágaként működő Kenézy Egyetemi 

Kórházra szállt át. 

A támogatást a jogelőd, majd az általa megkezdett beruházásokat folytatva, a Kenézy 

Egyetemi Kórház a hivatkozott kormányhatározatban, illetve a Támogatási Szerződésben 

foglaltaknak megfelelően használta fel az alábbi alprojektek megvalósítása során. 
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Belgyógyászati és Szülészet-, nőgyógyászati épülettömbök külső hőszigetelése 

A támogatási összegből megvalósult a Belgyógyászat és a Szülészet, Nőgyógyászat 

épületének homlokzati hőszigetelése, felületképzése. Az ingatlanrészeken pályázati forrásból 

korábban már elkészült a lapos tető szigetelése, a nyílászárók cseréje, és a belső felújítás, 

azonban az épület homlokzati hőszigetelésére korábban nem volt fedezet, így 80-as éveket 

idéző homlokzat maradt meg. A szigeteletlen felületeken továbbra is nagy volt a hő veszteség.  

A támogatás segítségével megvalósult homlokzati felújítások révén jelentős energia 

megtakarítás volt realizálható a nyári túlmelegedés csökkenése mellett. 

Bartók Béla úti fekvőbeteg szakellátó épületek elektromos rendszereinek felújítása 

Az érintett területek 25-30 éves villamos elosztói nem feleltek meg a mai követelményeknek, 

a lámpatestek elavultak, energia hatékonyságuk nem volt megfelelő. A fejlesztés során az 

érintett elosztók elbontásra kerültek, helyettük új villamos elosztók kerültek telepítésre. A 

szinti elosztók cseréjével együtt a betápláló kábelek és elmenő áramkörök villamos hálózata 

is részlegesen felújításra került. Az épületek folyosóin közlekedőiben, hotel épület irodáiban 

meglévő elavult fénycsöves, és E27 60W foglalattal szerelt lámpatestek helyett korszerű LED 

lámpatestek kerültek beépítésre. A meglévő 2x70W nátrium térvilágítási lámpák helyett 

korszerű LED térvilágítási lámpatestek kerültek felszerelésre. A folyosókon és 

közösségforgalmi helyiségekben a forgalomnak megfelelően több fokozatban kapcsolat 

és/vagy mozgásérzékelős világításvezérlés került kialakításra. 

A fejlesztésekkel, LED lámpatestek alkalmazásával a világításra fordított villamos energia és 

a karbantartási költség is jelentősen csökkent, az üzembiztonság növelése mellett. 

Bethlen utcai járóbeteg szakellátó épület elektromos rendszereinek felújítása 

Az épület 30 éves villamos elosztói nem feleltek meg a mai követelményeknek, a lámpatestek 

elavultak a folyosói áramkörök egyszerre kapcsolhatóak voltak, energia hatékonyságuk nem 

volt megfelelő. 

A támogatás felhasználása során megvalósult, a Bethlen utca 11-17. szám alatti rendelőintézet 

villamos főelosztójának és szinti villamos elosztóinak cseréje, lámpatestek cseréje, villamos 

hálózat részleges felújítása.  

Az alagsorban meglévő főelosztók és az épület elavult szinti elosztói elbontásra kerültek, 

helyettük új villamos elosztók kerültek telepítésre. A szinti elosztók cseréjével együtt a 

betápláló kábelek is cserére kerültek és az elmenő áramkörök villamos hálózata is részlegesen 

felújításra került. Az épületben meglévő elavult fénycsöves, és E27 60W foglalattal szerelt 

lámpatestek helyett korszerű LED lámpatestek került beépítésre. A folyosókon és 

közösségforgalmi helyiségekben a forgalomnak megfelelően több fokozatban kapcsolat 

és/vagy mozgásérzékelős világításvezérlés került kialakításra, a mellékhelyiségekben 

mozgásérzékelővel kapcsolt világítás került kialakításra. Kialakításra került a felügyeleti 

rendszerrel ellátott LED-es biztonsági világítás (menekülési irány és pánik elleni világítás). 

A fejlesztésekkel, LED lámpatestek alkalmazásával a világításra fordított villamos energia és 

a karbantartási költség is jelentősen csökkent, az üzembiztonság növelése mellett. 

Nővérszálló épületének energetikai korszerűsítése 

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 118.920.480 Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyert a KEHOP-5.2.10-16 jelű pályázati kiírásán, „Nővérszálló épületének energetikai 

korszerűsítése” pályázati címen. A támogatási pályázat megvalósítását a Debreceni 

Egyetembe történt 2017.07.01-jei beolvadást követően a Kenézy Egyetemi Kórház végzi. 



18 
 

A nővérszálló a Kórház Dorottya utcai bejárata felől fekszik, a terület déli részén, különállóan 

a többi gyógyító funkcióktól. A középfolyosós kialakítású panel épület orvosok, nővérek 

ideiglenes szállását biztosítva a korabeli műszaki állapotában az akkori hőtechnikai igények 

kielégítésével épült meg. A tervezett átalakítások az épületen a külső hőszigetelés, a 

nyílászárók cseréje, a lapostető szigetelése, a pincefödém szigetelése és egy 25 kWp 

rendszerméretű napelemes rendszer telepítése voltak.  

A fejlesztés célja a mai kor igényeinek megfelelő, magas színvonalú fejlesztés megvalósítása, 

amellyel az energiatakarékos, környezettudatos üzemeltetés megvalósíthatóvá válik. A 

fejlesztés teljes befejezése 2018-ban várható. 

2. A Debreceni Egyetem 2017. évi szakmai tevékenységének bemutatása 

2.1. Oktatás 

2.1.1. Képzési szerkezet 

A bolognai rendszerben működő alapképzési, mesterképzési és osztatlan szakjaink képzési 

területenkénti megoszlását és időbeli fejlesztését a következő táblázatok mutatják be. Az 

akkreditált, a meghirdetett és a sikeres felvételi eljárás után ténylegesen elindított szakok 

száma természetesen nem mindig egyezett meg, ezért az akkreditált (ez jelentette a 

lehetőséget) és az elindított (ez a megvalósítás) szakok számát tüntettük fel a táblázatokban.
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4. Táblázat:  A Debreceni Egyetem alapképzési szakjainak száma Me.: (db) 

 
*az igazgatásszervező alapképzési szak 2012. szeptembertől a jogi képzési területről átkerült a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre 

  

akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított

agrár 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6

bölcsészet-

tudományi
12 12 12 12 12 11 12 11 12 11 12 11 12 9 12 11 12 11 12 11 13 10

társadalom-

tudományi
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6

informatika 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

jogi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

gazdaság-

tudományok
3 3 4 4 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5

közigazgatási 1* 1 2 1 2 1 2 2 2

műszaki 9 8 9 8 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 8

orvos- és 

egészség-

tudományi

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pedagógus-

képzés
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3

természet-

tudomány
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6

művészet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1

sporttudomány 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen 58 57 59 58 63 60 63 60 64 60 64 60 66 59 67 62 67 60 68 60 69 54

Képzési területek

Bolognai rendszerű alapképzési szakok

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.



20 
 

5. Táblázat:  A Debreceni Egyetem mesterképzési szakjainak száma Me.: (db) 

 
*a közigazgatási mesterképzési szak 2012. szeptembertől a jogi képzési területről átkerült a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre 

akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított akkreditált elindított

agrár 1 5 7 5 9 6 9 9 10 10 10 9 11 10 11 11 11 11 11 11 12 11

bölcsészet-

tudományi
- 1 14 14 12 17 13 17 15 18 15 18 14 18 14 18 15 18 15 18 13

társadalom-

tudományi
- 4 5 3 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6

informatika - 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

jogi 1 1 1 1 1 1 1 1

gazdaság-

tudományok
- 2 4 2 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7

közigazgatás 1* 1 1 1 1 1 1 1

műszaki - 1 1 1 3 1 4 3 4 4 7 6 7 6 8 7 8 8 10 8 10 9

orvos- és 

egészség-

tudományi

3 4 4 3 6 4 6 6 7 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7

pedagógus-

képzés
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

természet-

tudomány
- 5 10 10 9 11 11 11 10 11 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11

művészet - 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

hittudomány 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen 6 21 1 52 15 61 48 68 61 70 65 74 68 77 68 78 71 78 74 81 74 83 72

Képzési 

területek

Osztatlan 

képzési 

szakok 

2006-tól

Bolognai rendszerű mesterképzési szakok

2007. 2008. 2009. 2016. 2017.2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
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A bolognai rendszer első ciklusának teljes körű kiépülését követően 13 képzési területen 

folynak alapképzéseink. 2013-ban a 66 akkreditált alapszak közül 59 indult el, azóta a 2015. 

év kivételével évente egy-egy új alapszak akkreditálásával szélesítettük a képzési 

kínálatunkat. 2014-ben a társadalmi tanulmányok alapképzési szakkal, 2016-ban a 

gyógypedagógia alapszakkal és az ápolás és betegellátás alapképzés dietetikus szakirányával, 

2017-ben a sport és rekreációszervezés alapszak rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

szakirányával és a közösségszervezés alapképzési szak indítási engedélyezésével 69-re 

emelkedett az akkreditált alapszakjaink száma. Fontos megemlíteni, hogy 8 szakunkon kifutó 

jelleggel folyik a képzés, ezeket a szakokat 2017 szeptemberétől már nem indíthattuk a 

képzési és kimeneti követelményrendszer változása miatt, így 54 alapképzési szakon 

kezdődött meg az oktatás ebben az évben. 

A 2013. évben 77 akkreditált mesterszakot kínálhattunk a felvételizőknek. 2013-ban három új 

mesterszakot sikerült akkreditáltatni, az egészségügyi menedzser, a mérnökinformatikus, 

továbbá a szakigazgatási szervező és informatikus agrármérnöki mesterszakokat, az utóbbi 

szak létesítését konzorciumi partnerekkel együttműködve kezdeményeztük. 2014-ben képzési 

kínálatunkat a vegyészmérnöki mesterszakkal bővítettük, így az akkreditált szakok száma 78-

ra emelkedett, melyből 71 indult el. Ebben az évben a közigazgatási mesterszak indításához 

szükséges előzetes miniszteri hozzájárulást nem kaptuk meg, így ez a szak 2014-től kifutó 

szakká vált. 2015-ben nem változott a mesterképzési szakok száma, és 74 szakon kezdték meg 

tanulmányaikat a hallgatók. Képzési kínálatunk 2016-ban a gépészmérnöki, a 

sportközgazdász és az építész mesterszakokkal bővült, így nyilvántartásba vett szakjaink 

száma 81-ra nőtt. 2017-ben a mesterképzési szakok száma a szociálpedagógia és a 

mezőgazdasági vízgazdálkodás mesterszakok akkreditálásával 83-ra emelkedett, ebből 72 

mesterképzésen kezdhették meg tanulmányaikat hallgatóink. Az új képzési és kimeneti 

követelmények bevezetésével 5 mesterképzésen kifutó jelleggel folyik a képzés. 

2014-ben 6 agrár és 1 műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szak duális 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 szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési 

ismereteit és vállalati kultúráját. A 2015/2016-os tanévben 5 agrár és 1 műszaki képzési 

területhez tartozó alapképzési szakon 17 vállalati partnerrel együttműködve, a 2016/2017-es 

tanévben pedig 6 agrár és 3 műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szakon 33 vállalati 

partner együttműködésével folyt duális képzés. 2017 februárjában, keresztfélévben a képzési 

paletta egy műszaki képzési területhez tartozó (biomérnöki MSc) és egy gazdaságtudományi 

területhez tartozó (logisztika menedzsment MSc) mesterképzési szak duális formában történő 

indításával bővült 10 vállalattal együttműködve. A 2017/2018-as tanév szeptemberében a 

képzési struktúra változása következtében összesen 9 szakot (7 BSc + 2 MSc) hirdettünk 

duális képzés formában. 

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékére vonatkozó 

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a felsőoktatásról 

szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján meghatározott tanárképzési mesterszakon és az 

alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) 

OM rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelmények szerint tanári 

mesterszakon 2016 szeptemberében indulhatott utoljára új évfolyam. A tanári 

mesterképzésben a szakképzettségek száma 24 volt. A Rendelet értelmében 2017 

szeptemberétől az új típusú tanári mesterképzésben indíthattuk osztott képzésben vagy 

egyszakos szakmai tanárképzésben szakjainkat. 

2013-ban meghirdettük és elindítottuk az osztatlan tanárszak szakpárjait. Tanárképzési 

kínálatunk bővítését szem előtt tartva 2014-ben 2 újabb osztatlan tanári szakpárt vetettünk 
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nyilvántartásba: a közösségi művelődés tanárát, valamint az erkölcstan- és etikatanárt. 2015-

ben a kínálat tovább bővült, a francia nyelv és kultúra tanárát, a holland nyelv és kultúra 

tanárát, valamint az osztott képzésben indítható egészségügyi tanárt sikerült 

akkreditáltatnunk. 2016-ban az általános iskolai és a középiskolai testnevelőtanár szakkal, 

2017-ben újabb nyelvszakkal, az olasz nyelv és kultúra tanárával bővült az osztatlan 

tanárszakos kínálat. Emellett sikeres akkreditációs eljárás után a szakmai tanárképzésben is 

két új szakunk lett, ezek az agrármérnök-tanár (élelmiszer és mezőgazdaság szakirányokkal) 

és a közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakiránnyal). Így már 22 osztatlan és 3 szakmai 

tanárszakkal rendelkezünk.  

Egyetemünkön jelenleg öt karon folyik tanárképzés: a Bölcsészettudományi Karon, az 

Egészségügyi Karon, az Informatikai Karon, a Természettudományi és Technológiai Karon, 

valamint a Zeneművészeti Karon. Az egyes karok eltérő mértékben vesznek részt a képzésben.  

A tanárképzés a Bölcsészettudományi Karon tűnik a legnépszerűbbnek és itt látszanak a 

legnagyobb fejlődési lehetőségek is. Ennek oka elsősorban az, hogy az egyszakos 

diszciplináris BA diplomák egy része kevesebb lehetőséget biztosít a munkaerőpiacon, mint 

a kétszakos tanári végzettség. Ez mindenekelőtt az olyan hagyományos szakokat érinti, mint 

a magyar és a történelem. A nyelvszakos képzésben kiegyenlítettebbek a számszaki adatok: a 

munkaerőpiac itt jobban felszippantja a BA/MA diplomával rendelkező idegen nyelv szakos 

hallgatókat. 

Közismert, hogy a középfokú és alapfokú oktatás hiányt szenved természettudományos 

képzettségű tanárokban. Ez a felvételi számadatokban is megmutatkozik. A 

Természettudományi és Technológiai Karon is kezdenek egyre népszerűbbé válni a 

tanárszakok. 

Az Informatikai Karon továbbra is nagyon kevés hallgató választja a tanárszakot. Ennek 

egyértelműen anyagi indokai vannak, még a megemelt tanári fizetés sem képes nyomába érni 

a BSc elvégzése utáni (esetleg közbeni) informatikusi béreknek. Az IK egyetlen 

megoldásának jelenleg a posztgraduális képzés erősítése látszik. 

Jó a helyzet a Zeneművészeti Karon, Debrecen sok éve a zenetanár- és zeneművésztanár-

képzés országosan kiemelkedő központja. Beiskolázási gondokkal nem küzdenek, sőt a 

rendelkezésre álló kapacitás akadályozhatja a létszám emelkedését. 

2016-ban magas létszámmal indult el az országban elsőként az Egészségügyi Karon, 

Nyíregyházán akkreditált egészségügyi tanárszakunk. Ezzel a szakkal a közismereti és a 

művészeti tanárszakok mellett szakmai tanárszakkal bővült a Debreceni Egyetem tanári 

szakjainak kínálata. 

A már megszerzett fokozatra és szakképzettségre épülő szakirányú továbbképzések kínálatát 

tovább bővítettük. 2013 végéig 144 korszerű, a munkaadói igényeknek megfelelő regisztrált 

továbbképzés közül választhattak az érdeklődők. A fizetőképes kereslet hiánya miatt ez a 

képzési lehetőség nincs kihasználva, a 2013/14. tanévben 44 szakirányú továbbképzés 

indulhatott el, 2014-ben 164 indítási engedéllyel rendelkező szakból mindössze 33 szakon 

kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók. Továbbra sem kihasználtak a szakirányú 

továbbképzéseink nyújtotta lehetőségek, mivel 2015-ben 174 nyilvántartásba vett képzés 

közül 38-on volt elegendő jelentkező az indításhoz. 2016-ban 182 regisztrált képzést 

kínáltunk, melyből 34 indult el. A regisztrált új továbbképzéseket, amelyek száma 197, a 

gazdasági nehézségek hatására nem sikerült a kívánt mértékben elindítani, 2017-ben 37 

működő továbbképzésről számolhattunk be. 

2012 őszétől kezdődően kidolgoztuk a tartalmilag megújított felsőoktatási szakképzéseket. 14 

féle új típusú szakképzésre kapott engedélyt a Debreceni Egyetem, amelyek a 2013. évi 
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általános felvételi eljárásban meghirdetésre kerültek, de ennek ellenére a szakképzési létszám 

további csökkenést mutatott. 2014-ben ezen képzéseink körét nem bővítettük, azonban az 

ezen a képzési formán tanuló hallgatók száma jelentős mértékben növekedett. 2015-ben sem 

változott a felsőoktatási szakképzések száma, de ezen szakokat 37,5%-kal választották többen 

az előző évhez képest. Bár nem bővítettük 2016-ban sem a képzéseink számát, de még így is 

14%-kal nőtt a felsőoktatási szakképzéseinkre felvettek száma. 2017-ben a képzési és 

kimeneti követelményrendszer változásai következtében 7 felsőoktatási szakképzés indítási 

engedélyével rendelkeztünk. 

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 akkreditációjával rendelkező angol nyelvű szak. 

Akkor a 27 indítható szak közül 17 angol nyelvű szakon tanultak hallgatók. 2013-ban 29-re 

nőtt az akkreditált szakok száma és 16-ra a magyar nyelven akkreditált és angol nyelvűre is 

regisztrált képzések száma. 2013-ban az összesen 45 angol nyelvű képzés közül 22 szakon 

folytattak tanulmányokat külföldi hallgatók, míg egy angol nyelvű mesterszakot a magyar 

hallgatóknak is sikeresen meghirdettünk. 2014-ben már 48-ra, 2015-ben 50-re emelkedett az 

angol nyelven indítható szakjaink száma. 2016-ban már 53 angol nyelven is indítható 

képzéssel rendelkeztünk, képzési kínálatunk a gépészmérnöki, a hidrobiológus, valamint az 

osztatlan agrármérnöki mesterképzési szakokkal, valamint az ápolás és betegellátás alapszak 

dietetikus szakirányával bővült. 2017-ben az angol nyelvű képzések száma 3 új szak – a 

hivatásos repülőgép-vezetői alapszak, a mérnökinformatikus mesterképzés, a mezőgazdasági 

vízgazdálkodási mérnöki mesterszak – engedélyezésével 56-ra nőtt. Ebben az évben 39 

szakon folyt angol nyelven az oktatás. 

Nemzetközi közös képzés keretében két szakunkon folyik képzés. A szociális munka és 

szociális gazdaság mesterszak sikeres megvalósítása érdekében Egyetemünkkel 6 külföldi 

felsőoktatási intézmény működik együtt, mely közös oklevél megszerzésével zárul. A 

fenntartható takarmányozás mesterképzési szak 4 egyetem kooperációjában valósul meg, 

melynek követelményei teljesítésének eredményeként többes oklevelet szerezhet a hallgató. 

Intézményünk 2014 óta rendelkezik új típusú felnőttképzési engedéllyel, amely határozatlan 

időre szól, célja, hogy a felnőttképző intézmény a tanfolyami tevékenységet magasabb 

minőségi követelményeknek megfelelően végezze. 2016-ban a kétévente kötelező külső 

értékelést követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a törvényileg előírt 

hatósági ellenőrzését elvégezte, melynek keretében megvizsgálta a felnőttképzési 

tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, a megvalósított és folyamatban lévő 

képzéseket. 

2014-ben többségében a régi felnőttképzési törvény szerint nyilvántartásba vett felnőttképzési 

tevékenység folyt intézményünkben, kifutó jelleggel, de már az új típusú eljárás keretében 9 

OKJ képzést, 1 általános nyelvi képzést és 4 „D” képzési körhöz tartozó egyéb képzést 

engedélyeztettünk. 2015-ben 12 OKJ képzés, 2 általános nyelvi képzés és 7 „D” képzési 

körhöz tartozó egyéb képzés felnőttképzési engedélyével rendelkeztünk. 2016-ban a nyelvi 

képzéseinket szélesítettük az angol üzleti szaknyelvi képzéssel, azonban egy szakmai 

képzésünk hivatalból törlésre került az OKJ jegyzék változása miatt, így programjaink 

összesített száma nem változott. 2017-ben az aranykalászos gazda OKJ-s képzéssel és a német 

üzleti szaknyelvi képzéssel bővült a felnőttképzési program kínálatunk, így 13 OKJ-s képzés, 

4 nyelvi képzés és 7 egyéb tanfolyami képzés engedélyével rendelkeztünk. 
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6. Táblázat:  2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben megvalósult engedélyezett 

felnőttképzések 

Ssz. Felnőttképzési egység  

2014 2015 2016 2017 

képzési 

program 

száma 

résztvevők  

száma (fő) 

képzési 

program 

száma 

résztvevők  

száma (fő) 

képzési 

program 

száma 

résztvevők  

száma (fő) 

képzési 

program 

száma 

résztvevők  

száma (fő) 

1. 

Agrártudományi Központ 

Szak- és Felnőttképzési 
Központ* 

1 45 1 37 1 14 1 19 

2. DExam Vizsgaközpont 1 199 1 335 1 337 1 220 

3. 
Klinikai Központ Ápolási 
Igazgatóság 

    2 31 3 41 4 61 

4. 

Gazdaságtudományi Kar 

Gazdasági Szaknyelvi 

Kommunikációs Intézet 

        1 12 2 56 

Összesen 2 244 4 403 6 404 8 356 

*2016-tól Agrár és Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézet 

A Debreceni Egyetemen folyó egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretén belül 

2017-ben 131 fő általános orvos kezdte meg támogatott szakorvos képzését, akik az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központtal létesítettek munkaviszonyt, rezidensként helyezkedtek el a 

Debreceni Egyetemen vagy a régió kórházaiban, és kötöttek szakképzési jogviszonyt a 

Debreceni Egyetemmel.   

A végzett fogorvosok közül 4 fő kapott támogatott gyakornoki helyet a Debreceni Egyetemen, 

míg 16 fő költségtérítéses képzés keretén belül kezdte meg első szakképzését. 

A szakgyógyszerész képzésre 4 fő államilag támogatott gyakornok nyert felvételt (1 fő a 

Debreceni Egyetem jelöltje, 3 fő pedig külső képzőhely jelöltje) és 38 fő költségtérítéses 

rezidens, a szakpszichológus képzés esetében pedig 33 fő költségtérítéses rezidens lépett a 

szakképzési rendszerbe. 

Ezen kívül 62-en jelentkeztek második, vagy többedik alapszakképzésre és 10-en ráépített 

szakképzésre. 2017-ben összesen 197-en szerezték meg alap- vagy ráépített 

szakképesítésüket. 

A szakorvosok, a szakfogorvosok, a szakgyógyszerészek és a szakpszichológusok 

egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéseként meghirdetett, újonnan bevezetett licenc 

képzés keretén belül 2017-ben 1218 fő tett képzés nélküli licenc vizsgát és 18-an jelentkeztek 

be licencképzésre. 

2.1.2. Hallgatói létszám 

A Debreceni Egyetem hallgatói létszáma 2017-ben 25.549 fő volt, mely összetételét az alábbi 

táblázat mutatja. Az összlétszám folyamatos emelkedése 2012-ben megtorpant, 2013-ban és 

2014-ben folytatódott a csökkenő tendencia, azonban a visszaesés mérséklődött 4,5%-ról 

3,2%-ra. 2015-ben ismét csekély mértékkel tovább csökkent, 4,2%-kal lett a hallgatói létszám 

kevesebb. 2016-ban újra mérséklődött a létszám apadása, 3,6 %-kal csökkent a beiratkozott 

hallgatók száma. Az összlétszám alakulása 2011-től kezdődően 3–4%-os csökkenés irányába 

mutatott, mely az országos átlaggal egyező. 2017-ben kisebb mértékű, 1,2%-os csökkenés 

következett be az aktív hallgatók létszámában. 
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A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámait 2011-től 2017-ig az 1. Ábra 

szemlélteti. 

 

1. Ábra:  A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámai 2011–2017 (fő) 

 

7. Táblázat:  Átlagos statisztikai hallgatói létszám képzési szintenként (két félév átlagolva, 

PhD képzés nélkül) Me.: fő 

 
 

Az alapképzési szakokra járók átlagolt száma a kétciklusú képzési szerkezet kiteljesedésével 

és a nagyon eredményes felvételi eljárásoknak köszönhetően 2012-ben elérte a maximumát, 

majd megfordult a trend és 2013-ban 4,3%-os, 2014-ben 5%-os visszaesés következett be. A 

csökkenés tovább fokozódott, 2015-ben 8,2%-kal, 2016-ban 6,5%-kal kevesebben vettek részt 

alapképzésekben. 2017-ben a visszaesés mérséklődött, 3%-kal kevesebben vettek részt 

alapképzésben. A hallgatói létszám csökkenő tendenciája egyrészt az alapképzési 

szakszerkezet kiépülésével és az osztatlan képzési szakok bővülésével, másrészt a felvételi 

eredmények évről évre ismétlődő kismértékű csökkenésével magyarázható.  

A hagyományos egyetemi és főiskolai szintű szakok átlagolt hallgatói létszáma 2016-ban 

összesen 47 volt. Ezen képzések kifutó jelleggel 2016. szeptember 1-ig működhettek, mivel a 

főiskolai vagy egyetemi szintű tanulmányokat folytatóknak ezen időpontig kellett 

végbizonyítványt szerezniük vagy átvételüket kérelmezniük egy bolognai típusú képzésre. 

Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzés megvalósítása óta 2017-

re 78-ra nőtt. 2009-ben az átlagolt mesterképzési hallgatói létszám 1.065 volt, ez a szám 2012-
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re a 3.593-ra változott. 2013-tól csökkenő tendencia indult el a mesterszakon résztvevők 

számában, a visszaesés 2015-ben állt meg, sőt árnyalatnyi, 0,3%-os növekedés volt 

tapasztható. 2016-ban sajnálatos módon 1,5%-os fogyatkozás következett be a mesterképzési 

szinten tanulók számában. 2017-ben újra növekedett a mesterképzéses hallgatók száma, 2%-

kal többen vettek részt mesterképzéseken. Az idei volt a negyedik év, amikor 3.000 fő körüli 

szinten maradt tartósan a mesterképzésekben tanulók létszáma. 

A 2015/2016-os tanévben 5 agrár és 1 műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szakon 

17 vállalati partnerrel együttműködve 30 hallgató, a 2016/2017-es tanévben 6 agrár és 3 

műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szakon 33 vállalati partner együttműködésével 

további 32 hallgató kezdte meg tanulmányait, a 2017/2018-as tanévben 7 alapképzési szakon 

és 2 mesterképzési szakon 50 vállalati partnernél összesen 91 hallgató folytatja tanulmányait 

duális képzési formában. 

8. Táblázat:  A duális képzésben részt vevő vállalatok és hallgatók számának 

alakulása  Me.: fő 

Kar  Szak 

Vállalati 

partnerek  

száma 

Elsőéves 

hallgatók 

 száma a 

2017/2018-es 

tanév 

szeptemberében 

Másodéves 

hallgatók  

száma a 

2017/2018-es 

tanév 

szeptemberében 

Harmadéves 

hallgatók 

 száma a 

2017/2018-es 

tanév 

szeptemberében 

GTK 

logisztikai menedzsment 

MSc / ellátásilánc-

menedzsment MSc 

9 7 0 0 

MÉK 

élelmiszermérnök BSc 5 1 2 4 

kertészmérnök BSc 2 0 1 0 

mezőgazdasági mérnök BSc 5 1 0 2 

növénytermesztő mérnök 

BSc 
1 0 0 2 

MK gépészmérnöki BSc 19 21 12 16 

TTK 

biomérnök MSc 1 1 0 0 

vegyészmérnök BSc 2 2 1 0 

villamosmérnök BSc 6 9 9 0 

Összesen 50 42 25 24 

Hallgatók száma összesen 91 

 

Intézményünk hat osztatlan szakon folytat képzést: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, 

jogász, tanári, agrármérnöki. Ebben a képzési formában részt vevő hallgatók létszáma első 

ízben 2013-ban emelkedett 5.000 fő fölé, mivel ebben az évben indítottuk el az osztatlan 

tanárképzést. 2014-re 1,6%-kal, 2015-re 2,8%-kal, 2016-ra 3,3%-kal, 2017-re 3,6 %-kal nőtt 

a létszám, jelenleg meghaladja az 5.500 főt. Az osztatlan tanári szakok létszámgyarapodása a 

céltudatosabb beiskolázási eredménynek köszönhető. 

2013. szeptembertől indultak a felsőoktatási szakképzések, amely képzési forma a kezdeti 

időszakban még nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az addigi szakképzési összlétszám 

13%-ot csökkent. 2014-ben megfordult az eddigi tendencia, 33%-kal nőtt meg a felsőoktatási 

szakképzésben tanulók száma a sikeres felvételi eljárásnak köszönhetően, amely során 41%-

kal többen nyertek felvételt erre a képzési formára. 2015-ben a 37,4%-os növekedéssel több 

mint 1.000-en tanultak ebben a képzési formában. 2016-ban lelassult a növekedés, 15%-kal 
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emelkedett a felsőoktatási szakképzésen résztvevők száma. 2017-ben megfordult a tendencia, 

3,8%-kal csökkent a felsőoktatási szakképzési létszám.  

2006-tól fokozatosan mérséklődött a szakirányú továbbképzésekben részt vevő hallgatók 

száma, majd 2011-től ismét nagyobb érdeklődés mutatkozott a képzések iránt. 2013-ban az 

előző évinél 7%-kal többen vettek részt szakirányú továbbképzéseken, 2014-ben a növekedés 

1,5%-ra mérséklődött. 2015-ben a hallgatói létszámban nagyarányú, 10,9%-os csökkenés 

mutatkozott, 2016-ban további 13,2%-kal, 2017-ben 6,6%-kal mérséklődött a hallgatói 

létszám. A regisztrált új továbbképzéseket, amelyek száma már 197, a gazdasági nehézségek 

hatására nem sikerült a kívánt mértékben elindítani, 2017-ben 37 működő továbbképzésről 

számolhattunk be. 

A következő táblázat hallgatók tagozatonkénti és a finanszírozási formák közötti megoszlását 

tartalmazza. 

9. Táblázat:  A Debreceni Egyetem hallgatóinak létszámadatai finanszírozási formák szerint 

(PhD képzés nélkül)  Me.: fő 

 
 

A munkarend szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható az összlétszámhoz viszonyított 

tagozati arány stabilitása. A nappali tagozat létszámaránya 2015-ben 75,1%, 2016-ban ehhez 

hasonlóan 74,6%, a levelező és távoktatási tagozat együttesen 2015-ben 24,9%, 2016-ban 

25,4% az előző évhez hasonlóan. Esti tagozatos képzést 2013-óta nem szerveztünk. 2017-ben 

a munkarendek közötti arányban mérsékelt eltolódás tapasztalható a nappali tagozat irányába, 

amelyen a hallgatók 79,3%-a folytatott tanulmányokat, a levelező tagozaton a 20,7%-a. 

2012-től az új belépő hallgatók állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges 

formában tanulhattak, az addigi állami támogatott és költségtérítéses finanszírozási formák 

helyett. Összevetve a 2016. októberi és a 2017. októberi adatokat, megállapítható, hogy a 

„finanszírozott” hallgatók és a „fizetős” hallgatók aránya változatlan, az állami támogatott, 

ösztöndíjas hallgatók az összlétszám 60%-át, a költségtérítéses, önköltséges hallgatók a 40%-

át teszik ki. 2017-ben állami részösztöndíjas képzés nappali tagozaton már nem volt, továbbá 

levelező tagozaton 1 fő tanult ebben a finanszírozási formában. A visszaesés oka, hogy a 2013. 

évi felvételi eljárásban az állami részösztöndíjas kategória megszűnt.  

A doktoranduszok összlétszámának csökkenő tendenciája megállt, a tavalyi 2,8%-os 

visszaesés után 2,3%-os növekedés következett be. 
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10. Táblázat:  Doktoranduszok létszáma (a két félév átlagolva) Me: fő 

Finanszírozási 

forma 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Államilag 

támogatott 
440 384 252 118 23 5 0,5 

Állami 

ösztöndíjas 
  81 241 388 476 487 482 

Költségtérítéses  443 379 234 92 21 13 4,5 

Önköltséges   63 190 288 331 323 359 

Összesen 883 907 917 886 851 827 846 

 

A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése 

Intézményünkben a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet által meghatározott keretek között 

folyik a hallgatói juttatások kezelése. A Hallgatói Önkormányzat rendelkezik a jogszabályok 

által előírt jogosultságokkal a hallgatói juttatások kezelése terén. A jogszabályok és 

intézményi szabályzatok alapján adható ösztöndíjak hallgatók részére történő kiutalása az 

egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a központi szolgáltató egységként 

működő Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja hatáskörébe tartozik. 

Az intézményi hallgatói térítési és juttatási szabályzat egyetemi szinten egységes elvek 

alapján határozza meg az egyes ösztöndíjak és juttatások felosztását és felhasználását. A 

tanulmányi ösztöndíjak odaítélése során csak az egymással ténylegesen összehasonlítható 

teljesítményű (pl. azonos szakra és azonos évfolyamra járó) hallgatókat sorolják egy 

kategóriába, az elért tanulmányi eredmények alapján rangsorolják, és ez alapján 

ösztöndíjsávokba sorolják őket. Az egyes sávokban egy hallgatóra jutó ösztöndíjösszegek 

egyetemi szinten kerülnek megállapításra. 

A szociális ösztöndíjjal kapcsolatban megállapítható, hogy az arra jogosult hallgatók egyre 

nagyobb része tartozik valamely, a rendelet szerint kiemelt kategóriába, különösen a 

nagycsaládosok közé. Intézményünkben a nemzeti felsőoktatási törvény módosításait, 

valamint a hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló említett kormányrendelet módosításait 

követően a jogszabályváltozások a vonatkozó egyetemi szabályzatban is átvezetésre kerültek. 

Egyéb ösztöndíjak (Bursa, miniszteri ösztöndíjak) 

A Bursa ösztöndíj intézményi része jogcímen 1.000-5.000 Ft/fő/hó, a Bursa ösztöndíj 

önkormányzati része jogcímen 1.000-15.000 Ft/fő/hó került folyósításra. A támogatottak 

létszáma a 2016/2017-es tanév második félévében 3.064 fő, a 2017/2018-as tanév első 

félévében 2.755 fő volt, amely 158 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A két félév közti 

különbséget a júniusban oklevelet szerzett hallgatók jelentik. A 2017-es évben 2016-hoz 

képest 5,4 százalékkal csökkent a Bursa ösztöndíjban részesülők száma, a csökkenés kissé 

alacsonyabb mértékű, mint a megelőző évben. 

Miniszteri ösztöndíjban – a részképzésben részt vevőkkel együtt – a 2017. tavaszi félévben 

96, az őszi félévben 92 külföldi, illetve határon túli magyar hallgató részesült a 

kormányrendelet által meghatározott összegben. 
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Kollégiumi támogatás 

A kollégiumokban a Debreceni Egyetem számára rendelkezésre álló hallgatói férőhelyek 

száma 2017. tavaszi félévében 4.857, őszi félévében 4.988, amely az előző év azonos 

időszakában használt férőhelyszámokhoz képest bizonyos növekedést mutat. A különbség oka 

részint abban keresendő, hogy a tavaszi félévre számos férőhelyet lemondanak az őszi 

félévben még kollégista hallgatók, oklevélszerzés, a tanulmányok megszakítása vagy a képzés 

székhelyétől távolabbi szakmai gyakorlat miatt. Nagyobb részt pedig abban, hogy a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem (illetve jogelődje) a Kossuth Lajos III. Kollégium 

alapítása óta fennálló háromoldalú megállapodás értelmében elhelyezhette hallgatóit az 

említett kollégiumban, de a 2017/2018. tanévtől – várhatóan hosszabb időtávban – ezzel a 

lehetőséggel nem kíván élni, mivel a 2017 nyarára felújított saját kezelésű kollégiumaiban ki 

tudja elégíteni hallgatói kollégiumi igényeit. A 2017 tavaszi félévben még 132 hallgatót 

helyezett el a fenti egységünkben, az őszi félévtől valamennyi férőhelyet a Debreceni Egyetem 

saját hallgatóival tölti fel. 

Hallgatóink a saját vagyonkezelésben lévő kollégiumokon túl – megállapodások alapján – két 

egységben kapnak elhelyezést. Az ELTE Márton Áron Szakkollégium nyújt szállást és 

képzést a debreceni felsőoktatási intézmények úgynevezett miniszteri ösztöndíjas, azon 

határon túli magyar hallgatóinak, akik nem az Európai Unió valamely tagállamából érkeztek. 

A 2017. évben itt a tavaszi félévben a Debreceni Egyetem 105, az őszi félévben 100 hallgatója 

kapott kollégiumi ellátást. A nyíregyházi székhelyű képzések, mindenekelőtt az Egészségügyi 

Kar hallgatói számára áll rendelkezésre egy megállapodás alapján a Szent Atanáz 

Görögkatolikus Hittudományi Főiskola által üzemeltetett Szent Zsófia Kollégium. Ebben a 

kollégiumban 2017 tavaszán 11, őszén 15 (köztük 8 ún. keresztény ösztöndíjas külföldi) 

hallgatónk nyert elhelyezést. A kollégiumokban számos helyet biztosítunk a nemzetközi 

szerződéses kötelezettség alapján és ösztöndíjjal (pl. Erasmus, MÖB ösztöndíjas hallgatók, 

ISEP) intézményünkben tanuló külföldi hallgatók részére (a 2017 tavaszi félévben 258, az 

őszi félévben 419 fő). A kollégiumban lakó külföldiek számát a korábbi évekhez képest 

jelentősen megemelték a Stipendium Hungaricum Program keretében egyetemünkön 

tanulmányokat folytató hallgatók. 

A 2014-es szervezeti átalakulással párhuzamosan vezettük be, elsőként a 2014/2015-ös 

tanévre meghirdetett kollégiumi felvételi eljárásban alkalmaztuk azt a szabályt, hogy az 

egyetem minden, jogszabály alapján megállapított kollégiumi jogosultsággal rendelkező 

hallgatója bármely kollégiumba kérheti felvételét. A 2017/2018. tanévi kollégiumi felvételi 

eljárás tapasztalatai azt mutatják, hogy a hallgatók egyre inkább élnek ezzel a lehetőséggel, a 

jelentkezések kampuszokhoz kötöttsége oldódott, bár ésszerű időgazdálkodási okokból a 

hallgatók jellemzően a képzéseikhez közelebbi kollégiumokba jelentkeznek. 

A kollégiumba jelentkező hallgatók felvételi aránya 2017-ben 95,37 %-os volt. A legnagyobb 

túljelentkezés a Kossuth Lajos Kollégiumokban és a Campus Hotelben volt megfigyelhető. 

Az egyetemre frissen felvételt nyert elsőéves hallgatók számára a vonatkozó szabályzatban 

foglaltak szerint átlagosan a hallgatói férőhelyek 25 %-át különítettük el a kollégiumi felvételi 

eljárás során. 
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11. Táblázat:  Összesített kollégiumi felvételi adatok 2017. Me: fő 

Kar 

Kollégiumi 

felvételi 

kérelmek 

száma 

Alapeljárásban 

felvéve 

Jogorvoslati 

kérelmek 

száma 

Jogorvoslat-

tal felvéve 

Összes 

felvett 

hallgató 

Felvételi 

arány a 

kérelmezők 

%-ában 

ÁJK 128 90  36  22  112  87,50% 

ÁOK 535 446  87 63  509  95,14% 

BTK 659 561 115 61 622 94,39% 

EK 211 207 2 2 209 99,05% 

FOK 97 82 16 14 96  98,97% 

GTK 388 329 50 35  364  93,81% 

GYFK 197 186  10 10 196  99,49% 

GYTK 105 93  9 8 101  96,19% 

IK 422 342  65 53  395 93,60% 

MÉK 360 313 38 33 346 96,11% 

MK 379  331 43 37 368 97,10% 

NK 201 165 31 28  193 96,02% 

TTK 700 560 130 108  668 95,43% 

ZK 88 77 14 7 84 95,45% 

Összesen 4 470  3 782 646 481  4 263 95,37% 

Megjegyzések: 

1. A felvételi arány az összes felvett hallgató és a kollégiumi felvételi kérelmek számának arányát mutatja. 
2. A kari kimutatásban egy hallgató csak egyszer szerepel, így lehetővé válik a jelentkezők és a felvett hallgatók 

tényleges arányának kimutatása. 
3. A felvételi eljárást követően a tanév során a kollégiumokban folyamatos ki- és beköltözések zajlanak, ezért a 

felvett létszám kari összetétele nem azonos a hivatalos EMMI statisztikával, amely a március 15-i, illetve október 

15-i állapotot tükrözi. 
 

Az egyes kollégiumok üzemeltetési módja eltérő. A PPP-s Kossuth Lajos Kollégiumokban 

(1.255 férőhely), a Markusovszky Lajos II. Kollégiumban (319 fő), valamint a Campus 

Hotelben (922 fő) az üzemeltetést – beleértve annak minden munkafolyamatát (takarítás, 

karbantartás, recepciós szolgálat, mosatás stb.) – az épületeket felújító, illetve a Campus Hotel 

esetében azt felépítő HUNÉP Univerzál 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 portaszolgálatot jelenleg 

is saját dolgozókkal látjuk el. 

A hallgatók intézményválasztását befolyásolja a kollégiumi elhelyezési lehetőség és a 

kollégiumok színvonala, amelyben a Debreceni Egyetem országosan is kiemelkedő 

mutatókkal rendelkezik. 

Szociális viszonyok 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján a hallgatói juttatások rendszere 2007-ben 

alapvető átalakuláson esett át. A Debreceni Egyetemen a 2007/2008-as tanévtől kezdve 

összevonásra került a hallgatói normatíva szociális támogatásra jutó kerete, a hallgatóknak 

kifizethető pénzbeli lakhatási támogatás, illetve a hallgatóknak kifizethető tankönyv- és 

jegyzettámogatás kerete, amely keretekből egy közös szociális ösztöndíjkeret került 

létrehozásra. 

A szociális ösztöndíjak odaítélésének rendszerét a Szenátus által 2007-ben elfogadott 

egyetemi hallgatói térítési és juttatási szabályzat egyetemi központi hatáskörbe vonta. A már 
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tizenegy éve működő rendszer alapján a kollégiumi felvételről és a szociális ösztöndíjakról az 

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) határoz. Ezáltal biztosítható 

lett a rászorultság elvének maradéktalan érvényesülése, vagyis az, hogy egy hallgató azonos 

pontszámra azonos összegű szociális ösztöndíjat kap, függetlenül attól, melyik karra jár. 

Az új rendszer működésének tizedik teljes költségvetési éve volt a 2017-es év. Az Egyetemen 

mind a 2016/2017-es tanév második, mind a 2017/2018-as tanév első félévében a szociális 

ösztöndíjban részesült hallgatók túlnyomó többsége beletartozott a rendelet által kiemelt 

valamely kategóriába. A rendszeres szociális ösztöndíjban, illetve az elsőévesek esetében 

egyszeri alaptámogatásban részesült hallgatók számát kategóriánként az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

12. Táblázat:  Rendszeres szociális ösztöndíjban, illetve az elsőévesek esetében egyszeri 

alaptámogatásban részesült hallgatók száma Me: fő 

Megnevezés 2016/2017. 2. félév 2017/2018. 1. félév 

20 %-os kategória 1 124 973 

10 %-os kategória 743 671 

Más összegű támogatás 

(7.000 – 11.000 Ft/fő/hó) 
1 055 998 

Összesen 2 922 2 642 

Elsőévesek alaptámogatása 29 323 

 

Lakhatási támogatás 

A lakhatási támogatás 30 %-a hallgatói támogatásra (a szociális ösztöndíjkeret részeként), 70 

%-a kollégiumi férőhelyek bérlésére, illetve kollégiumi fejlesztésre használható fel. A 

lakhatási támogatás normatívájára a 2017. tavaszi félévben 5.637 fő, az őszi félévben 6.148 

fő volt jogosult. 

A lakhatási támogatás férőhelybérlésre és fejlesztésre fordítható részéből egyetemi központi 

hatáskörben kerül finanszírozásra a Campus Hotel, illetve a PPP konstrukcióban felújított 

kollégiumok (Kossuth Lajos Kollégiumok, Markusovszky Lajos II. Kollégium) férőhelyeinek 

bérleti díjából a kollégiumi támogatás és a hallgatói befizetések levonása után maradó 

különbözet. Az ezen költségeken felül megmaradt összeg kollégiumi fejlesztésekre kerül 

felhasználásra. 

Jegyzettámogatás 

A jegyzettámogatás hallgatói támogatásra szolgáló részét a korábbi rendszer szerint a 

hallgatók az egyetemi jegyzetboltokban, illetve a karok jegyzetforgalmazóinál költhették el. 

A támogatást általában egyetemi kártya, könyvutalvány, valamint készpénz formájában 

kapták meg. Mivel 2007. szeptembertől a jegyzettámogatási keret (a tankönyv-, jegyzet-, 

sport-, kulturális támogatási normatíva 56 %-a) szintén beolvadt a szociális ösztöndíjak 

keretébe, a levásárolható könyvutalványok rendszere megszűnt. 

A jegyzettámogatási normatíva jegyzet-előállításra fordítható része 2017-ben központi 

hatáskörben került felhasználásra a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
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Sport- és művészeti ösztöndíj 

A Debreceni Egyetem intézményi döntés alapján kiemelten támogatja a magas szintű sport- 

és művészeti tevékenységet végző hallgatókat. Sportösztöndíjra azok a hallgatók 

pályázhatnak, akik rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen város 

sportéletében, illetve sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek 

részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken. Az ösztöndíjat a 2016/2017-es tanév második 

félévében 161 fő, a 2017/2018-as tanév első félévében 179 fő nyerte el, összege 3.000-28.000 

Ft/fő/hó. 

Művészeti ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányi követelmények 

teljesítésén túlmenően rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen 

város kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (irodalom, zene, képzőművészet, 

tánc stb.) nyújtott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, 

eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken. Az 

ösztöndíjat a 2016/2017-es tanév második félévében 40 fő, a 2017/2018-as tanév első 

félévében 33 fő nyerte el, összege 5.000-25.000 Ft/fő/hó. 

2.1.3. Hallgatói mobilitás 

A külföldi hallgatók karonkénti és tagozatonkénti létszámait az alábbi táblázat mutatja be. 

13. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2017. október 15-i létszámadatai 

karonként  Me.: fő 

Kar Nappali tagozat 
Levelező, távoktatási 

tagozat 
Összesen 

ÁJK 35 19 54 

ÁOK 2 016 7 2 023 

BTK 165 6 171 

EK 46 10 56 

FOK 378   378 

GTK 375 11 386 

GYFK 7 17 24 

GYTK 183   183 

IK 344 17 361 

MÉK 149 107 256 

MK 483 6 489 

NK 219 4 223 

TTK 442 4 446 

ZK 26 1 27 

Összesen 4 868 209 5 077 

 

A különböző képzésekre érkező külföldi hallgatók száma 2005-óta növekvő tendenciát mutat. 

Angol és magyar nyelvű képzésekre együttesen 3.336 külföldi hallgató érkezett 2011-ben 74 

országból. A jelentős és folyamatos emelkedésnek köszönhetően 2016-ban mind a hallgatók 

számának növekedése, mind az országok körének bővülése megmutatkozott, hiszen 2017-ben 

már 5.077 külföldi állampolgárságú hallgató folytatott tanulmányokat intézményünkben, akik 

109 országból érkeztek hozzánk. 
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14. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2016. október 15-i létszámadatai 

országonként  Me.: fő 

Ssz. Állampolgárság országa  
Hallgatók 

száma 
Ssz. Állampolgárság országa  

Hallgatók 

száma 

1. Afganisztán 1 48. Jemen 19 

2. Albánia 6 49. Jordánia 171 

3. Algéria 18 50. Kambodzsa 3 

4. Amerikai Egyesült Államok 36 51. Kamerun 11 

5. Angola 5 52. Kanada 49 

6. Ausztrália 2 53. Katar 1 

7. Ausztria 2 54. Kazahsztán 37 

8. Azerbajdzsán 78 55. Kenya 34 

9. Bahrein 2 56. Kína 268 

10. Banglades 24 57. Kirgizisztán 1 

11. Belarusz 3 58. Kolumbia 3 

12. Belgium 5 59. Koszovó 16 

13. Bhután 1 60. Laosz 2 

14. Bosznia-Hercegovina 3 61. Lengyelország 6 

15. Brazília 24 62. Lettország 2 

16. Bulgária 1 63. Libanon 28 

17. Burundi 1 64. Libéria 1 

18. Ciprus 21 65. Líbia 2 

19. Csehország 1 66. Macedónia 3 

20. Dánia 1 67. Malajzia 2 

21. Dél-afrikai Unió 24 68. Marokkó 14 

22. Dél-Korea 119 69. Mauritánia 1 

23. Ecuador 7 70. Mauritius 5 

24. Egyenlítői-Guinea 1 71. Mexikó 6 

25. Egyesült Arab Emirátusok 2 72. Moldova 2 

26. Egyesült Királyság 142 73. Mongólia 44 

27. Egyiptom 121 74. Namíbia 20 

28. Eritrea 1 75. Németország 30 

29. Észtország 1 76. Nepál 1 

30. Etiópia 7 77. Nigéria 643 

31. Finnország 2 78. Norvégia 31 

32. Franciaország 9 79. Olaszország 25 

33. Fülöp-szigetek 3 80. Oroszország 33 

34. Ghána 43 81. Pakisztán 181 

35. Görögország 5 82. Palesztina (1988 után) 26 

36. Grúzia 11 83. Portugália 11 

37. Guyana 1 84. Románia 457 

38. Hollandia 5 85. Sierra Leone 1 

39. Horvátország 1 86. Spanyolország 23 

40. India 145 87. Srí Lanka 5 

41. Indonézia 10 88. Svájc 2 

42. Irak 47 89. Svédország 35 

43. Irán 421 90. Szaúd-Arábia 61 

44. Írország 14 91. Szerbia 11 

45. Izland 81 92. Szíria 102 

46. Izrael 203 93. Szlovákia 73 

47. Japán 105 94. Szlovénia 1 
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Ssz. Állampolgárság országa  
Hallgatók 

száma 
Ssz. Állampolgárság országa  

Hallgatók 

száma 

95. Szudán 18 103. Ukrajna 305 

96. Tajvan 73 104. Uruguay 1 

97. Tanzánia 1 105. USA külső kis szigetei 3 

98. Thaiföld 3 106. Üzbegisztán 6 

99. Törökország 138 107. Vietnam 169 

100. Tunézia 39 108. Zambia 3 

101. Türkmenisztán 2 109. Zimbabwe 14 

102. Uganda 33 Összesen 5 077 

Az adatszolgáltatás a külföldi hallgatók állampolgársága alapján készült. 
 

2011-ben 2.117 hallgató vett részt angol nyelvű teljes idejű képzéseken, 2013-ban 2.489 

külföldi tanult 22 különböző teljes idejű angol nyelvű szakon. 2015-ben az angol nyelvű teljes 

idejű képzéseken tovább folytatódott a korábban is tapasztalt növekedés: 2.809 fő tanult 29 

különböző szakunkon. Angol nyelvű előkészítő képzésben 288-n vettek részt. Magyar nyelvű 

képzéseken 758 fő külföldi állampolgár folytatott tanulmányokat. 2016-ban 3.083 fő 31 teljes 

idejű angol nyelvű szakon, 284-en előkészítő képzésen vettek részt, a magyar képzéseken 787 

külföldi állampolgár tanult. 2017-ben 3.674 fő tanult 39 teljes idejű angol nyelvű képzésben, 

373-an előkészítő képzésben. A magyar nyelvű szakjainkon 846 külföldi állampolgár 

folytatott tanulmányokat. 

ERASMUS+ program 

A 2014 óta futó Erasmus+ program évről évre növekvő forrásokat biztosít a Debreceni 

Egyetem hallgatóinak, oktatóinak és munkatársainak EU-s és társult programországokba 

irányuló mobilitások megvalósítására. A hallgatók esetében a részképzésre és szakmai 

gyakorlatra tudnak a hallgatók kiutazni. 

15. Táblázat:  ERASMUS+ projektek költségvetései és mobilitási létszáma 

Projekt Időtartam 
Részképzés 

SMS (fő) 

Szakmai 

gyakorlat 

SMP (fő) 

Oktatás 

STA (fő) 

Képzés STT 

(fő) 

Támogatás 

(EUR) 

2014-1-HU01-

KA103-

002148 

2014-2016 155 120 90 23 735.340 

2015-1-HU01-

KA103-

013252 

2015-2017 115 71 83 64 589.973 

2016-1-HU01-

KA103-

022717 

2016-2018 135 137 86 43 727.491 

2017-1-HU01-

KA103-

035665* 

2017-2018 135 110 80 70 790.790 

*Tervezett létszámok 

 

2017-ben (a legutóbbi két projekt keretében) a részképzésre kiutazó hallgatók száma 152 fő, 

szakmai gyakorlatra az Erasmus+ program keretében kiutazók száma 150 fő. 

Erasmus partneregyetemekről beutazó hallgatók száma 2017-ben: 289 fő. 

2017-ben 81 oktató utazott ki mobilitás keretében és 77 oktatót fogadtunk oktatási mobilitás 

céljából. 
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Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás 

2015-től kapcsolódott be a Debreceni Egyetem az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási 

programba, amelynek révén hallgatói, oktatói és képzési célú személyzeti mobilitásokat 

tudunk finanszírozni európai, Európán kívüli és tengerentúli partnerországokba. A 

projektekben elnyert támogatással mind a kiutazó, mind a beutazó mobilitások finanszírozását 

a DE végzi. 

Mivel 2016-tól elindult a Campus Mundi program, amely kedvező ösztöndíjat biztosít a 

kiutazó hallgatóknak, a Nemzetközi kreditmobilitás program elsősorban beutazó hallgatói-, 

illetve ki- és beutazó oktatói és munkatársi mobilitások finanszírozására szolgál. 

2017-ben kiutazó hallgatói mobilitás ebben a programban nem volt, viszont 8 hallgatót 

fogadtunk. 

Ebben az időszakban 11 kiutazó oktatói mobilitás és 13 beutazó oktatói mobilitás valósult 

meg a programban. 

16. Táblázat:  ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitási projektek költségvetései és 

mobilitási létszáma 

Projekt Időtartam 

Partner 

országok 

száma 

Részképzés 

SMS (ki-be) 

(fő) 

Oktatás 

(ki-be) 

STA (fő) 

Képzés STT 

(ki-be) (fő) 

Támogatás 

(EUR) 

2015-1-HU01-

KA107-013484 
2015-2017 2 9 9 0 65.565 

2015-2-HU01-

KA107-022438 
2015-2017 1 4 4 0 27.000 

2016-1-HU01-

KA107-022791 
2016-2018 7 15 30 6 143.945 

2017-1-HU01-

KA107-035677 
2017-2019 12 19 35 10 177.570 

 

Partnerországok projektenként: 

 Ukrajna, Szerbia 

 Moldova 

 Albánia, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Oroszország, Ukrajna, USA 

 Bosznia, Kína, Egyiptom, Grúzia, Izrael, India, Irán, Japán, Mongólia, Mexikó, 

Szerbia, USA 
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A CEEPUS program 

A CEEPUS program keretében a Debreceni Egyetemen a 2016/2017-es és a 2017/2018-as 

tanévben az alábbi 11 hálózat működött: 

 CIII-HU-0803-04-1617 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-1018-02-1617 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 - @groen; 

 CIII-HU-0028-10-1617 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and 

InformaticsIII-RO-0010-10-1516 Teaching and Learning Bioanalysis; 

 CIII-SK-0030-12-1617 FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT, 

IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAM SIN STUDY 

AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – Contribution to higher flexibility, 

ability and mobility of students in the Central and Ease European Region. 

 

2017-ben a Debreceni Egyetemen működő hálózatok keretében összesen 21 bejövő oktató és 

15 bejövő hallgató részére fizettünk ki 4.125.000 Ft ösztöndíjat. 

A CIII-HU-0803-04-1617 SOWOSEC-Social Work and Social Economy hálózat 2017. május 

18–19. között koordinátori találkozót szervezett a hálózatban részt vevő intézmények 

koordinátorai részére. A találkozó 5 partnerintézményből 10 fő részvételével valósult meg. A 

program megvalósításának szervezési költsége 250.000 Ft volt, amihez a CEEPUS Nemzeti 

Iroda 2.500.000 Ft támogatást nyújtott. 

A hálózatokat a hálózatban részt vevő tanszéki hálózati koordinátorok menedzselik a 

hálózatban részt vevő külföldi partneregyetemek hálózati koordinátoraival együttműködésben 

az egyetemi CEEPUS koordinátor felügyeletével és irányításával. 

Kétoldalú cserekapcsolatok, Campus Mundi, Makovecz program, ISEP, Fulbright 

A Debreceni Egyetem (akkori KLTE) 1994 óta tagja az amerikai központú International 

Student Exchange Programnak (ISEP), mely a szervezetbe belépő 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 programokban. Sokan érdeklődnek az Egyesült Államok iránt, de tanult 

már hallgatónk Japánban, Mexikóban és Svájcban is a programmal. 

A több mint 60 éves múltra visszatekintő Fulbright program második diplomájukat vagy 

tudományos fokozatukat megszerezni kívánó hallgatóknak, kutatóknak ad lehetőséget arra, 

hogy az Egyesült Államokban töltsenek 3–9 hónapot. 
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A Debreceni Egyetem kétoldalú kapcsolat keretében hallgatói cserét bonyolít 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 Technological University, hogy csak a legfontosabb 

egyetemeket említsük. Legújabb partnereink a térségben a Tokyo International University 

Japánban és a Chung-Ang University Szöulban. Több hallgatónk vett részt részképzésen a 

japán Josai University-n a Mizuta- ösztöndíjprogramnak köszönhetően. Mexikóban az 

Universidad de Monterrey intézménnyel állunk kapcsolatban, és folyamatban van szerződés 

aláírása az Universidad Nacional Autonóma de México intézménnyel. Kétoldalú mobilitás 

esetén a bejövő hallgató ösztöndíját az a szervezeti egység (kar, ritkábban doktori iskola, 

intézet) fedezi, amelyről az adott ciklusban hallgató utazott külföldre, de a Campus Mundi 

program indulása óta remek lehetőséget biztosít hallgatónknak a külföldi tanulmányok anyagi 

fedezetének előteremtéséhez. Az ISEP keretében érkező hallgatók havi 40.000 Ft ösztöndíj-

kiegészítésben részesülnek a Hallgatói Önkormányzattól. 

A 2016-ban indult Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, különös 

tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények 

nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói 

mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó 

képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálja. 

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és 

nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország Kormányának 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Milliárd Ft EFOP és 2,3 

Milliárd Ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus Közalapítvány kezelésében. 

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. Az ösztöndíjprogram országos 

szinten mintegy 9.000 hazai diáknak nyújt lehetőséget arra, hogy külföldi résztanulmányokat 

folytasson, illetve külföldi szakmai gyakorlaton vagy rövid tanulmányúton vegyen részt 

európai és Európán túli országokban a 2016-tól 2021-ig tartó időszakban. A Debreceni 

Egyetem hallgatói részéről (az országos tendenciának megfelelően) elsősorban 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-medencei Felsőoktatási 

Együttműködési Keretprogramot. A Makovecz Keretprogram magyarországi és határon túli 

magyar felsőoktatási intézmények között tesz lehetővé hallgatói és oktatói cserét. A 2016-17-

es tanévben az együttműködő intézmények kiválasztott, nappali tagozatos alap-, osztatlan, 

mester- és doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatói féléves (5 hónap időtartamú) 

részképzésekben vagy ennél rövidebb részképzéses tanulmányúton vehetnek részt a 

partnerintézmény nappali munkarendű képzésein. A részképzésben a hallgató a másik 

intézménynél vendéghallgatói jogviszony keretében folytatja tanulmányait. 

A Debreceni Egyetem hagyományosan jó kapcsolatot ápol a határon túli magyar felsőoktatási 

intézményekkel, ezért nagyon sok határon túli hallgató tudott profitálni az ösztöndíj-

lehetőségből. 
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17. Táblázat:  Kétoldalú programok, valamint ISEP, Fulbright, Campus Mundi programok 

keretében részképzésre kiutazó és beutazó hallgatók 2017-ben Me: fő 

Partneregyetem/szervezet 
Kiutazó 

hallgatók  

Beutazó 

hallgatók  

Josai University (Japán) 3 0 

Hirosaki Egyetem (Japán) 2 2 

Chiba Egyetem (Japán) 0 1 

AlmatyTechnological University (Kazahsztán) 0 3 

Nanjing University of Information Science and Technology 5 2 

Chung-Ang University (Koreai Köztársaság) 1 2 

Inha Egyetem (Koreai Köztársaság) 0 5 

Hankuk University of ForeignStudies (Koreai Köztársaság) 0 2 

Universidad de Monterrey (Mexikó) 0 2 

Fulbright 1 0 

ISEP 0 2 

Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat 61 0 

Makovecz program 8 39 

Összesen 81 60 

 

2.1.4. Oktatói létszám, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás 

A Debreceni Egyetem oktatói létszámának alakulását a 2. ábra szemlélteti. 

 

2. Ábra:  Oktatói, kutatói létszámok alakulása 2015-2017. 
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Az Egyetemen 2017-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 2015-2017 években 

fokozatot szerzettek száma 125 fő, a 2016-ban foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 

2014-2016. években fokozatot szerzettek száma 151 fő. A 2015-ben foglalkoztatott teljes 

munkaidős oktatók közül 2013-2015. években fokozatot szerzettek száma 142 fő. 

Az Egyetemen odaítélt fokozatok száma 2017. évben 168, 2016. évben 174, 2015. évben 168. 

2017. évben 16 fő egyetemi tanár, 2 fő főiskolai tanár és 1 fő tudományos tanácsadó 

kinevezése történt. 2016. évben 19 fő egyetemi tanári kinevezésére került sor. 2015. évben 1 

fő tudományos tanácsadói és 15 fő professzori kinevezés történt, melyből 10 fő egyetemi 

tanári, 5 fő főiskolai tanári kinevezés. 

Az Egyetem teljes munkaidőben 2017. évben 13 fő, 2016-ban 12 fő és 2015-ben 11 fő külföldi 

állampolgárságú oktatót alkalmazott. 

2017-ben az Erasmus+ program keretében 81 fő oktató utazott ki mobilitás keretében, 

Erasmus+ Nemzetközi Keretmobilitás program keretében 11 fő oktatói mobilitás valósult 

meg. Az Egyetemen működő CEEPUS hálózatok keretében 18 fő kiutazó oktató részesült 

ösztöndíjban. 

2.1.5. Gyakorló intézmények 

Gyakorló köznevelési intézmények 

A Debreceni Egyetem az alábbi három gyakorló köznevelési intézmény fenntartása útján a 

köznevelésben is részt vesz. 

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

 DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (4029 Debrecen, 

Csengő u. 4.) 

 DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma (4014 Debrecen, 

Mezőgazdász u. 1.) 

 

A gyakorló intézmények tevékenysége sokszínű, szerteágazó, sajátos, a köznevelési feladatok 

ellátása mellett, az óvodapedagógus, valamint a tanár szakos hallgatók gyakorlati képzésének 

pedagógiai gyakorlati műhelyeiként a felsőoktatás feladataiban is aktívan részt vesznek. Az 

intézmények az óvodai neveléstől egészen az érettségire való felkészülésig, különböző 

szakmák elsajátításáig a köznevelés alap és középfokú szintjét látják el. Mindhárom 

köznevelési intézményt Hajdú-Bihar megye igen népszerű intézményei között tartják számon. 

Az egyetem középiskolái sikeresen készítik fel diákjaikat a felsőfokú oktatásban történő 

továbbtanulásra. 

A gyakorló köznevelési intézményekben a vezetőpedagógusok megbízását a szenátus által 

2017. februárban elfogadott, a Debreceni Egyetem Vezetőpedagógusok Megbízásának 

Szabályzata – figyelembe véve az ide vonatkozó törvényeket és rendeleteket – szabályozza. 

A Szabályzat értelmében a vezetőpedagógusi megbízásokat a Debreceni Egyetem rektora 

adja. Ennek alapján 2017. július 1. napjától vezetőpedagógusi feladatok ellátására a három 

gyakorló köznevelési intézményben összesen 73 pedagógus kapott megbízást. 
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18. Táblázat:  A Debreceni Egyetem gyakorló köznevelési intézményeiben teljesített tanítási 

gyakorlatok a 2016/2017. tanévben, valamint a 2017/2018. tanévben Me.: fő 

Megnevezés 2016/2017. 2017/2018. Változás 
Változás 

(%) 

Gyakorlótanítás (nappali tagozat) 221 234 +13 +5,88% 

Gyakorlótanítás (levelező tagozat) 34 7 -27 -79,41% 

Gyakorlótanítás összesen 255 241 -14 -5,49% 

Angol 43 40 -3 -6,97% 

Biológia 13 19 +6 +46,15% 

Fizika 11 10 -1 -9,09% 

Földrajz 16 10 -6 -37,5% 

Francia 4 0 -4 -100,00% 

Hon- és népismeret 0 0 0 0% 

Informatika 8 4 -4 -50,00% 

Kémia 6 13 +7 +216,66% 

Könyvtárpedagógia/ könyvtárostanár 8 4 -4 -50,00% 

Latin 0 0 0 0% 

Magyar 47 39 -8 -17,02% 

Matematika 20 26 +6 +30,00% 

Német 21 16 -5 -23,80% 

Orosz 0 3 +3 +100,00% 

Pedagógia 1 3 +2 +300,00% 

Történelem 57 54 -3 -5,26% 

Gyakorlótanítás szakonként összesen 255 241 -14 -5,49% 
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19. Táblázat:  A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájában teljesített óvodai gyakorlatok a 

2016/2017. és a 2017/2018. nevelési évben Me.: fő 

Megnevezés 2016/2017. 2017/2018. Változás 
Változás 

(%) 

óvodai gyakorlat (nappali tagozat) 248 228 -20 -8,1% 

óvodai gyakorlat (levelező tagozat) 257 301 +44 +17,1% 

óvodai gyakorlat összesen 505 529 +24 +4,8% 

1. csoport N.:27; L.:27; Ö:54 N.:24; L.:31; Ö:55 +1 +1,9% 

2. csoport N.:27; L.:26; Ö:53 

 

N.:23; L.:30; Ö:53 

 
0 0% 

3. csoport N.:25; L.:26; Ö:51 N.:25; L.:29; Ö:54 +3 +5,9% 

4. csoport N.:23; L.:25; Ö:48 N.:23; L.:30; Ö:53 +5 +10,4% 

5. csoport N.:21; L.:25; Ö:46 N.:22; L.:29; Ö:51 +5 +10,9% 

6.  csoport N.:24; L.:24; Ö:48 N.:26; L.:31; Ö:57 +9 +18,8% 

7. csoport N.:25; L.:27; Ö:52 N.:22; L.:29; Ö:51 -1 -1,9% 

8. csoport N.: 25; L.:26; Ö:51 N.: 22; L.:27; Ö:49 -2 -3,9% 

9. csoport N.:25; L.:27; Ö:52 N.:23; L.:31; Ö:54 +2 +3,8% 

10. csoport N.:26; L.:24; Ö:50 N.:23; L.:29; Ö:52 +2 +4% 

Angol korai idegen nyelv N:30; L:21;Ö:51 N:15; L:2; Ö:17 -34 -66,7% 

Irodalom módszertan N:117 N:88 -29 -24,8% 

Testnevelés módszertan N:85 N:88 +3 +3,5% 

Ének módszertan N:85 N:68 -17 -20% 

Vizuális nevelés N:117 N:67 -50 42,7% 

Játék módszertan N:117 N:88 -29 -24,8% 

Külső világ tevékeny megismerése N:85 N:88 +3 +3,5% 

Gondozás II. (Gyermeki munka)  N:67 +67 +67% 

Óvodai gyakorlat csoportonként 

összesen 

N.:248; L.:257; 

Összesen:505 

N.:228; L.:301; 

Összesen:529 
+24 +4,8 

Az „N” a nappali tagozatos hallgatók, az „L” a levelező tagozatos a hallgatók létszámát jelölik. 

Az óvodában töltött óvodai gyakorlat óraszáma hallgatóként a következőképpen alakul: 

Nappali és levelező tagozat: 

Egyéni gyakorlat 

 1. évfolyam: 30 óra 

 2. évfolyam: 30 óra 

 3. évfolyam: 30 óra 

Csoportos gyakorlat 

 1. évfolyam: 45 óra 

 2. évfolyam: 45 óra 

 3. évfolyam: 45 óra 

Összesen 75 óra/hallgató/félév.  
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Pályázati tevékenységek a köznevelési intézményekben 

A gyakorló köznevelési intézmények működésüket pályázati források bevonásával próbálják 

erősíteni. Az alábbi táblázat a köznevelési intézmények 2017-ben végzett sikeres pályázatait 

mutatja be. 

20. Táblázat:  A gyakorló köznevelési intézmények sikeres pályázatai 2017-ben 

DE Gyakorló Óvodája 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert támogatás 

Matehetsz „Tehetségek Magyarországa” 200 000 

RaabeKlett Oktatási 

Tanácsadó és Kiadó Kft. 
HelpingHand 2 329 430 

DM „A Nap gyermekei” 
Napvédő eszközök, tárgyi 

eszközök 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

Pályázat kiírója Pályázat témája Elnyert támogatás 

EMMI 
Határtalanul –Természetjárás a legendás 

Erdélyben 
2 800 000  

EMET, NTP Modellalkotás a biológiában 1 100 000 

EMET, NTP Környezetünk védelme 1 932 000 

Tempus Közalapítvány Erasmus 6 133 828 

EMT, NTP Titkok kamrája – Feltárul a világ 1 966 170  

Magyarország Kormánya  
EFOP 3.2.5-17 Pályaorientáció (négy éves 

lefutású) 
49 621 438 

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert támogatás 

Emberi Erőforrás  

Támogatáskezelő 

Útravaló ösztöndíj program (ösztöndíj és 

mentorállási támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak) 

3 438 000  

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium  

Költségvetési szervek pályázatos 

épületenergetikai fejlesztései (Kollégium) 
125 157 320  

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények 

tanulást segítő tereinek infrastrukturális 

fejlesztése 

15 348 840  

Tempus Közalapítvány,  

Budapest 

Erasmus+ Iskolák Stratégiai Partnersége 

pályázat: „Blende-N-d Branding”(2015-2017) 

18 970 €  

(2017-ben: 1 447 246 Ft) 

Magyar  

Tehetségsegítő  

Szervezetek Szövetsége  

(MATEHETSZ) 

„Tutorált fiatalokat keresünk”EFOP-3.2.1-15-

2016-00001 

 

- 

Tempus Közalapítvány 

Erasmus+ Iskolák Stratégiai Partnersége  

pályázat: Prejudice Conscidence 

(2016-2018) 

19 350 € 

(2017-ben: 2 544 271 Ft) 

 

Gyermek, és tanulólétszám alakulása a köznevelési intézményekben 

A gyermek és tanulólétszám változását, a pedagóguslétszám alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza. 
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21. Táblázat:  Tanulók/óvodások létszámának alakulása 

Intézmény 

Óvodások

/ Tanulók 

száma 

Óvodások

/ Tanulók 

száma 

Évfolyamok 

száma, 

évfolyamonké

nt osztályok 

száma 

Évfolyamok 

száma, 

évfolyamonké

nt osztályok 

száma 

Pedagóguso

k száma 

Pedagóguso

k száma 

2016/2017

. tanév 

2017/2018

. tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

DE 

Gyakorló 

Óvodája 

194 205 
10 (óvodai 

csoport) 

10 (óvodai 

csoport) 
21 21 

DE Kossuth 

Lajos 

Gyakorló 

Gimnázium

a és 

Általános 

Iskolája 

Csengő 

utcai 

feladatellá-

tási hely 

855 870 

Évfolyamok 

száma: 6  

Osztályok 

száma: 25 

7. évf.:  2 

8. évf.:  2 

9. évf.:  6 

10. évf.: 5 

11. évf.: 5 

12. évf.: 5 

Évfolyamok 

száma: 6  

Osztályok 

száma: 25 

7. évf.:  2 

8. évf.:  2 

9. évf.:  6 

10. évf.: 5 

11. évf.: 5 

12. évf.: 5 

67 67 

DE Kossuth 

Lajos 

Gyakorló 

Gimnázium

a és 

Általános 

Iskolája 

Arany 

János téri 

feladatellá-

tási hely 

613 598 

Évfolyamok 

száma: 8 

 Osztályok 

száma: 25 

1. évf.  3 

2. évf.  3 

3. évf.  3 

4. évf.  3 

5. évf.  3 

6. évf.  3 

7. évf.  3 

8. évf.  4 

Évfolyamok 

száma: 8 

 Osztályok 

száma: 24 

1. évf.  3 

2. évf.  3 

3. évf.  3 

4. évf.  3 

5. évf.  3 

6. évf.  3 

7. évf.  3 

8. évf.  3 

54 52 

DE Kossuth 

Lajos 

Gyakorló 

Gimnázium

a és 

Általános 

Iskolája 

Kossuth 

utcai 

feladatellá-

tási hely 

728 701 

Évfolyamok 

száma: 8 

 Osztályok 

száma: 28 

1. évf.  3 

2. évf.  3 

3. évf.  3 

4. évf.  3 

5. évf.  4 

6. évf.  4 

7. évf.  4 

8. évf.  4 

Évfolyamok 

száma: 8 

 Osztályok 

száma: 27 

1. évf.  3 

2. évf.  3 

3. évf.  3 

4. évf.  3 

5. évf.  4 

6. évf.  4 

7. évf.  3 

8. évf.  4 

62 62 
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Intézmény 

Óvodáso

k/ 

Tanulók 

száma 

Óvodáso

k/ 

Tanulók 

száma 

Évfolyamok 

száma, 

évfolyamonké

nt osztályok 

száma 

Évfolyamok 

száma, 

évfolyamonként 

osztályok száma 

Pedagóguso

k száma 

Pedagóguso

k száma 

2016/201

7. tanév 

2017/201

8. tanév 

2016/2017. 

tanév 
2017/2018. tanév 

2016/2017. 

tanév 

2017/2018. 

tanév 

DE 

Balásházy 

János 

Gyakorló 

Középisko-

lája és 

Kollégiuma 

547 561 

Évfolyamok 

száma: 6 

Osztályok 

száma: 21 

 
Gimnázium: 

9.évf.   1 osztály 

10.évf.:  1 osztály 
11.évf.:  1 osztály 

12.évf.:  1 osztály 

 
Szakgimnázium: 

9.évf.:  3 osztály 

13.évf.:  2 osztály 
 

Szakközépiskola: 
10. évf.:  3 osztály 

11.évf.: 4 osztály 

12.évf.:  4 osztály 
 

Szakképzés 

14.évf.: 1 osztály 
 

Kollégium: 

5 csoport 

Évfolyamok 

száma: 6 

Osztályok száma: 

21 

 
Gimnázium: 

9.évf.   1 osztály   
10.évf.:  1 osztály 

11.évf.:  1 osztály 

12.évf.:  1 osztály 
 

Szakgimnázium: 

9.évf.:  3 osztály 
10. évf: 3 osztály 

 

Szakképzés 
13.évf.:  2 osztály 

14. évf: 2 osztály 

 
Szakközépiskola(kifut

ó): 

11.évf.: 3 osztály 
12.évf.:  4 osztály 

 

Kollégium: 
5 csoport 

 

59 (ebből 52 

fő iskola,  

7 fő 

kollégiumi 

nevelő) 

 

66 (ebből 59 

fő iskola, 7 

fő 

kollégiumi 

nevelő) 

ÖSSZESE

N 
2 937 2 935   263 268 

 

A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet oktatási (tangazdasági) tevékenysége 

Gyakorlati Oktatás 

A Debreceni Egyetem agrárképzésében a gyakorlati oktatás fő területe a Tangazdaság. Az 

agrár-felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvonalú Tangazdaság (beleértve 

az Agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési és 

kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes szakmai tudás megszerzése céljából. 

A különböző ágazati gyakorlati képzéseket a Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézetben 

(DTTI) integrált telepek látják el. 

A növénytermesztés gyakorlati képzés gerincét a Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep 

képezi. A telep egyrészt a Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Kar (MÉK) által végzett nappali képzés „hetesi” és nyári gyakorlatainak adott helyszínt, 

másrészt a növénytermesztéstan tárgy keretében biztosított feltételeket a szorgalmi 

időszakban gyakorlati órákhoz. A 2017. évben a telepen 376 fő Növénytermesztő mérnök, 

valamint Mezőgazdasági mérnök szakos hallgató teljesített gyakorlatot. 

A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep a 2017. évben is a gyakorlati képzés bázisát 

biztosította az állattenyésztési oktatás széles területén. Egyrészt helyszíne volt a hetesi 

gyakorlatoknak, másrészt a MÉK-hez tartozó állattenyésztéstan tárgy keretében biztosított 

feltételeket a gyakorlati órákhoz. A 2016/17-es tanévben 139 fő Állattenyésztő és 

Mezőgazdasági mérnök szakos hallgató teljesített állattenyésztés hetesi gyakorlatot, valamint 

66 fő Mezőgazdasági mérnök hallgató vett részt nyári gyakorlaton. Emellett a DE Balásházy 
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János Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiumából tanulmányi időszakban heti 2 osztály, 

nyári gyakorlaton pedig 7 csoport vett részt gyakorlati órákon. 

A Pallagi Kertészeti Kísérleti Telep gyümölcs ültetvényei kiváló lehetőséget biztosítottak a 

kertészeti gyakorlati képzéshez. Egyrészt a MÉK nappali képzés hetesi gyakorlatainak adott 

helyszínt, másrészt a kertészeti tárgy keretében biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz 

("Gyümölcstermesztés I., II., III., Szőlőtermesztés I., II., III., Gyümölcsfaiskola, Fitotechnikai 

műveletek a gyümölcs-, és szőlőtermesztésben, Művelési rendszerek és metszésmódok I., II. 

tantárgyak keretében).  Az év folyamán 59 fő kertészmérnök BSc szakos hallgató, 3 fő 

kertészmérnök MSc szakos hallgató és 15 fő mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgató vett 

részt gyakorlaton. Emellett kertészeti gyakorlati képző bázisát képezte a DE Balásházy János 

Szakközépiskolájának, ahonnan nagyszámú diákság vett részt gyakorlati órákon. 

Az integrált telepek mellett a Növénytermesztési Bemutatókert is a gyakorlati képzés bázisát 

szolgálta, 2017-ben gyakorlati képzésen vettek részt a Mezőgazdasági mérnök I-II-III. évf., 

Növénytermesztő mérnök I-II-III. évf., és az Agrármérnök I. évf. hallgatói. 

A Kertészeti Bemutatókert és Botanikuskertben óraközi gyakorlatok folytak 2017-ben a MÉK 

oktatásához megfelelő növényekkel, az oktatók előadásainak témáihoz igazodva. A fő feladat 

a Zöldségnövény és Dísznövény tantárgyakhoz kapcsolódó élő növény felismeréshez a 

növényállomány biztosítása és a felismerés lebonyolítása, valamint a hallgatók szakdolgozat 

és TDK- témáinak megfelelő növények termesztése, kísérletének beállítása, lebonyolítása 

volt. 2017-ben 59 fő Kertészmérnök BSc szakos hallgató teljesített gyakorlatot 

Zöldségtermesztés I, II és Dísznövénytermesztés I, II tárgyak keretein belül. 

A szervezeti egységként az AKIT-hoz tartozó, de a gyakorlatban a MÉK Növényvédelmi 

Intézet munkájához szervesen kapcsolódó egység a Növényvédelmi Bemutatókert az egyetem 

növényorvosi/növényvédelmi oktatásának gyakorlati helyszíne a „Növénykórtan”, 

Növényvédelmi állattan”, „Gyomirtás, gyomszabályozás”, „Integrált növényvédelem” és 

„Növényvédelmi előrejelzés” tárgyak keretében. A Növényorvos MSc szak és Növényvédő 

szakmérnöki felsőfokú szakirányú továbbképzési szak hallgatói számára gyakorlati oktatás 

keretein belül bemutatásra kerültek 2017-ben is a különböző kórokozók tünetei, kártevők 

károsításai, illetve a gyomnövények. 

A bemutatókert a „Növényvédelem” –tárgy gyakorlati oktatásának helyszíne Mezőgazdasági 

mérnök BSc, Kertészmérnök BSc szakok, valamint felsőfokú szakképzések (FSZ) számára is. 

A Bemutatókert az oktatási feladatok részét jelentő kórkép, kárkép, gyomnövény-

felismerések, kórkép, kárkép, herbáriumi anyagok begyűjtésének gyakorlati helyszíne. Ennek 

céljából a Bemutatókertben különböző szántóföldi és zöldségnövény kultúrák, illetve 

gyümölcs fajok termesztése és fenntartása történik. 
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PhD képzés 

A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet telepei a gyakorlati képzés mellett kutatási 

tevékenység helyszínéül is szolgálnak.  

A Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep a növénytermesztés területén biztosított 

kutatási bázist, illetve feltételrendszert a felsorolt PhD hallgatók esetében 2017. évben: 

 Tótin Ákos: Integrált vetéstechnológiai kísérletek eltérő genotípusú kukorica 

hibridekkel. Témavezető: Dr. Pepó Péter; 

 Vincze Éva: Vetéstechnológiai modellek vizsgálata fajta és hibrid repce 

genotípusoknál. Témavezető: Dr. Pepó Péter; 

 Fekete Ágnes: Szervesanyag visszapótlás jelentősége bikultúrás vetésváltási 

rendszerben. Témavezető: Dr. Pepó Péter; 

 Oqba Basal: The Effects of Nitrogen and Drought Stress on Soybean. Témavezető: 

Dr. Szabó András; 

 Salifu Mahama: The Effects of Drought on Maize Crop Production. Témavezető: Dr. 

Dóka Lajos Fülöp; 

 Lelesz Judit: Gyógy- és fűszernövények N-,P-,K-trágyareakcióit és fajlagos tápelem 

tartalmát befolyásoló tényezők vizsgálata. Témavezető: Dr. Csajbók József. 

 

A Kertészeti Bemutatókert az alábbi kutatási témákhoz biztosított helyszínt és feltéteket, 

Takácsné Dr. Hájos Mária témavezetésével: 

 Rubóczki Tímea: Hagyományos és különleges céklafajták gazdasági értékmérő 

tulajdonságainak vizsgálata és lehetséges szerepük a táplálkozásban; 

 Kiss Annamária: Termesztési módok hatása a sztívia hozamára és hatóanyag 

összetételére. 

 

Az Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ kutatási bázist biztosított az 

alábbi kutatási témához Dr. Dobos Attila Csaba témavezetésével: 

 Szláma Zsombor: A víz- és tápanyag-ellátottság tér és időbeli változásának hatása a 

kukorica (Zea mays L.) fotoszintetikus aktivitására és a szervesanyag-produkciójára 

 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

Az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos a Nemzeti 

Felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló 2016. évi CXIII. törvény előírásai szerint, 

a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet fenntartója 2017. január 1-től a Debreceni 

Egyetem. 

A beolvadásával jelentősen bővült a Debreceni Egyetem orvos, és egészségtudományi 

képzéssel összefüggő gyakorlati helyek száma.  

A DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, a graduális és posztgraduális orvosképzésben a 

Debreceni Egyetem által akkreditált egészségügyi intézményként, jelentős szerepet vállal 

mind a magyar mind az angol nyelvű gyakorlati oktatásban. 

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 

egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. bekezdése alapján, 2017. éven 
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980 fő általános orvos és 48 fő gyógyszerészhallgató töltötte szakmai gyakorlatát 

Kórházunkban.  

A Debreceni Egyetemen folyó egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretén belül - 

az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal munkaviszonyt létesítő rezidensként - 2017. évben 

23 fő rezidens kezdte el szakképzését. A Kenézy Egyetemi Kórházban jelenleg 116 fő 

rezidens vesz részt szakorvos képzésben, melyből 56 főnek a Kenézy Egyetemi Kórház, 60 

főnek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a munkáltatója. 

A Kenézy Egyetemi Kórház a 2017. évben a Debreceni Egyetem részére a 22. táblázat szerinti 

felsőoktatási képzést szervező karok gyakorlati oktatásában vett részt. 

22. Táblázat:  A KEK által a Debreceni Egyetem részére végzett felsőoktatási gyakorlati 

képzés formája, hallgatói létszám alakulása a 2017. évben Me.: Fő 

Képző intézmény Képzés megnevezése 

Képzés formája Képzésben 

résztvevő 

hallgatók 

száma 

Iskola-

rendszerű 

Iskola- 

rendszeren 

kívüli 

Debreceni Egyetem 

Általános 

Orvostudományi Kar 

Orvosi laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztikai analitikus III. évf.  
x  9 

Orvosi laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztikai analitikus IV. évf.  
x  26 

Debreceni Egyetem 

Egészségügyi Kar 

Ápoló I. évf.  x  5 

Ápoló II. évf. x  10 

Ápoló III. évf. x  37 

Ápoló IV. évf. x  20 

Ápoló MSc. I.évf. x  1 

Ápoló MSc. I.évf. (sürgősségi 

szakápoló specializáció) 
x  4 

Ápoló MSc. II. évfolyam x  1 

Egészségügyi ügyvitelszervező x  3 

Mentőtiszt x  4 

Szülésznő II. évf. x  6 

Szülésznő III. évf. x  14 

Szülésznő IV. évf.  x  3 

Védőnő II. évf. x  5 

Védőnő III. évf.  x  9 

Védőnő IV. évf. x  12 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Kar 

Szociálpedagógia x  1 

Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Kar 

Gyógytornász II – III. évf.  x  46 

Gyógytornász III. évf.(demonstrációs 

gyakorlat) 
x  77 

Gyógytornász IV. évf. x  2 

Gyógytornász IV. évf.(demonstrációs 

gyakorlat) 
x  69 

Komplex Rehabilitációs MSc. x  4 

Physiotherapy BSc IV. évf. x  16 

Összesen 384 

 

A táblázatból látható, hogy a DE KEK összesen 384 felsőoktatási képzésben részt vevő 

hallgató gyakorlati oktatásában vett részt 2017. évben, legjelentősebb a DE Népegészségügyi 
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karral és a DE Egészségügyi karral történő együttműködés, előbbinél 2017-ben összesen 214 

fő, utóbbinál 134 fő gyakorlati oktatása valósult meg. 

A Kenézy Egyetemi Kórház a Debreceni Egyetemen kívüli oktatási intézmények részére is 

nyújt gyakorlati képzéseket, melyeket az alábbi táblázatok szerinti formában és hallgatói 

létszámmal végzi: 

 együttműködési megállapodás keretében végzett szakmai gyakorlat felsőfokú oktatási 

intézmények részére (23. táblázat); 

 együttműködési megállapodás keretében végzett iskolarendszerű és nem 

iskolarendszerű gyakorlati képzés (24. táblázat); 

 gyakorlati képzés tanulószerződéssel (25. táblázat); 

Az együttműködési megállapodások, keretszerződések szerint a szakmai gyakorlatok 

követelményeinek és feltételeinek a Debreceni Egyetemen kívüli oktatási intézményekkel 

történő egyeztetése az oktatási osztály feladata. A külső oktatási intézményekkel folyamatos 

a kapcsolattartás a keretszerződésekben foglalatnak megfelelően. 

23. Táblázat:  A KEK által együttműködési megállapodás keretében végzett szakmai 

gyakorlati képzést igénybe vevő felsőfokú oktatási intézmények, a képzés formája és a 

hallgatói létszám alakulása a 2017. évben Me.: Fő 

Képző intézmény Képzés megnevezése 

Képzés formája Képzésben 

résztvevő 

hallgatók 

száma 
Iskola-

rendszerű 

Iskola- 

rendszeren 

kívüli 

Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem 

Szociális és ifjúságsegítő 

munka 
x  3 

Teológus-lelkész x  15 

Károli Gáspár Református 

Egyetem 
Szociális munkás III. évf. x  1 

Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar 

Egészségügyi 

ügyvitelszervező 
x  3 

Képalkotó diagnosztikai 

analitikus II. évf.  
x  1 

Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar 
Optometrista III.- IV. évf.  

x 

 

 

 
3 

Szegedi Tudományegyetem 

Egészségtudományi és 

Szociális Képzési Kar 

Védőnő x  1 

Összesen 27 
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24. Táblázat:  A KEK által együttműködési megállapodás keretében végzett iskolarendszerű 

és nem iskolarendszerű szakképzésben együttműködő oktatási intézmények, a képzés formája 

és a hallgatói létszám alakulása a 2017. évben Me.: Fő 

Képző intézmény Képzés megnevezése 

Képzés formája Képzésben 

résztvevő 

hallgatók 

száma 

Iskola-

rendszerű 

Iskola- 

rendszeren 

kívüli 

Discimus Szakközépiskola 

Fogászati asszisztens  x 5 

Gyakorló mentőápoló I. évf. x  22 

Gyakorló mentőápoló II. évf. x  14 

Egészség és Tudomány Bt. 

(Hadobásné Kis Hedvig) 
Egészségügyi asszisztens  x 12 

Géniusz Plusz Oktatási Kft. Szövettani szakasszisztens  x 1 

Görög Demeter Szakképző 

Iskola 

Ápoló (55) x  60 

Betegkísérő x  18 

Gyakorló ápoló I. évf. x  26 

Gyakorló ápoló II. évf. x  94 

Egészségügyi asszisztens x  39 

Gyógy- és sportmasszőr I. évf. x  32 

Gyógy- és sportmasszőr II. évf. x  79 

OKTÁV Továbbképző 

Központ Zrt. 

Ápolási asszisztens  x 6 

Ápoló (54)  x 28 

Egészségügyi asszisztens I. évf.  x 16 

Egészségügyi asszisztens II. évf.  x 5 

Egészségügyi asszisztens I. évf.  x 17 

Fertőtlenítő- sterilizáló  x 1 

Fizioterápiás szakasszisztens I. 

évf. 
 x 14 

Fogászati asszisztens I. évf.  x 20 

Gyakorló mentőápoló I. évf.  x 14 

Gyakorló mentőápoló II. évf.  x 9 

Gyógy- és sportmasszőr I. évf.  x 8 

Gyógy- és sportmasszőr II. évf.  x 3 

Gyógy- és sportmasszőr II. évf.  x 6 

Gyógyszertári asszisztens  x 15 

Országos Mentőszolgálat Mentőápoló (55)  x 33 

Sirius Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 
10. évfolyam x  22 

2007 Kapos Felnőttképző 

Központ Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Gyógy- és sportmasszőr 
 

 
x 40 

Diószegi Sámuel Baptista 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Gyógy- és sportmasszőr x  11 

HUBA Segítő Kezek 

Alapítvány 
Gyógy masszőr  x 20 

Kanizsay Dorottya 

Katolikus Gimnázium 

Egészségügyi 

Szakközépiskola és 

Szakgimnázium 

Klinikai Neurofiziológiai 

asszisztens 
x  1 

KARAKTER 

Számítástechnikai, 

Elektronikai KFT. 

Gyógy masszőr  x 40 

Egészségügyi Nyilvántartási 

és Képzési Központ 

(EFOP) 

Ápoló  x 4 
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Képző intézmény Képzés megnevezése 

Képzés formája Képzésben 

résztvevő 

hallgatók 

száma 

Iskola-

rendszerű 

Iskola- 

rendszeren 

kívüli 

LIGET Alapfokú Művészeti 

Iskola, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Ápoló x  40 

Dienes László Görög 

katolikus Gimnázium, 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Egészségügy I. (ágazati 

szakképzés) 
x  67 

Gyakorló ápoló x  116 

Ápoló x  57 

Egészségügyi asszisztens x  15 

Összesen 1 005 

 

25. Táblázat:  A KEK által tanulószerződés keretében végzett gyakorlati képzést igénybe vevő 

oktatási intézmények, a képzés formája és a hallgatói létszám alakulása a 2017. 

évben  Me.: Fő 

Képző intézmény Képzés megnevezése 

Képzés formája Képzésben 

résztvevő 

hallgatók 

száma 

Iskola-

rendszerű 

Iskola- 

rendszeren 

kívüli 

Dienes László Görög 

katolikus Gimnázium, 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Gyakorló ápoló x  98 

Ápoló x  43 

Egészségügyi asszisztens x  13 

Összesen 154 

 

Fenti formákban összesen 1.186 fő külső oktatási intézményben tanuló hallgató egészségügyi 

gyakorlati képzése valósult meg 2017-ben intézményünkben, illetve járultunk hozzá a 

hallgatók gyakorlati képzéséhez. 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ klinikái 

A DE Klinikai Központ klinikái jelentős szerepet játszanak az orvos- és egészségtudományi 

karok graduális és posztgraduális képzéseiben. Ezek közül az általános orvos szak a leginkább 

gyakorlat orientált képzés, amelynek során a hallgatók, mind a magyar, mind az angol nyelvű 

programban, magas óraszámban vesznek részt a klinikák orvosai által végzett gyakorlati 

oktatásban.  Az orvosképzés curriculumában a klinikai modulban (IV. V. és VI. év) az összes 

óraszám 68,42 %-a gyakorlati képzés, melybe beletartoznak a hallgatók órarendjében heti 

rendszerességgel szereplő gyakorlatok, a szigorló éves hallgatók gyakorlatai, a kötelező nyári 

gyakorlatok és a néhány éve bevezetésre került évközi blokkgyakorlatok órái is.  

Az évközi blokkgyakorlatok során a negyed és ötödéves orvostanhallgatók szemeszterenként 

1-1 hónapot töltenek napi hat órában a Debreceni Egyetem klinikáin és akkreditált gyakorló 

képzőhelyein, ahol egy tutor felügyelete mellett sajátítják el a legfontosabb klinikai 

készségeket. Ezen kívül a klinikák orvosai részt vesznek a régióból az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképzési rendszerbe beiratkozó szakorvos jelöltek oktatásában is, ahol a 

jelöltek tutori és mentori felügyelet mellett végzik a szakképzési programban előírt 

gyakorlatokat.  

A gyakorlati oktatás ellentételezése részben állami támogatásból, részben saját bevételből 

valósul meg. A hatályos Ftv. 97 §. 11. bekezdése, valamint a Debreceni Egyetem Klinikai 
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Központ Működési rendjének 5 §. 3. bekezdése alapján a Klinikai Központ a gyakorlati 

képzésről megállapodást köt az orvos és egészségtudományi képzést végző karokkal. 

2.2. Tudományos tevékenység 

2.2.1. A Debreceni Egyetem Kutató-elitegyetem 

A Debreceni Egyetemet a Kormány a 2013-2016 közötti időszakra kiemelt felsőoktatási 

intézménynek minősítette, továbbá az emberi erőforrások minisztere kutatóegyetem 

minősítésben részesítette. Az Egyetem ezen minősítésekhez kapcsolódóan a 2013-2016 

közötti időszakban intézményi kiválósági támogatásban részesült. 

A 2016-ban lezárult minősítési időszakot követően, 2017. január 1-től a nemzeti kiválóságról 

szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet intézményi kiválósági minősítésre, az ahhoz kapcsolódó 

támogatásra vonatkozó része hatályát vesztette. Az EMMI a minősítési időszakot követően is 

fontosnak tartotta a megkezdett sikeres programok folytatását, az eredmények fenntartását. 

Ezért a Debreceni Egyetem – a 6199/2017/FEKUTSTRAT számú döntés szerint – 2017-ben 

1.815.000.000 Ft intézményi kiválósági támogatásban részesült. 

A támogatás felhasználása külön intézkedési terv alapján, az alábbi területeken történt: 

 az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése; 

 független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az 

együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, a kutatóhelyek fenntartását és 

működtetését; 

 kutatási eredmények terjesztése; 

 a technológiaátadásra irányuló tevékenységek; 

 az oktatói és kutatói kiválóság elismerése és javadalmazása; 

 nemzetközi kapcsolatépítés és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók 

fogadását szolgáló szervezetfejlesztés. 

2.2.2. Pályázati tevékenység 

Intézményünk a hazai tudományos kutatás-fejlesztés egyik legfontosabb bázisa. Egyetemünk 

az elmúlt időszakban az alap- és alkalmazott kutatások nemzetközi színvonalú művelésének 

fejlesztésére, a hazai és nemzetközi hálózati kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználására 

törekedett. Az egyetem az európai és a hazai innováció-politikai célkitűzésekkel összhangban 

arra törekszik, hogy erőteljes fókuszterületeket azonosítva olyan kritikus tömegű 

kapacitásokat és tudásbázist építsen ki, amely a gazdaság számára releváns, nemzetközi 

mércével mérve hasznosítható eredmények előállítására képes. Az alapkutatási tevékenység 

alapvetően pályázati finanszírozású, amelyben továbbra is meghatározóak az NKFIH kutatási 

témapályázatai (korábban OTKA). Ezen új típusú, 2017-ben szerződött OTKA projektek 

száma 51 db volt (K_17 típusú 18 db, FK_17 típusú 13 db, PD_17 típusú 10 db, KH_17 típusú 

5 db, NN_17 típusú 5 db). 

Az EU közvetlen finanszírozású H2020 programjában a támogatást elnyert, szerződött 

projektjeink száma 15 db. 

A kutatási potenciál fejlesztésében meghatározó jelentőségűek a stratégiai K+F műhelyek 

támogatására elnyert GINOP-2.3.2. projektek, a kutatási infrastruktúra megerősítését célzó 

GINOP-2.3.3. programok, a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések GINOP-

2.2.1 projektjei, és a GINOP-2.3.4. Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ kutatási 

infrastruktúra fejlesztése projekt. 
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2017. évben az alábbi konstrukciók keretében folyt K+F célú, GINOP projekt megvalósítás 

intézményünkben: 

 GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (18 db) 

 GINOP-2.3.2-15 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (20 db) 

 GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 

hálózatosodás (11 db) 

 GINOP-2.3.4 – FIEK (1 db) 

 

Fenti 50 db projekt keretében összesen több, mint 27 Mrd Ft támogatásban részesült az 

Egyetem. 

A projektek többségének 100%-os előlege átutalásra került, ezzel jelentős pénzmaradványt 

képezve intézményünk számára. 

A pályázatok keretein belül beszerzett műszerek, eszközparkok megerősítik, valamint új 

lehetőséget teremtenek az egyetemen működő és más intézmények kutatócsoportjaival történő 

kutatói hálózatok kialakítására.  

A beszerzésre kerülő műszerpark komoly bázist jelenthet akár konzorciális, akár önálló 

kutatási fejlesztésekhez és pályázatokhoz is, megalapozva a nemzetközi partnerek 

bekapcsolódását a kutatásokba. 

A magas szintű kutatások minősége és nemzetközi elfogadottsága további emeli 

intézményünk eredményeit, hírnevét. 

2.2.3. K+F tevékenység 

A Debreceni Egyetem több Európai Uniós támogatási program keretében elnyert Nemzeti 

Fejlesztési Terv (NFT), Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és Új Széchenyi Terv 

(ÚSZT) projekt kedvezményezettje volt 2008 óta. 

A 2007-2013 időszak projektjeinek 2015. évi zárását követően a 2014-2020 programozási 

időszak pályázati lehetőségei biztosítják a K+F tevékenység jelentős forrását, melyen jelentős 

sikereket értünk el. 

2016-2017. évben 88 db Széchenyi 2020 pályázati felhívásra benyújtott intézményi, illetve 

konzorciumi GINOP, EFOP és KEHOP támogatási kérelem kapott jóváhagyást, mely 

projektek (gyakran 100%-os) előlege átutalásra került az Egyetem részére. 

A fenti körbe tartozó K+F célú pályázatok 2017-ben rendelkezésre álló támogatás összege 

jelentős mértékű a korábbi évekhez képest, 23.888.137.610 Ft volt. A projektek támogatás 

terhére felhasznált összege az év folyamán 4.301.707.520 Ft volt. Így 2017. év végére ezen 

típusú támogatások 19.586.430.090 Ft egyenleggel zártak (26. táblázat, közvetve az EU-tól 

érkező sor). 

A támogatások kötött, célirányos felhasználást követelnek, melyek többségében 48 hónapos 

megvalósítási időtartamúak, így elhúzódnak 2020. decemberig. 
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26. Táblázat:  K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása Me.: Ft 

Forrás megnevezése 

2017. évben 

rendelkezésre 

álló forrás 

2017. évi 

kiadás 
Különbözet 

1 2 3 4=2-3 

I. Költségvetési támogatás    

       -Egyéb K+F feladat támogatása 306 325 624 306 325 624 0 

       -Kiválósági támogatások 509 604 772 323 349 749 186 255 023 

       -Innovációs Központ létrehozásának támogatása 3 883 389 206   3 883 389 206 

I. Költségvetési támogatás összesen 4 699 319 602 629 675 373 4 069 644 229 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb 

jogcímenként 
      

      - NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és         

Tech. Innovációs Alap, OTKA) 
2 210 406 624 1 352 673 469 857 733 155 

      - EU (Közreműködő Szervezeten keresztül, 

közvetve az EU-tól érkező) 
23 888 137 610 4 301 707 520 19 586 430 090 

      - EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz) 227 532 489 232 127 285 -4 594 796 

      - Egyéb külföldről átvett pénzeszköz 76 617 955 54 088 007 22 529 948 

      - Egyéb belföldről átvett pénzeszköz 35 826 643 16 467 144 19 359 499 

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen 26 438 521 321 5 957 063 425 20 481 457 896 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra 

biztosított forrásból (vállalkozás is) 
   

     - Külső megbízás, szerződéses tevékenység 2 738 860 419 1 600 249 566 1 138 610 853 

     - Támogatások saját forrása 15 495 406 1 937 736 13 557 670 

     - Kutatóintézeti saját bevétel 173 885 201 34 983 650 138 901 551 

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra 

biztosított forrás összesen 
2 928 241 026 1 637 170 952 1 291 070 074 

Mindösszesen (I+II+III) 34 066 081 949 8 223 909 750 25 842 172 199 

 

2017. évben a K+F projektekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló 34.066.081.949 Ft forrás 

77,61%-ban teljesült az átvett pénzeszközökből, míg a 8.223.909.750 Ft kiadás 72,44%-ban. 

A rendelkezésre álló forrás és a kiadás különbözete 25.842.172.199 Ft volt, melynek 75,79%-

át az EU-tól közvetve érkező pénzeszközök projektjeinek 19.586.430.090 Ft-os maradványa 

adja. Ennek oka, hogy a 2014-2020 programozási időszak operatív programjainak 

többségében 100%-os előlege 2016. év végén megérkezett, valamint a 2017-ben további 

projektek előlegei is átutalásra kerültek intézményünk számára. A legtöbb projekt 

megvalósítási időtartama 2020. december 31-ig tart, így a maradvány a megvalósítási időszak 

több évre áthúzódó költségeinek fedezetéül szolgál. 

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban) 

A 2017-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 204 db volt, ezek 

megoszlása a következő táblázatban szerepel. 

27. Táblázat:  A 2017-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok Me.: db 

Hazai pályázat Nemzetközi pályázat Összesen 

143 61 204 

 

A kutatások jelentős hányada nemzetközi szintű és hatású, amit a publikációk helyei és a 

hivatkozási adatok igazolnak. A pályázatok keretében végzett K+F tevékenységet – igaz, néha 

1-2 év késéssel – a pályáztatók rendszeresen értékelik, és az értékeléseket visszajuttatják az 
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intézményekhez. Ezekből megállapítható, hogy a pályázatokban vállalt célok megfelelő, a 

legtöbb esetben kiváló szinten megvalósultak. 

A pályázatokon elnyert K+F bevételek teljes egészében a pályázó egységeknél kerültek 

felhasználásra. A rezsi mértéke az adott pályázatban rögzített százalékos mértékű. 

A kutatás-fejlesztési forrásokban – a pályázatok mellett – jelentős bevételt jelentenek a 

gazdálkodó és más szervezetektől kapott K+F megbízások. Az egyes egységek 2017-ben több 

száz db K+F megbízást tartottak nyilván, melyekből rendelkezésre álló összeg (előző évi 

pénzmaradvánnyal együtt) 2.738.860.419 Ft volt. 

A K+F jelentős pozitív hatást gyakorol az egyetemi alapfeladatra, az oktatásra. A kutatási 

témákhoz kapcsolódó modern eszközök a kutatás-fejlesztési források segítségével kerültek az 

Egyetemre és az oktatásba. Ezek beszerzése, működtetése és karbantartása az Egyetemen 

folyó munka színvonalának fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. 

Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ tevékenysége 

A Debreceni Egyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ (KTTK) a 

Kancellária közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységként működik, melynek vezetői 

feladatait a Kancellár által kinevezett központvezető látja el. A KTTK fő céljai az egyetemi 

technológiatranszfer eredményességének növelése, az Egyetem és az ipar közötti kapcsolatok 

erősítése és az innovációs aktivitás fokozása az egyetemi tudásbázis környezetében. 

A hasznosítási potenciállal rendelkező kutatási eredményeket „A kutatási szerződésekre, a 

szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó irányelvek és 

szabályok” című szabályzat alapján a KTTK gondozza. A Debreceni Egyetem által benyújtott 

szabadalmi bejelentések száma a kutatói aktivitásnak köszönhetően a beszámolási időszakban 

háromszor annyi volt, mint az előző évben. Jelenleg közel 35 aktívan kezelt technológia és 

ezekhez kapcsolódó szabadalomcsalád, továbbá 7 növényfajta oltalom képezi az Egyetem 

szellemitulajdon-védelmi portfolióját. 2017-ben 8 új találmányról értesítették a KTTK-t az 

Egyetem kutatói, amely duplája a 2016-ban beérkezett találmányi bejelentéseknek. Az új 

találmányok kapcsán 10 elsőbbségi szabadalmi bejelentést nyújtottunk be a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala felé.  

A szellemi alkotás portfolió részeként menedzselt technológiák kapcsán folyamatosan 

keressük a lehetséges külső partnereket, az egyetemen keletkezett kutatási eredmények 

tényleges piaci termékké/szolgáltatássá fejlesztése érdekében. A partnerkeresés folyamata és 

a licenciatárgyalások lefolytatása átlagosan 2-4 évet igényel a szabadalmi bejelentés 

benyújtását (azaz a védettség megszerzését) követően. Több technológia kapcsán folytak 

egyeztetések a beszámolási időszakban is és folytatjuk hasznosítási törekvéseinket.  

A KTTK szorosan együttműködik a 2016-ben alapított Innovációs Ökoszisztéma Központtal 

(IÖK), mely szervezeti egység alapvető feladata az egyetem környezetében fellelhető 

projektek inkubációja és vállalkozásfejlesztési szempontból történő segítése, illetve a 

vállalkozói szemlélet elterjesztésének elősegítése az egyetemi polgárok körében. Az 

innovációs ökoszisztéma építésének jegyében az egyetem innovációs alapot hozott létre: a 

Szenátus 2017. februári ülésén fogadta el a Debreceni Egyetem Innovációs Alap (a 

továbbiakban: DEINA) létrehozására vonatkozó elképzelést, majd 2017. szeptemberében 

elfogadásra került a DEINA felhasználási és végrehajtási koncepciója. A DEINA célja az 

egyetem innovációs rendszerének és a K+F+I tevékenységek hatékonyságának és 

eredményességének fokozása. A DEINA fedezetet nyújthat a K+F eredmények 

hasznosításának előmozdítására irányuló támogatásra, az innovációs ökoszisztéma 

kialakításával és ide kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kiadások 

biztosítására, valamint meghatározott típusú innovációs célú projektek kiegészítő 
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finanszírozására. A DEINA felhasználása során törekedni kell arra, hogy a finanszírozott 

innovációs projektek bevételeket generáljanak, melyek az Alapba kerülnek visszaforgatásra. 

Ezzel párhuzamosan szakmai támogató rendszerek fejlesztését kezdtük meg, mely a 

vállalkozóiság elterjesztését, a kutatási eredmények hasznosításával kapcsolatos 

kompetenciák megerősítését hivatott szolgálni, támogató környezetet biztosítva a 

kutatócsoportok részére a piaci irányú eredményes továbblépés és az egymással való 

szinergikus együttműködés érdekében. 

A hasznosítási törekvések során gyakran szembesülünk azzal, hogy az új és innovatív 

egyetemi kutatási eredmények nem jutnak el a piacra lépéshez szükséges fejlesztési 

mérföldkövekig és nem képesek áthidalni a kutatás és a hasznosítás között tapasztalható rést 

(halál völgye, „commercialization gap”). Ennek áthidalására, a DEINA felhasználásával 

elindítottuk a „Proof of Concept” programot (a továbbiakban: PoC programot) az egyetemen 

keletkezett technológiák piaci hasznosításának elősegítése érdekében. A PoC program 

elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson a találmányokból adódó lehetőségek értékelésére, 

kijelölje az utat a hasznosításra és olyan fázisba juttassa az egyetemi technológiákat, amely 

alkalmas a licenciára vagy spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra. A PoC program 

keretében a Debreceni Egyetemen létrehozott és megfelelő hasznosítási potenciállal 

rendelkező kutatási eredményekre épülő projektek támogathatók, melyek összhangban állnak 

a program céljaival, hátterével és megfelelnek a pályázati útmutatóban foglalt feltételeknek. 

A PoC Programra a Debreceni Egyetem kutatói pályázhatnak.  

A gazdasági szereplőkkel új kapcsolatok kialakítása, és a fennálló együttműködések 

fejlesztése céljából az elmúlt időszakban növekvő hangsúlyt fektettünk a kutatás-fejlesztéssel, 

innovációval és tudástranszferrel kapcsolatos szerződések kezelésére és partnerekkel történő 

egyeztetésére. A Jogi Igazgatóság és a KTTK együttesen felelősek a K+F+I típusú 

megállapodások (ide nem értve a klinikai kipróbálásokkal kapcsolatos szerződéseket) 

előkészítéséért, véleményezéséért és nyilvántartásáért. Ennek keretében a beszámolási 

időszakban megközelítőleg 200 db K+F+I és szoftverfejlesztési témájú szerződés született az 

Egyetemen. 

Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti az egyetemi 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. 

Innovációs képzések 

A korábbi években tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalával együttműködésben a 2016/2017-es tanévben is meghirdettük 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 tantárgy 

a Természettudományi Kar nappali és levelező tagozatos villamosmérnök hallgatói részére 

kerül meghirdetésre. A képzést az elmúlt tanévben 49 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 2017-ben 11 

fő végezte el. A fenti kurzusokon felül az egyetem különböző szakjain tanuló hallgatóknak 

rendszeresen tartunk ismeretterjesztő előadást a K+F+I menedzsmentről. 
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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. A szakképzett 

munkatársaktól minden érdeklődő alapszintű információt kaphat a szabadalmaztatással és 

egyéb iparjogvédelmi oltalmi formákkal kapcsolatosan. A Patlib Központ szolgáltatásait bárki 

igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes és a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos 

információk nyújtására terjed ki. 

A Debreceni Egyetem a HEInnovate magyarországi, 2016. évi felmérésének kiemelt 

intézménye volt. A HEInnovate kezdeményezéshez kapcsolódóan 2017-ben az IÖK-kel 

együtt koordináltuk azt a hazai egyetemeknek szóló workshopot, melyen az EMMI képviselői 

is jelen voltak. Továbbá részt vettünk a HEInnovate 2017. novemberében tartott éves 

budapesti konferenciáján. 

Az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum (ETTF) által szervezett találkozókon is 

rendszeresen részt veszünk, és szoros kapcsolatot ápolunk a többi hazai Egyetem 

technológiatranszferért felelős szervezeti egységével. 

Az Innovációs Ökoszisztéma Központ koordinálásával 2017-ben is kiemelt figyelmet 

fordítottunk az ún. "start-up jelenségre". Részt vettünk a Startup Campus Roadshow debreceni 

rendezvényének lebonyolításában, ahol egyetemi startup csapatok versenyezhettek egy pitch 

verseny keretében a befektetőkből, inkubációs szakemberekből valamint a Hiventures 

szakértőiből álló zsűri előtt. Részt vettünk továbbá a Start Hét Debrecen 2017. évi 

rendezvényén. 
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2.2.4. Konferenciákon való részvétel, konferencia szervezés 

Konferenciákon való részvétel száma 

Oktatóink és kutatóink 2017-ben is számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, 

melyekhez az anyagi forrást a kutatási pályázatok biztosították. 

A Debreceni Egyetem utazásszervezési nyilvántartása alapján összesen 2.339 utazás valósult 

meg 79 célországba a 2017-es évben, ami 1.162 fő kiutazásával történt és együttesen 13.109 

nap külföldön tartózkodást jelentett. Az utazások célországok szerinti megoszlását az alábbi 

ábra szemlélteti. 

 

3. Ábra:  A külföldi utazások célország szerint (db) 

 

A legnépszerűbb célországokat az alábbi 4. ábra tartalmazza, amely alapján a legnépszerűbb 

célállomások az európai országok mellett, az Egyesült Államok voltak.
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4. Ábra:  Legnépszerűbb célországok
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A külföldi utazások céljukat tekintve több típusba sorolhatóak, úgy, mint konferencia, 

szakmai-tudományos rendezvényen való részvétel, nemzetközi kapcsolatok építése, 

nemzetközi oktatásszervezés, nemzetközi tudományos, szakmai együttműködés vagy 

nemzetközi sport rendezvényeken, versenyeken való részvétel. A kiutazások célok szerinti 

összetételét az alábbi ábra tartalmazza. 

 

 

5. Ábra:  Külföldi utazások a kiutazás célja szerint (db) 

 

A külföldi utazások közül 1.137 db valósult meg konferencián, szakmai-tudományos 

rendezvényen való részvétel céljából. 

Saját szervezésű konferenciák száma 

A Debreceni Egyetem – hagyományaihoz híven – 2017-ben is számos hazai és nemzetközi 

szakmai rendezvénynek, konferenciának adott otthont, amelyek összefoglalását a 28. táblázat 

szemlélteti. 

28. Táblázat:  Saját szervezésű konferenciák száma Me: db 

Hazai Nemzetközi Összesen 

142 38 180 

 

Tudományos Diákköri Tevékenység 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavaszán került 

megrendezésre. A 2016 év során lebonyolított kari konferenciákon bemutatott előadások 

alapján kiválasztásra kerültek azok a pályamunkák, amelyek benevezésre kerültek az OTDK-

ra. A Debreceni Egyetem 435 hallgatója összesen 426 pályamunkával indulhatott el az 

országos konferencián, amelyből 135 ért el helyezést, 63 nyert különdíjat, öt hallgatónk 

részesült Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben. 
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2.3. Intézményi Szolgáltatás 

2.3.1. Könyvtár 

Gazdálkodás, üzemeltetés  

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2017. évi működése és gazdálkodása 

továbbra is központilag, egy összegben tervezett költségvetés szerint zajlik. A könyvtár 

701.362.000 Ft összeggel szerepel az egyetem 2017. évi központi költségvetésében. A 

gazdálkodásunkra fordítható költség összességében nem változott számottevően az előző 

évhez képest, de az egyes költségelemek tekintetében már jelentős elmozdulások történtek: a 

működésre tervezett összeg 21 %-kal csökkent, valamint hiányoztak a fejlesztésre és 

informatikára szánt költségek. A Kancellária által biztosított 50.000.000 Ft stratégiai keretet 

a kieső költségek kompenzálására, valamint a könyvtár projektszintű fejlesztéseire 

fordítottunk. Működésünk forrásait a saját bevételek, pályázati források egészítik ki. A fenti 

forrásokból összesen 1.318.998.977 Ft állt rendelkezésre 2017-ben a könyvtár keretein.  

Az SAP- rendszerből származó adatok alapján a tavalyi összeg felhasználási aránya kedvező, 

mintegy 73%. Legjobban a támogatási forrásból származó kereteinket sikerült felhasználni. 

A saját bevételeink az üzemszerű működésből (olvasószolgálati díjak), az Egyetemi Kiadó alá 

szervezett kiadói, reprográfiai, kötészeti szolgáltatásokból, valamint a Fordító Iroda 

tevékenységéből származnak. E folyamatosan keletkező bevételeknek 51%-át, míg a pályázati 

forrásból származó összeg 22%-át használtuk el. Ez utóbbi alacsony mértékének oka, hogy a 

nyertes, nagyobb összegű EFOP pályázatok csak az év második felében indultak el. 

A DEENK teljes személyi állománya növekedett az előző évhez képest. A 2017. december 

31-i statisztikai létszám szerint 123 fő, melynek 93,4%-a teljes munkaidőben, 6,6%-a 

részmunkaidőben foglalkoztatott. A létszámnövekedés a Kenézy Kórház egyetembe 

olvadásából (1 fő), új pályázatos állásokból (2 fő) és egy hallgatói alkalmazásból ered. A 

fentiek mellett 4 fő önkéntes és 9 fő Manda programban dolgozó kulturális közfoglalkoztatott 

segíti a munkánkat. A Manda programban gyakori a személyi változás, 2017. során 6 fő került 

vissza a munka világába. A személyi költségek négy különböző kereten oszlanak el. 

Legtöbben (79 fő) egyetemi kereten vannak. A nemzeti könyvtári feladatok ellátására 

rendelkezésre álló kereten (85.000.000 Ft) 22 fő, saját bevételen 11 fő, míg pályázati 

kereteken összesen 10 fő található.  Pozitívum, hogy tovább csökkent a saját bevételes kereten 

lévő dolgozók aránya: 2015-ben még 14%, 2017-ben már csak az itt dolgozók 4%-a. A 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a továbbra is a könyvtári dolgozók többségét, 

75,2%-át teszi ki. 

Állományépítés 

A Debreceni Egyetem információforrásainak (adatbázis, könyv, folyóirat) beszerzése és 

szolgáltatása a DEENK feladatkörébe tartozik. A nyomtatott dokumentumokat a könyvtár 

nyolc szolgáltatási helyén, a felhasználói kör földrajzi elhelyezkedéséhez optimalizáljuk. Az 

elektronikus információforrásokat az egyetem valamennyi számítógépéről és egyetemi 

polgárok számára – jogosultságazonosítás után – a világ bármely pontjáról elérhetővé tesszük. 

Gyűjteményünk építése négy fő forrásra támaszkodva valósul meg. A könyv- és folyóirat-

vásárlás költségvetését az egyes karok biztosítják, ami rendkívül változatos képet mutat mind 

az erre fordított összeg, mind az adminisztráció módját tekintve. A DEENK által kezelt összeg 

2017-ben 35.728.000 Ft volt, melyet a karokkal szorosan egyeztetve használtunk fel. 

A könyvtárnak saját beszerzési forrása nincs, további vásárlásra az EMMI-től kapott 

3.058.000 Ft ODR-támogatás, valamint a Márai-program VII. fordulójában nyújtott 1.000.000 

Ft állt rendelkezésre. 
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A magyar folyóiratok rendelése kiadókon, terjesztőkön keresztül történik. A cím-féleségek 

száma nem változott jelentősen: 2017-ben 251 címre fizettünk elő, 317 példányban összesen 

3.685.000 Ft értékben. 

A magyar nyelvű nyomtatott könyvek és folyóiratok számszerűleg legnagyobb forrását most 

is a kötelespéldányok jelentették. Az elmúlt évben 18.482 db könyv, kotta, térkép, CD, illetve 

4.600 folyóirat kurrens száma érkezett hozzánk az Országos Széchényi Könyvtárból.  

2017-es év gyarapodásának további része ajándék és csere forrásokból származik, melyek 

közül kiemelkedik az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége, valamint az Indiai 

Nagykövetség által felajánlott dokumentumgyűjtemény. 

A külföldi folyóiratok (nyomtatott és/vagy online) beszerzése központosított közbeszerzés 

során történik, melyet a DEENK és a Kancellária Közbeszerzési Osztálya bonyolít. A korábbi 

évekhez hasonlóan a külföldi folyóiratokat a kari, intézeti és tanszéki igények felmérése 

alapján fizettük elő, bruttó 110.500.000 Ft értékben.  

Adatbázisaink meghatározó része az országos Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) 

program keretében, az MTA Könyvtár és Információs Központ koordinálásával, jelentős 

állami finanszírozási háttérrel áll rendelkezésre. Az elektronikus források kezelése helyben is 

erősen központosított: az egyetem belső költségvetésének tervezésekor az erre fordított 

költséget karokra lebontva tervezzük, majd egy központi kereten kezeljük.  

2017-ben három multidiszciplináris, két orvosi, két jogi és egy agrártudományi adatbázissal 

nőtt az elektronikus források száma. Jelenleg összesen 55 előfizetett adat-bázis áll a Debreceni 

Egyetem polgárainak rendelkezésére, melyek közül 15 multidiszciplináris, 27 szakadatbázis 

és 12 egyéb jellegű (referenciakezelő, plágium-szűrő stb.), s összesen több mint 37 ezer 

folyóirat cikkeinek teljes szövegéhez biztosítanak hozzáférést. A beszerzett adatbázisok 

értéke 345.000.000 Ft, melynek 60%-át EMMI- támogatásból fedeztük, így a karokat 

137.000.000 Ft önrész hozzájárulás terhelte. 

Az e-könyvek nyomtatott könyvekkel összhangban történő tervszerű beszerzése folytán az 

elektronikus könyvek száma 30%-kal nőtt, s jelenleg 5.662 ilyen dokumentum érhető el az 

egyetemen. 

2017-ben is folyamatos volt könyvtárunkban a tervszerű állományapasztás. A tartalmi 

elavulás, fizikai megrongálódás miatt 12.410 db dokumentumot vontunk ki az 

állományunkból, 17.740.000 Ft értékben. 

Az összesített adatok alapján 2017-ben a könyvtár állománya 33.196 db nyomtatott 

kiadvánnyal gyarapodott 149.207.000 Ft értékben. Ez közel 7%-os növekedés az előző évhez 

képest, amihez az év során beolvadt Kenézy Kórház könyvtárának 14.659 darabból álló 

gyűjteménye is hozzáadódik. 

A 2017. végi leltáradatok szerint a DEENK teljes fizikaidokumentum-állománya 5.718.319 

tételre rúg. 

Tereink rendelkezésre állása 

2017-ben két fontos változás érintette a könyvtár tereit: az egyetemi Főépületben, a Rektori 

Hivatal kibővítése miatt a BTEK két munkaszobáját, valamit az előttük lévő közlekedőt 

bocsátottuk a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet rendelkezésére. Az év legnagyobb 

szabású egyetemi projektje, a Kenézy Kórház integrációja a könyvtár számára is változást 

hozott, miután az ott található könyvtár és területe a DEENK gondozásába került.  
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A fenti változások révén a DEENK immár 8 könyvtárban, 6 különböző telephelyen, összesen 

13.820 m2 alapterületen helyezkedik el. Felhasználóinkat 5.122 m2-en 1.183 férőhellyel 

várjuk, míg dokumentumainkat 6.203 m2 zárt raktári térben helyeztük el. 

2017-ben elkezdődött több kényelmi beruházás, térátalakítási munkálat előkészítése és 

kivitelezése, melyek megvalósítását többek között az EFOP 4.2.1.-es pályázat nyújtotta 

keretek biztosíthatják. Emellett sikerült számos olyan karbantartási/javítási munkálatot is 

elvégezni, melyek hiánya évek óta problémát jelentett.  

Az infrastruktúra napi szintű rendelkezésre állásának és üzemeltetésének központi 

koordinálását a Főigazgatói Hivatal látja el. A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is számos, 

eltérő jellegű és mértékű munkálat biztosította a könyvtár üzemszerű működését, a 

rovarirtástól, a bútorselejtezésen át, a mellékhelyiségek ajtajainak javításáig. Az elvégzett 

munkák összköltsége megközelíti az 52.000.000 Ft-ot. 

Folytatódott a számítógéppark 2015. év végén megkezdett felülvizsgálata. Az elmúlt két 

évben sikerült a legrosszabb állapotban lévő dolgozói gépeket újakra cserélni. A számítógépes 

géppark 28 db eszközzel nőtt. Jelenleg 412 db PC található a DEENK-ben, amiből 340 van 

napi használatban. A hallgatóknak 193, a dolgozóknak összesen 147 gép áll rendelkezésére, 

melyek 61%-a négy évnél fiatalabb. A megfelelően tervezett és pontosan koordinált 

gépcseréknek köszönhetően a dolgozók gépeinek átlagéletkora 4 évre csökkent. 

A tárgyi eszközök állományba vétele az előírások szerint történik. A 2018-as tételes leltár 

miatti előkészületek folynak, az SAP- listák pontosítása zajlik. Ennek előfeltétele a 

használaton kívüli, elavult tárgyi eszközök selejtezése, ami három könyvtárunk 

vonatkozásában 2017 végére megtörtént. A selejtezéshez kapcsolódóan folyik a raktárak 

állapotjavítása, a lomtalanítás, valamint a veszélyes hulladékok elszállítása. 

Olvasószolgálat 

A 2017-es év legnagyobb volumenű szolgáltatásfejlesztése az RFID-technológia adaptálása 

volt könyvtárunkban. A fokozatos bevezetés mellett döntve először egy viszonylag kisebb 

gyűjteményben, a Böszörményi úti Campus Könyvtárában kezdtük meg a rendszer kiépítését 

és a szolgáltatási környezet előkészítését. A beruházás tárgyi eszközeinek, hardver- és 

szoftverkörnyezetének biztosítása 14.466.728 Ft-ot tett ki. 

2017-ben az egy évvel korábbihoz hasonló mértékű, összesen 17.341 regisztrált felhasználónk 

volt. A beiratkozások nagyobb hányada (10.800 fő) online zajlik. Ez a lehetőség csak az 

egyetemi polgárok számára elérhető, ami mutatja, hogy a könyvtár elsődleges felhasználói 

csoportja innen kerül ki. A 30 ezer főt közelítő egyetemi polgárság mintegy 30%-a tagja 

könyvtárunknak. A hozzánk első alkalommal beiratkozók száma 6.900 fő. 

Felhasználóink nagy többsége (84%) az egyetem hallgatói közül kerül ki, míg a dolgozók és 

oktatók aránya jóval alacsonyabb (11%). A nem egyetemi polgárok (külső olvasók) 

használóink mintegy 5%-át teszik ki. A regisztrált felhasználók 70%-a, összesen 12.389 fő 

vette rendszeresen igénybe szolgáltatásainkat. A látogatások száma meghaladta az 500.000 

alkalmat. 

Némileg visszaesett a dokumentumkölcsönzések száma 2017-ben. Az előző évhez képest hat 

százalékkal kevesebb, összesen 295.975 db könyvet kölcsönöztek otthoni használatra. 

Hasonló tendencia mutatkozik a helyben használat terén is: a könyvolvasóban, 

kutatótermekben, szabadpolcos állományrészeken 80.600 db dokumentumot vettek kézbe. 
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Könyvtárközi kölcsönzés 

A DEENK által üzemeltetett Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) az országos 

könyvtárközi kölcsönzés fontos szereplője, a kérésforgalom mintegy harmada fut át rajta. 

Mintegy 288 hazai könyvtárral állunk kapcsolatban, szolgáltató könyvtárként több mint 2.100 

partner számára teljesítettünk kéréseket. 

Az összesített adatok alapján a könyvtárközi forgalom volumene határozott visszaesést mutat 

a beérkező és a kimenő kérések tekintetében egyaránt. A hozzánk érkező kérések alakulása 

követi az országos könyvtárközi tendenciákat. Az igényelt dokumentumok több mint felét 

(2.437) eredeti formában kérik, és azt tapasztaljuk, hogy a folyóiratcikkek iránti igény 

továbbra sem csökken. Ez utóbbi teszi ki a kérések közel 60%-át, aminek nagyobb hányadát 

az Élettudományi Könyvtár bonyolítja.  

Visszaesés mutatkozik ugyanakkor a külföldről kért cikkek számát illetően is. A Subito-n 

keresztül 2017-ben 38 kérést adtunk le, ami kevesebb, mint fele az egy évvel korábbinak. A 

csökkenést részben az online elérhető, valamint nyílt hozzáférésű információforrások 

emelkedő száma magyarázza. 

Kutatástámogatás és tudománymetria 

Az Egyetem kutatóinak teljesítménye az iDEa Tudóstér nevű szolgáltatásban kerül 

bemutatásra. Az adatbázisban létrehozott profilok személyekhez, kutatási egységekhez 

(karok, tanszékek, intézetek), valamint pályázatokhoz kapcsolódnak. Az egyes adatlapokon a 

kutatási terület és kapcsolatrendszer mellett a teljes publikációs lista, valamint a kapcsolódó 

statisztikai és tudománymetriai adatok jelennek meg.  

2017-ben 372 új tudósprofil került a Tudóstérbe. Jelenleg a Debreceni Egyetem 2.685 

kutatója, 689 kutatási egysége mellett már 38 pályázat is rendelkezik ezzel az online 

adatlappal. Az egyes profilokhoz feltöltött publikációk száma ugyancsak növekedett (4.438), 

és mostanra meghaladja a 70 ezret. 

A tudományos termékenység igazolásaként Hitelesített publikációs lista (PuLi) kiállítása 

kérhető, illetve kezdeményezhető a weboldalon. Tavaly összesen 434 PuLi-t állítottunk ki 

kinevezésekhez, habilitációkhoz, különböző ösztöndíjakhoz. Az igények csaknem 25%-kal 

nőttek 2016-hoz képest. Listákat továbbra is legnagyobb mértékben az ÁOK kutatói kérnek 

(50%).  

A központi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megkönnyítendő, az egyes profilokban 

tárolt publikációs adatok egy letölthető RIS-fájl révén közvetlenül emelhetők át a Magyar 

Tudományos Művek Tárába. 2017-ben 1.907 alkalommal, összesen 5.063 rekordot töltöttek 

át ilyen módon az MTMT-be. 

A Debreceni Egyetem 2015-ben határozott állásfoglalást tett az open access (OA) mellett, így 

a DEENK is kiemelt stratégiai célként kezeli, hogy az intézmény tudományos teljesítménye 

egyre nagyobb arányban váljon nyíltan elérhetővé. Az itt születő cikkeket a szerzők a 

Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában (DEA) archiválják, amit az iDEa Tudóstér 

feltöltő felületén végeznek el. Az open access tartalmak aránya folyamatosan emelkedik az 

archívumban: 2017-ben 709 új közlemény vált nyíltan elérhetővé, így mostanra az összes 

publikáció (49.180) csaknem 14%-a férhető hozzá szabadon. 

A Debreceni Egyetem 2016-tól pénzügyi forrást biztosít a publikációk open access 

folyóiratokban való megjelentetésére, amihez a könyvtár nyújt szakmai támogatást. 2017-ben 

61 kérelem érkezett, és 58 cikk APC-je került kifizetésre, összesen közel 15.000.000 Ft 

értékben. 
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Oktatástámogatás 

Az egyetemi tanrendbe épülő, önálló vagy más tárgyakkal megosztott kurzusainkon a 

hallgatók az információs írástudás teljes folyamatával megismerkednek. A kurzusok 

tematikája a karok igényeihez, valamint a hallgatók felkészültségéhez igazodva alakul ki. 

2017-ben bővült önálló kurzusaink száma. Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó 

Diagnosztikai Analitikus Alapszak (OLKDA) első éves hallgatói számára ez évtől 30 órában 

hirdetjük meg a „Könyvtárismeret” című tárgyat, mely korábban az informatika tárggyal 

osztozott a féléves óraszámokon.  

A fentiek mellett két megosztott tárgyunk van a Klinikai Laboratóriumi Kutató 

mesterképzésben (KLK MSc) és nőtt a PhD-hallgatóknak szervezett kutatás-módszertani 

kurzusban vitt óraszámunk. A teljes kurzusokon túl egy-egy kontaktórával is kapcsolódunk 

más karok tantárgyaiba. Képzéseink keretében csaknem 1.000 hallgató vett részt a 48 kurzus 

valamelyikén, s kilenc könyvtáros vezetett oktatóként összesen 298 kontaktórát magyar és 

angol nyelven. 

A könyvtár felépítésével, működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos alapvető 

információkat könyvtárbemutatók alkalmával ismertetjük meg az érdeklődőkkel. Ezeken az 

alkalmakon túlnyomórészt első éves egyetemi hallgatók vesznek részt, de a felsőbb 

évfolyamokról érkezőknek és PhD-hallgatóknak is szervezünk körbevezetéseket. Nem 

egyetemi polgárok közül jellemzően középiskolás csoportok, valamint az Erasmus-program 

hallgatói vesznek részt ezeken a rövid könyvtári túrákon, mely iránt 2017-ben is élénk 

érdeklődés mutatkozott: 47 alkalommal összesen 472 résztvevőnek tartottunk 

könyvtárbemutatót. 

A könyvtár oktatástámogatási feladatainak speciális területe a szakmai gyakorlat 

lehetőségének biztosítása. Az Informatikai Kar Könyvtárinformatika Tanszékének hallgatói 

közül 2017-ben összesen 15 teljesítette nálunk szakmai gyakorlatát. A 2016/17-es tanévtől 

gyakorlati lehetőséget biztosítunk a Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára is. Az elmúlt 

szemeszterekben 4 hallgató töltötte nálunk szakmai gyakorlatát, melynek során a szervezeti 

adminisztráció, üzemeltetés, valamint a kommunikációs és marketingfeladatok ellátásában 

vettek részt. A középiskolai diákok számára ugyancsak biztosítjuk, hogy az ötvenórás 

kötelező közösségi szolgálatot – vagy annak egy részét – a könyvtárban teljesíthessék. A 

2017-es évben 25 diák tevékenységét koordináltuk könyvtáros mentoraink segítségével. 

Minőségirányítás 

2011-ben elsőként nyertük el a Minősített Könyvtár címet, melynek 5 éves időszaka 2016 

végén járt le. Ez ismét alkalmat adott számunkra, hogy újra részt vegyünk a cím elnyeréséhez 

szükséges megmérettetésen.  

Július végén azonban az EMMI Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya 

visszavonta a pályázat kiírását. A pályázati dokumentációt ennek ellenére elkészítettük, s 

teljesítettük a hozzá kapcsolódó feladatokat is. 

Ennek részeként végeztük el a 2016-os szervezeti önértékelés felülvizsgálatát, kiegészítve az 

azóta eltelt időszak intézkedéseinek hatáselemzésével. Az értékelés összesített pontszáma 

890,42-ról 910,92 pontra emelkedett, ami mutatja, hogy a könyvtár egy év alatt mind az 

adottságok, mind az eredmények oldalon fejlődést mutatott. 
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Könyvtári programok 

Rendezvényszervezés tekintetében fontos volt 2017, mert ebben az évben előtérbe került a 

könyvtár kultúraközvetítő funkciója, ami a partneri együttműködések, valamint saját 

rendezvényeink tekintetében is hangsúlyosabb lett. Az év folyamán kialakultak és 

bejáratódtak a szervezéshez kacsolódó folyamatok, melyek jelentős kapacitást szabadítottak 

fel a tervezési oldal javára. Ennek eredményeként rendezvényeink egyre izgalmasabb és 

népszerűbb formát öltenek. 

Rögzült a 2016 végén indított könyvtári komolyzenei koncertsorozat, a Lélekmelengető 

programja is. A félévenként hat alkalommal megrendezett különleges zenei eseményen a 

Zeneművészeti Kar hallgatói mutatják be tudásukat a könyvtárban. A karácsonyi időszakban 

már a könyvtár falain kívül szerveztünk nagyszabású és sikeres koncertet. 

Egy év kihagyás után ismét csatlakoztunk a Kutatók éjszakája c. rendezvénysorozathoz. A 

DESzínházzal közös programban egy különleges nyomozásban vehettek részt a vendégek. A 

sikeres lebonyolítás a DEENK és az Egyetemi Színpad közötti további együttműködés alapját 

is megteremtette. 

2017-ben először csatlakoztunk a Campus Fesztiválhoz. A könyvtár által kidolgozott program 

igen népszerű volt a fesztiválozók körében, és jelentősen hozzájárult egyetemen belüli 

kapcsolataink erősítéséhez is.  

Fontos mérföldkő, hogy novemberben a DEENK egy önálló költészeti programot mutatott be. 

Az Ady Endre születésének évfordulóján rendezett felolvasóest különlegességét az adta, hogy 

a költő kevésbé ismert prózáit és verseit munkatársaink adták elő.  

A fentieken túl további 10 eseményt, valamint három eseménysorozat összesen 24 alkalmát 

bonyolítottunk le. A számok és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a DEENK fontos 

lépést tett afelé, hogy az Egyetem valódi kulturális központjává váljon. 

Debreceni Egyetemi Kiadó (DUPress) 

A Debreceni Egyetemi Kiadó a Könyvtár szervezeti egységeként látja el az egyetemen születő 

könyvek, jegyzetek és folyóiratok kiadásának, terjesztésének feladatát. Meghatározó szerepet 

játszik emellett az elektronikus kiadványok előállítása, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási 

paletta kialakítása, működtetése terén. A kiadói tevékenység mellett nyomdai és kötészeti 

szolgáltatások nyújtásával az fontos egyetemi szolgáltató részleg.  

2017-ben 128 címet jelentettünk meg 15.415 példányban. Az új kiadások (5.800 pld) száma 

mellett jelentős az utánnyomás (5.000 pld) mértéke, de az igény szerinti nyomtatás (Print on 

Demand) mennyisége is megközelíti az 1.000 példányt.  

A szakkönyvek kiadása pályázati, valamint intézeti és magánforrásokból valósult meg.  

Jegyzeteink a karok igényei szerint készülnek, s az adatokból bizonyos mértékű növekedés 

látszik: 2017-ben 131 cím egyetemi jegyzet készült, melyek 48%-a új dokumentum. A 

fennmaradó rész utánnyomásból és e-jegyzetekből tevődik össze. Az újonnan előállított 

elektronikus jegyzetek száma szintén magas: összesen 8 cím készült, ami a korábbi évekhez 

képest több mint kétszeres növekedés. 

A lokális terjesztés három formában valósul meg: az egyetemi jegyzetboltok mellett a 

DEENK könyvtáraiban és az általunk üzemeltetett fénymásoló üzletekben (Reprográfia) 

kaphatók könyveink, melyeket egyfajta kiadói mintabolt-ként is működtetünk. Kizárólagos 

országos terjesztőnkön (Prospero) keresztül jelenleg közel 130 könyvpiaci résztvevő polcain 

jelenhetnek meg a köteteink. Jelenleg 298 címmel vagyunk jelen a magyar könyvpiacon, s 
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2017-ben összesen 11.329 kiadványunk talált gazdára az országos és helyi szintű 

értékesítésben. 

Az egyetem kiadásában megjelenő művek nemzetközi azonosító számainak igénylését immár 

harmadik éve a DUPress végzi. A tavalyi évhez viszonyítva 35%-os emelkedést 

tapasztalhattunk az ISBN kérések számában (127). Pozitívum ugyanakkor, hogy az igényelt 

azonosítókhoz tartozó kiadványok 69%-a (88 cím) kiadónknál jelenik meg. 

Ahogy a megrendelések nagy része intézményen belüli forrásból származik, úgy a kiadó által 

üzemeltett nyomda és könyvkötészet munkáinak zöme is az egyetemi igényekből jön. A 2017-

ben előállított dokumentumok száma eléri a 60 ezret. Összetételüket tekintve rendkívül 

változatos: tézisek (5.526), doktori értekezések és szakdolgozatok (701 és 172), könyvek 

(1.370) és folyóiratok (117). Itt készült emellett 7.000 db kísérletekhez szükséges 

ketreckártya, 6.700 db közalkalmazotti utazási igazolás, 4.224 névjegy, 2.688 leltárjegy és 

5.160 diploma is. 

2.3.2. Informatika 

A Debreceni Egyetemen az Informatikai Szolgáltató Központ (továbbiakban: ISZK) a 

Kancelláriába tartozó, közvetlenül a kancellár alá rendelt szervezeti egység vonatkozásában 

2017. július 1-tól változások következtek be. A kancellária ügyrendi változása a három 

kancellár helyettessel működő irányítási modellt hozta, mely alapján az Informatikai 

Szolgáltató Központ közvetlen irányítása a Szolgáltatási és Műszaki kancellár-helyetteshez 

került. A feladatunk továbbra is az átfogó, általános, magas színvonalú informatikai 

szolgáltatások és fejlesztések biztosítása, melynek alapját a központi informatikai 

infrastruktúra jelenti. 

A célként megfogalmazott központi informatikai működtetés, hogy az informatikai 

infrastruktúrák és szolgáltatások működtetése ne szétszórtan, különálló egységenként 

(gazdaságtalan szigetműködtetés), hanem egységes, központosított kezelésben valósuljon 

meg (informatikai integráció centralizált szervezetbe szervezve), lényegében a betegellátási 

terület (Klinikai Központ) kivételével megvalósult. Ennek a területnek is az optimumok 

megtalálásával megkezdődött a folyamata, (- de a 2017. év másik jelentősebb változása volt 

2017. július 1-től a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetemhez 

integrálódása, mely időponttól Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház néven, 

mint egyetemi betegellátási szervezeti egység működik tovább -) azonban a teljes betegellátást 

támogató IT most már mindkét betegellátó szervezet részére (Kenézy Egyetemi Kórház és 

Klinikai Központ) kerülne megvalósításra. 

Az integrációt követő fél évben az IT támogatást végző humán erőforrás ISZK-hoz 

integrálódása mellett a működtetési ügyek átvilágítására és konszolidációs programok 

meghirdetésére és megoldására került sor. Ezen programok még nem fejeződtek be teljesen, 

de már egy párhuzamosság mentes, átlátható és költségkímélőbb informatikai működtetés 

elindult, köztük több korábbi szerződéses konstrukció megszüntetési javaslatával, vagy 

újratárgyalásokkal költségcsökkentéssel csökkentett feladatok biztosításával. Így vélhetően 

2018. évben már e fejlemények és tapasztalatok alapján megvalósul a teljes egyetemi 

informatikai integráció, melynek keretében lesznek az IT szolgáltatások (teljes működést 

támogatás) végezve, amibe az egészségügyi IT ellátás is beleértődik. Ezt a folyamatot segíti 

szintén az a szervezetváltozási körülmény, hogy 2017. július 1-től a korábban az ISZK 

szervezeti egységeként működő egységünk az Egészségügyi Informatikai Koordinációs és 

Rendszerfejlesztési osztály elcsatolásra került az Egészségügyi kancellár-helyettes irányítása 

alá. 
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Az osztályban az egészségügyi informatikai nagy rendszerek (HIS, LICS, PACS) szoftver és 

alkalmazásüzemeltetési feladatainak felelőssége van, melynek teljes technológiai támogatását 

az ISZK biztosítja. Így megvalósul a teljes back office tevékenység és a megfelelő szakmai 

kapcsolat. A betegellátás megfelelő informatikai rendszereinek bevezetése, működtetése, akár 

fejlesztése lehatárolt felelősségi körbe tartozik, de ezen rendszerekhez kapcsolódó minden 

támogatási feladatot, köztük a megfelelő technológiák biztosítását az ISZK központi IT 

szervezet biztosítja, mint az Egyetem többi szervezeti egysége részére is. 

A folyamatok optimalizálása alapján a párhuzamosságok felszámolása folyamatos, több 

témában indultak konszolidációs programok, melynek eredményeképpen ahol szükséges volt 

a szerződések felmondásra, vagy újratárgyalásra kerültek. A centralizált szervezetünk 

biztosítja az erőforrások jobb kihasználását, a gazdaságosság növelését, a költségcsökkentés 

és a garantált, magas szakmai színvonalat. Az Egyetem kiszolgáltatottsága jelentősen 

csökkent informatikai vetületben a külső szolgáltatóktól, a belső kompetenciák kialakításához 

elsősorban az egyetemi szervezetekben, a működtetésben érintett informatikai emberi 

erőforrások átcsoportosítása történt, kis mértékben a megnövekedett feladatokkal új 

felvétellel, illetve nyugdíjazás miatti pótlásokkal. 

Az integrált Informatikai Szolgáltató Központ ITIL alapon felépített folyamat és 

működéstámogatásához a kialakított szervezeti struktúrában a fentebb említett változások 

következtek be 2017-ben. Ezáltal a 4 osztályos működési módról átálltunk a 3 osztályos 

működtetési módra. Feladatok tekintetében még a multimédiát és e-learning módszereket 

támogató szakmai kollégáink átszervezése történt meg, mivel kancellár közvetlen szervezeti 

egységként létrejött a Multimédia és E-Learning Technikai Központ. Így ők ezen szervezeti 

egységben végzik Egyetemre kiterjedt feladataikat a jövőben. Ezáltal az ISZK létszáma ezen 

átszervezésekkel, 8 fővel csökkent, ugyanakkor a Kenézy Kórház integráció miatt beolvadt 

IT támogató humán erőforrás (20 fő) átvételével összességében 12 fővel nőtt és 65 fős 

létszámmal végzi központosított feladatait teljes Egyetemre kiterjedően. 

A szolgáltató egységeink az informatikai működéstámogatás alapjait (szerverek és központi 

kiszolgálók tároló eszközök, hálózati és telekommunikáció, desktop menedzsment) képezik 

le szervezeti síkon. Erre épül az Ügyfélkapcsolati Osztály, ahol a help-desk kialakításával 

(felhasználókkal egykapus kapcsolatot biztosít) megvalósult a first line support. Tekintettel 

arra, hogy az Egyetemen a három alaptevékenység (oktatás, kutatás, gyógyítás) támogatása és 

fejlesztése elengedhetetlen, ezért Alkalmazás és Rendszermenedzsment osztályunk biztosítja 

ezen vertikumok belső működési jellemzőinek megfelelő támogató rendszerek kialakítását, 

menedzsmentjét. 

Az egyetemi egységes web konszolidációs javaslatunk korábbi elfogadásával megtörtént az 

egységes egyetemi weblapok kialakítása, aminek szakmai feladatait és további fejlesztési 

koordinációját a VIR Központ végzi, az ISZK által biztosított web kiszolgálói környezeten. 

IT célkitűzések 

Az IT jövőt érintő célkitűzései során megvalósítani kívánt informatikai fejlesztések, a 

Debreceni Egyetem informatika által támogatott tevékenységeinek hatékony, magas minőségi 

színvonalon és biztonsággal kiszolgáló infrastruktúra létrehozását célozzák. 

A Debreceni Egyetemen belül, az IT rendszereket üzemeltető Informatikai Szolgáltató 

Központnak komoly szerep jut az Egyetem működésének folyamatos támogatásában.  

A megfelelő és elvárt színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében fontos, hogy az 

Egyetem egészségügyi-, üzleti-, hallgatói és dolgozói kiszolgálás működéshez szükséges 

informatikai rendszerek folyamatosan rendelkezésre álljanak. 
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Az Egyetemen belüli információk bizalmasságának, sértetlenségének, hitelességének, 

rendelkezésre állásának, illetve funkcionalitásának megtartása az IT üzemeltetés egyik 

legfőbb feladatává vált. 

Projektek 

Több projekt megvalósításához adtunk informatikai szakmai segítséget, valamint kettő 

pályázat szakmai gondozása az ISZK szakmai kezelésében van: EFOP 3.4.3 EFOP 4.2.1 – 

ami az oktatásban használt és az oktatás informatikai infrastruktúrájának fejlesztését valósítja 

meg. hálózati aktív eszközök beszerzésével és wifi fejlesztésekkel. 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház infrastruktúra kiszolgálás 

A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház szolgáltatási feladatkörének, mint 

járó-, fekvőbeteg ellátás, valamint diagnosztikai tevékenységek, biztonságos 

működésfolytonosságának fenntartásához elengedhetetlenül szükséges olyan informatikai 

héttér biztosítása, ami biztosítja az orvos szakma részére a betegellátás, gyógyító, 

diagnosztikai tevékenység zavartalan végzését. Az ISZK részéről az integráció óta egyértelmű 

az az állásfoglalás, miszerint az informatika napjainkra az egészségügyi szolgáltatás 

kiszolgálásának az egyik legfontosabb, kiemelt prioritásba sorolt területe, ami meghatározza 

a gyógyító tevékenység színvonalát, minőségét, ezáltal annak, az ellátottak valamint 

hozzátartozóik részéről történő megítélését, minősítését. Ugyanez igaz az eddig is támogatott 

másik betegellátó egység a Klinikai Központ vonatkozásában. 

A Kenézy Egyetemi Kórház működéstámogató informatikai tevékenység kiszolgálásához, 

fejlesztéséhez, modernizálásához a Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központja 

teljes körű támogatást biztosít. 

Központi kiszolgálók, tárolók (szerver-storage infrastruktúra) 

Az Egyetem saját szerver infrastruktúrája a 2017. évben bővült egy nagykapacitású tárolóval, 

ezáltal kiváltásra kerültek az elavult, lassú, nem megbízható közel tíz éves tárolást végző 

alrendszerek. 

A 2017. év során az Egyetem storage szerverei megújultak. Sikerült kb. 150 TB-nyi 

tárolókapacitást beszerezni, amely komoly javulást hozott elsősorban a Neptun, az 

elektronikus levelezés, a könyvtári, valamint a gazdasági rendszerek számára. Sikerült 

megújítani a Neptun adatbázis szerverét, ami így megerősödvén a korábbinál sokkal jobban 

bírta a tárgyfelvételi és vizsgajelentkezési időszakok kritikus terheléseit. Megújult a Zimbra 

levelező rendszer, gyorsabb tárhelyet és erősebb szervert kapott, valamint jelentős szoftver 

frissítésen esett át. A Kenézy Egyetemi Kórház csatlakozásával immár nagyjából 10.000 

postafiókot kezel megbízhatóan. Az eRAD orvosi képtároló rendszer új storage alrendszerre 

került át, ám ez egyelőre ideiglenes megoldás, ugyanis az orvosi képalkotás hatalmas 

helyigényének hosszabb távú kielégítésére nagyon komoly tároló infrastruktúra bővítést kell 

végrehajtani a közeljövőben, illetve a mentések kérdését is megnyugtatóan rendezni kell egy 

erős ipari mentési rendszer bevezetésével. Szintén a közeljövő feladatai közé tartozik a 

korosodó szerver infrastruktúra fokozatos megújítása újabb VMware host-ok beszerzésével. 

A 2017. év jelentős újításai közé tartozik az egyetemi Active Directory rendszer 

alapkoncepcióinak kidolgozása és egy pilot rendszer előkészítése, amely 2018. első felében 

indul útjára. A rendszer bevezetése egyszerűsíteni fogja a dekstop management-et, központi 

felhasználó kezelést tesz lehetővé, része egy központilag vezérelhető szoftver disztribúciós 

megoldás, ami a távoli telepítéseket és a rendszeres windows frissítéseket vezérli, valamint 

naprakész hardver-szoftver leltárt ad a felügyelete alá tartozó géppark vonatkozásában. 
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Gerinchálózati infrastruktúra 

Továbbra is az új épületek, épületszárnyak lehetőség szerint minimum 10Gbit/sec 

sávszélességen kerülnek becsatolásra, végpontok szintjén pedig 1 Gbit/sec az elvárás. A 

központi tűzfal garanciája 2018-ban le fog járni, így legkésőbb akkor szükséges a korábban 

HURO forrásból beszerzett Checkpoint tűzfal duplikálása, szükséges licenc upgrade-ek 

megvásárlása. 2018-ban az EFOP 4.2.1 pályázat keretében tervezzük a végponti access 

eszközök egy részének megújítását. 

WiFi hálózat 

Tovább folytatódott a WiFi rendszer bővítése, a korábbi HURO projektekben megvalósított 

WiFi rendszert korszerűsítettük, két campuson teljesen lecseréltük a 802.11 b/g/n típusú 

eszközöket IEEE 802.11 a/c szabványt támogató bázisokra. A lefedettség a Böszörményi úti 

campuson jelentősen nőtt, a szolgáltatás még mindig nem terjed ki az Egyetem minden 

területére, ezért 2018 évben további bővítést tervezünk. 

Telefónia 

Tovább folytatódott az IP telefónia bővítése. 2017 évben közel 200 db készülék került 

kiváltásra. A Kenézy Egyetemi Kórház csatlakozásával két meglehetősen régi 

telefonközponttal bővült a rendszer, ezek kiváltása középtávon mindenképpen indokolt. Ezek 

mellet a Klinikai Központ 3.000 melléket kiszolgáló, Ericsson telefonközpont kiváltása még 

bizonytalan, meglehetősen költséges, ezért három évre szétosztott, műszaki tervet 

készítettünk, melynek a kezdési időpontja egyelőre kérdéses. 

Desktop oldali infrastruktúra 

A Kenézy Egyetemi Kórház (KEK) integrációja hatással volt az Ügyfélkapcsolati osztály 

munkájára. A KEK korábbi munkavállalói a szervezeti struktúra átalakítása után az ISZK 

alkalmazottai lettek. A desktop támogató szakmai csoport öt fővel bővült. Áttekintésre került 

a KEK-ben folyó desktop támogatói munka, meghatároztuk az elvégzendő feladatokat. 

Elindult az OTRS hibajegykezelő rendszer használata, melynek segítségével javult a munkák 

dokumentálása és nyomon követhetősége. A KEK-ben folytatódtak a desktop gépcserék és a 

korábban elkezdett Microsoft AD bevezetés. 

Elsősorban a Kancelláriában dolgozók megnövekedett száma miatt, a Kassai úti campuson is 

szükség volt a desktop támogatás megerősítésére. 2017-ben lehetőség nyílt egy fővel bővíteni 

a szakmai stábot.  

Az ISZK tanácsadóként segíti, illetve szakmai ellenjegyzőként felügyeli a gazdálkodó 

szervezeti egységek beszerzéseit. A funkciónak megfelelő hardver konfiguráció, a megfelelő 

minőség, a hosszú távú garancia és a szabályos licensz megoldás megléte alapvető feltétele a 

minőségi munkavégzésnek, ezért javaslat szinten próbáltunk törekedni a megfelelő helyszíni 

garanciával rendelkező eszközök beszerzésére. Kancellária szinten kiemelt szakmai 

feladatunk már a beszerzési javaslatok előkészítése is, ennek megfelelően 2017-ben sikerült 

több mint 80 db desktop eszközt fejlesztésként üzembe helyeznünk. 

Felhasználói támogatás-ügyfélszolgálat 

Az ügyfélszolgálati és telefonos szolgáltatást végzők száma a KEK integrációval kettő, illetve 

hat fővel bővült. Általánossá vált az OTRS használata, a bevezetést felhasználói oktatás 

előzött meg. 2017-ben új felületet kapott az Kémia épületben található ügyfélszolgálati 

helységben található információs rendszer. Az Ügyfélkapcsolati Osztály munkatársai az eddig 

megszokott módokon - telefonon, e-mailben illetve személyes megkeresés útján - tudják 

igénybe venni szolgáltatásainkat.  
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Az egykapus IT ügyfélszolgálat az Egyetem egészét érintő online szolgáltatások – e-learning 

rendszerek használata, bérinfo rendszer elérés, gépjármű behajtási engedély igénylés, 

könyvtárhasználat, Unipass kártyarendszer – által támasztott magas elvárásoknak is megfelelt.  

Az ISZK hibajegy-kezelő rendszerének optimális működése alapvető követelmény a 

szolgáltatások színvonalának megfelelő szinten tartásához. Az OTRS működésének követnie 

kell az új és átalakított folyamatokat, épp ezért a múlt évben átdolgozásra került a 

hibajegykezelő könyvtárszerkezete, melynek hatására gyorsult a munkavégzés, rövidültek a 

válaszidők. 

Egykapus be- és kikörözés 

A DE Böszörményi úti kampuszán, a dolgozói életút logikailag legalkalmasabb pontján a 

Humángazdálkodási Igazgatóság szomszédságában létrehoztuk az ISZK Bekörözési és 

Kikörözési Irodáját. AZ egykapus ügyintézéssel szeretnénk kiszolgálni az egyetem dolgozóit. 

Az Iroda feladata az egyetemi dolgozók IT életút ciklusának megnyitása és lezárása, 

kapcsolattartással más érintett és IT nyilvántartásban és jogosultságkezelésben érintett 

munkaszervezeti egységekkel. 

A bekörözés során a fényképkészítés mellet létrehozásra kerül a dolgozó egyetemi rendszerek 

használatához szükséges LDAP azonosítója, valamint egyetemi elektronikus levelezési címe. 

A kikörözés alkalmával, visszavonásra kerülnek a juttatott jogosultságok, valamint értesítésre 

kerülnek azok a szervezeti egységek, ahol rendszerbelépési jogosultságokkal bírt a dolgozó. 

A megfelelő IT humán életciklus miatt ezen feltételek és változás követések megteremtése 

nagyon fontos volt, mivel a rendszerek és jogosultság kezelési ügyek az egyre szigorúbb 

adatvédelmi intézkedések (pl. GDPR rendelet) ezt megkövetelik. 

Levelezés, web, mobil applikációk 

A központi levelezőrendszer tovább erősödött, mert a Zimbra levelező rendszer gyorsabb 

tárhelyet és erősebb szervert kapott, valamint jelentős szoftver frissítésen esett át. A Kenézy 

Egyetemi Kórház csatlakozásával immár nagyjából 10.000 postafiókot kezel megbízhatóan. 

Egyúttal folytatódott a konszolidáción még át nem esett levelezőrendszereknek az elmúlt 

évben megkezdett költöztetése Zimbra alá. Jelentős új feladatot generált a Kenézy Egyetemi 

Kórház több mint 2.000 felhasználójának levelezés konszolidációja az egyetemi egységes 

elveknek megfelelően, amely szakmai munka áthúzódó hatású 2018-ra is. 

Az Egyetem központi weboldalának a teljes megújítása új design alapon megtörtént a VIR 

Központ irányításával, valamint megújultak ezzel összefüggésben a kari honlapok. A többi 

szervezeti egységre történő kiterjesztés folyamatos.  

Az egyetemi hallgatók és oktatók számára elérhető Office365 szolgáltatást (ebben valósítjuk 

meg a hallgatók egyetemi levelezési rendszerét) a kialakított rendszer segítségével 

folyamatosan biztosítottuk. 

E-learning, távoktatás 

Az Informatikai Szolgáltató Központ által felépített központi e-learning szolgáltatások 

felhasználói tábora 2017-ben jelentősen megnőtt. Ugyanakkor a 2017. július 1-től alkalmazott 

ügyrendi változás alapján ezen feladatok végzésének elcsatolása történt meg önálló 

szervezetbe közvetlen kancellár alárendelten, így ezen a területen lévő fejlesztéseket külön 

egység végzi most már. A három jelentősebb e-learning és vizsgáztató szerver 

(elearning.unideb.hu, elearning.med.unideb.hu, exam.unideb.hu) támogatási feladatait 

végezzük. 
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Gazdaságinformatika 

A gazdaságinformatika területén 2017-ben is számos előrelépés történt. Az SAP Kompetencia 

Központ legjelentősebb feladata a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet gazdálkodásának 

integrálása volt, azaz behozatala az egyetemi gazdaságinformatikai rendszerekbe, amit a 

Központ sikeresen végre is hajtott. A rendszerek felkészítése határidőre megtörtént úgy, hogy 

az SAP és a saját fejlesztésű rendszerek esetén nem volt szükség külső szolgáltató, szakértő 

bevonására. Az elvégzett feladat komolyságát, jelentőségét az is jól mutatja, a szoftvergyártó 

(SAP SE) hazai leányvállalata felkérte az Egyetemet erről szóló előadás megtartására az általa 

szervezett konferencián. 

A Kórház gazdaságinformatikai integrációja keretében fel kellett készíteni az egyetemi SAP 

ERP rendszert arra, hogy 2017. július 1-től ebben valósuljon meg a Kórház gazdálkodásának 

nyilvántartása. Ennek érdekében megtörtént egy új egyetemi üzletág beállítása az SAP 

rendszerben, majd a kórházi törzs- és nyitó adatok betöltése, és ezzel párhuzamosan a kórházi 

dolgozók oktatása és felkészítése a rendszer használatára. 2017 júliusában pedig 

zökkenőmentesen megvalósult az SAP rendszer új üzletágának éles üzemi használatba vétele. 

A Kórház gazdálkodásának SAP-ba történő áthelyezése során azt is meg kellett oldani, hogy 

a Kórház egyéb IT rendszerei is tudjanak információt cserélni, azaz kommunikálni az SAP-

val. A kórházi iBS rendszer és az SAP ERP rendszer közé egy igen komplex köztes rendszer 

lett kiépítve. Ezen keresztül kerülnek át az SAP-ba a gazdasági nővérek által az iBS 

rendszerben rögzített belső rendelések, valamint a szintén az iBS rendszerben rögzített műtéti 

és konszignációs készlet felhasználások. Az SAP ERP rendszer pedig - a köztes rendszeren 

keresztül - folyamatosan átadja az iBS rendszernek a beszerzett és a szervezeti egységek 

számára kiadott készletet. Ez a köztes rendszer támogatja az iBS rendszer által igényelt új 

cikkszámok SAP rendszerben való létrehozásának folyamatát is. 

 

6. Ábra:  Az SAP ERP rendszer és az iBS rendszer közötti adatcsere számokban 

(átadott bizonylatok, valamint bizonylattételek száma 2017 második félévében) 

 

A Pharmagic gyógyszertári rendszer tekintetében pedig az SAP oldalán olyan interfész 

kapcsolat lett kialakítva, amellyel a gyógyszertári rendszerből előálló feladások a 

továbbiakban az SAP ERP rendszerbe is betölthetők. 

A gazdaságinformatikai integráció keretében a Központ az érintett saját fejlesztésű rendszereit 

is felkészítette arra, hogy a kórházi dolgozók azokat is használhassák a napi munkájuk során. 

A Keretgazdálkodási rendszerben a Kenézy Egyetemi Kórházra vonatkozóan is igénylehetők 

új szervezeti egységek és pénzügyi központok, a Keretértesítési rendszerben pedig már a KEK 

dolgozói, keretfelelősei is láthatják a hozzájuk tartozó pénzügyi központok keretállását. 

Amennyiben a kórházi dolgozók külföldi konferenciára vagy egyéb rendezvényre hivatalosak, 

akkor már az ő utazásaik is az egyetemi Utazásszervezés rendszerben vannak adminisztrálva. 
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A Behajtási engedély igénylő rendszer is fel lett készítve arra, hogy a kórházi dolgozók és a 

KEK külső partnerei is ebben igényelhessenek bérletet 2018-ra, továbbá a rendszer a kórházi 

telephelyeket, valamint átmenetileg a kórházi kártyákat is kezeli.  

A Központ, mint ügyféloldali SAP támogató szervezeti egység 2015 nyarán megszerezte a 

szoftvergyártó (SAP SE) nemzetközi minősítését (Customer Center of Expertise), amelyet 

2017 nyarán sikerült megújítania. A CCOE certifikáció igazolja, hogy a SAP Kompetencia 

Központ az Egyetem SAP ERP rendszerét a szoftvergyártó nemzetközi szabványainak, 

elvárásainak megfelelő módon üzemelteti, fejleszti, illetve a SAP-ban leképzett gazdálkodási 

folyamatokat magas szinten támogatja. 

 

7. Ábra:  2017-ben megújított SAP CCoE certifikáció 

 

2017 végén megtörtént a Központ szervezeti struktúrájának, valamint az alkalmazott 

munkamegosztásnak a felülvizsgálata és újragondolása. A szakembergárda létszáma ugyanis 

az elmúlt években megduplázódott annak érdekében, hogy legyen kapacitás az Egyetem 

gazdálkodásának és a Kancellária működésének hatékonyságát növelő újabb és újabb szoftver 

alkalmazások létrehozására, majd azok üzemeltetésére, valamint folyamatosan legyenek 

előrelépések a Központ felügyelete alá tartozó rendszerek egyre színvonalasabb, 

költséghatékonyabb és biztonságosabb működtetésének megvalósítása érdekében. A 

megnövekedett létszám azonban önmagában nem bizonyult elégségesnek, a korábbi működési 

modellben ugyanis egyes folyamatok esetén szűk keresztmetszetek alakultak ki jelentősen 

lassítva azok lefutását, másrészt pedig kulcsfontosságú szakemberek váltak túlterheltté. 

A megvalósított átszervezéssel megindult a problémás belső folyamatok lefutásának 

felgyorsulása és a dolgozói túlterheltség csökkenése. Az új szervezeti struktúra továbbá az IT 

szakmai elvárások és az ezzel kapcsolatos ÁSZ követelmények szempontjából is előnyösebb, 

mivel az informatikai üzemeltetés szervezetileg elválik a fejlesztéstől, továbbá megszűnik az 

üzemeltetők és a fejlesztők közvetlen kapcsolata a felhasználókkal, azok támogatását most 

már a saját fejlesztésű rendszerek esetén is a Központ alkalmazásgazdái végzik az SAP ERP 

központi rendszer támogatásához hasonlóan. 

A Központ már több éve önállóan üzemelteti, támogatja az SAP ERP rendszert, a külső 

szolgáltató által nyújtott üzemeltetés támogatást csak speciális problémák megoldásához veszi 
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igénybe. Az igényelt támogatási szint folyamatos csökkenésével párhuzamosan a Központnak 

azt is sikerült elérnie, hogy a fizetendő havidíj igen kedvező szintre csökkent a 2017 folyamán 

lebonyolított közbeszerzési eljárásai eredményeképpen. 

 

8. Ábra:  Bejelentésszám és ezzel párhuzamos havidíj csökkenési tendencia az SAP 

ERP rendszer üzemeltetésének támogatása vonatkozásában 

 

A Központ az SAP licenc menedzsment területén is jelentőset lépett előre, ami azért fontos, 

mert az egyetemi üzemeltetésben lévő SAP ERP gazdálkodási rendszer legnagyobb 

költségtétele az SAP licencek követési díja. Az SAP licenc audit keretében 2017-ben 

végrehajtott első önálló rendszer használat felmérés eredményével kapcsolatban az SAP 

auditorok nem jeleztek jogosultatlan licenc használatot. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi évek 

során a Központban alkalmazott, az Egyetem számára kevesebb licenc vásárlását, használatát, 

azaz olcsóbb üzemeltetést eredményező eljárásmódok elfogadhatóak a szoftvergyártó 

részéről. Ezzel párhuzamosan sikerült egy további SAP licenctípus tartalmára vonatkozóan 

olyan egyedi, az Egyetem számára kedvező meghatározást megfogalmazni a szoftvergyártó 

hazai képviselőjével közösen, ami nemzetközi jóváhagyást is kapott. Ennek következtében a 

Kórház beolvadása miatt szükségessé váló SAP licencbővítés költséghatékony módon vált 

megvalósíthatóvá kedvezőbb áru licencek vásárlásával. 

2017 folyamán a Központ felülvizsgálta a felügyelete alá került kórházi gazdaságinformatikai 

rendszerek szerződéseit. Díjcsökkentésre került sor azoknál a rendszereknél, amelyeket az 

Egyetem az integrációt követően már csak csökkent funkcionalitással használ (EcoSTAT, 

iBS), továbbá folyamatban van a külső partnerek által nyújtott üzemeltetési szolgáltatások 

szabályozása.  

A Központ a felügyelete alá került kórházi rendszerek esetén kiemelt figyelmet fordított arra, 

hogy azok az egyetemi gazdasági rendszerekéhez hasonló működésbiztonsággal 

rendelkezzenek. Ennek keretében megtörtént a rendszerek biztonsági mentéseinek tartalmi 

felülvizsgálata, a Központ rendszereivel azonos módon történő mentésük beállítása, és 

megkezdődött a rendszerek biztonsági mentésből való visszaállíthatóságának tesztelése.  

A Központ implementálta és egyedi fejlesztésekkel egészítette ki a Redmine nyílt forráskódú, 

szabadon használható webes rendszert annak érdekében, hogy a Kancellária számára egy 

olyan projekt menedzsment és feladatkezelő rendszer álljon rendelkezésre, amely segítségével 

a több szervezeti egység munkáját érintő projektek hatékonyan lebonyolíthatóvá váljanak. A 

rendszer használatával biztosítható, hogy a szükséges információk minden érintetthez 

folyamatosan eljussanak, elérhetők legyenek, a résztvevők munkavégzése átláthatóvá váljon, 

a projekt készültsége bármikor megállapítható legyen, továbbá a projektdokumentumok a 

konkrét feladatokhoz kötötten és egyúttal rendezett mappa struktúrában álljanak 

rendelkezésre. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet integrációja során a Gazdasági 

alprojekt végrehajtása már ebben a rendszerben valósult meg, ami induláskor 9 munkacsoport 
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létrehozását és 77 munkatárs bevonását igényelte, továbbá számukra az első időszakban 97 

főfeladat és 441 részfeladat definiálása, rendszerbe töltése történt meg, amelyek száma persze 

tovább nőtt az alprojekt előrehaladása során. 

 

9. Ábra:  Projekt előrehaladás Gantt diagram ábrázolásával a Redmine rendszerben 

Az Egyetem 2017 folyamán a tulajdonában lévő intézményi társaságai egy részével közösen 

csoportos általános forgalmi adó alanyiság létrehozása mellett döntött, amely informatikai 

támogatása érdekében a Központ létrehozta az ún. Csoportos ÁFA bevallás rendszert. Ebben 

valósul meg a csoportos adóalanyiságra vonatkozó elszámolás, nyilvántartás, valamint az 

Egyetem a rendszer által készített csoportszintű általános forgalmi adó bevallást nyújtja be a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 

2017 végére elkészült a saját fejlesztésű Gyermekétkeztetés rendszer új verziója. Ez a rendszer 

valósítja meg az egyetemi gyakorló iskolák tanulói étkezésének és díjfizetésének 

nyilvántartását összekapcsolva az iskolák nyilvántartásával és az SAP ERP rendszerrel. A 

rendszert jelenlegi formájában közel egy évtizede használja az Egyetem. Az évek során 

szerzett felhasználói és üzemeltetési tapasztalatokra építve, valamint az időközben 

megfogalmazott igények teljes körű megvalósítása érdekében lett létrehozva az új verzió. 

Az SAP ERP rendszer 2013-ban bevezetett, jelenleg is használt verziója 2017-re kiforrottá 

vált abban az értelemben, hogy az egyetemi gazdálkodás hatékony támogatásához már nem 

igényel nagyléptékű, külső szolgáltató bevonásával megvalósítandó egyedi fejlesztéseket, ha 

nincs jogszabályváltozás. Az egyetemi szakemberek a rendszer folyamatos 

finomhangolásával, kisebb fejlesztések végrehajtásával foglalkoznak. 2017-ben az alábbi 

előrelépések történtek: 

 a Klinikai Központ által használt új gyógyszertári nyilvántartó rendszerhez saját 

fejlesztésű SAP interfész építése, a betöltések naplózásának megvalósítása, illetve az 

automatikus feldolgozás előkészítése, 

 külföldi IBAN számok kezelhetőségéhez NOTE-ok implementálása, 

 keretnövelő bevételek kezelésének továbbfejlesztése, ésszerűsítése, 

 csoportos adóalannyá váláshoz kapcsolódó fejlesztések, ellenőrzések, 

 egyéni jogosultságellenőrzéssel kapcsolatos fejlesztések. 
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Az Előirányzat módosítást kezelő rendszer fejlesztésekkel egészült ki az eredeti rovaton belüli 

módosítások workflow alapú kezelése és a rovatok közötti összefüggések automatikus 

ellenőrzése érdekében, valamint szintén fejlesztéssel megvalósult a kiadások és bevételek 

összehasonlítása az Egyetem WebSheets webes táblázat kezelő rendszerében vezetett 

úgynevezett elemi költségvetési jelentés releváns értékeivel. 

Elkészült és éles üzemi használatba lett véve a szintén egyetemi fejlesztésű 

Köztartozásmentes szállítói rendszer új verziója. A többi saját fejlesztésű rendszerhez 

hasonlóan beköltözött a Központ portálja alá, és teljes egészében újra lett írva a használat 

közben felmerült igények figyelembe vételével. Új adminisztrációs eszközök állnak 

rendelkezésre a szállítók adatainak kezeléséhez, valamint a funkciók köre kibővült a megszűnt 

szállítók kezelésével. 

A Központ SMS Gateway megoldást hozott létre, mely a saját fejlesztésű rendszerek által 

használt korábbi SMS küldési funkciót váltotta ki, illetve fejlesztette tovább azzal, hogy 

lehetőséget biztosít más, nem a Központ által fejlesztett rendszerek számára is SMS küldési 

funkciók implementálására REST API alapú interfészen keresztül. 

A saját fejlesztésű rendszerek biztonságának növelése érdekében a Központ portálja számára 

egy biztonsági modul lett létrehozva a felhasználói adatbevitelen alapuló támadások kivédése 

céljából. 

Egyéb program-, portálfejlesztések 

Tárgyi eszköz kimutató 

A tárgyi eszköz kimutató (EszKimó) program újra gondolása, újraírása java környezetben, 

automatizálás felhasználói igényekhez igazodva. Kenézy Kórház integrációjával kapcsolatos 

módosítások elvégzése. A következő év célja, hogy teljesen a kulcs felhasználók kezébe 

kerüljön a jogosultság kezelése és ezzel kapcsolatos adminisztrációk is. 

Hangmap Unideb 

A korábban elkészült Debreceni Egyetemi applikáció alatt található telefonos alkalmazás, 

amelynek használatával elsősorban a vakok és gyengén látók Debreceni Egyetemen belüli 

eligazodásban, hangos térkép formájában segít, egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 

program frissítések, aktualizálások átvezetése elmaradt, melyet a jövőben időszerű lesz 

elvégezni. 

MediPosting 

A postai szolgáltatások az elszámolási rendszeréből kinyert adatokat a Pénzügyi és Adóügyi 

Főosztály számára feldolgozható formába alakítja. Üzemeltetési feladatok, felhasználó szintű 

támogatások történtek. A jövőben újra kell gondolni a program működését, automatizálások 

bevezetését. 

ŐrSzem program 

Az ŐrSzem program a telefonközpontokon keresztül történő hívások hívásrekordjainak 

meglétét, méretét ellenőrzi, mely a vezetékes telefondíj elszámolásának az alapjait képezik. 

Probléma esetén SMS-t küld így biztosított, hogy az adatgyűjtés folyamatos legyen, s hiba 

esetén azonnali jelzést kapjunk a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében. A program 

üzemeltetése, aktualizálások elvégzése. 
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Mobil elszámolás 

A korábbi elszámoló program a törvényi változásokat, felsővezetői igényeket már nem kellő 

mértékben tudta lekezelni, Kenézy Kórház integrációjával, az egységesség és átláthatóság, 

automatizálás miatt új, más alapokra (java) épülő elszámoló program készült. A 

finomhangolások, automatizálások jövő évre is áthúzódnak. Változott az elszámolási logika, 

adatbázis szerkezete, kapcsolatai (LDAP– profil adatok, Dolber- dolgozókód, szervezeti 

egység besorolás, vezetők, munkáltatói jogkör gyakorlója, stb., SAP - szerv keretek, pályázati 

keretek). Igénylési folyamat módosítása. Egységes elszámolás 66. számú kancellári 

körlevélnek megfelelően, számlarészletezők elérése, tájékoztatás automatizálása, statisztikák, 

kimutatások, riportok generálása. Áfa, Eho, számlákhoz tartozó megjegyzés adminisztrátori 

felület biztosítása a területért felelős személyeknek. 

SafeQ 

YSoft SafeQ 5 rendszer aktualizálása a jövőbeli terveknek megfelelően. Licencek szétbontása 

egy fizetős szolgáltatás, általános szolgáltatás menedzselésére. A fizetős szolgáltatás 

finomhangolása egyéb kényelmi funkciók bevezetése. 

MediPostEr- MediPost Elektronikus Részletező 

A MediPostIng program által előállított, szervezeti egységre bontott kimutatásokat a DokuTar 

kiszolgálóra töltjük fel, az ott kialakított MediPostEr webes mappába. Az egyes 

webmappákhoz az előre beállított jogosultságok alapján férnek hozzá a szervezeti egységek 

kijelölt dolgozói. 

TelePortál 

A flottaváltással kapcsolatban nagy szerepe volt az ISZK által üzemeltetett speciális célú 

oldalnak. Egyrészt számos cikket, tájékoztatót tudtunk itt közzétenni, mely segítségével 

közvetlen tájékoztatást tudtunk nyújtani a dolgozóknak, másrészt létrehoztunk több olyan 

űrlapot, melyek a flottaváltásban jelentős munkát végző ISZK munkatársak közös, 

párhuzamos munkáját segítették. 

 Távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos információk publikálása  

 Hivatali mobil- és vezetékes elszámolással, igényléssel kapcsolatos tájékoztatás, 

űrlapok biztosítása, mely a jövőben átalakul. 

 Szolgáltató váltást támogató űrlapok, statisztikák biztosítása 

 

DokuTár 

Célja kettős, egyrészt olyan személyre, vagy szervezeti egységre lebontott táblázatok, 

kimutatások tárolása, megosztása, melyeket csak az adott személy, személyek, vagy csoport 

tekinthet meg, másrészt munkafolyamatok leképezése webes űrlapokra. 

MediPostEr- MediPost Elektronikus Részletező 

A MediPostIng program által előállított, szervezeti egységre bontott kimutatásokat a DokuTar 

kiszolgálóra töltjük fel, az ott kialakított MediPostEr webes mappába. Az egyes 

webmappákhoz az előre beállított jogosultságok alapján férnek hozzá a szervezeti egységek 

kijelölt dolgozói. A jövőben újra kell gondolni a program működését, automatizálások 

bevezetését, új környezet kialakítását. 

Mir 

Munkalap Igénylő Rendszer bevezetése a Műszaki és Szolgáltató Központ kérésére. 
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Munyir 

A Műszaki Nyilvántartó rendszerben információhoz juthat a kezdeményezett feladatokról, 

folyamatosan nyomon kísérheti a Műszaki Osztály által a fenti témakörökben menedzselt 

munkák folyamatait, aktuális készültségi fokát 

TeleServ 

Tovább lett fejlesztve a teleserv.unideb.hu kiszolgáló, melynek elsődleges funkciói a SFTP 

kiszolgáló, Fájlmegosztás, Terminál szerver. Az SFTP kiszolgáló a hívásrekordok gyűjtésére 

lett kialakítva. A 4 telefonközpontunkból Av2, Av7, Ci3, Er5 a Soros Gyűjtő program 

segítségével nyerjük ki és továbbítjuk minden órában a hívásrekordokat erre a kiszolgálóra. 

Itt készülnek a vezetékes- és WiFi használatával kapcsolatos költségkimutatások a Pénzügyi 

és Adóügyi Főosztály számára. 

 

Az egészségügyi informatikai rendszer támogatása 

2017. július 1-től az egészségügyi szoftverek működtetése és fejlesztésére létrehozott 

osztályon elcsatolásra került az egészségügyi kancellár-helyettes irányítása alá. Így ezen a 

területen a betegellátás és kapcsolódó rendszerei, folyamatainak technológiai IT támogatását 

végzi az ISZK. 

Új feladatként kezeljük a kialakított CATO labor IT támogatási feladatait, valamint az 

Asszisztált Reprodukciós Központ (volt KAÁLI Intézet) támogatását. 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez való kapcsolódás 

A 2016. december 21-én megjelent 39/2016 (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról alapján az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ felkérésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 2017. május 

hónaptól 2017. szeptember hónapig részt vett az EESZT rendszer intézményi oldalról való 

megvalósításának pilot projektjében. A pilotban a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika 

felhasználói vettek részt. A sikeres projekt eredményeként a rendeletben foglalt november 01-

ei határidő előtt megtörtént a teljes Klinikai Központ, valamint a Kenézy Egyetemi Kórház 

csatlakozása az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez. Az EESZT-hez való 

csatlakozással mindkét egészségügyi ellátó intézményben működő integrált informatikai 

rendszerben lehetővé vált a páciensek végdokumentumainak megtekintése, elindultak azok a 

szolgáltatások, amelyek egy gyorsabb és hatékonyabb betegellátást tesztnek lehetővé (e-

Recept, e-Beutaló, e-Profil). 

CATO rendszer bevezetése 

A Cato (Computer Aided Therapy for Oncology) az onkológiai terápiás tevékenységet 

támogató informatikai rendszer. A terápia hosszú távú tervezésétől a terápia figyelemmel 

kísérésén át a terápia során alkalmazott citosztatikumok összeállítását is támogatja. A rendszer 

segítségével komplex terápiatervet lehet összeállítani, amely teljes egészében végig kíséri a 

beteg útját a kemoterápia során, beépített szakmai szabályrendszerrel figyelmeztet az 

esetleges hibákra is. A rendszer illesztett kapcsolatban áll egy speciális gyártási 

körülményekkel rendelkező, automatizált citosztatikai laboratóriumi rendszerrel. A Cato 

rendszer illesztése a Debreceni Egyetem Klinikai Központ integrált informatikai és a központi 

gyógyszertári rendszerével 2017. évben elindult. 

Egységes leletarchívum rendszer kialakítása 

A 2017. július 01-ei szervezeti integrációval (Kenézy Egyetemi Kórház) szükségessé vált egy 

közös leletarchívum informatikai rendszer kialakítása a Kenézy Egyetemi Kórház és a 
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Klinikai Központ között. A rendszer célja egy olyan leletarchívum-kezelés megvalósítása, 

mely megfelel a hatályos jogszabályoknak, illetve kielégíti az intézményi működés 

biztosításához szükséges elvárásokat. A működés lényege, hogy mind a két egészségügyi 

intézmény egészségügyi informatikai rendszeréből egy különálló archívumot hoztunk létre, 

melyben tárolt páciens adatok elérhetőek mindkét intézményben dolgozó felhasználók 

számára. A rendszer illeszkedik az EESZT jogszabályi, technológiai elvárásaihoz. 

Szerver és alrendszer szolgáltatások monitoring rendszere 

A 2017-es évben megvalósult a Klinikai Központban az eMedsolution (medikai) és a Glims 

(laboratóriumi), üzemeltető szerverszolgáltatások és egyéb külső szolgáltatók által 

üzemeltetett, kapcsolódó alrendszerek kommunikációjának monitoring rendszere, mely az 

Egyetem számára felügyeleti jogkört biztosít a szolgáltatások elvárt SLA szintjének 

biztosításában. Az üzemeltetés során folyamatosan sor kerül az SLA szintek monitorozására, 

a szolgáltatóval történő folyamatos egyeztetésre. Kiemelhető, hogy a 2017-es évben a vállalt 

SLA szolgáltatások tekintetében nem volt kritikusnak tekinthető esemény. 

 

Egyetemi kártya 

Az Egyetemi kártyát (korábban DEKa kártyát) jelenleg a megújításoknak köszönhetően 

Unipass kártyarendszer néven az Egyetem minden hallgatója és dolgozója használja. A kártya 

funkcióinak bővítése és a használat elterjedése miatt is szükséges volt intézkedés létrehozása, 

hogy a kártya kezelésével kapcsolatos szakmai ügyek egy erre létrehozott kancellári irányítás 

alatti szervezeti egységbe kerüljön. 2017. végén megalakult az UniPass Kártyamenedzsment 

Központ. Az ISZK a kártyarendszerhez kapcsolódó alap IT infrastruktúra szolgáltatást 

nyújtja. 

Rendezvények 

A Debreceni Egyetemen megrendezésre kerülő rendezvények infokommunikációs hátterének 

támogatása (hálózati kapcsolat, Wifi stb.) is az ISZK hatáskörébe tartozik. Több szakmai 

rendezvényhez, konferenciához adtunk támogatást.  

A magyar felsőoktatási és közintézményi kör legnagyobb IKT szakmai konferenciáján, 2017-

ben a Szegeden megszervezett Networkshop-on, az Egyetem informatikai rendszerének 

országosan kimagasló szolgáltatásait bemutató előadásokkal vettünk részt. Ez további 

szakmai és fejlesztési lehetőségeket vonz maga után. 

Egységes designban központi üzemeltetésű DE szervezeti weboldalak  

A Debreceni Egyetem vezetése 2016-ban indította útjára azt a projektet, amely a DE központi 

és szervezeti weboldalainak egységes designban készülő, adatbázis alapú, központi 

üzemeltetésű koncepcióját jelentette. A 2016-ban elkészülő központi weboldalak után 2017 

évben a Kancellária VIR Központja a karok weboldalainak megújítását kapta feladatul. A 

tavalyi évben elkészült 14 kari weboldalon túl 16 egyéb szervezeti egység is új weboldalt 

kapott (doktori iskolák, intézetek és tanszékek, egyéb központi szervezetek), és ez a munka 

2018-ban is folytatódik. Ezzel a Debreceni Egyetemen a weboldalakra vonatkozóan 

megvalósult az a stratégia, amely magába foglalja: 

 az egységes designt (2017-ben egyetemi arculatváltás történt, ezt át kellett vezetni a 

weboldalakon is) és az egységes szerkezetet; 

 központilag szolgáltatásként biztosított support feladatokat (pl. jogosultságkezelés; 

felhasználói adatbázis kezelése; szerepkörök kialakítása; összetett adminisztrátori 

feladatok); 
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 központi szolgáltatásként biztosított központi üzemeltetési feladatokat (az 

informatikai környezethez tartozó monitorozási tevékenység; informatikai 

környezetet érintő jogszabályi változások követése; a működés során jelentkező hibák 

korrekciója; 1 munkanapon belüli programozást igénylő tevékenység elvégzése; 

kiszolgáló monitorozása, szükség esetén karbantartási műveletek, adatbázis 

felügyelet; rendszerhez tartozó szoftveres frissítése elvégzése, frissítés utáni 

konfigurációs ellenőrzés, funkcionális felülvizsgálat konfigurációs módosításokat 

követően; biztonsági mentési feladatok, szükség esetén rendszer visszaállítási 

tevékenység ellenőrzése, elvégzése stb.) 

 

A weboldalak kialakításával összefüggésben az év végén javaslat készült a DE szervezeti 

egységeihez kapcsolódó domain- konszolidációra, melynek megvalósítása 2018. év feladata. 

2.3.3. Sport, kultúra 

A Sporttudományi Koordinációs Intézet feladata, hogy a Debreceni Egyetem polgárai 

számára a felsőoktatási törvény által meghatározott módon az alaptevékenységéhez igazodóan 

biztosítsa a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését (testnevelési oktatás 

végzése, szabadidősport szervezése), valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtését. 

Küldetése, hogy egyfajta regionális sporttudás-központként minden a sporttal, fizikai 

aktivitással, testneveléssel kapcsolatos területen segítse és támogassa a régiót. 

Intézetünk oktatói köre, ezáltal a tudományos fokozottal rendelkezők köre 2017-ben is bővült. 

Az oktatók aktív tudományos tevékenységet folytatnak; több nemzetközi sporttudományi 

konferencián vettek részt, eredményeiket folyamatosan publikálják. Részt vettek az Egyetem 

2017. őszén induló testnevelő tanár szakjának előkészítési munkálataiban, illetve elkezdődött 

az első évfolyam oktatása. Továbbá aktív szerepet vállalnak az egyetemen folyó 

sporttudománnyal és kapcsolódó tudományterületekkel kapcsolatos GINOP és EFOP 

pályázatok szakmai előmenetelében, mérföldkövek teljesítésében. 

A Sporttudományi Intézet gondozásában 2017 tavaszán létrejött a Nyirkos István 

Sporttudományi Szakkollégium, amely a Debreceni Egyetem oktatási egységeinek nappali- 

és levelező tagozatos hallgatóit tömörítő, szellemi, közösségi és tudományos műhelye. 

Kiemelt feladatai a Debreceni Egyetem sporttudományi-, vagy a sporthoz kapcsolódó 

tudományterületek hallgatói számára a tananyagot meghaladó ismeretek megszerzésének 

biztosítása; a TDK-n és OTDK-n résztvevő hallgatók számának növelése és a színvonal 

tovább emelése; a doktori iskolák utánpótlásának biztosítása; a sport- és kapcsolódó 

tudományterületeken konferenciák, képzések, előadások szervezése; a sport témájú szabadon 

választható tárgyak színvonalának emelése, illetve közösségépítés. 

A Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ (SET) a Sporttudományi Intézettel 

együttműködve 2017-ben már a Debreceni Egyetem kutatásainak, fejlesztéseinek, illetve a 

testnevelő tanár szakos hallgatók oktatásának is helyet adott. A magas szintű diagnosztikai, 

életmód- és terápiás szolgáltatásokat kínáló központ az élsportolók, a hobbi szinten sportolók, 

a mozgásszervi rehabilitációra szorulók vagy bármely érdeklődő számára nyitva áll. A 

Központ az egyetemi sportstratégia szellemiségéhez szorosan illeszkedő sportegészségügyi és 

életmódfejlesztő szolgáltatásokat nyújt, tudományos eredményeit és infrastruktúráját is a 

város, valamint a régió sportjának szolgálatába állítja. 

A 2017 őszén megnyílt UniFit Fitness & Gym Center 2600 négyzetméteren mintegy 200 

edzés állomással a rekreációs sport legszélesebb eszköztárát vonultatja fel, összetett 

egészségtudományi szolgáltatásai révén az új megfelelő módon illeszkedik az egyetem 

klinikák - sportegészségtudományi központ - fitneszközpont hármas rendszerébe. A 
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szomszédjában álló SET Központtal, valamint a Sporttudományi Intézettel együtt dolgozva 

egyedülállóan komplex – a diagnosztikától a rehabilitációig terjedő – szolgáltatást nyújt a 

sportolóknak, az egyetemi polgároknak és debrecenieknek egyaránt. 

2017. nyarán „Közös Kapus Konferenciát” tartott egyetemünk a magyar sport legendás, 

nemzetközileg is eredményes kapusainak részvételével. A rendezvény célja egy közös 

gondolkodásmód elindítása volt a sportágak sajátosságainak és közös részeinek szakmai 

elemzése mellett. 

Nyár végén egyetemünk az MLSZ Edzőképzővel közösen, hagyományteremtő szándékkal a 

labdarúgás oktatási és kutatási hátterére fókuszáló edző továbbképzést szervezett. A 

Debreceni Futballegyetem keretein belül az utánpótlásképzés téma köré csoportosítva 

nemzetközi konferencia és workshop zajlott. 

2017. ősszel világklasszis szakemberek részvételével rendeztük meg a II. Nemzetközi 

Kézilabda Kapusedzői Konferenciát, amelyet az Európai Kézilabda-szövetség is felvett 

továbbképzései közé. A rendezvény célja, hogy a különböző kapusiskolák és stílusok 

összehasonlításával, valamint a legújabb tudományos eredmények felhasználásával a 

gyakorlatban is hasznosítható tudást adjunk a kapusedzőknek. 

Az Egyetemi Sporttelepen az MLSZ sportágfejlesztési programjának keretein belül 2017. 

december 23-án került átadásra az új strandlabdarúgó pálya. 

Egyetemi testnevelés és szabadidősport 

A diplomaszerzés feltételeként szereplő testnevelés tárgy teljesítésére az Egyetem négy 

campusán van lehetőség. 2017-ben félévenként 3.500-4.000 magyar és közel 800 külföldi 

hallgató választott testnevelés órát a sportágak széles palettájából. Ebben az évben is közel 

190 kurzust hirdettünk meg számukra. A sportági paletta széles, 42 féle óratípus közül 

választhatnak a hallgatók. A testépítés kurzus az újonnan átadásra került Unifit Fitness & Gym 

Center-ben teljesíthető. 

Szabadidősport rendezvényeinknél a legfontosabb szempont, hogy minden hallgató igényét 

maximálisan ki tudjuk elégíteni. 2017-ben 34 rendezvényt szerveztünk a Debreceni Egyetem 

Hallgatói Önkormányzatával és a Hallgatói Sportirodával közösen, amelyeken 

megközelítőleg 5.000 hallgató vett részt. A zumba heti rendszerességgel került megrendezésre 

melyen alkalmanként 100-120 fő vett részt. 

A Debreceni Egyetemen egyedülálló módon a 2017/18-as tanévtől került bevezetésre az 

Életmódfejlesztési Klub, amely önkéntes, de a hallgatók, oktatók és dolgozók számára is 

nyitva áll. A tagság célja, hogy egyes sporttal és életmóddal kapcsolatos szolgáltatások 

kedvezményesen, vagy ingyen elérhetők legyenek a tagságot választó egyetemi polgárok 

számára: így fitness terem bérletek, egyetemi sportlétesítmények használata, 

sportrendezvények látogatása. 

Egyetemi versenysport, eredményeink 

A Debreceni Egyetem versenysportolói a 2016/17 tanévben is számos sportversenyen, 

sporteseményen szerepeltek kiválóan. A Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságon 

a 23 sportágban mérettették meg magukat sportolóink. A megszerzett 17 arany, 10 ezüst és 

14 bronzérem is azt igazolja, hogy ismét sikeres évet zártak sportolóink. Az egyik 

legsikeresebb egyéni sportág az atlétika volt, amelyben 7 aranyérmet szereztek versenyzőink. 

Úszásban 3, erőemelésben 2, sportlövészetben 1, tollaslabdában szintén 1 alkalommal 

állhattak sportolóink a dobogó legfelső fokán. A csapatsportágak közül Magyar Egyetemi-

Főiskolai Országos bajnok lett a férfi kosárlabda, a sportlövő és a férfi vízilabda csapat is.  
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2017-ben egy sportágban, vívásban rendeztünk MEFOB döntőt melynek helyszíne ebben az 

évben is a Sporttudományi Oktató Központ volt.  

Élsportolóink az előző évekhez hasonlóan számos rangos világversenyen is kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak. Kozák Luca az U23-as Európa Bajnokságon 100 méter gátfutásban 

3. helyezést ért el.  

Az olimpia utáni második legnagyobb rendezvényen, a Tajpejben augusztus 19. és augusztus 

30. között megrendezett 29. Nyári Universiadén a magyar csapatban 6 sportoló képviselte a 

Debreceni Egyetemet. Sportolóink Tajvanon is szép eredményeket értek el. Kozák Luca 3. 

helyezést ért el 100 méter gáton, Papp Márk 10 km-es hosszútávúszásban 11. lett, Rivasz-

Tóth Norbert gerelyhajításban 6., Szilágyi Réka 13. helyezést ért el. Két sportolónk - Kósa 

Tamás és Garamvölgyi Ákos - a férfi kosárlabda csapatot erősített, míg Mihály Kata a női 

párbajtőr csapat tagjaként vett részt az eseményen és 13. helyezést ért el. 

MEFOB győztes férfi kosárlabda csapatunk július 16-25 között részt vett a Miskolcon 

megrendezett Európai Egyetemek Kosárlabda Bajnokságán, ahol 10. helyezést értek el. 

Kiváló sportolóink kimagasló sportteljesítményének elismeréseként a 2016/17-es tanévben 18 

sportoló vehette át a Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója díjat a „You day”, az egyetem 

napja rendezvénysorozat keretében. 

A Debreceni Egyetem rektora által kiírt Sportösztöndíj pályázatra félévenként az előző 

évekhez hasonlóan 190 hallgató adta be pályázatát, amelyből 114 fő a DEAC sportolója volt. 

A DEAC-os sportolók számának emelkedése azt mutatja, hogy egyre több hallgató választja 

sportolása színhelyéül az egyetemi klubot. 

A kettős életpálya modell részeként a Debrecen Egyetemen működő mentorrendszerben 2017-

ben félévenként egyéni jelentkezés és beválogatás útján 15, a Heraklész Csillagprogramban 

érintett, Olimpiai és Universiade sportágak korosztályos és válogatott, valamint az egyetemi 

világbajnokságon érmet szerzett sportoló vett részt. 

A Debreceni Egyetemhez tartozó sportszervezetek 

A DEAC és DASE Egyesület, valamint a DEAC Sport NK Kft továbbra is fontos színterei az 

egyetemi sportnak, feladatuk, hogy az Egyetemre felvételt nyert versenysportolók számára 

biztosítsák a sportolás, versenyzés feltételeit, valamint, hogy amatőr utánpótlás bázist 

működtessenek. Ebben a DEAC NK Kft központi szerepet tölt be, jelenleg 14 szakosztály 

működik a Kft keretein belül, míg a DASE Egyesületben a labdarúgó és futsal szakosztályok 

biztosítanak sportolási lehetőséget. A DEAC egyesület a labdarúgó és futsal szakosztályok 

mellett a 2017-es versenyszezontól röplabda és kosárlabda utánpótlás korosztályokat is 

versenyeztet, így most már 4 szakosztályra bővült.  

A 2017/18-as idényre négy szakosztály (labdarúgás, futsal, férfi kosárlabda és férfi kézilabda) 

csapatai egy osztállyal feljebb léptek a bajnokságokban, ami hatalmas sikernek számít. 

A Debreceni Egyetemnek köszönhetően a három sportszervezet megyei és városi szinten is 

kiemelkedő infrastrukturális háttérrel rendelkezik, hiszen nem csak füves és műfüves pályák, 

hanem fedett létesítmények is a sportolók rendelkezésére állnak, ezáltal az edzések jó 

minőségű pályákon és megfelelő technikai feltételekkel zajlanak. 
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2.3.4. Tanácsadás 

A Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (továbbiakban: 

HKSZK) jelenlegi szervezeti formájában a 2014-ben, majd 2015-ben elfogadott egyetemi 

Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépése óta működik. Feladata – a más szervezeti 

egységek által biztosított tanulmányi, sport, nyelvvizsgáztatási, könyvtári szolgáltatásokon 

kívül – az Egyetem hallgatói számára elérhető szolgáltatások megszervezése és irányítása, 

melynek során együttműködik az Egyetem egyéb szolgáltatásokat ellátó és funkcionális 

szervezeti egységeivel. Ezen belül a HKSZK megszervezi a hallgatók pályaorientációs, 

karrier-tanácsadási, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadási szolgáltatását, koordinálja a 

fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatok 

ellátását. 

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ 

A HKSZK egységeként működő Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi 

Központ (DEMEK) előző évben bővült feladatköre alapján 2017-ben a hallgatók számára 

nyújtott szolgáltatások mellett ellátta a dolgozók számára elindult családbarát munkahely 

program koordinálását, valamint folytatta a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának elősegítésére irányuló program kialakítását. 

A hallgatói szolgáltatások keretében nyújtott mentálhigiénés konzultációs szolgálatot igénybe 

vevő hallgatók az alábbi problémák esetén fordulnak hozzánk: életvezetési problémák, 

szülőkkel való kapcsolati gondok, tanulási nehézségek, társas konfliktusok, párkapcsolati 

problémák, önértékelési problémák, szerhasználattal kapcsolatos kérdések, magányosság, 

beilleszkedési problémák, életcélok, motiváció hiánya. A 2017-es évben összesen 405 

hallgató vett igénybe a mentálhigiénés konzultációs szolgáltatást.  

A hallgatók számára öt témakörben tartottunk tréningeket: Esélyteremtő és beilleszkedés 

tréning; Párkapcsolati tréning; A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése 

filmalkotások tükrében (Mentálhigiénés Filmklub); Együtt vagy külön?! avagy a család, a 

házasság, a párkapcsolat jelene és jövője (Párkapcsolati Szabadegyetem); Sport és lelki 

egészség (Olimpiai Akadémia). 

Külön is kiemelhető a Párkapcsolati Szabadegyetem, melynek célja, hogy a Három Királyfi, 

Három Királylány Mozgalommal együttműködve a résztvevőket közelebb hozza a család, 

házasság gondolatához és megismertesse velük ezek több aspektusát is. A résztvevők 

szélesebb és mélyebb betekintést nyerhetnek a családi, párkapcsolati rendszerekbe azáltal, 

hogy azokat többféle szemszögből, de leginkább a rendszerszemlélet keretében tekinthetik 

meg.  

Az Olimpiai Akadémia kurzus célja a hallgatók számára pozitív példák, életutak bemutatása, 

hogy sportolás során a kitartás, a motiváció és a rendszeresség hogyan hat a teljesítményre és 

a személyiség fejlődésére. A meghívott olimpikonok beszéltek motivációjukról, az olimpiák 

hangulatáról vagy arról, hogyan egyeztetik össze a sportot a munkával és a magánélettel. 

Számos hallgatói rendezvényen jelentünk meg, melyeken megismertettük és biztosítottuk 

szolgáltatásainkat (ÉPEN – Értünk Prevenciós Egyetemi Napok, Állásbörze, 

Dohányzásmentes Világnap, Campus fesztivál, Kutatók éjszakája, Egészség Expo, DEXPO), 

illetve saját szervezésben rendeztük meg októberben a XV. Mentálhigiénés Egyetemi Napok 

rendezvénysorozatát. Kiemelkedő rendezvényünk volt, hogy az egyetemi mentálhigiénés 

program elindulásának évfordulója alkalmából „15 éves a mentálhigiénés szolgáltatás a 

Debreceni Egyetemen” címmel konferenciát szerveztünk 2017. május 3-án az egyetem 

Főépületének Aulájában. 
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A hallgatói szemléletformálást elősegítő tevékenységünk közé tartozik az előadássorozatok 

szervezése, illetve más egységek által szervezett programokon munkatársaink előadóként 

történő közreműködése. 

A DEMEK kortárssegítő csoportok szakmai támogatását is ellátja. A 2016-ban megújult 

Camplus kortárssegítő csoport keretében egyéni konzultáció és csoportos foglalkozás keretein 

belül találkozunk a kortársakkal. A kortárssegítők a szakmai támogatást továbbra is a DEMEK 

munkatársaitól kapják. A 2017-es év első féléve során a kortárssegítők öt alkalommal 

szervezték meg az érdeklődő hallgatók számára az Identity önismereti társasjátékot. Heti 1-2 

alkalommal a Borsos József Kollégiumban, a Markusovszky Lajos III. Kollégiumban, a Tisza 

István Kollégiumban, a Kossuth Lajos I. Kollégiumban, valamint a Campus Hotelben 

ügyeletet látnak el, ezáltal könnyebben érik el a kollégiumokban lakó hallgatókat. 

A DEMEK kiemelt feladata a fogyatékossággal élő hallgatók számára nyújtott szolgáltatások 

biztosítása. 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, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős 

tevékenységek szervezése illetve a szállítási feladatok ellátása. A Támogató Szolgálatban a 

2017-es évben a következő szolgáltatásokat nyújtottuk a fogyatékossággal élő hallgatók 

számára: fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás, tanulást segítő technikai eszközök 

kölcsönzése (laptop, pendrive, akkutöltő, diktafon). A fogyatékossággal élő hallgatók részére 

a diploma megszerzése utáni elhelyezkedés elősegítésére a Munkaerőpiacon Maradás 

Egyesület a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 

támogatásával, Karrieresély címmel komplex álláskeresési felkészítő programot indított a 

munkáltatók bevonásával, melyben a DEMEK is részt vesz. 

A dolgozók számára nyújtott szolgáltatások, programok keretében a DEMEK koordinálta a 

baba-mama szoba programot. A Főépületben megtalálható komfortos helyiségben a 

kismamák elláthatják gyermeküket, valamint 2 órás időtartamra gyermekfelügyeletet 

biztosítunk. 

Az esélyegyenlőség az egyetemi dolgozók körében is jelen van, hiszen ők is részt vehetnek a 

mentálhigiénés konzultációs szolgálatban. Életvezetési, párkapcsolati, pszichiátriai 

problémákkal, függőséggel kapcsolatos kérdésekkel, gyász feldolgozásával kapcsolatban 

fordultak hozzánk. A 2017-es évben 101 alkalommal vettek részt dolgozók mentálhigiénés 

konzultáción. 

Mindemellett a dolgozók számára különböző csoportfoglalkozásokat szerveztünk: Anyahajó 

klub GYED-en, GYES-en lévő dolgozók részvételével, autogén tréning csoport, jelnyelvi 

oktatás. Több dolgozói rendezvény szervezésében vettünk részt, illetve jelentünk meg, ilyen 

a családi Jégkarnevál, a Családi Nap a Nagyerdei Kultúrparkban, illetve a Dolgozói Derbi, 

valamint Mikulás ünnepség a dolgozók gyermekei számára. 

2017-ben folytatódott az egyetemi „DE-KOMP” Program előkészítése, amely a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók munkába állítását célozza. A program tervezése az igény- és 

helyzetfelméréssel indult, amelynek során a kollégák összegyűjtötték a megfelelő adatokat a 

program összeállításához és további lépések megállapításához. 2017 tavaszán öt megváltozott 

munkaképességű dolgozóval bővült a DEMEK, akik a Tisza István Kollégiumban kialakított 

irodában kezdték el a szolgáltatást. 
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Hallgatói Karrierközpont 

A HKSZK egységeként működő Hallgatói Karrierközpont 2017-ben is mindkét félévben 

meghirdette karrier témájú szabadon választható 2 kredites előadássorozatát. Az előadók 

között a Debreceni Egyetem oktatói mellett olyan szakemberek voltak, akik a karriertervezés 

mentálhigiénés és pszichológiai aspektusait is megvilágították. Emellett olyan gyakorlati 

témákat is bemutattak, mint az innovatív nyelvtanulás vagy a sport szerepe a 

karriertervezésben. Az előadások iránt folyamatosan nagy az igény, ezért a programot a 

jövőben is folytatjuk. 

2017-ben a nagy érdeklődésre való tekintettel kétszer rendezte meg a Debreceni Egyetem az 

állásbörzét: áprilisban és novemberben. Együttműködve a HÖK Karrierirodájával és az 

egyetem Sajtóirodájával, az Állásbörze és Karriernap sajtókampányát koordináltuk, illetve a 

hallgatói tanácsadásokat szerveztük. Ebben az évben is bekapcsolódtak a végzős andragógus- 

és pszichológushallgatók a rendezvény programjaiba, a rajzos pszichológiai és a 

pályaorientációs tanácsadás megint nagy sikert aratott. A tanácsadók és tanácskérők oldaláról 

egyaránt nagy volt az elégedettség az eseményt illetően. 

Folyamatosan működik a Karrierközpont tanácsadási szolgáltatása is, melyet egy munkatárs 

az év közepétől kezdve már főállásban lát el. Ennek keretében megnézzük a jelentkezők 

önéletrajzát, a motivációs levelüket, vagy tanácsokat adunk a konkrét álláskereséssel, 

esetleges szakváltással vagy más pályaorientációs kapcsolatos problémákkal kapcsolatban. A 

Központban és a különböző egyetemi rendezvényeken koordinált tanácsadásokon 

számításaink szerint közel 300 tanácskérő vett részt 2017-ben. 

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. 2017-ben is részt vettünk a DExpo egyetemi 

beiskolázási rendezvényen, ahol az andragógus hallgatókkal közösen kibővítettük a 

pályaorientációs tanácsadást – nem kis sikerrel, emellett pedig pszichológiai jellegű és 

grafológiai pályatanácsadást is szerveztünk a rendezvényre. 

Szintén az álláskeresést segítendő különböző tréningeket tartunk az egyetemen, melyekre 

bármelyik kar hallgatói jelentkezhetnek. A tréningek kommunikáció és testbeszéd, tanulási 

technikák, hatékony időgazdálkodás, kulcskompetenciák az álláskeresésben és álláskeresési 

ismeretek témákban zajlanak. A tréning felvehető szabadon választható tantárgyként két 

kreditért. 
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3. A Debreceni Egyetem gazdálkodása 

3.1. Előirányzatok alakulása 

29. Táblázat:  Kimutatás a Debreceni Egyetem 2017. évi főbb előirányzatainak 

alakulásáról  Me.: Ft 

Megnevezés 
2016. évi 

teljesítés 

2017. évi eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesítés 

Kiadások összesen 77 691 769 940 73 717 028 000 159 353 600 949 102 711 913 811 

Személyi juttatások 25 231 825 339 25 193 871 000 46 910 001 093 34 780 995 921 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

7 054 400 730 7 392 830 000 10 934 725 047 8 185 265 286 

Dologi kiadások 37 894 926 291 34 953 841 000 60 284 068 382 43 863 305 044 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 008 194 951 3 543 139 000 3 717 803 833 3 575 633 317 

Egyéb működési célú 

kiadások 
789 329 324 26 068 000 1 601 289 059 1 565 644 384 

Beruházások 2 538 207 725 2 245 279 000 30 966 713 161 7 873 640 266 

Felújítások 713 797 900 355 400 000 3 776 717 870 1 745 645 418 

Egyéb felhalmozási 

kiadások 
148 018 126 6 600 000 1 162 282 504 1 121 784 175 

Finanszírozási kiadások 313 069 554 0 0 0 

2016. évi tényleges 

maradvány 
51 254 963 475 - - - 

2017. évi tényleges 

maradvány 
- - - 56 641 687 138 

Bevételek összesen 128 946 733 415 73 717 028 000 159 353 600 949 159 353 600 949 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
52 976 007 807 33 161 400 000 55 252 822 729 55 252 822 729 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

15 864 497 908 2 417 900 000 2 730 634 351 2 730 634 351 

Közhatalmi bevételek 33 789 241 47 000 000 34 883 499 34 883 499 

Működési bevételek 19 508 988 620 17 272 600 000 20 954 204 943 20 954 204 943 

Felhalmozási bevételek 30 818 670 0 10 122 013 10 122 013 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
571 582 318 538 700 000 538 656 641 538 656 641 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
102 322 955 6 600 000 514 990 069 514 990 069 

Finanszírozási bevételek 39 858 725 896 20 272 828 000 79 317 286 704 79 317 286 704 

Létszám (fő)         

3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok 

A Debreceni Egyetem 2017. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati 

főösszege 73.717.028.000 Ft volt. Az előirányzat-módosítások kiemelt kiadási és bevételi 

jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázatok mutatják be. 
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30. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások kiadási jogcímenkénti alakulása 2017-ben Me.: Ft 

Kiadási jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 

Előirányzat-

módosítás 

Módosított 

előirányzat 

Változás 

%-a 

Személyi juttatások 25 193 871 000 21 716 130 093 46 910 001 093 86,20% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
7 392 830 000 3 541 895 047 10 934 725 047 47,91% 

Dologi kiadások 34 953 841 000 25 330 227 382 60 284 068 382 72,47% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 543 139 000 174 664 833 3 717 803 833 4,93% 

Egyéb működési célú kiadások 26 068 000 1 575 221 059 1 601 289 059 6042,74% 

Beruházások 2 245 279 000 28 721 434 161 30 966 713 161 1279,19% 

Felújítások 355 400 000 3 421 317 870 3 776 717 870 962,67% 

Egyéb felhalmozási kiadások 6 600 000 1 155 682 504 1 162 282 504 17510,34% 

Finanszírozási kiadások 0 0 0 - 

Kiadások összesen 73 717 028 000 85 636 572 949 159 353 600 949 116,17% 

 

31. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások bevételi jogcímenkénti alakulása 2017-

ben  Me.: Ft 

Bevételi jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 

Előirányzat-

módosítás 

Módosított 

előirányzat 

Változás 

%-a 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
33 161 400 000 22 091 422 729 55 252 822 729 66,62% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 417 900 000 312 734 351 2 730 634 351 12,93% 

Közhatalmi bevételek 47 000 000 -12 116 501 34 883 499 -25,78% 

Működési bevételek 17 272 600 000 3 681 604 943 20 954 204 943 21,31% 

Felhalmozási bevételek 0 10 122 013 10 122 013 - 

Működési célú átvett pénzeszközök 538 700 000 -43 359 538 656 641 -0,01% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
6 600 000 508 390 069 514 990 069 7702,88% 

Finanszírozási bevételek 20 272 828 000 59 044 458 704 79 317 286 704 291,25% 

Bevételek összesen 73 717 028 000 85 636 572 949 159 353 600 949 116,17% 

 

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2017. évben 85.636.572.949 Ft volt, ami 

magában foglalja a Kormány-, az irányító szervi- és az intézményi saját hatáskörű évközi 

módosításokat, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős 116,17%-os 

növekedésnek felel meg. 

3.1.2. Előirányzat-módosítás hatáskör szerint 

Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási és bevételi jogcím szerinti alakulását 

az alábbi táblázatok mutatják be. 
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32. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti 

megbontása a Debreceni Egyetemen 2017. Me.: Ft 

Kiadási jogcímek 
Előirányzat-módosítások 

Kormány Irányító szervi Intézményi  Összesen 

Személyi juttatások 533 037 937 1 888 308 366 19 294 783 790 21 716 130 093 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
-318 712 931 -645 410 155 4 506 018 133 3 541 895 047 

Dologi kiadások 10 343 181 3 728 916 667 21 590 967 534 25 330 227 382 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 176 792 920 387 535 000 -389 663 087 174 664 833 

Egyéb működési célú kiadások 0 1 061 778 000 513 443 059 1 575 221 059 

Beruházások 3 883 389 206 24 184 134 24 813 860 821 28 721 434 161 

Felújítások 0 9 000 000 3 412 317 870 3 421 317 870 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1 155 682 504 1 155 682 504 

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 

Kiadások összesen 4 284 850 313 6 454 312 012 74 897 410 624 85 636 572 949 

 

33. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti 

megbontása a Debreceni Egyetemen 2017. Me.: Ft 

Bevételi jogcímek 

Előirányzat-módosítások 

Kormány 
Irányító 

szervi 
Intézményi  Összesen 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
0 0 22 091 422 729 22 091 422 729 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
0 -729 900 000 1 042 634 351 312 734 351 

Közhatalmi bevételek 0 -12 116 501 0 -12 116 501 

Működési bevételek 0 3 681 604 943 0 3 681 604 943 

Felhalmozási bevételek 0 10 122 013 0 10 122 013 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 -43 359 0 -43 359 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 508 390 069 508 390 069 

Finanszírozási bevételek 4 284 850 313 3 504 644 916 51 254 963 475 59 044 458 704 

Bevételek összesen 4 284 850 313 6 454 312 012 74 897 410 624 85 636 572 949 

 

Az előirányzat-módosításokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-

módosítások a legjelentősebbek, az összes módosítás 87,46%-át adják. Az irányító szervi 

hatáskörű módosítások aránya 7,54%, a Kormány hatáskörű 5,00% volt. 
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Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 Az NGM/2977/5/2017. számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) 

Kormányrendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével 

kapcsolatos 2017. többletkiadások fedezetére egyszeri jelleggel 366.157.000 Ft 

támogatásban részesült a Debreceni Egyetem. 

Az NGM 2977/12/2017. számú intézkedése alapján a minimálbér és a garantált 

bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2017. évi többletkiadások elszámolása miatt 

45.764.000 Ft összegű előirányzat került elvonásra a Debreceni Egyetem tekintetében. 

 Az NGM/6945/7/2017. számú intézkedése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (IX. 20.) 

Kormány rendelet 21. §-a alapján a kulturális illetménypótlék kifizetésével 

kapcsolatos 2017. évi többletkiadások fedezetére 43.949.000 Ft támogatásban 

részesült a Debreceni Egyetem. 

A kulturális illetménypótlék elszámolására vonatkozó NGM 6945/12/2017. 

intézkedése alapján a Debreceni Egyetem támogatása 2.254.113 Ft-tal került 

csökkentésre. 

A Kenézy Egyetemi Kórház 2017. július 1-jei integrációja miatt további 504 Ft-tal 

került csökkentésre a Debreceni Egyetem előirányzata. (2017. június 14-én még csak 

az Egyetem középirányítása alá tartozó Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetet 

megillető résszel a Kórház előirányzata került megemelésre 2017. 06. hónapban.) 

 Az NGM 8809/4/2017. számú intézkedése, valamint a 432/2016. (XII.15.) Korm. 

rendeletben és az 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a 

Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának fedezetére 

382.397.000 Ft támogatást biztosítottak, melyből 79.349.000 Ft a Kenézy Egyetemi 

Kórház foglalkoztatottjai 2017. évi bérkompenzációjára szolgál. 

A Kormány az 2078/2017. (XII.28.) számú határozatával döntött a költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással 

összefüggő előirányzat-átcsoportosításáról, amely alapján a Debreceni Egyetem 

tekintetében 102.272.000 Ft összegű előirányzat került elvonásra, melyből 9.812.000 

Ft a Kenézy Egyetemi Kórház elszámolásához kapcsolódik. 

 A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi 

illetményéhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére 8.089.000 Ft támogatásban 

részesült a Debreceni Egyetem. 

 Az 1843/2017. (XI.14.) Korm. határozat alapján a Debreceni Egyetem ipari parkjába 

tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében 3.883.389.206 Ft 

támogatásban részesült az egyetem. 

 A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat 

átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes 

kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX.25.) Korm. határozattal a 

Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. 

közötti utófinanszírozása érdekében 176.792.920 Ft-tal a Debreceni Egyetem 

előirányzata megemelésre került. 
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 A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális 

hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat 

átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, 

tárgyében túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-

átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. 

(XII.4.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja alapján az ingyenes tankönyvellátás 5-9. 

évfolyamokra történő együtemű kiterjesztése érdekében a K2 Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.343.181 Ft-tal csökkentésre került, a K311 

Szakmai anyagok beszerzése 9.850.649 Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó 492.532 Ft-tal felemelésre került. 

 A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi 

Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő 

előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 

felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásról 

és egyes kormányzatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII.21.) Korm. határozat 

értelmében a Debreceni Egyetem előirányzata 425.633.196 Ft-tal csökkentésre került, 

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások befizetési kötelezettsége 

miatt. 

 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdésében, 

illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján a Debreceni Egyetem 2017. évben a kért 

feladatokra az EMMI-től összesen 2.848.483.423 Ft összegű többletbevétel 

előirányzatosítására és felhasználására kapott engedélyt. 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése alapján a 

bevételi előirányzatok tervezettől történő lemaradása esetén azokat csökkenteni kell, 

mely a fejezetet irányító szerv hatásköre. 2017. évben a Debreceni Egyetem kérésére 

729.900.000 Ft előirányzat csökkentés történt a felhalmozási célú támogatások 

bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól teljesítése rovaton, mely saját 

hatáskörben átcsoportosításra került működési célú támogatások bevételeire. 

 2017. évben a közhatalmi bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök esetében 

nem teljesült a költségvetésben tervezett eredeti előirányzat a Debreceni Egyetemen. 

A bevételi lemaradás miatt irányítószervi hatáskörben B36 rovaton 12.116.501 Ft, B65 

rovaton 43.359 Ft előirányzat csökkentés történt. 

 A 2001/2017. (XII.21.) Korm. határozat bevételt érintő befizetés végrehajtása 

érdekében a szükséges előirányzati szabad keret biztosításához irányító szervi 

hatáskörben 1.061.778.000 Ft-tal a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó rovat csökkentésre, a K506 Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson belülre rovat megemelésre került. 

 A Debreceni Egyetem a 2/2014., 2/2016. 33/2011., 31/2012. számú szerződések 

alapján az egészségügyi szakképzés (rezidensképzés) működésére 2017. évben 

összesen 377.792.998 Ft összegű támogatást kapott. 

 Az új rendszerű rezidens képzés támogatása érdekében a 2011. évi CXCV. törvény 33. 

§ 3. bekezdése alapján összesen 656.106.530 Ft támogatásban részesült a Debreceni 

Egyetem. 

 Az intézmény az Jogászképzés színvonalának emelését célzó program 

megvalósítására a IX-14/6/2/2017., IX-14/14/2/2017., IX-14/26/2/2017., IX-
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14/36/2/2017., IX-14/14/6/2017. számú megállapodások alapján 67.510.000 Ft 

támogatásban részesült 2017. évben. 

 Az állami génmegőrzési feladatok támogatására a Földművelésügyi Minisztériummal 

és az Emberi Erőforrások Minisztériummal létrejött TMF/845/2017. sz. megállapodás 

alapján 3.000.000 Ft támogatást kapott a Debreceni Egyetem. 

 A Debreceni Egyetem és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet integrációjának 

2017. július 1. napjával történő megvalósulása érdekében 11.356.388 Ft-tal a B816 

Központi irányítószervi támogatás rovat, 843.243.533 Ft-tal a B4 Működési bevételek 

rovat került megemelésre irányítószervi hatáskörben. 

 Az 59831-1/2017. számú intézkedés alapján a Debreceni Egyetem Bölcsőde 7.242.000 

Ft ágazati pótlékban részesült. 

 A HAT/1208/2017. sz megállapodás alapján a Határtalanul! Program – Tanulmányi 

kirándulás hetedikeseknek pályázat fedezetére 2.800.000 Ft támogatást kapott a 

Debreceni Egyetem. 

 Az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) 2017/2018. tanév fedezetére a 12711-

4/2017-FEKUTSTRAT számú támogatói okirat alapján 465.395.000 Ft támogatásban 

részesült a Debreceni Egyetem. 

 Nemzeti Tehetség Programra az NTP-MTTD-17-0223., NTP-FKT-17-0001., NTP-

SZKOLL-17-0006., NTP-SZKOLL-17-0027., NTP-HHTDK-17-0050., NTP-

SZKOLL-17-0039., NTP-TMV-17-0032., NTP-HHTDK-17-0046., NTP-HHTDK-

17-0049., NTP-SZKOLL-17-0035., NTP-HHTDK-17-0064., NTP-HHTDK-17-

0001., NTP-HHTDK-17-0003. és NTP-HTK-M-17-A-0004. sz támogatói okiratok 

alapján összesen 22.887.000 Ft támogatást kapott az Egyetem. 

 A Science on Stage 2017. évi fesztivál megrendezéséhez a 37835-3/2017/KOZNEVIG 

számú támogatói okirat alapján 15.000.000 Ft támogatásban részesült a Debreceni 

Egyetem. 

 A 12171-4/2017-FEKUTSTRAT számú támogatói okirat alapján a 2017. évi 

intézményi kiválósági támogatás fedezetére 1.815.000.000 Ft támogatást kapott a 

Debreceni Egyetem. 

 A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fedezetére a 15672/1/2017-

FEKUTRAT számú támogatói okirat alapján 22.555.000 Ft támogatásban részesült a 

Debreceni Egyetem. 

 2017-ben a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók felé 

történő kifizetésekhez a 29771-2//2017/SPORTUP és 66125-2/2017/SPORTUP sz. 

levelek alapján az Egyetem részére összesen 4.000.000 Ft összegű forrást biztosítottak. 

 Az 1372/2017/KULTIG számú támogatói okirat alapján a Debreceni Egyetem 

4.000.000 Ft támogatást kapott a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar koncertkörútja 

költségeinek fedezetére. 

 A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 2017. évi programjai fedezetére a 

9581/2017/KULTIG számú támogatói okirat alapján 30.000.000 Ft támogatásban 

részesült. 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

 2017. évben a Debreceni Egyetemen összesen 23.642.447.149 Ft összegű 

többletbevétel előirányzatosítására került sor, melynek döntő része pályázatokhoz 

kapcsolódott, egy része pedig OEP többletbevétel volt. 

 Az Egyetem 2016. évi maradvány igénybevételének összege 51.254.963.475 Ft volt. 
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A Debreceni Egyetem tervezési egységei 2017. évi előirányzatainak alakulását a 34. táblázat 

mutatja be. 

34. Táblázat:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzatai 2017. évben Me.: Ft 

Tervezési egység 
Eredeti 

előirányzat 

Előirányzat-

módosítás 

Módosított 

előirányzat 

Változás mértéke 

% 

AKIT 1 728 334 000 677 981 313 2 406 315 313 39,23% 

KEK 0 10 947 897 650 10 947 897 650 - 

KK 30 021 220 000 11 140 829 014 41 162 049 014 37,11% 

KP 41 967 474 000 62 869 864 972 104 837 338 972 149,81% 

Összesen 73 717 028 000 85 636 572 949 159 353 600 949 116,17% 

 

 Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság módosított előirányzata 2017-ben 

2.406.315.313 Ft volt, mely az eredeti 1.728.334.000 Ft előirányzathoz képest 

39.23%-os növekedést jelentett. 

 A Klinikai Központ eredeti előirányzata 2017. évben 30.021.220.000 Ft volt, amely 

37.11%-os mértékben, 41.162.049.014 Ft-ra emelkedett. 

 A Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek 

(továbbiakban: Központ) vonatkozásában az eredeti 2017-es előirányzat 

41.967.474.000 Ft-os értéke 149,81%-kal emelkedett. 

 A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2017. július 1-jétől beolvadt a Debreceni 

Egyetembe, a 2017. évi átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített 

költségvetési előirányzatok beemelésre kerültek a Debreceni Egyetembe, irányító 

szervi hatáskörű előirányzat módosítással. 

3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok 

 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelkedéssel 

kapcsolatos többletkiadásokra 366.157.000 Ft támogatást kapott a Debreceni 

Egyetem, melynek elszámolása során 45.764.000 Ft összegű előirányzat került 

elvonásra. 

 A 2017. évi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

emelkedéssel kapcsolatos többletkiadások elszámolása során megállapított befizetés 

összege 5.669.458 Ft, mely a beszámolóban került kimutatásra 

kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként. 

 A művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak kulturális illetménypótlék kifizetésével kapcsolatos 

többletkiadásokra 43.949.000 Ft támogatásban részesült a Debreceni Egyetem, 

melynek elszámolásával kapcsolatban 2.254.113 Ft került elvonásra. További 504 Ft-

tal került csökkentésre az egyetem előirányzata a Kenézy Gyula Kórház és 

Rendelőintézet 2017. július 1-jei integrációja miatt.  

 A 2017. évi kulturális illetménypótlék elszámolása során megállapított befizetés 

összege 343.857 Ft, mely a beszámolóban kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradványként került kimutatásra. 

 A Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának fedezetére 

382.397.000 Ft támogatást biztosítottak, melyből év közben 102.272.000 Ft összegű 

előirányzat került elvonásra.  
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 A 2017. évi bérkompenzáció elszámolása során megállapított befizetés összege 

6.006.272 Ft, mely a beszámolóban kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradványként került kimutatásra. 

 A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi 

illetményéhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére biztosított támogatás 

elszámolásakor megállapított befizetés összege 71.807 Ft, mely a beszámolóban 

kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra. 

 Az 1843/2017. (XI.14.) Korm. határozat alapján a Debreceni Egyetem ipari parkjába 

tervezett Innovációs Központ létrehozásának érdekében kapott 3.883.389.206 Ft 

támogatás teljes összege a későbbi év(ek)re áthózódó kivitelezés miatt 

kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra a beszámolóban. 

 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 

31. közötti utófinanszírozása érdekében kapott 176.792.920 Ft felhasználásra került. 

 A Debreceni Egyetem a 2/2014., 2/2016. 33/2011., 31/2012. számú szerződések 

alapján az egészségügyi szakképzés (rezidensképzés) működésére 2017. évben kapott 

377.792.998 Ft támogatásból 227.107.362 Ft maradvány keletkezett, mely a tutori 

díjak 2018-ra áthúzódó költségeinek fedezete. 

 Az új rendszerű rezidens képzés támogatása érdekében biztosított 656.106.530 Ft 

támogatásból 329.642.079 Ft maradvány keletkezett. A maradvány a Grémium vezetői 

díj, rezidens bérek, valamint a tutori díjak 2018-ra áthózódó költségeinek a fedezete. 

 Az intézmény a Jogászképzés színvonalának emelését célzó program megvalósítására 

összesen 67.510.000 Ft támogatásban részesült 2017. évben, melyből 19.528.736 Ft 

maradvány keletkezett. A pályázatok egy része 2018. évben kerül lezárásra, ezért a 

kifizetések is áthúzódnak 2018. évre. 

 Az állami génmegőrzési feladatokra biztosított 3.000.000 Ft támogatásból 1.600.000 

Ft maradvány keletkezett, melynek oka, hogy a támogatói okirat alapján a költségek 

pénzügyi teljesítése áthúzódik 2018. évre. 

 A Debreceni Egyetem Bölcsőde részére biztosított 7.242.000 Ft ágazati pótlékból 

1.661.437 Ft maradvány keletkezett, mely a 2017. december havi bér és a 2017. évi 

elszámolás alapján visszafizetendő összeg fedezete. 

 A Határtalanul! Program – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat fedezetére 

kapott 2.800.000 Ft támogatás összegét 2017. év végén kapta meg az Egyetem, a 

támogatói okirat alapján a felhasználás áthózódik 2018. évre. 

 Az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) 2017/2018. tanév fedezetére utalt 

465.395.000 Ft támogatásból 186.255.023 Ft maradvány keletkezett. A maradvány 

keletkezésének oka, hogy a támogatói okirat alapján a pályázattal kapcsolatos 

költségek pénzügyi teljesítése áthózódik 2018. évre. 

 A Nemzeti Tehetség Program keretében 22.887.000 Ft támogatást kapott az Egyetem, 

melyből 20.761.314 Ft maradvány keletkezett. A maradvány keletkezésének oka, 

hogy a pályázatok lezárása 2018. évben fog megtörténni. 

 A Science on Stage 2017. évi fesztivál megrendezéséhez kapott 15.000.000 Ft 

támogatás teljes egészében felhasználásra került. 

 A Debreceni Egyetem intézményi kiválósági támogatásának összege 2017. évben 

1.815.000.000 Ft volt, melynek felhasználása 2017. évben megtörtént. 
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 Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében dokumentum beszerzés és 

könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére kapott 

22.555.000 Ft-os támogatás teljes egészében kifizetésre került. 

 A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók ösztöndíjára 

biztosított 4.000.000 Ft támogatás maradványa 560.000 Ft, mely a 2018. január havi 

ösztöndíj összege. 

 A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar koncertkörútja költségeinek fedezetére 

4.000.000 Ft támogatást kapott a Debreceni Egyetem, melynek kifizetése megtörtént 

2017. évben. 

 A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 2017. évi programjai fedezetére kapott 

30.000.000 Ft támogatás maradványa 7.997.020 Ft. A maradvány keletkezésének oka, 

hogy a támogatói okirat alapján a felhasználások kifizetése áthózódik 2018. évre. 

 

3.2. Előirányzatok teljesítése 

3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés 

A 35. táblázat tartalmazza a Debreceni Egyetem 2017. évben teljesült bevételeinek értékét 

kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előirányzattal. 

35. Táblázat:  A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2017. Me.: Ft 

Kiemelt jogcímek 
Módosított 

előirányzat 

Bevételi 

teljesítés 

Bevételi 

túlteljesítés 

/Lemaradás 

Változás 

% 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
55 252 822 729 55 252 822 729 0 100% 

ebből:  - NEAK 49 392 393 165 49 392 393 165 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 730 634 351 2 730 634 351 0 100% 

Közhatalmi bevételek 34 883 499 34 883 499 0 100% 

Működési bevételek 20 954 204 943 20 954 204 943 0 100% 

Felhalmozási bevételek 10 122 013 10 122 013 0 100% 

Működési célú átvett pénzeszközök 538 656 641 538 656 641 0 100% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
514 990 069 514 990 069 0 100% 

Finanszírozási bevételek 79 317 286 704 79 317 286 704 0 100% 

Költségvetési bevételek összesen 159 353 600 949 159 353 600 949 0 100% 

 

Az Egyetem 2017. évben teljesült bevételeinek értéke összesen 159.353.600.949 Ft volt, 

amely az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Áhsz.) rendelkezéseinek megfelelően teljes összegben előirányzatosításra került, így nem 

képződött sem túlteljesítés, sem lemaradás. 

Az Egyetem teljesített bevételeinek kiemelt jogcímek szerinti megoszlását a 10. ábra 

szemlélteti. 
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10. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2017-ben 

 

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel legnagyobb részét 49,77%-át a finanszírozási bevételek 

teszik ki, amely az előző év költségvetési maradványból (51.254.963.475 Ft) és a központi 

irányító szervi támogatások összegéből (28.062.323.229 Ft) tevődik össze. A működési célú 

támogatások államháztartáson belülről az összes betétel 34.67%-át adják. Ezen kívül jelentős 

tételt képviselnek még a működési bevételek, amelyek az összes bevétel 13,15%-át adják. 

Az összes teljesített bevétel 31%-a, a betegellátási tevékenység finanszírozására szolgáló 

társadalombiztosítási alapoktól kapott működési célú bevétel, mely a működési célú 

támogatások államháztartáson belülről érkezett bevételek 89,39%-át jelenti. 

A bevételek megoszlását, valamint az évenkénti idősorost elemzést jelentősen befolyásolja a 

2016. év végén és 2017-ben teljesült ~ 29 Mrd Ft értékű GINOP, EFOP, KEHOP előleg, 

melynek felhasználása a következő 3-4 évben történik. 

A következő táblázat a 2016. és a 2017. évben teljesült bevételek összehasonlítását 

tartalmazza. 
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36. Táblázat:  A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2016-2017. Me.: Ft 

Kiemelt jogcímek 
Bevételi teljesítés 

(2016) 

Bevételi teljesítés 

(2017) 

Bevételi teljesítés 

változás 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
52 976 007 807 55 252 822 729 2 276 814 922 

ebből:  - NEAK 35 118 112 717 49 392 393 165 14 274 280 448 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
15 864 497 908 2 730 634 351 -13 133 863 557 

Közhatalmi bevételek 33 789 241 34 883 499 1 094 258 

Működési bevételek 19 508 988 620 20 954 204 943 1 445 216 323 

Felhalmozási bevételek 30 818 670 10 122 013 -20 696 657 

Működési célú átvett pénzeszközök 571 582 318 538 656 641 -32 925 677 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 102 322 955 514 990 069 412 667 114 

Finanszírozási bevételek 39 858 725 896 79 317 286 704 39 458 560 808 

Költségvetési bevételek összesen 128 946 733 415 159 353 600 949 30 406 867 534 

 

A Debreceni Egyetem teljesült bevétele 2016. év végéhez képest tárgyév december 31-ig 

összességében 30.406.867.534 Ft-tal nőtt. A jelentős növekedést elsősorban a finanszírozási 

bevételek növekedése okozta, melyben nagy szerepet játszott az előző évi költségvetési 

maradvány igénybevételének tárgyévi magasabb szintje, elsősorban a 2016-ban teljesült 

pályázati előlegek miatt. Jelentős növekedés volt még tapasztalható a működési célú 

támogatások államháztartáson belülről jogcím esetén is, amely nagyrészt a Kenézy Egyetemi 

Kórház teljesült bevételéhez kapcsolódik, összegében 10.230.372.738 Ft növekedést okozott. 

Ennek 96,28%-a származott a betegellátás finanszírozásával kapcsolatban érkezett, amely a 

működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül a társadalombiztosítási 

alapból jogcímen jelent meg. 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13.133.863.557 Ft-tal csökkentek 

a 2016 évi bevételekhez képest, amely a pályázati bevételek csökkenéséből ered. 

A közhatalmi bevételek összegükben kismértékű növekedést mutatnak az előző időszakhoz 

képest. 

A működési bevételek az előző évhez viszonyítva csak kismértékű növekedést (7,4%) 

mutatnak, amely az ellátási díjakhoz kapcsolódik (önköltség, költségtérítés). Az itt 

bekövetkezett változást a költségtérítés mértékének változása, illetve részben az idegen 

nyelvű képzésben részt vevő hallgatók befizetéseinek növekedése okozta. A működési 

bevételek növekedéséből 357.730.069 Ft a Kenézy Egyetemi Kórház teljesült bevétele, amely 

a növekedés 24,75-át tette ki. 

A felhalmozási bevételek 20.696.657 Ft-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amely 

legnagyobb részben az immateriális javak hasznosításából származó bevétel csökkenésének 

köszönhető. 

A működési célú átvett pénzeszközök 32.925.677 Ft-tal csökkentek, amely az egyéb működési 

célú átvett pénzeszközök a kormányok és nemzetközi szervezetektől csökkenésével van 

összefüggésben. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 412.667.114 Ft növekedést mutatnak, melyet a 

felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről, a nonprofit gazdasági társaságoktól, valamint az egyéb felhalmozási célú átvett 
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pénzeszközök Európai Uniótól növekedése okozott. A kölcsönök visszatérülése intézményi 

gazdasági társaságnak nyújtott kölcsönök Egyetem részére történő visszafizetését tartalmazza. 

Az Európai Uniótól származó egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között közvetlenül 

az Európai Bizottság által finanszírozott programokkal kapcsolatban az Egyetemnek, vagy 

konzorciumvezetőn keresztül folyósított bevételek szerepelnek. 

A finanszírozási bevételek 39.458.560.808 Ft-tal növekedtek, amely az előző év maradványa 

igénybevételének növekedéséből és a központi, irányító szervi támogatás növekedéséből 

eredt. Az előző évi maradvány igénybevétele 35.098.233.709 Ft-tal volt magasabb az előző 

év azonos időszakához viszonyítva, míg az állami támogatás összege 4.360.327.099 Ft-tal. 

Az egyes bevételi jogcímek részletezése a következő 3.2.1.1- 3.2.1.4 pontokban kerül 

kifejtésre. 

3.2.1.1. Központi, irányító szervi támogatás változása (2015-2017) 

A Debreceni Egyetem 2015-2017. évi központi, irányító szervi támogatásának alakulását a 

37. táblázat jeleníti meg. 

37. Táblázat:  A Debreceni Egyetem központi, irányító szervi támogatásának alakulása 2015-

2017.  Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
16 550 800 000 16 669 000 000 20 272 828 000 3 722 028 000 3 603 828 000 

Módosított 

előirányzat 
23 036 758 000 23 701 996 130 28 062 323 229 5 025 565 229 4 360 327 099 

Teljesítés 23 036 758 000 23 701 996 130 28 062 323 229 5 025 565 229 4 360 327 099 

 

A táblázat alapján látható, hogy a Debreceni Egyetem 2017. évi központi, irányító szervi 

támogatásában növekedés következett be 2015. és 2016. évekhez képest, mely alapvetően 

célzott támogatási elemekből adódott. 

A Debreceni Egyetem támogatásának eredeti előirányzata 2017-ben több, mint 3,5 milliárd 

Ft-tal nőtt a 2015. és 2016. év eredeti előirányzathoz képest. A növekedés oka egyrészt a 

köznevelési támogatás 231.563.000 Ft-, a képzési támogatás 272.037.000 Ft, a speciális 

programokra kapott támogatás 847.157.000 Ft összegű növekedése, másrészt a Stipedium 

Hungaricum ösztöndíjra biztosított támogatás összege (2.271.085.000 Ft), amelyet 2016 

évben még évközi előirányzat módosítással kapott az Egyetem, de 2017. évre már beépítésre 

került az eredeti előirányzatba. 

Az Egyetem 2017. évben teljesült támogatása szintén növekedést mutat, mind a két vizsgált 

évhez viszonyítva. A 2015-ös teljesítéshez képest 5.025.565.229 Ft-tal, míg a 2016-os évhez 

4.360.327.099 Ft-os növekedés következett be. A növekedés a 3.1.2. pontban bemutatott 

előirányzat módosításokkal megegyező okokból következett be. 
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3.2.1.2. Saját bevétel változása (2015-2017) 

A Debreceni Egyetem 2015-2017. évi saját bevételének alakulását a 38. táblázat ismerteti. 

38. Táblázat:  A Debreceni Egyetem saját bevételének alakulása 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
14 942 900 000 14 942 900 000 17 319 600 000 2 376 700 000 2 376 700 000 

Módosított 

előirányzat 
19 361 740 000 19 573 596 531 20 999 210 455 1 637 470 455 1 425 613 924 

Teljesítés 19 361 739 977 19 573 596 531 20 999 210 455 1 637 470 478 1 425 613 924 

 

A saját bevételek a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket, valamint a felhalmozási 

bevételeket tartalmazzák. A saját bevételek 2017. évi eredeti előirányzata 2.376.700.000 Ft-

tal növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest 

Látható, hogy a vizsgált években a saját bevételek eredeti előirányzatához képest jelentősen, 

2015. évben több, mint 4,3 milliárd Ft-tal, míg 2016. és 2017. években több mint 4 milliárd 

Ft összegben nőtt a módosított előirányzat, mely az év közben teljesült többletbevételek 

előirányzatosításának köszönhető. 

A Debreceni Egyetem saját bevételének teljesítése növekvő tendenciát mutat az előző évekhez 

képest. A saját bevételeken belül a legjelentősebb részt a működési bevételek képezik, 

amelyek 2017-ben 99,79%-át teszik ki. A saját bevételekből a Kenézy Egyetemi Kórház 

teljesült bevétele 357.730.069 Ft volt, az összes saját bevétel 1,7%-a. 

A működési bevételeken belül legjelentősebb mértékű növekedés (1,4 milliárd Ft) az ellátási 

díjaknál jelentkezik, amely elsősorban a felsőoktatási bevételek növekedésének köszönhető. 

Ennek oka egyrészt a költségtérítés mértékének növekedése, másrészt a külföldi hallgatók 

által fizetett költségtérítés emelkedése. Jelentős még a szolgáltatások ellenértékének 

növekedése is. 

A gazdasági integrációs folyamatok eredményeként a lejárt követelések érvényesítése, 

behajtása terén a megelőző évekhez képest már 2016-ban is eredményesebben tudtunk 

fellépni. Köszönhető ez annak is, hogy az egyes tervezési egységek önálló ügyvédi 

szerződései folyamatosan megszüntetésre, s a hallgatói követelések kivételével, egyetlen 

ügyvéd kezébe kerültek. 

2017-ben a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet integrációjával jelentősen nőtt a 

követelés állományunk, melyek érvényesítése az elkövetkező időszak feladata. 

Általános esetben az ügyvédi eljárásba még be nem volt követelésekről az éves és negyedéves 

zárlati feladatokkal összhangban fizetési felszólítást, egyenlegközlő levelet küldünk a 

késedelembe esett partnereink részére. A többszöri eredménytelen felszólítások után jogi úton, 

ügyvédi megkereséssel érvényesítjük követeléseinket. 

2017-ben 78 partnerrel szemben, 7.572.208 Ft összegben került behajthatatlan követelés 

kivezetésre. 
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3.2.1.3. Egyéb működési célú bevételek változása (2015-2017) 

Az egyéb működési célú bevételek a működési célú támogatások államháztartáson belülről és 

a működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak. 

A Debreceni Egyetem 2015-2017. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről 

alakulását a 39. táblázat mutatja be. 

39. Táblázat:  A Debreceni Egyetem működési célú támogatások államháztartáson belülről 

alakulása 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
26 779 400 000 26 779 400 000 33 161 400 000 6 382 000 000 6 382 000 000 

Módosított 

előirányzat 
39 453 994 000 52 976 007 807 55 252 822 729 15 798 828 729 2 276 814 922 

Teljesítés 39 453 993 613 52 976 007 807 55 252 822 729 15 798 829 116 2 276 814 922 

 

Az eredeti előirányzat 2017. évben több mint 6 milliárd Ft összegben nőtt az előző évekhez 

képest, amely a NEAK bevétel (2.550.000.000 Ft), illetve a pályázati bevételek 

(3.832.000.000) növekedéséből tevődik össze. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítésében jelentős növekedés 

figyelhető meg az előző évekhez viszonyítva. A 2015. évhez képest 15.798.829.116 Ft-tal, 

míg 2016-hoz képest kevesebb 2.276.814.922 Ft-tal nőtt a teljesítés.  

A 2015. évi bevételhez képest a jelentős növekedés a Széchenyi 2020 GINOP és EFOP 

pályázatokhoz kapcsolódóan leutalt pályázati bevételeknek volt köszönhető, amelyek nagy 

része 2016. évben folyósításra került, azonban az azokhoz kapcsolódó kiadás csak az ezt 

követő években fog felmerülni. A 2016. évhez viszonyított növekedés egyebek mellett a 

pályázati bevételek (-12.208.203.308 Ft) csökkenéséből, a Kenézy Egyetemi Kórház 

társadalombiztosítási alapoktól származó 2017. második félévi teljesült bevételéből 

(10.230.372.738 Ft), illetve a Klinikai Központ ugyancsak társadalombiztosítási alapoktól 

származó bevételének növekedéséből tevődik össze (4.043.907.710). 

A Debreceni Egyetem 2015-2017. évi működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek 

alakulását a 40. táblázat mutatja be. 

40. Táblázat:  A Debreceni Egyetem működési célú átvett pénzeszközök bevételei alakulása 

2015-2017.  Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
528 900 000 528 900 000 538 700 000 9 800 000 9 800 000 

Módosított 

előirányzat 
854 796 000 571 582 318 538 656 641 -316 139 359 -32 925 677 

Teljesítés 854 795 639 571 582 318 538 656 641 -316 138 998 -32 925 677 

 

A 2017. évi eredeti előirányzat 9.800.000 Ft-tal nőtt előző évekhez képest. 

A működési célú átvett pénzeszközök bevételei teljesítése csökkenő tendenciát mutatnak a 

2015-ös és a 2016-os évekhez viszonyítva, amely annak köszönhető, hogy több korábbi 
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pályázat kifutott, amelyben az Egyetem konzorciumi partnerként vett részt, vagyis a 

kapcsolódó bevétel nem közvetlenül ide folyt be, hanem a konzorcium vezetőjéhez. 

3.2.1.4. Egyéb felhalmozási célú bevételek változása (2015-2017) 

Az egyéb felhalmozási célú bevételek a felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak. 

A Debreceni Egyetem 2015-2017. évi felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről alakulását a 41. táblázat mutatja be. 

41. Táblázat:  A Debreceni Egyetem felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről alakulása 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
2 029 900 000 2 029 900 000 2 417 900 000 388 000 000 388 000 000 

Módosított 

előirányzat 
7 113 230 000 15 864 497 908 2 730 634 351 -4 382 595 649 -13 133 863 557 

Teljesítés 7 113 230 041 15 864 497 908 2 730 634 351 -4 382 595 690 -13 133 863 557 

 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2017. évi eredeti előirányzat 

388.000.000 Ft-tal nőtt az előző évekhez képest, melynek oka a felhalmozási célú NEAK 

bevételi előirányzat csökkenése mellett, a pályázattal kapcsolatos előirányzat ezt meghaladó 

mértékű növekedése. 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése csökkenő irányt mutat. 

A 2017-es évre az előző évhez képest jelentősen, 13.133.863.557 Ft-tal csökkent. Ez a nagy 

összegű csökkenés elsősorban az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai 

társfinanszírozásától kapott bevétel csökkenése okozta, amely a működési célú 

támogatásoknál is ismertetett pályázati bevételekhez kapcsolódik. 

A Debreceni Egyetem 2015-2017. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeinek 

alakulását a 42. táblázat szemlélteti. 

42. Táblázat:  A Debreceni Egyetem felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 

alakulása 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás  

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
800 000 800 000 6 600 000 5 800 000 5 800 000 

Módosított 

előirányzat 
116 151 000 102 322 955 514 990 069 398 839 069 412 667 114 

Teljesítés 116 151 337 102 322 955 514 990 069 398 838 732 412 667 114 

 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2017. évi eredeti előirányzat 5.800.000 Ft-tal nőtt az 

előző évekhez képest, a dolgozói lakáskölcsönök előirányzatának növekedésével 

összefüggésben. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítésének alakulása növekedő tendenciát mutat, 

mindkét évhez viszonyítva növekedés következett be, közel azonos mértékben. A 2017. évre 



 

100 
 

bekövetkezett növekedés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülre a nonprofit gazdasági társaságoktól növekedése miatt 

következett be, amely az intézményi gazdasági társaságoknak folyósított kölcsönök Egyetem 

részére történő törlesztését tartalmazza. Jelentős részt képviselt még a jogcímen belül a 

közvetlenül az Európai Bizottság által finanszírozott programokkal kapcsolatban az 

Egyetemnek, vagy konzorciumvezetőn keresztül folyósított bevételek összege is. 

3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés 

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített 

kiadások alakulását 2017-ben a 43. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

43. Táblázat:  A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 

2017-ben  Me.: Ft 

Kiadási jogcímek 
Módosított 

előirányzat 
Teljesített kiadás 

Kiadási 

megtakarítás/ 

túlteljesítés 

Teljesítés 

(%) 

Személyi juttatások 46 910 001 093 34 780 995 921 -12 129 005 172 74,14% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulás adó 
10 934 725 047 8 185 265 286 -2 749 459 761 74,86% 

Dologi kiadások 60 284 068 382 43 863 305 044 -16 420 763 338 72,76% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 717 803 833 3 575 633 317 -142 170 516 96,18% 

Egyéb működési célú kiadások 1 601 289 059 1 565 644 384 -35 644 675 97,77% 

Beruházások 30 966 713 161 7 873 640 266 -23 093 072 895 25,43% 

Felújítások 3 776 717 870 1 745 645 418 -2 031 072 452 46,22% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 162 282 504 1 121 784 175 -40 498 329 96,52% 

Kiadások összesen 159 353 600 949 102 711 913 811 -56 641 687 138 64,46% 

 

A kiadási megtakarítás 2017-ben 56.641.687.138 Ft volt, mely legnagyobb részben dologi 

kiadások és a beruházások jogcímen keletkezett. Jelentős kiadási megtakarítás jelentkezett 

még a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

(együtt majdnem 15 milliárd Ft) esetében is. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított kiadási előirányzatnak a 64,46%-a 

volt 2017-ben, azaz a megtakarítás a módosított előirányzat 35,54 %-a volt. 

Az Egyetem teljesített kiadásainak kiemelt jogcímek szerinti megoszlását a 11. ábra 

szemlélteti. 
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11. Ábra:  A teljesített kiadások struktúrája a Debreceni Egyetemen 2017-ben 

 

Az ábrán látható, hogy a teljes kiadás legnagyobb részét 42,71%-át a dologi kiadások teszik 

ki. A személyi juttatások 33,86%-át adják, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó a 7,97%-át. 

A 44. számú táblázat a Debreceni Egyetem 2017. évi kiadási jogcímenkénti teljesítés adatait 

hasonlítja össze az előző évvel. 

44. Táblázat:  A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási 

jogcímenként 2016-2017. Me.: Ft 

Kiemelt jogcímek 
Kiadási teljesítés 

2016 

Kiadási teljesítés 

2017 

Kiadási teljesítés 

változás 

Személyi juttatások 25 231 825 339 34 780 995 921 9 549 170 582 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulás adó 
7 054 400 730 8 185 265 286 1 130 864 556 

Dologi kiadások 37 894 926 291 43 863 305 044 5 968 378 753 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 008 194 951 3 575 633 317 567 438 366 

Egyéb működési célú kiadások 789 329 324 1 565 644 384 776 315 060 

Beruházások 2 538 207 725 7 873 640 266 5 335 432 541 

Felújítások 713 797 900 1 745 645 418 1 031 847 518 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 148 018 126 1 121 784 175 973 766 049 

Finanszírozási kiadások 313 069 554 0 -313 069 554 

Kiadások összesen 77 691 769 940 102 711 913 811 25 020 143 871 

 

33,86%

7,97%
42,71%

3,48%

1,52%
7,67% 1,70%

1,09%
0,00%

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások Beruházások

Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások
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A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy szinte valamennyi kiadási jogcím teljesítésének 

tekintetében növekedés következett be az előző évhez képest, amelyhez nagyban 

hozzájárultak a Kenézy Egyetemi Kórház teljesült kiadásai is (10.785.789.276 Ft) 

A táblázat adatainak értékelése a következő 3.2.2.1-3.2.2.7. pontokban kerül bemutatásra. 

3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (2015-2017) 

A Debreceni Egyetem személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének 2015-2017 közötti 

alakulását az alábbi táblázat mutatja be. 

45. Táblázat:  Személyi juttatások előirányzat és teljesítés alakulása 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015. 2016. 2017. 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
22 582 800 000 22 650 500 000 25 193 871 000 2 611 071 000 2 543 371 000 

Módosított 

előirányzat 
27 793 822 000 36 473 681 332 46 910 001 093 19 116 179 093 10 436 319 761  

Teljesítés 25 358 598 397 25 231 825 339 34 780 995 921  9 422 397 524 9 549 170 582 

 

Az eredeti előirányzatok tekintetében növekedés következett be a 2015-es évet alapul véve. 

A növekedés pozitív irányba változott, melynek alakulásában jelentős szerepe van az 

egészségügyi ágazati béremelésnek, az egészségügyi dolgozók mozgóbér kiegészítésének, a 

pedagógus életpályamodell keretében történő béremelésnek, az oktatói, kutatói, tanári 

munkakörben foglalkoztatottak béremelésének, valamint a pályázati keretekből személyi 

juttatásokra fordított előirányzatok növekedésének. 

A személyi juttatások 2017. évi módosított előirányzata a Kenézy Gyula Kórház és 

Rendelőintézet integrációja miatt 4.594.523.770 Ft-tal nőtt. 

A személyi juttatások teljesítése tekintetében 2015-2017 között 9.422.397.524 Ft, míg 2016-

2017 között 9.549.170.582 Ft emelkedés mutatkozik, melyből a Kenézy Egyetemi Kórház 

teljesítése 4.588.801.778 Ft. 

Az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatottak 5%-os mértékű 

illetmény emelésének tényleges felhasználása 2017-ben 1.373.122.963 Ft. 

Az oktatói, tanári és tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatottak 15%-os mértékű 

illetménytöbbletének tényleges felhasználása 2016-ban 931.888.000 Ft. 

A bérkompenzáció tényleges felhasználása 2017. évben 274.118.728 Ft, melyből a Kenézy 

Egyetemi Kórház felhasználása 67.607.252 Ft. 

Az Egyetemen 2016. évben 243.144.675 Ft, 2015. évben 325.750.310 Ft volt a 

bérkompenzáció felhasználása. 

2017. évben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 

emelkedése miatti tényleges felhasználás 488.633.542 Ft, melyből a Kenézy Egyetemi Kórház 

felhasználása 153.255.594 Ft. 

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetménye kiegészítésének 

tényleges felhasználása 2017. évben 8.017.193 Ft. 
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Kulturális illetménypótlék tényleges felhasználása 2017. évben 41.737.526 Ft, melyből a 

Kenézy Egyetemi Kórház felhasználása: 386.496 Ft. 

Szociális és gyermekvédelmi ágazatban a közalkalmazottak részére szociális ágazati pótlék és 

bölcsődei pótlék jogcímen 2017. évben 6.017.413 Ft-ot, 2016. évben 4.053.632 Ft-ot, 2015. 

évben 2.389.271 Ft-ot fizetett ki az egyetem. 

2017. évben a foglalkoztatottak törvény szerinti illetmények, munkabérek jogcímen a 

tényleges felhasználás 22.837.290.747 Ft, melyből a Kenézy Egyetemi Kórház tényleges 

felhasználása 3.045.428.691 Ft. 

Az összes személyi juttatásokból 2017. évben 2.424.348.147 Ft-ot fordítottuk készenlét, 

ügyelet, rendkívüli munkavégzés díjazására, melyből a Kenézy Egyetemi Kórház 

562.374.828 Ft. 

Az alábbi táblázat mutatja be a munkaadót terhelő járulékok alakulását 2015-2017 között. 

46. Táblázat:  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és teljesítés alakulása 2015- 2017.   

  Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
6 683 500 000 6 701 700 000 7 392 830 000  709 330 000 691 130 000 

Módosított 

előirányzat 
7 908 531 000 10 102 043 543 10 934 725 047 3 026 194 047 832 681 504 

Teljesítés 7 155 709 819 7 054 400 730 8 185 265 286 1 029 555 467 1 130 864 556 

 

A munkaadókat terhelő járulékok 2017. évi módosított előirányzata a Kenézy Gyula Kórház 

és Rendelőintézet integrációja miatt 1.085.456.118 Ft-tal nőtt. 

Létszám alakulása 

A Debreceni Egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 2017. évben 6.658 fő. 

2017. július 01-jével a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2.621 fő engedélyezett 

létszámmal integrálódott a Debreceni Egyetembe. 

A 2.621 főből 345 fő a Kancellária és 1 fő az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár állományába 

került, így a Kenézy Egyetemi Kórház engedélyezett létszáma 2.275 fő. 

A Kenézy Egyetemi Kórház átlagos statisztikai létszáma 2017. július 1-jétől 2017. december 

31-ig 1.105 fő, melyből 1.104 fő a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, 1 fő pedig a 

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozik. Az átlagos statisztikai létszám meghatározása a 

Központi Statisztikai Hivatal által kiadott útmutató alapján történt, amely szerint „az éves 

átlagos állományi létszám számításakor a havi átlagos létszámadatok összegét 12-vel kell 

elosztani. Az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató csak az 

év egy részében működött.” Tekintve, hogy a Kenézy Egyetemi Kórház 2017. július 1 napjától 

része az Egyetemnek, így az átlagos statisztikai létszáma a fentiekből eredően az időarányos- 

fele- értéket mutatja. 

Az időszak végén az Egyetem munkajogi létszáma 9.162 fő, melyből a Kenézy Egyetemi 

Kórház munkajogi létszáma: 2.301 fő. 

Az Egyetem átlagos statisztikai állományi létszáma 7.342 fő, melyből a Kenézy Egyetemi 

Kórház időarányos létszáma 1.105 fő. 
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3.2.2.2. A dologi kiadások alakulása (2015-2017) 

A Debreceni Egyetem összes kiadásán belül a legnagyobb részarányt a dologi kiadások 

jogcím képezi, ez abból is látszik, hogy az utóbbi három év viszonylatában 40 milliárd Ft 

körül mozgott. 

47. Táblázat:  Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti 

előirányzat 
25 681 600 000  26 375 100 000  34 953 841 000  9 272 241 000  8 578 741 000  

Módosított 

előirányzat 
51 873 581 000  54 208 022 962  60 284 068 382  8 410 487 382  6 076 045 420  

Teljesítés 41 273 062 001  37 894 926 291  43 863 305 044  2 590 243 043  5 968 378 753  

Túlteljesítés/

Megtakarítás  
10 600 518 999  16 313 096 671  16 420 763 338  5 820 244 339  107 666 667  

 

Megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest az eredeti és a módosított előirányzat, 

valamint a teljesítés tekintetében is növekedés figyelhető meg 2017-re. 

Az elmúlt három évben a teljesített dologi kiadások esetében folyamatosan megtakarítás 

keletkezett a módosított előirányzathoz képest, amely megtakarítás mértéke 2015-ről 2016-ra 

jelentősen, majd pedig 2017-re kisebb mértékben nőtt. Ennek fő oka, a pályázati előlegekhez 

köthető, amelyekkel kapcsolatban a kiadási előirányzatok megemelésre kerültek ugyan, de 

kiadás teljesítéseként a következő években fognak felmerülni. 

A teljesített kiadások növekedéséhez a Kenézy Egyetemi Kórház teljesített kiadása 

(4.484.125.202 Ft) is hozzájárult, a dologi kiadások 2016. évhez viszonyított változásának 

75,13%-át jelentik. 

A dologi kiadások teljesítésében bekövetkezett növekedés elsősorban a következő jogcímeken 

figyelhető meg: szolgáltatási kiadások (szakmai tevékenységet segítő és a karbantartási, 

kisjavítási szolgáltatások növekedése), készletbeszerzés (ezen belül a szakmai anyagok 

beszerzése), és különféle befizetések és egyéb dologi kiadások. 

3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2015-2017) 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím a pénzbeli kárpótlások, kártérítések és az intézményi 

ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímekből tevődik össze. Az Egyetem tevékenységéből 

adódóan az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai megegyeznek az oktatásban résztvevők 

pénzbeli juttatásaival, mivel ezek a hallgatói, oktatói és kutatói ösztöndíjakat tartalmazzák. 

48. Táblázat:  Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat 3 594 800 000 2 933 600 000 3 543 139 000 -51 661 000 609 539 000 

Módosított 

előirányzat 
3 013 513 000 3 242 170 230 3 717 803 833 704 290 833 475 633 603 

Teljesítés 2 984 673 083 3 008 194 951 3 575 633 317 590 960 234 567 438 366 

Túlteljesítés/ 

Megtakarítás   
28 839 917 233 975 279 142 170 516 113 330 599 -91 804 763 
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Az eredeti előirányzat 2015-ről 2016-ra jelentős csökkent, majd 2017-re növekedés 

következett be. A megtakarítás összege 2017-ben az előző évhez képest 91.804.763 Ft-tal 

csökkent. 

2017. évben a módosított előirányzathoz képest 142.170.516 Ft-os kiadás megtakarítás 

keletkezett, amely egyrészt a kifizetések 2017. évre történő átcsúszásához, másrészt a 

hallgatói létszám változásához köthető. 

3.2.2.4. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások alakulása (2015-

2017) 

A Debreceni Egyetem egyéb működési célú kiadások előirányzatát és teljesítését az alábbi 

táblázat mutatja be 2015-2017. évekre. 

49. Táblázat:  Egyéb működési célú kiadások előirányzata és teljesítése 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat  77 000 000 77 000 000 26 068 000 -50 932 000 -50 932 000 

Módosított 

előirányzat 
1 385 345 000 877 296 275 1 601 289 059 215 944 059 723 992 784 

Teljesítés 801 470 725 789 329 324 1 565 644 384 764 173 659 776 315 060 

Túlteljesítés/ 

Megtakarítás 
583 874 275 87 966 951 35 644 675 -548 229 600 -52 322 276 

 

Az egyéb működési célú kiadások esetében a korábbi évekhez hasonlóan kiadás megtakarítás 

keletkezett a módosított előirányzathoz képest. A 2017. évi módosított előirányzat és kiadás 

teljesítés is egyaránt növekedést mutat az előző évekhez viszonyítva. 

A 2016. év teljesítéséhez képest a növekedés 47,18%-át a Kenézy Egyetemi Kórház teljesített 

kiadása (366.275.542 Ft) jelentette. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát és teljesítését 2015-2017. évekre 

vonatkozóan az 50. táblázat mutatja be. 

50. Táblázat:  Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 2015- 2017.          

  Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat 800 000 800 000 6 600 000 5 800 000 5 800 000 

Módosított előirányzat 30 043 000 148 018 126 1 162 282 504 1 132 239 504 1 014 264 378 

Teljesítés 12 025 000 148 018 126 1 121 784 175 1 109 759 175 973 766 049 

Túlteljesítés/ 

Megtakarítás  
18 018 000 0 40 498 329 22 480 329 40 498 329 

 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások esetén növekedés figyelhető meg a korábbi évekhez 

képest. A 2016-os évre kisebb mértékű növekedést mutat mind a módosított előirányzat, mind 

pedig a teljesítés. A tendencia 2017-ben tovább folytatódik, viszont már jelentősebb 

növekedés volt tapasztalható. Ennek oka egyrészt az intézményi társaságoknak 2017-ben 

folyósított-lentebb részletezett- tagi kölcsönök, másrészt pedig TIOP és KEOP programokkal 

kapcsolatos korábbi években kapott felhalmozási célú támogatás visszafizetése volt. 
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2017-ben a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatást a Konzisztórium 

támogatásával, egyetemi részesedésű gazdasági társaságoknak tagi kölcsön formájában 

nyújtottunk az alábbiak szerint: 

 UD Humán Service Kft. részére 52.000.000 Ft működési célra, melyből 32.000.000 Ft 

a Nemzetgazdasági Minisztérium felé benyújtott, munkahelyteremtő támogatáshoz 

szükséges bankgarancia fedezetét, 20.000.000 Ft pedig a Kenézy Gyula Kórház és 

Rendelőintézet integrációja miatt keletkezett többletfeladatok zökkenőmentes 

ellátását biztosította.  

 Tekintettel arra, hogy a pályázati támogatást a társaság nem nyerte el, a bankgarancia 

fedezetára nyújtott kölcsön visszafizetése még 2017-ben megtörtént.   

 MSE Klaszter Nonprofit Kft. részére a Kft. által, együttműködési megállapodás 

keretében működtetett Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ egyetemi 

stratégiába illeszkedő magas színvonalú szolgáltatás feltételeinek biztosítására 

70.000.000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítottunk. A kölcsön végső 

visszafizetési határideje 2019. december 31-e. 

 A Debreceni Info Park Kft. részére 50.000.000 Ft felhalmozási célú tagi kölcsönt 

folyósítottunk innovatív informatikai megoldások, hosszú távú fejlesztések érdekében 

az eszközpark fejlesztésére. A kölcsön végső visszafizetési határideje 2019. december 

31-e, melyből szerződés szerin 10.000.000 Ft 2017-ben teljesült. 

 A Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Kft. részére 420.000.000 Ft 

felhalmozási célú tagi kölcsönt nyújtottunk ingatlan megvásárlására, mely a hosszú 

távú oktatási, kutatási célú stratégiába illeszkedve szakmai gyakorlóhelyként is 

szolgál. A gazdasági társaság a kölcsönt visszafizette. 

 

A Debreceni Egyetem késedelmi kamat, bírság, kötbér kiadásainak alakulását az alábbi 

táblázat mutatja be. 

51. Táblázat:  A kötbér, bírság, késedelmi pótlék alakulása 2015-2017. években  Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Kötbér 36 900 8 400 276 928 

Bírság 3 330 150 270 000 3 111 173 

Késedelmi kamat 51 186 493 32 790 292 2 530 497 

Összesen: 54 553 543 33 068 692 5 918 598 

 

Kötbér kötelezettség 2017. évben a Prímaenergia Zrt.-vel szemben fennálló gáz szállítási 

szerződés alapján – az éves vállalt fogyasztástól történő elmaradás miatt - fizetett nagyobb 

összegből (243.628 Ft) és néhány kisebb összegű - szállodai foglalások kései lemondásából 

adódó – tételből keletkezett. 

2017-ben a Közbeszerzési Hatóság által a Kbt. megsértése miatt három alkalommal kiszabott 

bírság (összesen 2.400.000 Ft) teszi ki az ezen jogcímen fizetett összeg jelentős részét. Kisebb 

részben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiszabott tűzvédelmi bírság, a Tisztiorvosi 

Szolgálat által kiszabott egészségügyi bírság, a Kormányhivatalok felé fizetett közigazgatási 

bírság merült fel 2017-ben együttesen 485.173 Ft-ot összegben. Az árunyilatkozat-adással 
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összefüggő kötelezettségek megszegése miatt 226.000 Ft bírságot szabott ki a 

Vámigazgatóság. 

A késedelmi kamat a késedelemmel teljesített – főként közüzemi - szállítói kifizetések miatt 

érvényesített követelésből eredt. 

3.2.2.5. Beruházási és felújítási kiadások alakulása (2015-2017) 

A beruházások eredeti, módosított előirányzatának és a teljesített kiadásainak alakulását az 

52. számú táblázat mutatja be. 

52. Táblázat:  Beruházások előirányzata és teljesítése 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat 1 856 800 000 1 856 800 000 2 245 279 000 388 479 000 388 479 000 

Módosított 

előirányzat 
10 724 566 000 19 782 357 274 30 966 713 161 20 242 147 161 11 184 355 887 

Teljesítés 9 262 400 084 2 538 207 725 7 873 640 266 -1 388 759 818 5 335 432 541 

Túlteljesítés/ 

Megtakarítás  
1 462 165 916 17 244 149 549 23 093 072 895 21 630 906 979 5 848 923 346 

 

2017-ben a módosított előirányzat jelentős növekedést mutat az előző évhez képest, melynek 

fő oka a pályázati bevételek kiadási előirányzatban történő megjelenése. A teljesítésnél is 

növekvő tendenciát tapasztalhatunk, megállapítható, hogy 2015-ben 1.462.165.916 Ft, 2016-

ban 17.244.149.549 Ft, 2017-ben 23.093.072.895 Ft kiadási megtakarítás keletkezett a 

beruházások esetén. A változások a 3.7. Megvalósult és folyamatban lévő beruházásokhoz, 

felújítások fejezetben kerülnek bemutatásra. 

A Debreceni Egyetemen az elmúlt évek felújítási kiadásainak alakulását a következő táblázat 

részletezi. 

53. Táblázat:  Felújítások előirányzata és teljesítése 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat 355 400 000 355 400 000 355 400 000 0 0 

Módosított 

előirányzat 
959 845 000 3 800 074 119 3 776 717 870 2 816 872 870 -23 356 249 

Teljesítés 684 576 713 713 797 900 1 745 645 418 1 061 068 705 1 031 847 518 

Túlteljesítés/ 

Megtakarítás  
275 268 287 3 086 276 219 2 031 072 452 1 755 804 165 -1 055 203 767 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a felújítások eredeti előirányzata az elmúlt három évben 

azonos szinten mozgott. A 2017. évi módosított előirányzat 2016-hoz képest több, mint 23 

millió Ft-tal csökkent. A teljesítés egyik évben sem érte el a módosított előirányzatot, minden 

vizsgált évben kiadási megtakarítás keletkezett. 
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3.2.2.6. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, 

szolgáltatásvásárlás alakulása 

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében 2017. évben új épület építése, épület 

rekonstrukció nem történt. Az előző években e konstrukcióban megvalósított beruházások – 

Campus Hotel, Kossuth Lajos Kollégium I-II-III, valamint a Markusovszky Lajos II. 

Kollégium – bérleti díjaihoz a tavalyi évhez hasonlóan az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától részesültünk központi, irányítószervi támogatásban. 

Az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához a Campus Hotel 2017-ben a férőhelyek alapján 

83.800.000 Ft támogatásban részesült, mely 2017. december 31-ig teljes összegben 

felhasználásra került. A Campus Hotel 2017. évi teljes kiadása 613.365.708 Ft volt, ebből a 

célzott állami támogatás aránya 13,66%, ami messze elmarad az 50%-os 

finanszírozhatóságtól. 

A meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához a Kossuth Lajos Kollégium 332.677.000 

Ft, a Markusovszky Lajos Kollégium 94.185.000 Ft támogatásban részesült 2017-ben, mely 

teljes összegben elköltésre került. A Kossuth Lajos Kollégium 2017. évi teljes kiadása 

732.440.732 Ft, a Markusovszky Lajos II. Kollégium teljes kiadása pedig 210.077.573 Ft volt, 

azaz a Debreceni Egyetem összesen 942.518.305 Ft-ot költött a meglévő kollégiumok PPP-s 

rekonstrukciójára. Ezen összegből a támogatással érintett számlák 50%-a 471.259.153 Ft, 

amely 44.397.153 Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló támogatás. A minisztérium döntése 

alapján ennek érvényesítésére az elszámolás során nem volt lehetőség. 

3.2.2.7. Finanszírozási kiadások alakulása (2015-2017) 

A finanszírozási kiadások eredeti, módosított előirányzatának és teljesítésének alakulását az 

54. számú táblázat mutatja be. 

54. Táblázat:  Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése 2015-2017. Me.: Ft 

Megnevezés 2015 2016 2017 

Változás 

2015. évhez 

képest 

2016. évhez 

képest 

Eredeti előirányzat  0 0 0 0 0 

Módosított 

előirányzat  
1 090 834 000 313 069 554 0 -1 090 834 000 -313 069 554 

Teljesítés  1 090 834 040 313 069 554 0 -1 090 834 040 -313 069 554 

Túlteljesítés/ 

Megtakarítás  
-40 0 0 40 0 

 

A finanszírozási kiadások eredeti előirányzatként nem kerültek tervezésre, mivel a korábbi 

években a Debreceni Egyetemnek nem volt finanszírozási kiadása. A 2014. január 01-től 

hatályban lévő számviteli szabályok alapján itt kell kimutatni a pénzügyi lízing törlesztésére 

fordított kiadásokat. Az Egyetem új pénzügyi lízing ügyletet már nem köthet, az itt megjelenő 

kiadások a 2006 évet megelőzően kötött lízingügyletekhez kapcsolódóan keletkeztek. 

A 2017-es évben az Egyetemnek nem volt finanszírozási kiadása. 
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3.2.3. Azonosítás alatt álló kiadások, bevételek, egyéb eszközoldali/forrásoldali 

elszámolások  

A költségvetési szervek gazdálkodása során olyan pénzkiadások és pénzbevételek 

jelentkezhetnek, melyekről nem lehet megállapítani a felmerüléskor, hogy azok milyen 

kiadás, illetve bevétel jogcímen számolhatóak el (például tévesen teljesített vagy beérkezett 

utalás, személyi járandóság előrefizetése). Év közben az ilyen jogcímen érkező bevételeket, 

kiadásokat folyamatosan rendeztük. 2017. december 31-én azonosítás alatt álló kiadások, 

bevételek jogcímen könyvelésünkben nem volt nyitott tétel.  

A követelés jellegű sajátos elszámolások és az egyéb eszközoldali elszámolások között 

szerepelnek a szállítóknak, foglalkoztatottaknak adott előlegek, a folyósított megelőlegezett, 

társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása, valamint az Áhsz. 2016. 

január 01-től hatályos módosítása értelmében, a 36-os számlacsoportban szereplő Áfa 

főkönyvek egyenlege. 

55. Táblázat:  Követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali 

elszámolások állománya 2017. december 31-én Me.: Ft 

Megnevezés  
Könyv szerinti 

érték 

Beruházásokra adott előlegek 71 960 652 

Készletekre adott előlegek 2 778 020 

Igénybevett szolgáltatásra adott előlegek 392 549 679 

Foglalkoztatottaknak adott előlegek 30 938 402 

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 734 195 

Folyósított megelőlegezett, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 15 289 528 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 514 250 476 

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 68 805 076 

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása -105 835 762 

December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 678 010 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen -35 352 676 

 

A beruházásra adott előlegek között ÉAOP pályázat keretében szállítói finanszírozással 

nyújtott előleg szerepel, mely rendezése csak a rész-, illetve végszámla benyújtását követően 

történik. A készletekre és igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek között a szállítóknak 

árubeszerzéssel és szolgáltatással összefüggésben adott előleg került kimutatásra (pl.: 

betegélelmezés, oktatás, konferencia részvételi díjak, szabadalmi jogok). Túlfizetések között 

közüzemi szolgáltatók felé teljesített kifizetések, tévesen duplán rendezett (utalás és kártya) 

tételek szerepelnek. 

A 15.289.528 Ft az intézményünk által megelőlegezett ellátások (táppénz) összege, melyet a 

Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 2018. január hónapban térített meg részünkre. 

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és az egyéb forrásoldali elszámolások között 

mutatjuk ki a kapott előlegeket, az általunk beszedett, de más szervet megillető bevételeket és 

az idegen pénzeszközökkel kapcsolatos pénzforgalmat. 
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56. Táblázat:  Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolások állománya 2017. december 31-én Me.: Ft 

Megnevezés  Könyv szerinti érték 

Kapott előlegek 65 558 669 

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 314 020 

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 386 848 803 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 452 721 492 

 

A kapott előlegek között a vevőktől klinikai kutatásra, oktatásra, bérleti díjra, mobiltelefon 

szolgáltatásra, partnerektől konzorciumi együttműködésre előre történő befizetések 

szerepelnek. 

A más szervezetet megillető bevétel a szálláshelyeken decemberben megszálló vendégek, 

önkormányzatokat illető idegenforgalmi adó befizetés összege (97.020 Ft), illetve a Magyar 

Igazságügyi Szakértői Kamarának fizetendő kamarai költségátalány (217.000 Ft), melyek 

rendezése 2018-ban történik. 

Az egyéb sajátos elszámolások összege részben, a nemzetközi támogatási programokhoz 

(Erasmus, HURO) kapcsolódó pénzeszközök forgalmának a nemzetközi támogatási 

programok lebonyolítását szolgáló devizaszámláknak az egyenlegéből és az év végén 

elszámolt árfolyam különbözetből, illetve a Magyar Államkincstárnál megnyitott Neptun 

gyűjtőszámlára történő hallgatói befizetések egyenlegéből (165.396.070 Ft) adódik. 

3.3. Maradvány alakulása 

3.3.1. 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásának jogcímei 

2016. évben egyetemi szinten 51.254.963.475 Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett, 

melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. 

A maradványt terhelő kötelezettségeket az 57. táblázat foglalja össze. 

57. Táblázat:  A 2016. évi maradvány felhasználásának jogcímei Me.: Ft 

Kiadási jogcím 
Felhasználás 

összege 

Személyi juttatások 11 241 855 993 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 047 642 813 

Dologi kiadások 11 933 795 311 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 233 975 279 

Egyéb működési célú kiadások 236 961 642 

Beruházások 21 364 166 218 

Felújítások 3 187 276 219 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 290 000 

2016. évi maradvány összesen 51 254 963 475 

 

Az 58. táblázat mutatja be a 2016. évi maradvány felhasználásának jogcímeit tervezési 

egységenként. 
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58. Táblázat:  A 2016. évi maradvány felhasználásának jogcímei tervezési 

egységenként   Me.: Ft 

Kiadási jogcím 
Felhasználás 

AKIT KK KP Összesen 

Személyi juttatások 76 299 862 149 927 681 11 015 628 450 11 241 855 993 

Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
24 593 672 72 627 503 2 950 421 638 3 047 642 813 

Dologi kiadások 452 981 941 -268 228 328 11 749 041 698 11 933 795 311 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 160 240 233 815 039 233 975 279 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 236 961 642 236 961 642 

Beruházások 307 819 664 1 053 200 153 20 003 146 401 21 364 166 218 

Felújítások 49 239 999 118 159 678 3 019 876 542 3 187 276 219 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 290 000 0 9 290 000 

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 

2016. évi maradvány  910 935 138 1 135 136 927 49 208 891 410 51 254 963 475 

 

Jogcímek tekintetében a beruházási kiadások esetében került felhasználásra a legnagyobb 

összegben maradvány, a teljes maradvány összegének 41,68 %-a. 

3.3.2. Vállalkozási tevékenység maradványának alakulása 

A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenységet nem végez. 

3.3.3. 2017. évi maradvány 

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési egységek előirányzat, a bevetéli és kiadási 

teljesítés, valamint maradvány adatainak alakulását az 59. táblázat mutatja. 

59. Táblázat:  A tervezési gazdálkodási egységek 2017. évi előirányzat, bevételi és kiadási 

teljesítés, valamint maradvány adatai Me.: Ft 

Tervezési 

gazdálkodási 

egységek 

Előirányzat 

Bevételi 

teljesítés 

Kiadási 

teljesítés 
Maradvány 

Eredeti Módosítás 
Módosított 

előirányzat 

AKIT 1 728 334 000 677 981 313 2 406 315 313 2 406 315 313 1 651 682 435 754 632 878 

KEK 0 10 947 897 650 10 947 897 650 10 947 897 650 10 785 789 276 162 108 374 

KK 30 021 220 000 11 140 829 014 41 162 049 014 41 162 049 014 37 801 984 109 3 360 064 905 

KP 41 967 474 000 62 869 864 972 104 837 338 972 104 837 338 972 52 472 457 991 52 364 880 981 

Debreceni 

Egyetem  
73 717 028 000 85 636 572 949 159 353 600 949 159 353 600 949 102 711 913 811 56 641 687 138 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem 2017. évi maradványa 

56.641.687.138 Ft, melynek tervezési egységek közötti megoszlását az 12. ábra szemlélteti. 

 

12. Ábra:  A 2017. évi maradvány megoszlása a tervezési egységek között 

 

A Debreceni Egyetem 2017. évi maradványának 1,3 %-a az Agrár Kutatóintézetek és 

Tangazdaság, 5,9%-a a Klinikai Központ, 0,3%-a a Kenézy Egyetemi Kórház gazdálkodása 

során realizálódott. 

Az Egyetem oktató, kutató, és azokat kiszolgáló központi egységeinek 2017. évi maradványa 

52.364.880.981 Ft, mely az Egyetem maradványának 92,5%-át adja. 

 

13. Ábra:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 

2017-ben 
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A fentiek alapján a Debreceni Egyetem maradványa 2017-ben összesen 56.641.687.138 Ft, 

mely 5.386.723.663 Ft-tal több, mint a 2016. évi maradványa. A többlet elsődleges oka az év 

végén érkezett nagy összegű Innovációs Központ létrehozására kapott támogatás, valamint a 

több éves futamidejű GINOP/EFOP/KEHOP pályázatok teljes támogatási összegének 

leutalása. 

Az Egyetem gazdálkodásában 2017. évben realizált 56.641.687.138 Ft összegű maradvány 

teljes egészében kiadási megtakarítás címén keletkezett. A maradványból a 2017. évi 

bérkompenzáció, a minimálbér és garantált bérminimum, kulturális illetménypótlék, valamint 

a NOKS többletkiadásainak fedezetére kapott támogatások elszámolását követően kimutatott 

12.091.394 Ft befizetési kötelezettséget kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 

kellett kimutatni, a további 56.629.595.744 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 

A 2017. évi maradvány jogcímek szerinti összetétele a 60. táblázatban látható. 

60. Táblázat:   A Debreceni Egyetem 2017. évi maradványának jogcímek szerinti 

összetétele  Me.: Ft 

Jogcím Maradvány 

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 12 091 394 

Költségvetési maradvány az egészségbiztosítási alapból 1 460 995 204 

Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból 940 162 175 

Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa 22 842 317 793 

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 31 386 120 572 

2017. évi maradvány 56 641 687 138 

 

A Debreceni Egyetem 2017. évi előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalásainak 2017. 

december 31-i állománya kiadási jogcímenként a következőképpen alakult: 

 személyi juttatások 12.129.005.172 Ft 

 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.749.459.761 Ft 

 dologi kiadások 16.420.763.338 Ft 

 ellátottak pénzbeli juttatásai 142.170.516 Ft 

 egyéb működési célú kiadások 35.644.675 Ft 

 beruházások  23.093.072.895 Ft 

 felújítások 2.031.072.452 Ft 

 egyéb felhalmozási célú kiadások 40.498.329 Ft 

 

3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása 

3.4.1. Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

A gazdálkodást meghatározó tényezők 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (a továbbiakban: AKIT) az elkülönült 

kutatóintézetet, tangazdaságot, a tevékenysége igazgatásában részt vevő egyéb szervezeti 

egységet foglalja magában. 
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Az AKIT a Debreceni Egyetem szervezeti és egységes gazdálkodási keretei között működik. 

Továbbra is elkülönült üzletágat képez a DE Kancellária gazdasági informatikai 

rendszereiben, ennek megfelelően önálló költségvetést és beszámolót készít, elkülönült 

előirányzat kezelést végez. 

A gazdálkodást meghatározó alapvető erőforrások megléte a gazdálkodás kiszámíthatóságát, 

tervezhetőségét nagyban segítette 2017-ben is. 

Az AKIT 2017. évi gazdasági eredményeit megalapozta a 2016. évi stabil működés és a 

takarékosság, amely a fő szempont volt az év során. 

Bevételi előirányzat és teljesítés 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 2017. évi bevételi előirányzatát és azok teljesítését 

a 61. táblázat tartalmazza. 

61. Táblázat:  Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 2017. évi bevételi előirányzata és 

teljesítése  Me.: Ft 

Jogcím 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesítés 

Túlteljesítés 

(+)/ 

lemaradás (-) 

Teljesítés 

% 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről  
281 700 000 122 139 771 122 139 771 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről  
116 300 000   57 534 983 57 534 983 0 100% 

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0  - 

Működési bevételek  632 000 000 796 133 297 796 133 297 0 100% 

Felhalmozási bevételek    1 449 213 1 449 213 0 - 

Működési célú átvett 

pénzeszközök  
  22 667 310 22 667 310 0 100% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök  
0 0 0 0 - 

Finanszírozási bevételek 698 334 000 1 406 390 739 1 406 390 739 0 100% 

Mindösszesen 1 728 334  000 2 406 315 313 2 495 458 565 0 100% 

 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság bevételei kedvezően, nagyságrendben a 

tervezettnek megfelelően alakultak 2017-ben is.   

A teljesült bevételek meghaladták az eredeti előirányzatot, mely elsősorban a maradvány 

előirányzatosításának köszönhető. A saját (működési- és felhalmozási) bevételek esetén 

többlet, míg az átvett pénzeszközöknél (pályázati bevételek és agrártámogatások) elmaradás 

volt a teljesítésekben. A bevételi előirányzat és annak teljesítésének 2017. évi alakulását 

mutatja a 14. ábra. 
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14. Ábra:  Bevételi előirányzat teljesítése (Ft) 

 

A 2017-ben teljesült 2.406.315.313 Ft összegű bevétel kiemelt jogcím szerinti megoszlását 

mutatja a 15. ábra. 

 

15. Ábra:  Bevételi előirányzat teljesítése kiemelt jogcím szerint (Ft, %) 

 

Az irányító szervtől kapott támogatás az összes 2017. évi bevétel 19,7%-át adta. Az állami 

támogatás a kutatóintézeti támogatás és az illetménytöbblet 2017. évi fedezete jogcímekből 

tevődött össze. 

A működési bevételek tekintetében kiemelkedő a közel 800.000.000 Ft-os teljesítés.  
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A működési bevételekből a mezőgazdasági termékek nettó értékesítési bevétele 422.000.000 

Ft, a szolgáltatások nettó bevétele 229.000.000 Ft volt, amely nagyrészt a kutatási és 

mezőgazdasági szolgáltatásokból származott. 

A 16. ábra a szervezeti egységek (nettó) saját bevételi tervének 2017. évi teljesítését mutatja 

az eredeti előirányzathoz képest. 

 

16. Ábra:  Nettó saját bevételi tervek teljesítése szervezetenként (Ft) 

 

A saját bevételek vonatkozásában az AKIT szervezeti egységei közül a Nyíregyházi 

Kutatóintézet teljesítése elérte, a Debreceni Tangazdaság teljesítése meghaladta az eredeti 

előirányzatokat. A Tangazdaság többlet teljesítése nagyrészt egy 2017. évi kutatási 

szerződéshez kapcsolódik, amely a belső gazdálkodási költségvetés tervezésekor még nem 

volt ismert. 

A Karcagi Kutatóintézet bevételi teljesítése elmaradt az eredeti előirányzattól, elsősorban az 

időjárási körülményeknek köszönhetően.  

A központi szervezeti egységeknél minimális elmaradás tapasztalható az eredeti 

előirányzattól, alapvetően a bérleti díj bevételek következő évre történő áthúzódása miatt. 

Az államháztartáson belülről érkező támogatások és átvett pénzeszközök jogcímen 2017-ben 

pénzügyileg összesen 202.342.064 Ft teljesült. A Kutatóintézetek pályázati tevékenységéből 

122.000.000 Ft, az agrárágazati fejezeti támogatásokból mintegy 80.000.000 Ft teljesült. Az 

agrárágazati támogatásokból ezen felül közel 90.000.000 Ft 2018-ra áthúzódó pénzügyi 

teljesítésű lesz. 

A 17. ábra mutatja az agrárágazati támogatások és az átvett pénzeszközök eredeti 

előirányzathoz viszonyított alakulását szervezeti egységenként. 
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17. Ábra:  Támogatások, átvett pénzeszközök szervezeti egységenként (Ft) 

 

Kiadási előirányzat és teljesítés 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 2017. évi kiadási előirányzatát, és annak teljesítési 

adatait tartalmazza kiemelt jogcímenként a 62. táblázat. 

62. Táblázat:  Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 2017. évi kiadási előirányzata és 

teljesítése  Me.: Ft 

Jogcímek 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesített 

kiadás 

Megtakarítás 

(+)/ 

túlteljesítés 

(-) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 701 527 000 621 214 168 539 200 169 82 013 999 86,80% 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

189 007 000 162 022 605 128 713 272 33 309 333 79,44% 

Dologi kiadások 721 500 000 1 048 037 586 680 544 425 367 493 161 64,94% 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai  
0 209 720 209 720 0 100% 

Egyéb működési célú 

kiadás 
0 10 576 451 10 576 451 0 100% 

Beruházások  66 300 000 500 078 949 292 438 398 207 640 551 58,48% 

Felújítások  50 000 000 64 175 834 0 64 175 834 0% 

Mindösszesen 1 728 334 000 2 406 315 313 1 651 682 435 913 174 775 68,64% 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az AKIT 2017. évi kiadási teljesítése 

lényegesen elmaradt a módosított előirányzattól, ami a racionális gazdálkodásból, a pályázati 

ütemezésekből és a mezőgazdaság szezonalitásából adódik. 

Kiemelt jogcím vonatkozásában a legmagasabb megtakarítás a beruházások és a dologi 

kiadások esetében mutatkozott. 
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A 18. ábra szemlélteti a 2017. évi kiadási előirányzatok- és azok teljesítése alakulását. 

 

18. Ábra:  Kiadási előirányzat és teljesítés (Ft) 

 

A 19. ábrán az AKIT 2017. évi teljesített kiadásainak jogcím szerinti összetétele látható. 

 

19. Ábra:  Teljesített kiadások jogcím szerinti megoszlása (Ft, %) 

 

Ahogyan az ábrából is megállapítható, a teljesített kiadások legnagyobb részét (40,4 %-át) a 

személyi jellegű kiadások és ezek járulékainak együttes összege, illetve a dologi kiadások - 

41,2 %-kal - adták, amely a szakmai és üzemeltetési anyagokból, valamint a közmű és egyéb 

szolgáltatásokból tevődik össze. 

2017-ben az összes beruházási kiadás 292.000.000 Ft volt, mely a kiadásoknak a 17,7%-át 

tette ki. Ez az előző évhez képest (2016-ban 5,9%) komoly fejlődésnek tekinthető. A jövőre 
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nézve is szükséges a beruházások értékének magas szinten tartása a versenyképesség és a 

racionális gazdálkodás fenntarthatósága érdekében. 

Bevételek és kiadások tevékenységenként 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság összes bevételei (20. ábra) és kiadásai (21. ábra) 

a fő tevékenységi körének megfelelően alakultak.  

A 20. ábrán látható, hogy a bevételek közül kiemelkedő az agrár szakmai feladatok 

teljesítménye, valamint a pályázati bevétel. 

 

20. Ábra:  Összes bevétel tevékenységenként (Ft) 

 

21. Ábra:  Összes kiadás tevékenységenként (Ft) 

 

Ahogyan a 21. ábrán látszik, a kiadások esetében szintén megfigyelhető az alap és alkalmazott 

kutatási –, a tanüzemi- és a termelési tevékenység dominanciája.  

A pályázati kiadások elmaradtak a bevételekhez képest – elsősorban a kifizetési ütemezések 

miatt – ami a képződött maradványban is mutatkozik. 
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Maradvány 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 2017. évi előirányzat maradványa 754.632.878 Ft, 

melynek tevékenységenkénti összetevőit a 22 ábra szemlélteti. 

 

22. Ábra:  2017. évi maradvány (Ft) 

 

A maradvány legnagyobb része - a tevékenységgel összhangban - az agrár szakmai 

tevékenységhez kapcsolódik.  

A célzott pénzeszközök, kötött felhasználású témák maradványa 352.000.000 Ft.  

A kutatási projektek, agrár szakmai feladatok áthúzódó kifizetésére a tevékenység keretében 

képződött bevételi maradvány fedezetet biztosít. 

Összegzés 

A 2017-es év gazdasági stabilitás szempontjából az előző évekhez hasonlóan kedvező volt az 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság számára, mely elsősorban a racionális és következetes 

gazdálkodás eredménye. 

A működési saját bevételek közel 126%-os teljesítést értek el a tervezetthez viszonyítva. 

Az előirányzott agrár fejezeti támogatásokból mintegy 80.000.000 Ft-os teljesült, de közel 

90.000.000 Ft 2018-ra áthúzódó pénzügyi teljesítésű lesz, így a következő évben ennek a 

hatásával is számolni szükséges. A korábbi évekhez képest jelentős változás ezen támogatások 

esetében, hogy azok vidékfejlesztési programok közé sorolt elemei (pl. őshonos állatok 

támogatása, növényi génmegőrzés támogatása) az AKIT által nem vehetőek igénybe a 

következő időszakban, mely ezen tevékenységeknél a működésre-, fenntartásra fordítható 

források csökkenését jelenti. 

Az agrártámogatások rendszerének 2015. és 2016. évi átalakulása komoly figyelmet és 

szakmai felkészültséget igényel a támogatások lehívása érdekében. A támogatások során 

elnyert összegek folyósítása időben jelentősen eltérhet az igénylés dátumától, ezért a 

következő évi tervezéskor ennek hatásával is kalkulálni szükséges. 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság gazdálkodása 2017-ben is stabil volt, a biztonságos 

működés gazdasági feltételei egész évben adottak voltak. 
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A gazdálkodási adatokból azonban látható, hogy a tevékenység ellátásához szükséges 

fejlesztésekre a támogatáson és a saját bevételeken kívül egyéb (pályázati) források bevonása 

is szükséges. 

3.4.2. Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

A gazdálkodást meghatározó tényezők 

A Kenézy Egyetemi Kórház (KEK) a Debreceni Egyetemen belüli egyik egészségügyi 

szolgáltató, mely a működési engedélyében meghatározott ellátási területen és 

progresszivitási szinten járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátását, 

rehabilitációt és követéses gondozást, valamint a működési engedélyében meghatározott 

egyéb egészségügyi szolgáltatásokat végez. Az Egyetemi Kórház a működési engedélyében 

meghatározott ellátási kötelezettség mellett ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket 

jogszabályok számára előírnak, továbbá szabad kapacitásainak hatékony kihasználása 

érdekében térítéses egészségügyi ellátást végez. Az Egyetemi Kórház részt vesz a karokkal 

kötött belső megállapodás alapján az Egyetem képzési és kutatási feladatainak ellátásában. 

A korábban önálló költségvetési intézményként működő jogelőd Kenézy Gyula Kórház és 

Rendelőintézet 2017. július 1. napjával olvadt be a Debreceni Egyetem költségvetési 

intézménybe, és ezen időponttól kezdődően, a befogadó felsőoktatási intézmény szervezeti 

egységeként, mint egyetemi kórház működik tovább. A jogelőd intézmény az Emberi 

Erőforrások Minisztere által 2017. június 06-án kiadott, 30472-2-2017 számú Megszüntető 

okiratában foglaltaknak megfelelően 2017. június 30-án beolvadással megszűnt. 

2017. július 1-től a KEK a Debreceni Egyetem szervezeti és egységes gazdálkodási keretei 

között működik, elkülönült üzletágat képez a Debreceni Egyetem Kancellária gazdaság 

informatikai rendszereiben. 

A következőkben szereplő gazdasági adatok a Kenézy Egyetemi Kórház adatait a második 

félévre vonatkozóan tartalmazzák. 

 

Bevételi előirányzat és teljesítés 

A KEK 2017. évi bevételi előirányzatát és azok teljesítését az 63. táblázat tartalmazza. 
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63. Táblázat:  A KEK 2017. évi bevételi előirányzata és teljesítése Me.: Ft 

Jogcím 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesítés 

Túlteljesítés 

(+)/ 

lemaradás 

(-) 

Teljesítés 

% 

Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről  

0  10 230 372 738 10 230 372 738 0 100% 

Ebből: NEAK 0 9 849 647 361 9 849 647 361 0 100% 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről  

 0 99 948 000 99 948 000 0 100% 

Közhatalmi bevételek  0 0 0 0 0% 

Működési bevételek   0 357 730 069 357 730 069 0 100% 

Felhalmozási bevételek   0 0 0 0 0% 

Működési célú átvett 

pénzeszközök  
 0 0 0 0 0% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök  
 0 435 756 435 756 0 100% 

Finanszírozási bevételek  0 259 411 087 259 411 087 0 100% 

Mindösszesen   10 947 897 650 10 947 897 650 0 100% 

 

A KEK módosított előirányzata és teljesült költségvetési bevételeinek összege 

10.947.897.650 Ft volt 2017. évben. 

A támogatások államháztartáson belülről a fejezeti kezelésű előirányzattól, a 

társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 

önkormányzatoktól, illetve központi költségvetési szervektől működési és felhalmozási célra 

átvett pénzeszközök. A támogatásértékű bevételek között mutatjuk ki a betegellátás NEAK 

általi finanszírozását (9.849.647.361 Ft), és a pályázatok támogatását (220.716.234 Ft), 

melyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását. 

A KEK teljesített bevételeinek részletezését a 23. ábra mutatja be. 

 

23. Ábra:  A teljesített bevételek összetétele a Kenézy Egyetemi Kórházban 2017. évben 

(%) 

Működési célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülről ; 94%

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson 

belülről ; 1%

Működési bevételek ; 

3%

Felhalmozási célú 

átvett pénzeszközök ; 

0%

Finanszírozási 

bevételek; 2%

2017. évi bevételek megoszlása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek



 

123 
 

A diagram jól szemlélteti, hogy a teljes bevétel 94%-a működési célú támogatás 

államháztartáson belülről 1%-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, 3%-a 

működési bevétel, 2%-a finanszírozási bevételekből származó bevétel. 

A működési bevételek az alábbi táblázatban szereplő tételekből tevődik össze. 

64. Táblázat:  Működési bevételek összetétele a KEK-en Me.: Ft 

Megnevezés Összeg 

Készletértékesítés ellenértéke 653 725 

Egyéb szolgáltatások bevétele 175 306 664 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 235 857 

Ellátási díjak 133 675 474 

Kiszámlázott áfa 32 599 824 

Egyéb működési bevételek 11 258 525 

Összesen: 357 730 069 

 

Kiadási előirányzat és teljesítés 

A KEK 2017. évi kiadási előirányzatát, és annak teljesítési adatait tartalmazza kiemelt 

jogcímenként az 65. táblázat tartalmazza. 

65. Táblázat:  KEK kiadási előirányzat és teljesítés 2017 Me.: Ft 

Jogcímek 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesített kiadás 

Megtakarítás 

(+)/ 

túlteljesítés 

(-) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások   4 594 523 770 4 588 801 778 5 721 992 99,88% 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

  1 085 456 118 1 083 823 998 1 632 120 99,85% 

Dologi kiadások   4 469 158 116 4 484 125 202 -14 967 086 100,33% 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai  
  544 295 535 815 8 480 98,44% 

Egyéb működési célú 

kiadás 
  368 205 290 366 275 542 1 929 748 99,48% 

Beruházások    364 180 061 197 146 941 167 033 120 54,13% 

Felújítások    0 0 0 0,00% 

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 
  65 830 000 65 080 000 750 000 98,86% 

Mindösszesen   10 947 897 650 10 785 789 276 162 108 374 98,52% 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a KEK 10.947.897.650 Ft összegű módosított 

előirányzatánál 162.108.374 Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke 

(10.785.789.276 Ft), ez 1,48% mértékű kiadás megtakarítást jelent. 

A megtakarítás elsősorban a pályázati pénzeszközök maradványa (105.261.185 Ft). Így a 

maradvány jelentős hányada a pályázati támogatáshoz kapcsolódó okiratban meghatározott 

feladatok megvalósításához kötött. 

A KEK 2017. évben teljesített kiadásainak összetételét a 24. ábra szemlélteti. 
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24. Ábra:  A KEK teljesült kiadásainak megoszlása (%) 

 

A 24. ábrán látható, hogy a teljesített 10.785.789.276 Ft összegű kiadás legnagyobb részét 

(52%) a személyi jellegű kiadások és ezek járulékainak együttes összege adja. Emellett 

jelentős - a személyi juttatások kiadásaival közel azonos - a dologi kiadások aránya (42%), 

amely részben az üzemeltetéshez kapcsolódó fenntartási, karbantartási, energiaszolgáltatási 

kiadások, részben pedig a szakmai feladatok ellátását közvetlenül szolgáló beszerzések 

szakmai anyagok, szolgáltatások kiadásai. A kiadások között a legnagyobb volument a 

betegellátással összefüggő szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, gyógyászati anyag, stb.) 

beszerzésére történő ráfordítások, valamint az intézmény üzemeltetési kiadások és vásárolt 

közszolgáltatások képviselik. 

2017-ben a fejlesztési kiadások (beruházás) összes értéke 197.146.941 Ft volt, amely a 

teljesített kiadásoknak mindössze 2%-át tette ki. 

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a 

meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. 
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Maradvány 

A KEK 2017. évi maradványának levezetését az alábbi 66. táblázat tartalmazza. 

66. Táblázat:  Maradvány levezetése KEK 2017. Me.: Ft 

Megnevezés Összeg 

Költségvetési bevételek 10 688 486 563 

Költségvetési kiadások 10 785 789 276 

Költségvetési egyenleg -97 302 713 

Finanszírozási bevételek 259 411 087 

Finanszírozási kiadások 0 

Finanszírozási egyenleg 259 411 087 

Összes maradvány 162 108 374 

 

A maradvány legnagyobb része a pályázati pénzeszközök, kötött felhasználású témák 

maradványa (105.261.185 Ft), kisebb részben a szervezet alapfeladataival összhangban a 

betegellátó tevékenységhez kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó megtakarítás miatti, 

KEK-et terhelő 2017. évi befizetési kötelezettség (361.888.542 Ft) teljesítésére már nem 

nyújtott fedezetet a KEK bankszámla egyenlege, így a befizetési kötelezettség a Központ 

bankszámlájáról került kifizetésre, melyet a KEK 2018-ban térít meg részére.  

3.4.3. Klinikai Központ 

A Klinikai Központ bevételi módosított előirányzata terhére történő teljesítését a 67. táblázat 

mutatja be. 

67. Táblázat:  Teljesített bevételek alakulása a Klinikai Központban 2017. évben Me.: Ft 

Jogcímek 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesítés 

Megtakarítás 

(+)/ 

túlteljesítés 

(-) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről  

27 570 700 000 37 398 940 349 37 398 940 349 0 100,00% 

Ebből: NEAK 28 300 600 000 37 303 528 669 37 303 528 669 0 100,00% 

Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

809 900 000 417 653 674 417 653 674 0 100,00% 

Közhatalmi bevételek 0 252 667 252 667 0 0,00% 

Működési bevételek 1 640 620 000 2 182 491 232 2 182 491 232 0 100,00% 

Felhalmozási bevételek  0 4 926 913 4 926 913 0 100,00% 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 
0 11 192 174 11 192 174 0 100,00% 

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
0 11 455 078 11 455 078 0 100,00% 

Finanszírozási bevételek 0 1 135 136 927 1 135 136 927 0 100,00% 

Költségvetési bevételek 30 021 220 000 41 162 049 014 41 162 049 014 0 100,00% 

 

A Klinikai Központ eredeti előirányzata 30.021.220.000 Ft, módosított előirányzata és 

teljesült költségvetési bevételeinek összege 41.162.049.014 Ft volt 2017. évben. 
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A Klinikai Központ teljesített bevételeinek részletezését a 25. ábra mutatja be. 

 

25. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Klinikai Központban 2017. évben (%) 

 

A diagram jól szemlélteti, hogy a teljes bevétel 90,86 %-a működési célú támogatás 

államháztartáson belülről, 1,01 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, 

5,3%-a működési bevétel, 2,76 %-a finanszírozási bevételekből származó bevétel. 

A működési bevétel az alábbi tételekből tevődik össze: 

Készletértékesítés ellenértéke 487.748.480 Ft 382 

Tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel 104.304.026 Ft 

Egyéb szolgáltatások bevétele 379.868.395 Ft 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 216.506.207 Ft 

Ellátási díjak 795.547.747 Ft 

Kiszámlázott áfa 151.006.224 Ft 

Egyéb működési bevételek 47.510.153 Ft 

Összesen 2.182.491.232 Ft 

 

A támogatások államháztartáson belülről a fejezeti kezelésű előirányzattól, a 

társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 

önkormányzatoktól, illetve központi költségvetési szervektől működési és felhalmozási célra 

átvett pénzeszközök. A támogatásértékű bevételek között mutatjuk ki a betegellátás NEAK 

általi finanszírozását (37.303.528.669 Ft), és a pályázatok támogatását (479.297.635 Ft), 

melyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását. 
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A Klinikai Központ 2017. évi előirányzatait és teljesítését a 68. táblázat tartalmazza kiadási 

jogcím szerinti bontásban. 

68. Táblázat:  A Klinikai Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2017. évben Me.: Ft 

Jogcímek 

2017. évi 

eredeti 

előirányzat 

2017. évi 

módosított 

előirányzat 

2017. évi 

teljesítés 

Megtakarítás 

(+)/ 

túlteljesítés 

(-) 

Teljesítés a 

módosított 

előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 9 605 400 000 11 613 334 636 11 383 606 457 229 728 179 98,02% 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

3 054 300 000 2 793 511 738 2 704 790 778 88 720 960 96,82% 

Dologi kiadások 16 551 620 000 22 623 133 664 22 153 130 910 470 002 754 97,92% 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai 
0 6 265 412 5 556 464 708 948 88,68% 

Egyéb működési célú 

kiadások 
0 430 259 500 430 259 500 0 100,00% 

Beruházások 699 400 000 3 299 040 106 890 526 030 2 408 514 076 26,99% 

Felújítások 110 500 000 382 113 958 221 623 970 160 489 988 58,00% 

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 
0 14 390 000 12 490 000 1 900 000 86,80% 

Mindösszesen 30 021 220 000 41 162 049 014 37 801 984 109 3 360 064 905 91,84% 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Klinikai Központ 41.162.049.014 Ft összegű 

módosított előirányzatánál 3.360.064.905 Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke 

(37.801.984.109 Ft), ez 8,16 % mértékű kiadás megtakarítást jelent. 

A kiadási megtakarítás részben az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 352/2017. (XI.29) 

Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján biztosított ösztönző támogatás 

felhasználásának 2018. évre áthúzódó kifizetéséhez kapcsolódik. A támogatáshoz kapcsolódó 

pénzmaradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt, mely a folyamatban lévő műszaki 

fejlesztések, felújítások, nagyjavítások költségeinek és eszközbeszerzéseknek a fedezetét 

biztosítja. Része továbbá a kiadási megtakarításnak a kormányrendelet 3§ (1) bekezdésében 

foglaltak alapján elnyert pályázati támogatás teljes összege, valamint a célelszámolási 

számlához kapcsolódó Európai Uniós pályázatok leutalt előlegének még fel nem használt 

része. Így a pénzmaradvány jelentős hányada jogszabályban rögzített, illetve pályázati 

támogatáshoz kapcsolódó okiratban meghatározott feladatok megvalósításához kötött. 

A Klinikai Központ 2017. évben teljesített kiadásainak összetételét a 26. ábra szemlélteti. 



 

128 
 

 

26. Ábra:  A Klinikai Központ teljesült kiadásainak megoszlása (%) 

 

A dologi kiadások (58,60 %) a teljesített kiadások meghatározó részét képezik. Az összes 

kiadáson belül a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok (37,27 %) aránya a 

kiszervezett tevékenységek következtében nem olyan jelentős, mint általában a 

betegellátásban. 

2017. évben a fejlesztésekre fordított kiadások összege (beruházás, felújítás) a Klinikai 

Központ összes teljesített kiadásainak 2,95 %-a volt.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe 

meghatározó az előirányzatok és a teljesítések alapján is. 

2017. évben a Klinikai Központ eredeti előirányzata 30.021.220.000 Ft, módosított 

előirányzata és teljesült költségvetési bevétele 41.162.049.014 Ft volt. Az előirányzat-

módosítás összege 11.140.829.014 Ft, mely a többletbevétel terhére saját hatáskörben valósult 

meg. 

Ennek része többek között a betegellátás NEAK által finanszírozott működési célú 

támogatásához kapcsolódó 9.002.928.669 Ft eredeti előirányzatot meghaladó többlete.  

Ez részben a 238/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2016. szeptember 

hótól megvalósult egészségügyi ágazati bérfejlesztés 2017. január-február havi kifizetésének, 

illetve a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2017. november 9-én hatályba lépett módosítása 

alapján 2017. november havi egészségügyi ágazati bérfejlesztés külön jogcímen biztosított 

fedezete. A módosítás része továbbá az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szó 352/2017. (XI.29.) 

Kormányrendeletben foglaltak alapján a Klinikai Központ bankszámlájára utalt 
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2.016.853.500 Ft támogatási összeg - 85.648.200 Ft működési, 1.931.205.300 Ft ösztönző - 

támogatás. 

A „Fekvőbeteg szakellátó intézmények beruházásainak támogatására - a gazdaságilag 

hatékony, struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt 

szolgáló infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására” című ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 

számú pályázati felhívás keretében – keretében elnyert 105.635.000 Ft támogatás. 

Módosította az eredeti előirányzatot a gyógyító-megelőző ellátások 2017. év végi 

kasszamaradványából biztosított 113.257.000 Ft összegű többlettámogatás. Többletet jelent 

az eredeti előirányzathoz viszonyítva, így módosításra került a finanszírozás változáshoz 

kapcsolódó egyéb többlettámogatás is. 

A pályázathoz kapcsolódó támogatások esetében 433.065.354 Ft előirányzat módosítást 

kezdeményeztünk a támogatás céljával összhangban.  A működési és felhalmozási célra átvett 

pénzeszközökhöz kapcsolódó előirányzat módosítás összege 22.647.252 Ft volt. Az 

engedélyköteles bevételek előirányzat-módosítása 547.050.812 Ft összegben valósult meg, 

továbbá módosításra került 1.135.136.927 Ft összegben a 2016. évi maradvány is. 

A személyi juttatás összege 2017. évben 11.383.606.457 Ft, mely az előző évhez viszonyítva 

jelentős mértékű 12,9 %-os növekedést mutat. Ez elsősorban a 2016. szeptember és 2017. 

november hótól megvalósult egészségügyi ágazati béremelés, és az ahhoz kapcsolódó 

mozgóbér növekedés következménye.  

A dologi kiadások részben az üzemeltetéshez kapcsolódó fenntartási, karbantartási, 

energiaszolgáltatási kiadások, részben pedig a szakmai feladatok ellátását közvetlenül 

szolgáló beszerzések szakmai anyagok, szolgáltatások kiadásai. A kiadások között a 

legnagyobb volument a betegellátással összefüggő szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, 

gyógyászati anyag, stb.) beszerzésére történő ráfordítások, valamint az intézményüzemeltetési 

kiadások és vásárolt közszolgáltatások képviselik.  

A Klinikai Központ 2017. évi maradványának levezetését az alábbi 69. táblázat tartalmazza. 

69. Táblázat:  A Klinikai Központ 2017. évi maradványának levezetése Me.: Ft 

Megnevezés Összeg 

Költségvetési bevételek 40 026 912 087 

Költségvetési kiadások 37 801 984 109 

Költségvetési egyenleg 2 224 927 978 

Finanszírozási bevételek 1 135 136 927 

Finanszírozási kiadások 0 

Finanszírozási egyenleg 1 135 136 927 

Összes maradvány 3 360 064 905 

 

A maradvány részben a 2017. december 06-án Klinikai Központ számlájára utalt, a NEAK 

által nyújtott 1.931.205.300 Ft ösztönző támogatásból 2018. évre áthúzódó kifizetések 

fedezete. A támogatás pénzmaradvány részeként kimutatott összege teljes egészében 

kötelezettséggel terhelt, a folyamatban lévő műszaki fejlesztések, felújítások, nagyjavítások 

költségeinek és eszközbeszerzéseknek a fedezetét biztosítja. A struktúratámogatási pályázat 

keretében elnyert 105.635.000 Ft összegű támogatási bevétel is az egyéb 

kötelezettségállomány része, melyhez kapcsolódóan kifizetés 2018. évben realizálódik. Része 

továbbá a kiadási megtakarításnak a kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

elnyert pályázati támogatás teljes összege, valamint a célelszámolási számlához kapcsolódó 

Európai Uniós pályázatok leutalt előlegének még fel nem használt része. Így a maradvány 
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jelentős hányada jogszabályban rögzített, illetve pályázati támogatáshoz kapcsolódó okiratban 

meghatározott feladatok megvalósításához kötött. 

3.4.4. Az Egyetem oktató, kutató, és azokat kiszolgáló központ egységei 

Az Egyetem oktató, kutató, és azokat kiszolgáló központi egységei (továbbiakban: Központ) 

bevételeinek alakulását bevételi jogcímenként a 70. táblázat tartalmazza. 

70. Táblázat:  Bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2017 Me.: Ft 

Kiemelt jogcímek 
Módosított 

előirányzat 

Bevételi 

teljesítés 

Bevételi 

túlteljesítés 

/Lemaradás 

Változás 

% 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
7 501 369 871 7 501 369 871 0 100% 

ebből:  - NEAK 2 239 217 135 2 239 217 135 0 100% 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 155 497 694 2 155 497 694 0 100% 

Közhatalmi bevételek 34 630 832 34 630 832 0 100% 

Működési bevételek 17 617 850 345 17 617 850 345 0 100% 

Felhalmozási bevételek 3 745 887 3 745 887 0 100% 

Működési célú átvett pénzeszközök 504 797 157 504 797 157 0 100% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 503 099 235 503 099 235 0 100% 

Finanszírozási bevételek 76 516 347 951 76 516 347 951 0 100% 

Költségvetési bevételek összesen 104 837 338 972 104 837 338 972 0 100% 

 

A Központ teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 27. ábra szemlélteti. 

 

27. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Központban 2017-ben (%) 

 

Az ábrán látható, hogy a finanszírozási bevételek a teljes bevételi teljesítés 72,99%-át teszik 

ki, amely az állami támogatást is tartalmazza. Az állami támogatás a finanszírozási bevételek 
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35,69%-a, a teljes bevételnek pedig a 26,05%-át adja. A finanszírozási bevételek másik 

jelentős eleme a 2016. évi maradvány igénybevétele, amelynek részaránya 64,31%. A 

finanszírozási bevételek után a második legjelentősebb tétel a működési bevételek, amelyek a 

teljes bevétel 16,80%-át teszik ki. A Központ esetében jelentős tételt képviselnek ezen kívül 

a működési célú támogatások államháztartáson belülről is, amelyek a teljes bevétel 7,16%-át 

jelentik. 

A Központra vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások 

alakulását 2017-ben a 71. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

71. Táblázat:  A Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2017. Me.: Ft 

Kiadási jogcímek 
Módosított 

előirányzat  

Teljesített 

kiadás 

Kiadási 

megtakarítás/túlt

eljesítés 

Teljesítés 

(%) 

Személyi juttatások 30 080 928 519 18 269 387 517 11 811 541 002 60,73 

Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulás adó 
6 893 734 586 4 267 937 238 2 625 797 348 61,91 

Dologi kiadások 32 143 739 016 16 545 504 507 15 598 234 509 51,47 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 710 784 406 3 569 331 318 141 453 088 96,19 

Egyéb működési célú kiadások 792 247 818 758 532 891 33 714 927 95,74 

Beruházások 26 803 414 045 6 493 528 897 20 309 885 148 24,23 

Felújítások 3 330 428 078 1 524 021 448 1 806 406 630 45,76 

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások 
1 082 062 504 1 044 214 175 37 848 329 96,50 

Kiadások összesen 104 837 338 972 52 472 457 991 52 364 880 981 50,05 

 

A kiadási megtakarítás 2017-ben 52.364.880.981 Ft volt, melynek nagyobb része a 

beruházások (20.309.885.148 Ft), a dologi kiadások (15.598.234.509 Ft) és a személyi 

juttatások (11.811.541.002 Ft) esetében keletkezett. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított előirányzatnak a 50,05%-a volt 

2017-ben, azaz a megtakarítás a módosított előirányzat 49,95%-a volt. 

A személyi juttatások esetében 60,73%-os megtakarítást ért el a Központ. 

A Központ legmagasabb összegű, 20.309.885.148 Ft-os megtakarítást a beruházások 

vonatkozásában érte el. 

A dologi kiadások esetén 51,47%-os megtakarítás realizálódott a vizsgált évben, amely 

15.598.234.509 Ft-nak felel meg. 

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások és a beruházások 

szerepe a meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. A Központ teljesített 

kiadásainak összetételét a 28. ábra szemlélteti. 
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28. Ábra:  A Központ teljesült kiadásainak megoszlása 2017. (%) 

 

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a személyi juttatások (34,82%) és a 

dologi kiadások teljesítése (31,53%) jelentik a Központ esetében. 

3.5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 

A Debreceni Egyetem számos közvetlen Európai Uniós forrásból megvalósító projektben vesz 

részt, melyek a 7-es keretprogramban indult FP7 projektek, és a Horizon2020 projektek. 

Az Uniós Fejlesztések 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programjaiban is jelentős 

eredményeket ért el az intézmény. 2016-2017. évben 88 db Széchenyi 2020 pályázati 

felhívásra benyújtott intézményi, illetve konzorciumi GINOP, EFOP és KEHOP támogatási 

kérelem kapott jóváhagyást. 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek összefoglaló táblázatát az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

Az Egyetemen megvalósuló FP7, H2020, operatív programok stb. projektek főbb adatait 

tartalmazza az összefoglaló úgy, mint: 

 projekt azonosítója; 

 projekt tárgya; 

 projekt időtartama; 

 a teljes támogatás összege; 

 önerő mértéke; 

 2017. évi felhasználás (Ft). 

 

A 2007-2013-as időszak pályázatai közül 2017-ben 5 db FP7-es projekt van még 

megvalósítási szakaszban, melyek elnyert támogatási összege 234.177.900 Ft. Az FP7-es 
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pályázatok folytatásaként megjelent H2020 konstrukciók keretében pedig 15 db pályázat 

rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel összesen 591.203.885 Ft értékben. 

A K+F célú GINOP projekteket a 2.2. Tudományos tevékenység fejezet mutatja be. 

A környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) 5 beavatkozási irányából 

az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása céljából 5db nyertes 

projekt megvalósítása folyt 2017-ben az egyetemen, melyre 905.495.254 Ft értékben nyertünk 

támogatást. 

A 2014-2020 közötti pályázati időszak EFOP programjai 5 prioritási tengely mentén kerültek 

meghirdetésre. A Debreceni Egyetem 2017-ben 4 prioritási tengelyben nyert el pályázatokat. 

Az 1-es, Együttműködő társadalom című prioritási tengely keretében, melynek célja az 

életpályák átalakítása és hiányzó modellek kidolgozása, a hiányszakmákba történő át-, illetve 

továbbképzés, a Debreceni Egyetem 1 pályázatot nyert el, több mint 202.941.873 Ft értékben. 

A 2-es, Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében című 

prioritási tengelyben, melynek célja a gyermekjóléti alapellátások, a szociális és 

gyermekvédelmi szakellátások fejlesztése, a gyermek egészségügyi ellátó intézmények 

korszerűsítése, a hiányzó gyermek és ifjúsági egészségügyi szakellátó központok kialakítása, 

a Debreceni Egyetem 6 pályázatot nyert el 3.549.551.411 Ft értékben. 

A 3-as, Gyarapodó tudástőke című prioritási tengelyben, a Debreceni Egyetem 6 konstrukció 

keretében nyert el pályázatokat az alábbiak szerint: 

Az EFOP-3.1. konstrukció keretében, melynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

arányának csökkentését célzó megelőző, intervenciós és kompenzációs programok, korai 

jelzőrendszer kiépítése, az SNI, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek fejlesztését szolgáló módszerek kialakítása, a Debreceni Egyetem 1 db 

pályázatot nyert el 424.999.950 Ft értékben.  

Az EFOP-3.2-es konstrukció keretében, melynek célja a módszertani fejlesztések, a 

teljesítményértékelési rendszerek fejlesztése, a tartósan alulteljesítő intézményekben az 

oktatás minőségének, a tanulók eredményeinek javítása, az egységes tanulói 

kompetenciamérési területek bővítése, a teljesítményértékelési standardok kidolgozása és 

bevezetése, a Debreceni Egyetem 1 db pályázatot nyert el 49.621.438 Ft értékben.  

Az EFOP 3.4-es konstrukció keretében, melynek célja az intézményi hatékonyság 

növeléséhez, az intézményirányításhoz és a tényalapú döntéshozatalhoz szükséges szervezeti 

fejlesztések, a felsőoktatásba való bejutást és bennmaradást támogató intézményi hallgatói 

szolgáltatások fejlesztése, a felsőoktatási intézmények nemzetközisítésének ösztönzése, a 

nemzetközi megjelenés és külföldi hallgatói vonzó képesség növelése, a hallgatói, oktatói-

kutatói mobilitás ösztönzése, a Debreceni Egyetem 3 db pályázatot nyert el 4.520.039.235 Ft 

értékben. 

Az EFOP 3.5-ös konstrukció keretében, melynek célja a transzverzális készségek, beleértve a 

vállalkozói szellem fejlesztése, a képzési szerkezetet, a képzési eszközöket, módszereket 

érintő fejlesztések, a nyílt forrású tanulás fejlesztése, duális képzések elindítása, a felsőoktatás 

rendszerébe tartozó szakképzések bővítése, rövid ciklusú, valamint felsőfokú tovább- és 

átképzési programok indítása, a képzési tartalmak és programok fejlesztése, a vállalkozási 

ismeretek beépítése a tananyagokba, gyakorlatorientált képzések és modulok fejlesztése, 

egyes képzések, (hiány) szakmák esetében célzott képzési programok indítása, a hallgatók 

munkaerő-piaci kompetenciáit növelő felsőoktatási infokommunikációs szolgáltatások és 

tartalom fejlesztések, együttműködési módok kialakítása, a Debreceni Egyetem 3 db 

pályázatot nyert el 674.533.305 Ft értékben. 
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Az EFOP 3.6-es konstrukció keretében, melynek célja a kutatások feltételrendszerének 

javítása (oktatás–kutatás–innováció, illetve a (köz)szolgáltatások és felsőoktatási 

intézmények kapcsolódásának erősítése, a hazai kulcstechnológiákhoz, húzóágazatokhoz 

kapcsolódó alapkutatások, a kutatói utánpótlás bővítése, innovatív felsőoktatási 

együttműködési modellek kialakítása, a felsőoktatási tudás- és technológia-transzfer 

rendszerek fejlesztése), a felsőoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése, 

teljesítményalapú támogatási rendszer kialakítása, a Debreceni Egyetem 11 db pályázatot 

nyert el 7.673.505.695 Ft értékben. 

Az EFOP 3.10-es konstrukció keretében, melynek célja a Partnerségi Megállapodás 1.5.4 

pontjában rögzített „Nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése” Magyarországon, a 

Debreceni Egyetem 1 db pályázatot nyert el 349.954.965 Ft értékben. 

Az EFOP 4-es Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében prioritási 

tengelyben a Debreceni Egyetem 2 konstrukció keretében nyert el pályázatokat az alábbiak 

szerint: 

Az EFOP 4.1-es konstrukció keretében, melynek célja az alacsony teljesítményt nyújtó, a 

2007-2013. közötti infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, hátrányos helyzetű járásokban 

működő, a végzettség nélküli iskolaelhagyásban erősen érintett alap- és középfokú 

intézmények infrastrukturális fejlesztései, tornatermi létesítmények infrastrukturális 

fejlesztése, az SNI gyermekek oktatásának és nevelésének fejlesztése célt a pedagógiai 

szakszolgálatok infrastrukturális fejlesztése, a Debreceni Egyetem 2 db pályázatot nyert el 

289.802.439 Ft értékben. 

Az EFOP 4.2-es konstrukció keretében, melynek célja a vállalati-felsőoktatási kooperatív 

képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése a felsőoktatási 

intézményen belül, a távoktatási és a nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra kiépítése, 

felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése, a legjobb elérhető technológia 

kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések, 

beleértve a klinikai skill laborok fejlesztését, a Debreceni Egyetem 2 db pályázatot nyert el  

7.025.997.224  Ft értékben. 

A projektek számos tudományterülethez kapcsolódnak, mint például orvostudomány, 

társadalomtudomány, agrártudomány, természettudomány. 

A közvetlen EU-s pályázatok pozitív hatása nem csak az elnyert, fejlesztésre fordítható 

pénzügyi forrásokban rejlik, hanem nagyban hozzájárul a Debreceni Egyetem nemzetközi 

kapcsolatainak bővítéséhez is a konzorciumi partnerekkel történő együttműködés révén. 

3.6. Vagyongazdálkodás 

A Debreceni Egyetem összes vagyona 2016. december 31-én 135.995.802.287 Ft, 2017. 

december 31-én 181.683.783.878 Ft volt. 

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debreceni Egyetembe történő beolvadása 2017. 

évben jelentős növekedést okozott az Egyetem által vagyonkezelt vagyonban, a beolvadáskor 

a mérlegfőösszegben 12.060.933.104 Ft növekedést okozott. A mérlegfordulónapon – már az 

Egyetem részeként működő- Kenézy Egyetemi Kórház mérlegfőösszege 15.200.993.593 Ft 

volt. 
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72. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2016-2017  Me: Ft 

Eszközök 2016 2017 Változás %-a 

Immateriális javak 415 814 665 483 898 935 16,37 % 

Tárgyi eszközök 72 807 383 837 87 264 684 416 19,86 % 

Befektetett pénzügyi eszközök 244 649 282 241 809 470 -1,16 % 

Befektetett eszközök összesen 73 467 847 784 87 990 392 821 19,77 % 

Forgóeszközök 466 135 769 983 205 764 110,93 % 

Pénzeszközök 51 336 919 740 56 490 824 666 10,04 % 

Követelések 10 734 762 339 35 917 864 717 234,59 % 

Egyéb sajátos elszámolások -68 407 615 -35 352 676 48,32 % 

Aktív időbeli elhatárolódások 58 544 270 336 848 586 475,37 % 

Eszközök összesen 135 995 802 287 181 683 783 878 33,60 % 

 

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett 

eszközök értéke 87.990.392.821 Ft volt, mely az összes eszközök értékének 48,43%-át jelenti. 

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, 

tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 87.264.684.416 Ft volt, vagyis az összes 

eszköz 48,03%-át, a befektetett eszközök 99,17%-át adják. 

A tárgyi eszközök vonatkozásában 14.457.300.579 Ft-os, azaz 2016. évhez viszonyítva 

19,86%-os növekedés következett be. 

A Debreceni Egyetem vagyonának 0,54%-át teszik ki az úgynevezett forgóeszközök, melyek 

az egy éven belül felhasználásra kerülő eszközöket jelentik. A forgóeszközök között a 

készletek kerülnek kimutatásra. 

A forgóeszközök esetében a 2016. évi 466.135.769 Ft-hoz képest 517.069.995 Ft, azaz 

110,93%-os növekedés következett be, így a 2017. december 31-i forgóeszköz állomány 

983.205.764 Ft volt. 

Az Egyetem értékpapírokkal nem rendelkezik. 

2017. december 31-én az Egyetem pénzeszközeinek értéke 56.490.824.666 Ft volt, mely 

magában foglalja pénztárak, forint- és devizaszámlák értékét. A pénzeszközök az összes 

eszköz 31,09%-át tették ki 2017. év végén. A pénzeszközök értéke esetében az előző év végén 

kimutatott 51.336.919.740 Ft-hoz viszonyítva 10,04 % mértékű növekedés állapítható meg. 

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése 

Az intézményi vagyon felmérése és a vagyonban történt változások nyomon követése a 

főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás alapján történik. 
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73. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2016-2017 Me.: Ft 

Eszközök 
2016.12.31. 2017.12.31. 

Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 

Immateriális javak 2 837 795 919 415 814 665 3 399 591 159 483 898 935 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 
81 052 266 476 65 513 726 776 95 484 533 733 76 950 606 759 

Gépek, berendezések és 

felszerelések 
46 299 235 310 6 948 717 118  56 475 978 892 9 142 192 469 

Járművek 949 509 398 127 247 274 1 098 482 631 84 418 279 

Tenyészállatok 22 859 029 10 954 179 24 028 984 10 364 061 

Beruházások, felújítások 206 738 490 206 738 490 1 077 102 848 1 077 102 848 

Tárgyi eszközök összesen 128 530 608 703 72 807 383 837 154 160 127 088 87 264 684 416 

Befektetett eszközök összesen 

(befektetett pénzügyi, valamint 

koncesszióba, vagyonkezelésbe 

adott eszközök nélkül) 

131 368 404 622 73 223 198 502 157 559 718 247 87 748 583 351 

 

A befektetett eszközök az immateriális, azaz nem anyagiasult javakat, a tárgyi eszközöket és 

a befektetett pénzügyi eszközöket foglalják magukban. Az immateriális javakra és a tárgyi 

eszközökre a használatba vételtől kezdve terv szerinti értékcsökkenési leírást számolunk el 

költségként az Egyetem Számviteli politikájának megfelelő mértékben, időarányosan. Az 

eszközöket az összes elszámolt értékcsökkenési leírással, az úgynevezett halmozott 

értékcsökkenési leírással csökkentve, nettó értéken mutatjuk ki a mérlegben, illetve tartjuk 

nyilván. 

A számviteli törvény szerint lehetőség lenne piaci értéken történő értékelésre, de az Egyetem 

nem él az értékhelyesbítés eszközével, mert a piaci értékelés magas költségeket 

eredményezne. A költség-haszon összevetése elv szerint az előállított információ haszna 

jelentősen elmaradna az előállítási költségtől. 

A befektetett eszközökön belül nagyságrendjüket tekintve meghatározó a tárgyi eszközök 

csoportja, mely magában foglalja az ingatlanokat és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű 

jogokat, a gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, a tenyészállatokat és a 

befejezetlen beruházásokat, felújításokat. 

Immateriális javak 

Az immateriális javak döntő részét a szellemi termékek és azok beruházása, valamint a nem 

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok jelentik. A szellemi termékek között az 

Egyetem tulajdonát képező szoftvereket, a vagyoni értékű jogok közt a szoftverek használati,- 

bérleti jogait tartjuk nyilván. 

Az immateriális javak 2017. december 31-én 483.898.935 Ft összegű nettó értékűek voltak és 

a befektetett eszközök 0,55%-át képviselték. 

Az immateriális javak 2017. évre vonatkozó megoszlása: 

 szellemi termékek 3,17% (15.563.226 Ft) 

 vagyoni értékű jogok 96,83% (468.535.709 Ft) 
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Ingatlanok 

74. Táblázat:  Az ingatlanok bruttó-nettó értékének alakulása 2016-2017 Me.: Ft 

Eszközök 
2016.12.31. 2017.12.31. 

Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 

Ingatlan vagyoni értékű jog 20 000 000 8 506 301 20 000 000 5 306 301 

Épületek 59 699 024 444 47 071 479 049 72 730 081 935 57 330 645 136 

Műemlék 14 024 115 475 13 102 034 365 14 203 243 259 13 279 048 077 

Építmény 6 443 488 872  4 513 534 676 7 509 043 718 5 361 007 240 

Ültetvények 47 956 064 490 764 47 956 064 391 248 

Erdő 8 196 849 8 196 849 8 196 849 8 196 849 

Telek 728 781 322 728 781 322 891 895 432 891 895 432 

Földterület 80 703 450 80 703 450 74 116 476 74 116 476 

Összesen 81 052 266 476 65 513 726 776 95 484 533 733 76 950 606 759 

 

A tárgyi eszközök döntő hányadát a vizsgált időszakban az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok adták. Az ingatlanok értéke főként az Egyetem épületeinek és építményeinek 

értékét mutatja nettó értéken. 

Az ingatlanok értéke 2016. évben 65.513.726.776 Ft volt, 2017-ben 76.950.606.759 Ft, amely 

11.436.879.983 Ft összegű, 17,46% mértékű növekedést jelent. 

2017. évben összesen 48.727.924 Ft értékben történt új épület aktiválása, mely a DEAC 

szabadtéri vizesblokk épületet foglalja magában. 

Jelentős aktiválás a Nagyerdei Park 12. alatti Sportdiagnosztikai Központ kialakítására 

485.959.601 Ft, az Egyetem téri Menza épület felújítására fordított 332.687.705 Ft, a Kassai 

út 26. sz. alatti Inkubációs Központra költött 187.978.791 Ft, a Veres Péter Kollégium 

rekonstrukciós munkáira aktivált 146.878.809 Ft, valamint az Auguszta Főépületben DSN és 

elektrofizikai labor kialakítására fordított 102.788.977 Ft. 

Új építmények 112.781.558 Ft értékben kerültek aktiválásra. Legjelentősebb a Nagyerdei krt. 

98. alatt létesített parkolók 18.601.580 Ft és 15.532.065 Ft, valamint a Hajdúböszörmény, 

Désány I. utcai térkő burkolat kivitelezése 8.775.431 Ft értékben. 

Jelentős aktiválás a Nagyerdei krt. 98. alatti csatornarendszer felújítási munkájának 

57.244.927 Ft, a távhővezeték felújítása 44.724.710 Ft, a Kartács utcai Lovardasátor felújítása 

38.970.944 Ft, valamint az Ótemető u. 2-4. alatti ingatlanon parkoló és kerítés építése 

27.430.451 Ft értékben. 
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Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

75. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének alakulása 2016-

2017 Me.: Ft 

Eszközök 
2016.12.31. 2017.12.31. 

Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 

Egyéb gépek, berendezések, 

felszerelések, 
38 867 984 660 6 516 696 323 48 064 652 042 8 491 656 427 

Ügyviteli gépek 7 179 549 269 264 810 075 7 962 864 013 306 366 963 

Képzőművészeti alkotások 122 453 131 120 897 754 303 964 494 291 847 995 

Hangszerek  129 248 250 46 312 966 144 498 343 52 321 084 

Összesen 46 299 235 310 6 948 717 118 56 475 978 892 9 142 192 469 

 

Eszközök 
2016.12.31. 2017.12.31. 

Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 

Járművek 949 509 398 127 247 274 1 098 482 631 84 418 279 

Összesen 949 509 398 127 247 274 1 098 482 631 84 418 279 

 

A tárgyi eszközök másik meghatározó csoportját a gépek, berendezések, felszerelések és 

járművek jelentik. A gépek és berendezések között az ügyviteli célú gépeket, bútorokat, 

hangszereket is kimutatjuk. 

Tenyészállatok 

A tárgyi eszközök főcsoportjából a legkisebb, 0,01%-os részarányt a tenyészállatok 

képviselik. 

76. Táblázat:  A tenyészállatok bruttó értékének alakulása 2016-2017 Me.: Ft 

Eszközök 
2016.12.31. 2017.12.31. 

Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 

Tenyészállatok 22 859 029 10 954 179 24 028 984 10 364 061 

Összesen 22 859 029 10 954 179 24 028 984 10 364 061 

 

A kincstári vagyon körébe tartozó eszközök korszerűségét a gazdasági elemzésben az 

eszközök avultságával jellemezzük, mely megmutatja, hogy az adott eszköz 

értékcsökkenéssel csökkentett értéke hogyan aránylik az újkori, bruttó értékhez. Az 

általánosan elfogadott maximális értéke 50 %. 

Az alábbi táblázat a Debreceni Egyetem befektetett eszközeinek avultságát tartalmazza eszköz 

csoportonként. 
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77. Táblázat:  Az intézményi vagyonelemek avultsága Me.: Ft 

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 
Avultság 

(%) 

Immateriális javak 3 399 591 159 483 898 935 85,77 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 95 484 043 733 76 950 606 759 19,41 

Gépek, berendezések, felszerelések 56 475 978 892 9 142 192 469 83,81 

Járművek 1 098 482 631 84 418 279 92,31 

Tenyészállatok 24 028 984 10 364 061 56,87 

Befejezetlen beruházások 1 077 102 848 1 077 102 848 0 

Összesen 157 559 718 247 87 264 684 416 44,61 

 

2017. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 44,61% volt. 

Az immateriális javak döntő részét különböző szoftverek, illetve azokhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok adják, melynek az avultsága arra utal, hogy ezeket a jogokat, illetve a 

szoftvereket a lejáratkor újra meg kell vásárolni. 

Az avultság a gépek, berendezések, felszerelések vonatkozásában 83,81%, a járművek 

esetében 92,31%. 

Az avultság fokát jelentősen rontja az úgynevezett nullára írt eszközök értéke. A nullára írt 

eszközök bruttó értéke szerepel ugyanis az összes eszköz bruttó értékében. 

Az Egyetem a többször módosított, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 123. 

§ (1) bekezdése alapján saját tulajdonra tehetett szert. A tv. 123. §. (7) bekezdése szerinti saját 

tulajdonú vagyon nyilvántartási elkülönítése a rendelkezésre bocsátott vagyontól 

(vagyonkezelésben levő) 2009.01.01. napjától megtörtént. (Ezen törvény 2012.09.01. 

napjával hatályát vesztette.) 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 86. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján 2012. szeptember 01. napjától a felsőoktatási intézmény bármilyen jogcímen szerzett 

vagyona az államot illeti meg, és a tárgyi eszköz nyilvántartásban, mint rendelkezésre 

bocsátott vagyon kerül aktiválásra. A meglévő saját vagyont, illetve annak fogalmát nem törli 

el, de ezen időpont után nem keletkeztethető saját tulajdonú vagyonelem. 

A vagyonkör megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2017.12.31. állapot szerint. 

78. Táblázat:  Intézményi vagyonállomány Me.: Ft 

Eszközök 
2017. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték 

Immateriális 

javak 
3 399 591 159 483 898 935 2 860 679 342 478 648 155 538 911 817 5 250 780 

Ingatlanok és 

kapcsolódó 

vagyoni értékű 

jogok 

95 484 533 733 76 950 606 759 95 288 878 616 76 771 022 184 195 655 117 179 584 575 

Gépek, 

berendezések 

és felszerelések 

56 475 978 892 9 142 192 469 52 602 095 657 9 030 975 955 3 873 883 235 111 216 514 

Járművek 1 098 482 631 84 418 279 1 014 803 512 84 418 279 83 679 119 0 

Tenyészállatok 24 028 984 10 364 061 22 698 984 10 184 061 1 330 000 180 000 

Tárgyi 

eszközök 

összesen) 

156 482 615 399 86 671 480 503 151 789 156 111 86 375 248 634 4 693 459 288 296 231 869 
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29. Ábra:  Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú 

vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Nettó érték Ft-ban) 

 

79. Táblázat:  Ingatlanok Me.: Ft 

Eszközök 

2017. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Ingatlan 

vagyoni  

értékű jog 

20 000 000 5 306 301 20 000 000 5 306 301 0 0 

Épületek 72 730 081 935 57 330 645 136 72 707 081 935 57 313 165 136 23 000 000 17 480 000 

Műemlék 14 203 243 259 13 279 048 077 14 203 243 259 13 279 048 077 0 0 

Építmény 7 509 043 718 5 361 007 240 7 471 679 400 5 334 193 464 37 364 318 26 813 776 

Ültetvények 47 956 064 391 248 47 956 064 391 248 0 0 

Erdő 8 196 849 8 196 849 1 591 300 1 591 300 6 605 549 6 605 549 

Telek 891 895 432 891 895 432 771 895 432 771 895 432 120 000 000 120 000 000 

Földterület 74 116 476 74 116 476 65 431 226 65 431 226 8 685 250 8 685 250 

Összesen 95 484 533 733 76 950 606 759 95 288 878 616 76 771 022 184 195 655 117 179 584 575 
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80. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Me.: Ft 

Eszközök 

2017. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Gépek, 

berendezések 

összesen 

48 064 652 042 8 491 656 427 45 291 635 749 8 393 699 765 2 773 016 293 97 956 662 

Ügyviteli 

gépek összesen 
7 962 864 013 306 366 963 6 878 316 348 306 366 963 1 084 547 665 0 

Képzőművé-

szeti alkotások 

összesen 

303 964 494 291 847 995 290 733 494 278 616 995 13 231 000 13 231 000 

Hangszerek 

összesen 
144 498 343 52 321 084 141 410 066 52 292 232 3 088 277 28 852 

Összesen 56 475 978 892 9 142 192 469 52 602 095 657 9 030 975 955 3 873 883 235 111 216 514 

    

Eszközök 

2017. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Járművek 1 098 482 631 84 418 279 1 014 803 512 84 418 279 83 679 119 0 

Összesen 1 098 482 631 84 418 279 1 014 803 512 84 418 279 83 679 119 0 

 

 

81. Táblázat:  Tenyészállatok 

Eszközök 

2017. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Bruttó 

érték 

Nettó 

érték 

Tenyészállatok 24 028 984 10 364 061 22 698 984 10 184 061 1 330 000 180 000 

Összesen 24 028 984 10 364 061 22 698 984 10 184 061 1 330 000 180 000 

 

2017. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása a 

költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása 

A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek értéke 2017. évben 159.353.600.949 Ft volt. 

A bevételekből 10.741.069.859 Ft-ot felhalmozásra (döntően intézményi beruházásra) 

fordított az Egyetem 2017-ben. 

A kincstári vagyon értékesítésére az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 

jóváhagyásával az MNV Zrt. döntése alapján kerülhet sor a vonatkozó jogszabályokban, 

illetve az MNV Zrt-vel- többször módosított- 2010. március 29-én kelt Vagyonkezelési 

szerződésben rögzítettek szerint. 

Az értékesítési jóváhagyás-döntés tartalmazza a vagyontárgy megjelölését, az értékesítési 

eljárás formáját, valamint a bevétel felhasználását is. 

Az Egyetem a használatában, illetve a vagyonkezelésében levő és a feladatai ellátásához 

feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket a költségvetési törvényben 

meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig (25 millió Ft-ig) saját hatáskörben, 

jogszabályi változás miatt pedig 2017. 12. 28. napját követően az MNV Zrt.-vel kötött 

megbízási szerződés alapján, míg az értékhatár felett az állami vagyon értékesítésére 

vonatkozó szabályok szerint értékesítheti. 
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A Debreceni Egyetemnek 2017. évben immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésből, 

valamint részesedések megszűnéséből származó bevétele összesen 10.122.013 Ft volt. 

Egyéb tárgyi eszközök 8.932.013 Ft összegben, részesedések 1.190.000 Ft összegben kerültek 

értékesítésre. 

Ingatlan értékesítésre nem került sor 2017. évben. 

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 2017. évben teljesült összege 343.792.350 

Ft. 

82. Táblázat:  Ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti szerződések alakulása 2017-ben Me.: db 

Szerződés típusa 2017. december 31. 

Eseti bérbe adás 244 

Tartós bérbe adás 322 

Ingyenes használat 11 

Összesen 577 

 

A Debreceni Egyetem a 2017. évben összesen 244 db eseti bérleti szerződést kötött, ebből 104 

db sportlétesítményeket, 140 db pedig oktatási és rendezvénytermeket érintett. 

Az év elején 290 db érvényes, tartós bérleti szerződéssel rendelkezett az Egyetem, az év során 

64 db szerződés lejárt, megszűnt vagy felmondásra került, valamint 32 db új szerződés került 

megkötésre, hosszabbításra. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debreceni 

Egyetembe történő beolvadása okán 2017. július 01. napjától 64 db tartós szerződéssel nőtt a 

szerződés-állomány. 

A tartós bérleti szerződések tevékenység szerinti megoszlását az alábbi kördiagram mutatja. 

 

30. Ábra:  A tartós bérleti szerződések tevékenység szerinti megoszlása (%) 
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3.7. Megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások 

I. Tervezési folyamatok 

a. Nagyerdei krt. 68. szám alatt levő bölcsőde épület felújítás és inkubátor házzá 

való alakítása 

A tervezési folyamat során megrendelésre kerültek 2017. 09. 12-ei dátummal, nettó 5.760.000 

Ft + áfa, azaz bruttó 8.864.600 Ft vállalási értékben az átalakításhoz szükséges kivitelezési 

tervek I. és II. ütemre vonatkoztatva. Az I. ütem tervei 2017. 11. 06-án, a II. ütem tervei 2017. 

12. 18-án kerültek átadásra. 

b. Klebelsberg Kunó szobor létrehozásához szükséges előkészítő munkafolyamatok 

Pályáztatás (ötletpályázat) alapján Egyetemünk Juha Richárd szobrászművésszel kötött 

vállalkozási szerződést 2017. 11. 15-én. A vállalási ár nettó 24.000.000 Ft + áfa, azaz bruttó 

30.480.000 Ft. 

c. DE Műszaki Kar nehézlabor bővítési lehetőségének vizsgálata 

Vizsgálat alá került, hogy a DE Műszaki Karán lévő nehézlabor bővíthető-e egy közbenső 

födém beépítésével. A vizsgálat során megrendelésre került egy tartószerkezeti szakvélemény 

2017. 06. 23-ai dátummal, nettó 350.000 Ft + áfa, azaz bruttó 444.500 Ft összegben, illetve 

megrendelésre került egy geotechnikai szakvélemény 2017. 07. 12 –ei dátummal, nettó 25.000 

Ft + áfa, azaz bruttó 31.750 Ft értékben. A szakvélemények együttesen nem adtak a bővítés 

szükségességéhez kellő megfelelő megerősítést. A szakvélemények alapján, a bővítési projekt 

felfüggesztésre került. 

d. DE Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar „N” épület statikai 

felmérése 

Statikai vizsgálat alá került a DE Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar „N” 

épülete. A vizsgálat során megrendelésre került egy tartószerkezeti szakvélemény 2017. 08. 

09-ei dátummal, nettó 500.000 Ft + AM % áfa, bruttó 500.000 Ft összegben. A szakvélemény 

javaslatot tartalmaz az épület felújítására vonatkozóan. 

e. DE SKI Teniszközpont létrehozásához kapcsolódó tervezési munkafolyamatok 

A tervezési folyamat során megrendelésre kerültek 2017. 03. 20-ai dátummal, 2.400.000 Ft + 

áfa, azaz bruttó 3.048.000 Ft értékben, illetve 2017. 06. 01-i dátummal, nettó 21.600.000 Ft + 

áfa, azaz bruttó 27.432.000 Ft vállalási értékben az épület létrehozásához szükséges 

tanulmányterv, illetve építési engedélyezési és kivitelezési tervek. A tervek 2017. 04. 14-én, 

az engedélyes tervek 2017. 07. 21-én, a kivitelezési tervek 2017. 11. 29-én kerültek átadásra. 

f. DE Kassai Úti Campus, Kassai úti térfal tervezési munkafolyamata 

A tervezési folyamat során megrendelésre került 2017. 11. 06-ai dátummal, nettó 2.000.000 

Ft + áfa, azaz bruttó 2.540.000 Ft vállalási értékben a térfal létrehozásához szükséges építési 

kivitelezési tervdokumentáció. 

g. DE KK Belgyógyászati Klinika B épület Haemopoetikus Transzplantációs 

részleg bővítésének létrehozásához kapcsolódó tervezési munkafolyamatok 

A tervezési folyamat során megrendelésre kerültek 2016. 12. 06-ai dátummal, nettó 6.820.000 

Ft + áfa, azaz bruttó 8.661.400 Ft vállalási értékben az épület bővítésének létrehozásához 

szükséges vázlat és kivitelezési tervek. A tervek 2017. 02. 27-én kerültek átadásra.   

h. DE Kasai úti Campusán lévő kereskedelmi üzlet elnevezésű épület helyiségeinek 

irodákká történő átalakításához kapcsolódó tervezési munkafolyamatok 
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A tervezési folyamat során megrendelésre kerültek 2016. 12. 01-i dátummal, nettó 1.500.000 

Ft + áfa, azaz bruttó 1.905.000 Ft vállalási értékben az épület felújításának létrehozásához és 

energetikai korszerűsítéséhez szükséges kivitelezési tervek. A tervek 2017. 04. 28-án átadásra 

kerültek. 

i. DE KK Belgyógyászati Klinika Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika 

Elektrofiziológiai Labor részleg felújításának létrehozásához kapcsolódó tervezési 

munkafolyamatok 

A tervezési folyamat során megrendelésre kerültek 2016. 08. 18-ai dátummal, nettó 2.846.000 

Ft + áfa, azaz bruttó 3.614.420 Ft vállalási értékben az épület felújításának létrehozásához 

szükséges kivitelezési tervek. A tervek 2017. 02. 06-án átadásra kerültek. 

j. Az Egyetem téri Campuson lévő műemléki védettségű Főépület és a Nagyerdei 

krt. 98. sz. alatti ingatlanon lévő Igazgatási épület homlokzati kőelemeinek felújítása 

Felkérésre került Virányi Zsolt - műemléki szakértő - az épületeken lévő élet-és 

balesetveszélyes kőelemek felújítására vonatkozó műemléki szakértői dokumentáció 

elkészítésére. A vállalási ár nettó 180.000 Ft + AM % áfa.  

k. Debreceni Egyetem Főépület III. emeletén lévő közlekedő tér felett elhelyezkedő 

kisdonga üvegtető és a körülötte lévő fémlemezfedés felújítására vonatkozó kivitelei 

tervek elkészítése 

A tervezési folyamat során megrendelésre került 2016.12.23-ai dátummal, nettó 300.000 Ft + 

AM % áfa vállalási értékben a tető kiviteli tervdokumentációjának elkészítése. A tervek 

2017.01.24-én átadásra kerültek. 

l. Debreceni Egyetem Főépület homlokzatainak felújítására vonatkozó kivitelei 

tervek elkészítése 

A tervezési folyamat során megrendelésre került 2016.06.01-ai dátummal, nettó 1.400.000 Ft 

+ AM % áfa vállalási értékben az épület homlokzati felújítására vonatkozó kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése. A tervek 2016. 11. 02-án átadásra kerültek. 

m. A Nagyerdei Stadion déli oldalán, közel 2.600 m2-en kialakításra kerülő 

„UNIFIT” fitnesz edzőterem tervezési munkái 

A tervezési munkák megrendelésre kerültek 2016. 07. 08-ai dátummal, nettó 5.200.000 Ft + 

áfa, azaz bruttó 6.604.000 Ft vállalási értékben. A közel 2.605 m2-en kialakított kétszintes 

edzőterem hozzájárul elsősorban az egyetemi polgárok egészségmegőrzéséhez, a hallgatói 

kötelező testnevelés órák lehetőségeinek bővítéséhez, valamint a város lakosságának kulturált 

környezetben történő, sokoldalú mozgás lehetőségeihez. A tervek elkészültek, az építési 

beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés lezajlott, 

átadás időpontja 2017. szeptembere. 

n. A Nagyerdei Stadion déli oldalán, (kb. 700 m2-en) asztalitenisz edzőterem 

kialakításának tervezési munkái 

A tervezési munkák megrendelésre kerültek a 2017. 01. 31-ei dátummal, nettó 2.500.000 Ft 

+ áfa, azaz bruttó 3.175.00 Ft vállalási értékben. Az asztalitenisz edzőterem az „UNIFIT” 

fitneszterem bővítményeként létesül, a jelenlegi raktárrészből leválasztva. A játékosok a 

Fitneszterem recepcióját, valamint öltözőjét veszik igénybe, onnan közvetlen átjárással. A 

tervek elkészültek, az építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

lezárult, a kivitelezés folyamatban van. Átadás várható időpontja 2018. május vége. 

  



 

145 
 

o. A Nagyerdei Stadion keleti oldalán egy közel 725 m2-es térben Sportdiagnosztikai 

Életmód és Terápiás Központ (SET II. ütem) kialakításának tervezési munkái 

A tervezési munkák megrendelésre kerültek a 2017. 01. 09-ei dátummal, nettó 5.545.000 Ft 

+ áfa, azaz bruttó 7.042.150 Ft vállalási értékben. 

A központban új rendelők, irodák, öltözők, terápiás helyiségek és egy röntgenkészülék 

elhelyezése a tervezett cél. Új típusú, modern rehabilitációs, terápiás, és röntgen készülékek 

elhelyezéséhez szükséges műszaki háttér biztosítása, az egyéb, szükséges funkciók 

kialakításával. A tervek elkészültek, az építési beruházás megvalósítására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. 

p. A Balásházy János Gyakorló Középiskola Kollégium (közel 2.120 m2-en) belső 

felújításának tervezési munkái 

A tervezési munkák megrendelésre kerültek 2017. 06. 01-ei dátummal, nettó 4.900.000 Ft + 

áfa, azaz bruttó 6.223.000 Ft vállalási értékben. A Pallagon lévő középiskola kollégiuma 

jelenleg részben beépült tetőtér teljes beépítésével új kollégiumi szobák kialakítása, a meglévő 

kollégiumi szobák, bejárat, recepció újragondolása, a szobák komfortosabbá tétele a cél. A 

tervek elkészültek, az építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

lefolytatása folyamatban van. 

q. A Pénzügyi és Adóügyi Főosztály „PAF épület” (Kassai úti Campus) 

emeletráépítési és felújítási munkáinak tervezési feladatai 

A tervezési munkák megrendelésre kerültek 2017. 02. 28-ai dátummal, nettó 11.880.000 Ft + 

áfa, azaz bruttó 15.087.600 Ft vállalási értékben. Bővítés-átalakítás során, egy új szint kerül 

kialakításra, a meglévő épületrészben új külső nyílászárók kerülnek beépítésre, a földszinti 

bővítményben illetve az emeleti szinten új gépészeti és elektromos rendszer készül, illetve a 

homlokzat egységes homlokzatkialakítással tervezett. Az engedélyezési tervek elkészültek, a 

kiviteli tervek egyeztetése folyamatban van. 

 

II. Beruházási folyamatok 

a. A Nagyerdei Stadion (Nagyerdei park 12. sz.) déli, lelátó alatti területén, 

„UNIFIT” Fitness & Gym Center kialakítása, bruttó 866.000.000 Ft értékben 

A közel 2.605 m2-en kialakított kétszintes edzőterem hozzájárul elsősorban az egyetemi 

polgárok egészségmegőrzéséhez, a hallgatói kötelező testnevelés órák lehetőségeinek 

bővítéséhez, valamint a város lakosságának kulturált környezetben történő, sokoldalú mozgás 

lehetőségeihez. 

b. KEHOP-5.2.10-16-2016-00141 Költségvetési szervek pályázatos 

épületenergetikai fejlesztései pályázat kertében a DE KK Nővérszállók 

épületenergetikai fejlesztése 

Az előző évben elkészült tervek alapján az épületek homlokzati és tető hőszigetelését és a 

nyílászárók cseréjét, valamint termosztatikus radiátor szelepek beépítését, továbbá a tetőkre 

napelemes kiserőmű telepítését végezték el, amely 66 kW teljesítményű. A beruházási költség 

155.138.392 Ft, a teljes projekt költség 165.575.242 Ft volt. 
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c. KEHOP-5.2.10-16-2016-00140 Költségvetési szervek pályázatos 

épületenergetikai fejlesztései pályázat kertében a DE Balásházy Kollégium épület 

épületenergetikai fejlesztése 

A előző évben elkészült tervek alapján elkészült az épület homlokzati és tető hőszigetelése és 

nyílászáróinak cseréje, továbbá megvalósult egy hőszivattyús fűtési rendszer, valamint a 

tetőre telepítésre került egy 50 kW teljesítményű napelemes kiserőmű. A beruházási költség 

211.294.951 Ft volt, amelyből 117.674.510 Ft pályázati támogatás 93.620.441 Ft saját erő 

volt. A teljes projekt költség 225.643.401 Ft, melyből a pályázati támogatás 125.157.320 Ft. 

d. KEHOP-5.2.11-16-2017-00136 Napelemes kiserőművek tervezése és telepítése a 

DE Kenézy Egyetemi Kórház épületeire összesen 170 kW teljesítménnyel 

A rendelkezésre álló tender tervek alapján napelemes kiserőművek kiviteli terveinek 

elkészítése és ezeknek megfelelően az erőművek telepítése a kórház két épületére, a 

Rehabilitációs Osztály és a Műszaki Bázis tetőire. A két rendszer összteljesítménye 170 kW. 

A projekt 2017-ben indult, a támogatási szerződés 2018.március 1.-én lépett életbe. A tervezés 

és megvalósítás folyamatban van. A beruházási költség 98.920.300 Ft, a teljes projekt költség 

102.279.914 Ft. 

e. A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031. Debrecen, Bartók 

Béla út 2-26.) területén, a Bartók Béla úti fekvőbeteg szakellátó épületek elektromos 

rendszerinek felújítása, bruttó 101.500.000 Ft értékben 

A Kórház központi telephelyén az épületek folyosóin, alagsorában, illetve a közlekedő utak 

mentén, a régi világítás armatúráit led rendszerű megoldásra cseréltük. Beruházás része volt 

a szükséges áramköri elemek részleges-, illetve szinti elosztók cseréje. 

f. A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4026. Debrecen, Bethlen 

utca 11-17.) területén, a Bethlen úti járóbeteg szakellátó épületek elektromos 

rendszerinek felújítása, bruttó 102.500.000 Ft értékben 

A Kórház Bethlen utcai telephelyén (régi OTI) az épületek folyosóin, alagsorában, a régi 

világítás armatúráit led rendszerű megoldásra cseréltük. Beruházás része volt a szükséges 

áramköri elemek részleges-, illetve a hozzájuk tartozó elosztók cseréje. 

g. A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031. Debrecen, Bartók 

Béla út 2-26.) területén, a Belgyógyászati és Szülészet-, Nőgyógyászati épülettömbök 

külső hőszigetelését végeztük el, bruttó 133.000.000 Ft értékben  

A Kórház Belgyógyászat épületét új homlokzati hőszigeteléssel láttuk el. A Szülészeten a 

homlokzati szigetelésen kívül, új külső nyílászárókat építettünk be, és új hő- és 

vízszigeteléssel láttuk el a zárófödémet. 

h. A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (4031. Debrecen, Bartók 

Béla út 2-26.) területén, a Belgyógyászat épületben új külső felvonót létesítettünk, 

bruttó 53.000.000 Ft értékben  

A felújított Belgyógyászat épületéhez új 1.600 kg teherbírású külső felvonót építettünk. Ezzel 

a beruházással az épületben a biztonságos betegellátás folyamatosan fent tudjuk tartani. 
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i. Debrecen Füredi út 44. sz. alatti Irodaépület felújítási munkái, bruttó 93.200.000 

Ft értékben  

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 felújítással megújult. Munkakezdés: 2017.02.22. Befejezés: 

2017.05.22. 

j. Debreceni Egyetem Böszörményi út 138. szám alatti Campus területén található 

400 fős előadó épület energetikai korszerűsítése, homlokzati szigetelés kialakításával, 

az összes külső fém nyílászáró és üvegportál cseréjével együtt, bruttó 82.200.000 Ft 

értékben 

Az épület homlokzatának energetikai felújítása történ szigeteléssel és nyílászárók cseréjével. 

Munkakezdés: 2017.01.31. Befejezés: 2017.04.25. 

k. Debreceni Egyetem Veres Péter Kollégium III. emeleti lakóegységek 

rekonstrukciója, valamint a kollégium főbejárat előtti tér rekonstrukciója, bruttó 

86.400.000 Ft értékben 

A Veres Péter Kollégium III. emeleti lakóegységek teljes rekonstrukciója /burkolás, festés, 

szaniterek cseréje, beépített bútorok és konyhabútorok készítése/ valamint a kollégiumi 

főbejárat előtti tér rekonstrukciója történt. Munkakezdés: 2016.12.29. Befejezés: 2017.01.24. 

l. Debreceni Egyetem Nagyerdei Étterem belső felújítási munkái, bruttó 

359.900.000 Ft értékben  

Az Egyetem téren helyezkedik el az épület, melynek alagsorában öltöző és vizesblokk 

kialakítása, földszinten teljesen új 200 m2-es főzőkonyha kialakítása történt kiszolgáló 

helyiségekkel (hűtők raktárak, irodák). Az emeleten éttermek, tálaló és mosogató helyiségek 

létesültek. A tető víz és hőszigetelését felújítottuk. Munkakezdés: 2017.05.07. Befejezés: 

2017.08.15. 

m. Debreceni Egyetem Nagyerdei Campus Belgyógyászati Tömb "A" és "B" épület 

közötti szenny- és csapadékvíz szétválasztása, bruttó 53.900.000 Ft értékben 

A szennyvíz és csapadékvíz hálózat szétválasztására került sor, az alagsori beázások 

megszüntetése érdekében. Munkakezdés: 2017.03.13. Befejezés: 2017.06.13. 

n. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika "C" épület 

Angiológiai Tanszék DSA labor kialakítási munkái, bruttó 75.600.000 Ft értékben 

A Klinika meglévő intenzív osztályához csatlakozóan, új, perifériás intervenciós kezelésekre 

alkalmas DSA labor kialakítására került sor. Ezen labor megvalósításához szükséges volt 

építészeti, statikai, épületgépészeti, erős-és gyengeáramú, orvosi gáz szakági feladatok 

elvégzése. Munkakezdés: 2017.05.22. Befejezés: 2017.10.09. 

o. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülettömb alatti MRV 

rendszerű klíma kiépítése és a hozzá kapcsolódó építészeti és épületgépészeti munkái, 

bruttó 56.700.000 Ft értékben 

Az épület tetőterének hűtését MRV rendszerű berendezésekkel oldottuk meg a kültéri 

egységek elrejtésével. Munkakezdés: 2017.05.29. Befejezés: 2017.08.22. 
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p. Debreceni Egyetem Műszaki Kar "A" és "B" épületek parkoló tereinek útépítési 

és csatornázási munkái, bruttó 34.200.000 Ft értékben 

A meglévő zúzottköves parkolók megszüntetése, térköves parkoló és esővíz elvezető rendszer 

kialakítása történt, belső kerítés elbontásával, kerékpár tároló építésével. Munkakezdés: 

2017.06.02. Befejezés: 2017.08.03. 

q. Debreceni Egyetem Veres Péter Kollégium II. emeleti 23 lakóegység teljes belső 

szakipari, felújítási munkái, bruttó 100.200.000 Ft értékben 

A II. emeleti lakóegységek rekonstrukciójára került sor /burkolás, festés, szaniterek cseréje, 

beépített bútorok és konyhabútorok készítése/. Munkakezdés: 2017.07.05. Befejezés: 

2017.09.08. 

r. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Konyha főzőtéri 2 db felvonójának cseréje, 

bruttó 51.100.000 Ft értékben 

A felvonó aknák bővítésére került sor a beépített szabványos felvonók fogadása érdekében, 

két ütemben, a konyha működésének biztosítása mellett. Munkakezdés: 2017.05.03. 

Befejezés: 2017.06.15. 

s. Debreceni Egyetem Kassai úti Campus úthálózat és parkoló felújítása, építése, 

bruttó 59.600.000 Ft értékben 

A munkák keretében a Kassai úti Campus úthálózatának kopórétegét készítettük el a 

csatornafedelek szintbeemelésével, valamint a Kancellária épület melletti út parkolóinak 

felújítása történt az öntöző rendszer átalakításával, itt az út alap és kopórétegét kiviteleztük. 

Munkakezdés: 2017.09.21. Befejezés: 2017.12.05. 

t. Debreceni Egyetem Lovasakadémia felújítási munkái, bruttó 133.600.000 Ft 

értékben 

A központi épület teljes felújítására, átalakítására, bővítésére és a hozzá kapcsolódó fedett 

lovarda részleges felújítására került sor. Munkakezdés: 2017.08.28. Befejezés: 2017.11.29. 

u. Debreceni Egyetem Kassai úti Campus területén lévő volt csempebolt épületének 

felújítása és átalakítása, bruttó 123.000.000 Ft értékben 

Irodák és szociális kerültek kialakítására. A régi épület teherhordó szerkezete megmaradt, új 

padló rétegrend, válaszfalak, elektromos és épületgépészeti rendszer létesült új 

nyílászárókkal. Munkakezdés: 2017.07.25. Befejezés: 2017.12.08. 

v. Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus területén található Tornacsarnok 

épületében lévő öltözők és vizesblokkok felújítása, bruttó 39.900.000 Ft értékben 

A Kecskeméti János Tornacsarnok I. emeleti öltőzők és vizesblokk teljes felújítása történ 

külső nyílászárócserével, valamint a földszinti bejárat és előterének a hozzá tartozó 

vizesblokkokkal és a porta felújítására került sor. Munkakezdés: 2017.11.15. Befejezés: 

2018.02.07. 

w. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika B épület földszint 

északnyugati szárnyban működő Hemopoetikus Transzplantációs részleg bővítése, 

bruttó 254.900.000 Ft értékben 

A II bel földszintjén a meglévő transzplant. részleget bővítettük, így 3 új allogén és 1 

szubintenzív kórterem került kialakításra kiszolgáló helyiségekkel zsilipelve fokozott 

sterilitás biztosításával. Az alagsori szellőzőgépház kialakítása miatt bővítésre került sor. 

Munkakezdés: 2017.09.15. Befejezés: 2018.01.08. 
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3.8. Tulajdonosi részesedés, gazdasági társaságokban való részvétel 

A Debreceni Egyetem gazdasági társaságokban való részesedését az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

83. Táblázat:  Egyetemi tulajdonú részesedések 2017-ben Me.: Ft 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 

2016 

Egyetemi tulajdoni részesedés 

Aránya 

(%) 
Összege 

Könyv 

szerinti 

értéke 

2017.12.31. 

Debreceni Universitas Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
77 601 000 100,00 5 200 000 5 200 000 

Debreceni Lovasakadémia Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
6 077 000 100,00 3 741 000 8 741 000 

UD TUTI Tudományos, Technológiai és 

Innovációs Park Nonprofit Kft. 
195 371 000 100,00 5 000 000 5 000 000 

UD Praktika Szállítási és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 
9 980 000 100,00 3 000 000 3 000 000 

UD Ventures Kft. 24 274 000 100,00 3 000 000 3 000 000 

UD INFOPARK Nonprofit Kft. 115 224 000 100,00 214 940 000 115 224 000 

UD Human Service Kft. 75 806 000 100,00 3 000 000 3 000 000 

REOF Nonprofit Kft. 231 917 000 100,00 3 000 000 42 000 000 

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
3 469 000 96,67 2 900 000 2 900 000 

MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő 

Klaszter Szolgáltató Kft. 
20 510 000 78,00 2 340 000 2 340 000 

Innova Észak-alföld Regionális 

Fejlesztési és Innovációs Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

13 749 000 55,00 1 650 000 1 650 000 

UD-GENOMED Medical Genomic 

Technologies Kutatás-fejlesztési és 

Szolgáltató Kft. 

55 866 000 50,00 6 000 000 6 000 000 

Pharmapolis Klaszter Kft. 22 380 000 40,00 4 000 000 4 000 000 

Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 13 389 000 40,00 1 200 000 1 200 000 

Szilícium Mező Kft. 1 921 000 40,00 1 200 000 768 400 

Debreceni Labdarúgó Akadémia 

Nonprofit Kft. 
97 710 000 33,30 5 250 000 5 250 000 

DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 20 694 000 33,30 1 000 000 1 000 000 

DIKfK Debreceni Informatikai Kutató-

fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

57 608 000 33,33 1 000 000 1 000 000 

Debreceni Nagyerdei Stadion-

üzemeltető Kft. 
70 401 000 22,00 660 000 16 222 490 

LENERG Energiaügynökség, Mérnöki 

és Tanácsadó Nonprofit Kft. 
57 233 000 20,83 624 980 624 980 

Cívis FIT Zrt. 1 679 000 20,00 2 000 000 350 800 

  



 

150 
 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 

2016 

Egyetemi tulajdoni részesedés 

Aránya 

(%) 
Összege 

Könyv 

szerinti 

értéke 

2017.12.31. 

EDC Debrecen Város- és 

Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit 

Kft. 

40 642 000 14,00 1 400 000 1 400 000 

PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és 

Fejlesztő Kft. 
-63 926 000 12,00 360 000 0 

Pharmatom Hungaria Kft. 1 564 000 10,00 300 000 0 

REG-EÜINFO Észak-alföldi Regionális 

Egészségügyi Informatikai Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

8 194 000 9,33 280 000 280 000 

BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, 

Hasznosító és Szolgáltató Kft. 
18 481 000 5,26 157 800 157 800 

Összesen - - 273 203 780 230 309 470 

 

84. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságai 2017-

ben   Me.: Ft 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját tőke 

értéke 

2016 

Tulajdoni részesedés Könyv 

szerinti 

értéke 

2017.12.31. 
Aránya 

(%) 
Összege 

Debreceni Nyári Egyetem Oktatási 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  
30 872 000 - 11 500 000 11 500 000 

Összesen - - 11 500 000 11 500 000 

 

A Debreceni Egyetem jelentős mértékű, tartós részesedéseinek bemutatása gazdasági 

társaságokban 

A Debreceni Egyetem 2017. december 31-én 100%-os tulajdonosa a következőkben felsorolt 

gazdasági társaságoknak: 

Név:  Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke:  5.200.000 Ft. 

 

Név: Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 8.741.000 Ft. 

 

Név: UD TUTI Tudományos, Technológiai és Innovációs Park Nonprofit Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út. 26.  

Intézményi részesedés névértéke: 5.000.000 Ft. 

 

Név: UD Praktika Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményi részesedés névértéke: 3.000.000 Ft. 
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Név: UD Ventures Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményi részesedés névértéke: 3.000.000 Ft. 

 

Név: UD INFOPARK Nonprofit Kft.  

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Intézményi részesedés névértéke: 214.940.000 Ft. 

 

Név: UD Human Service Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményi részesedés névértéke: 3.000.000 Ft. 

 

Név: REOF Regionális Egészségügyi, Oktatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 

Intézményi részesedés névértéke: 42.000.000 Ft. 

 

75% feletti, de 100% alatti tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek 2017. december 

31-én az alábbi gazdasági társaságokban volt: 

Név: Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményi részesedés névértéke: 2.900.000 Ft. 

 

Név: MSE Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12. 

Intézményi részesedés névértéke: 2.340.000 Ft. 

 

50% feletti, de 75% alatti tulajdonosi részesedése a Debreceni Egyetemnek 2017. december 

31-én az alábbi gazdasági társaságban volt: 

Név: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit 

Kft. 

Székhely: 4026 Debrecen, Kassai út 26. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.650.000 Ft. 

 

A Debreceni Egyetemnek 2017. december 31-én 25% feletti részesedése az alábbi 

gazdasági társaságokban volt: 

 

Név:  UD-GENOMED Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató 

Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

Intézményi részesedés névértéke: 6.000.000 Ft. 

 

Név: Pharmapolis Klaszter Kft. 

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Intézményi részesedés névértéke: 4.000.000 Ft. 
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Név: Szilícium Mező Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.200.000 Ft. 

 

Név: Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.200.000 Ft. 

 

Név: Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. 

Intézményi részesedés névértéke: 5.250.000 Ft. 

 

Név: DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.000.000 Ft. 

 

Név: Debreceni Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményi részesedés névértéke: 1.000.000 Ft. 

 

A Debreceni Egyetem tartós részesedéseinek könyv szerinti értéke 2017. december 31-én 

230.309.470 Ft. 

Megjegyzések: 

A gazdasági társaságok 2017. évi beszámolói a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. 

§-a alapján, az intézményi beszámoló készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre, ezért a 

részesedések értékelését a 2015. és 2016. évi beszámoló adatai alapján végeztük el. 

A Debreceni Egyetem 11 társaságban rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdonosi 

részesedéssel és 15 társaságban rendelkezik 50% alatti részesedéssel, valamint 1 társaság 

vagyonkezelésével van megbízva az MNV Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján. 

Az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok eredményessége 

A Debreceni Egyetem részvételével, illetve a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében működő 

társaságok nagyobb része (15 társaság) a 2016. üzleti évet nyereséggel zárta, tevékenységük 

során saját tőkéjüket gyarapították. 14 (2017. évben két társaságban meglévő üzletrész 

értékesítésre került, lejjebb részletezve) társaság 2016. évi adózott eredménye veszteséges 

tárgyévi gazdálkodást tükröz. 
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A többségi tulajdonban lévő (50%-ot meghaladó) gazdasági társaságok közül az alábbiak 

tudták a 2016. évet nyereséges működéssel zárni: 

 UD Human Service Kft. (volt Campus- Véd 2000 Kft.),  

 UD Praktika Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Kft.(volt: Campus Praktika Nonprofit 

Kft.), 

 UD Ventures Kft. (volt: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző 

Központ Szolgáltató Kft.), 

 Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft., 

 REOF Regionális Egészségügyi Oktatási és Fejlesztési Nonprofit Kft., 

 Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft., 

 MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

A 2016. év folyamán, több intézményi társaságban történtek törzstőkét érintő változások, 

melyet részben a jogszabályi változásoknak való megfelelés, részben egyéb, egyetemi 

stratégiai célok indokoltak. A 2017. év folyamán intézményi társaság alapítására nem került 

sor, az alábbi táblázatban szereplő társaságok neve megváltozott. 

85. Táblázat:  2017. évben történt névmódosítások 

Sorszám Eredeti megnevezés Új megnevezés 

1. 
CAMPUS PRAKTIKA Kutató és Szolgáltató 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 

UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 

2. 
DEBRECENI AGRÁRCENTRUM INNOVÁCIÓS 

Nonprofit Közhasznú Kft. 

UD TUTI Tudományos, Technológiai és 

Innovációs Park Nonprofit Kft. 

3. 
Debreceni INFO PARK Informatikai Fejlesztő és 

Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 
UD Infopark Nonprofit Kft. 

4. 
DEBRECENI EGYETEM Tudományegyetemi 

Továbbképző Központ Szolgáltató Kft. 
UD Ventures Kft. 

5. CAMPUS-VÉD 2000 Kft. UD Human Service Kft. 

 

A 2017. év folyamán a Debreceni Egyetem alábbi két társaságban meglévő üzletrészét 

értékesítette: 

  CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft-ben 

meglévő 15%-os üzletrészét 2017.01.12.-én. 

  BIONANOFERM Kutató- és Fejlesztő Kft-ben meglévő 25%-os üzletrészét 

2017.11.20.-án. 

 

Előkészítési szakaszba került a 2017. év harmadik negyedévében a Debreceni Egyetem a 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott egyeztetésekkel összhangban az 

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft-ben, valamint a DENOK Debreceni Oktatási Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft-ben adásvétel útján történő 25%-25%-os tulajdonosi részesedés 

szerzés, mely a 2018. évben valósult meg. 

A Debreceni Egyetem részvételével működő társaságokra jellemző, hogy a tevékenységi 

körük igen széles skálán mozog, azok minden esetben az Egyetem oktató, kutató és 

tudományos, szakmai tevékenysége elősegítését hivatottak szolgálni. A társaságok egy része 
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tevékenységét nonprofit és/vagy közhasznú formában végzi. Ezen társaságok 

tevékenységüket alapvetően a társadalmi igények kielégítése céljából végzik, nem 

profitszerzési céllal. 

A társaságok fő tevékenységi körei szorosan illeszkednek az Egyetem rövid- és hosszú távú 

elképzeléseihez, alapvetően az egyetemi tevékenység teljes körű ellátását segítik elő. Az 

egyetemi intézményi társaságok működésének racionalizálási törekvései és lépései 2016-ban 

elkezdődtek, melyeket az Egyetem vezetése 2017-ben is folytatta és 2018-ban is folytatni 

kíván. 

A társaságok fő tevékenységi körei, és egyben a nyújtott szolgáltatások legfőbb területei a 

következők: 

 nevelés és oktatás szervezése, kutatás; 

 személybiztonsági tevékenység; 

 kulturális-, szociális tevékenység; 

 sport- és szabadidős tevékenység; 

 kiadói tevékenység-, műszaki-, humán-, természettudományi kutatás és fejlesztés; 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés; 

 természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem; 

 információtechnológiai szolgáltatás; 

 sporttevékenység; 

 raktározás, szállítás; 

 a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; 

 euroatlanti integráció elősegítése. 

A Debreceni Egyetem a részvételével működő közhasznú jogállású társaságokkal 

közszolgáltatási szerződést köthet, amennyiben az azokkal való szakmai együttműködés a 

tevékenységének ellátását elősegíti. 

Az Egyetem gazdasági társaságokban fennálló részesedéseit valamint a részesedések utáni 

osztalékok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

3.9. Alapítványok 

A Debreceni Egyetem sem önállóan, sem együttesen nem tagja alapítványnak, 

közalapítványnak. 

3.10. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

A Kenézy Egyetemi Kórház (DE-KEK) a 2017. július 1.-i integrációt követően az Egyetem 

szolgáltató szervezeti egységeként a gyógyító, megelőző tevékenység és az igazságügyi 

szakértői tevékenység körébe tartozó feladatokat látja el. 
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86. Táblázat:  Kimutatás az ágyszámok alakulásáról DE KEK Me.: db 

Megnevezés 
2017. 

évben 

Változás 

(2017-

2016) 

Változás  

%-ban 

(2017/2016) 

Aktív fekvőbeteg-ellátás  
ágyak 

száma 

átlag 673 0 - 

záró 673 0 - 

Rehabilitációt, utókezelést és 

gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás 

ágyak 

száma 

átlag 274 0 - 

záró 274 0 - 

Ápolás, Hospice, Krónikus 

fekvőbeteg-ellátás 

ágyak 

száma 

átlag 171 0 -  

záró 171 0 -  

Összesen 
ágyak 

száma 

átlag 1 118 0 100% 

záró 1 118 0 100% 

 

DE KEK-en a jogelőd Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet adataihoz képest 2017. évben 

ágyszám kapacitásmódosulás nem történt, de szakmai profil pontosításként 20 ágyon 

Hospice-palliatív ellátást illetve a 15 ágyon Kardiológia rehabilitációt biztosítunk. Az 

„Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban” szakmai együttműködés keretében 

kötött megállapodás szerint a Tüdőgyógyászati feladatokat továbbra is a DE Klinika Központ 

biztosította. 

2017. évben a jogelőd működéséhez viszonyítva, továbbra sem változott a betegellátás TVK 

feletti teljesítményének finanszírozása. 

A fekvőbeteg ellátás vonatkozásában a TVK feletti többletteljesítmény 4%-át az alapdíj 25%-

os értékén számolta el az OEP, míg a járóbetegellátás esetében a finanszírozás 100-110% 

közötti teljesítmény 30%-os, a 110-120% közötti teljesítmény 20%-os német pont értéken 

történt. 

Az előző évek bértámogatási fedezetének alapdíjba történő beépítése során meghozott 

intézkedések következtében csökkentek a 2017. évi TVK kapacitási adatok: aktív fekvőbeteg 

8,33%-al, járóbeteg 10%-al.  

A járóbeteg szakrendelés heti rendelési idejének függvényében havi 20.000.000Ft fix díj, a 

fekvőbeteg ellátás sürgősségi és progresszivitási díjának mintegy 50%-ának megemelésével 

nőtt a NEAK bevétel. 

Az egészségügyi dolgozók 2012-2016. évi bértámogatásának fedezetének alapdíjba történő 

beépítésével változtak az országos pontforint értékek: 

 -2017. július – októberi teljesítmények kifizetése 185.000Ft/aktív fekvő, 

1,85Ft/járó, 6.300Ft/krónikus ellátásra 

 -2017. november – decemberi teljesítmények kifizetése 198.000Ft/aktív fekvő, 

1,98Ft/járó, 6.600Ft/krónikus ellátásra 

A 2016- 2017. évben történő alapdíj emelések és a fixdíjak változásával a DE-KEK dolgozói 

béremelés fedezetének biztosítása megoldott októberrel bezárólag. 

 A 2017. novemberi egészségügyi orvos és szakdolgozói béremelés fedezeteként külön soron 

kiutalt 112.556.100Ft alapbér és mozgóbér támogatás fedezetének biztosítása érdekében az 

alapdíj emelésére meghozott intézkedés a DE-KEK esetében nem kielégítő további korrekció 

szükséges! 
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A DE-KEK betegellátáshoz kapcsolódó bevétele az elvégzett teljesítmények NEAK általi 

finanszírozása mellett 2017. évben többletteljesítés és egyéb finanszírozási intézkedések 

következtében többlettámogatással egészült ki decemberben 561.384.300Ft működési, 

779.601.100Ft ösztönzői és 61.411.00Ft kasszamaradványi felosztás keretében.  

2017. évben a Térdprotézis várólista csökkentési program keretében 27 esetre 24.108.400 Ft 

külön támogatást biztosított a NEAK. 

A debreceni lakosság alapellátási feladatához tartozó fogorvosi ellátáshoz kapcsolódóan 

55.350.000Ft kiegészítő támogatást kaptunk 

Klinikai Központ 

A Klinikai Központ az Egyetem szolgáltató szervezeti egységeként a gyógyító, megelőző 

tevékenység és az igazságügyi szakértői tevékenység körébe tartozó feladatokat látja el. 

87. Táblázat:  Kimutatás az ágyszám alakulásáról DE KK Me.: db 

Megnevezés 
2016. 

évben 

2017. 

évben 

Változás 

(2017-

2016) 

Változás  

%-ban 

(2017/2016) 

Aktív fekvőbeteg-ellátás  
ágyak 

száma 

átlag 1.604 1.604 0 0 

záró 1.604 1.604 0 0 

Rehabilitációt, utókezelést és 

gondozást nyújtó fekvőbeteg-

ellátás 

ágyak 

száma 

átlag 100 100 0 0 

záró 100 100 0 0 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás 
ágyak 

száma 

átlag 6 6 0 0  

záró 6 6 0 0  

Összesen 
ágyak 

száma 

átlag 1.710 1.710 0 0 

záró 1.710 1.710 0 0 

 

Mint, ahogy a fenti táblázat is érzékelteti, a DE Klinikai Központban 2017. évben 2016. évhez 

viszonyítva egyik ellátási forma esetében sem történt az ágyak számában változás. 

Betegellátás bevételét befolyásoló jelentősebb változások és annak hatásai 2017-ben 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 30.§ (12) bekezdése és 38.§ (3) 

bekezdése alapján az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági miniszter által 

megállapított országos alapdíjak a 2017. január havi teljesítmények elszámolásától kezdődően 

az alábbiak szerint változtak. 

 aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 185.000 Ft, 

 krónikus fekvőbeteg-szakellátás alapdíja 6.300 Ft, 

 járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,85 Ft, 

 laboratóriumi ellátás teljesítményegységének forintértéke 1,85 Ft. 

 

Ezzel egyidejűleg az addig külön jogcímen folyósított 2016. évi egészségügyi ágazati 

bérfejlesztéshez kapcsolódó bérkiegészítés és mozgóbér különbözet összege beépült a 

finanszírozásba. 
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A 2017. január havi alapdíjváltozáson kívül a január havi teljesítményektől egyéb 

finanszírozási változások is hatással voltak a Klinikai Központ gazdálkodására: 

 Az 1,1 szorzó bevezetése következtében a 14. életévét be nem töltött gyermek 

részére nyújtott járóbeteg-szakellátás és aktív fekvőbeteg-szakellátás, valamint az 

aktív fekvőbeteg szakellátás keretében végzett egynapos sebészeti ellátás 

finanszírozása 10%-al emelkedett. 

 Létrehozásra került egy elkülönített „meddőség kezelési keret”. 

 A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók lekötött kapacitásuk 

után fix díjban részesülnek (20.000.000 Ft/hó). 

 További változás a finanszírozásban a már meglévő sürgősségi fix díjak jelentős 

emelése és a sebészeti ügyelet és érsebészet vonatkozásában új fix díjak bevezetése 

következtében a március havi teljesítésektől számítva 17.007.200 Ft/hó - ról 

50.014.400 Ft/hó – ra nőtt a finanszírozás. 

 

A molekuláris biológiai vizsgálatokra vonatkozó keretösszegünk márciustól 17,44 millió 

pontra emelkedett a korábbi 16,6 millió pontról, továbbá 2017. májustól 215.583.000 Ft-tal 

megemelkedett a DE Klinikai Központ esetfinanszírozott eszközökre és eljárásokra 

vonatkozó kerete is. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 15/A. § alapján 2017. 

október 1-től a DE Klinikai Központ Aorta stent-graft beavatkozásokhoz évente 20 eset 

erejéig tételes eszközre 86.000.000 Ft összegű finanszírozásban részesül többletkapacitási 

kérelmének jóváhagyása alapján. 

Változatlan maradt továbbra is a betegellátás TVK feletti teljesítményének finanszírozása. A 

fekvőbeteg ellátás vonatkozásában a TVK feletti többletteljesítmény 4%-át az alapdíj 25%-os 

értékén számolta el a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, míg a járóbeteg-ellátás 

esetében a 100-110% közötti teljesítmény 30%-os, a 110-120% közötti teljesítmény 20%-os 

német pont értéken történt. 

Az év folyamán bevezetett új eljárások a járóbeteg-szakellátásban: 

 több új endoszkópos ultrahangos vizsgálat (10 db új OENO kód), 

 néhány új molekuláris biológiai módszerrel végzett beavatkozás (3 db OENO kód), 

 új vérkészítmények elszámolására van lehetőség (9 db OENO kód). 

Változott a járóbeteg-szakellátásban végezhető beavatkozások pontértéke is: 

 néhány korábban is meglévő endoszkópos UH vizsgálat pontértéke kis mértékben 

nőtt, egy vizsgálat pontértéke csökkent, 

 a vérkészítmények elszámolható pontértéke csökkent (az árból kikerült a 

szerelékek ára). 

A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozásában bekövetkezett változások: 

 2 db új HBCS a gasztroenterológia szakterületén felhasznált öntáguló fémstenttel 

történő beavatkozások elszámolására (ehhez 5 db új OENO kódot is bevezettek), 

 2 db új HBCS a speciális gerincstabilizáló műtétek elszámolására (ehhez 3 db új 

OENO kódot is bevezettek) nyílt lehetőség, 

 bevezettek 1 db új kemoterápiás protokollt. 
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Fenti változásoknak egyelőre pénzügyi vonatkozása nincs, mivel sem a járó, sem a fekvő 

Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) nem került módosításra és a Klinikai Központ teljesítése 

havonta átlagosan a járóbeteg-ellátásban 115-120 %, fekvőbeteg-ellátásban 104-105 % között 

mozog. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31 § (9a) 

bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló 

egészségügyi szolgáltatók a 352/2017. (XI.29) Korm. rendeletben foglalt feltételek szerint 

működési és ösztönző támogatásban részesültek. A DE Klinikai Központ 85.648.200 Ft 

működési és 1.931.205.300 Ft ösztönző támogatásban részesült. A támogatási összeget 

részben a már december előtt és a december hónapban lejárt fizetési határidejű számlák 

kiegyenlítésére (dologi kiadások és beruházás), illetve az áthúzódó kötelezettségek pénzügyi 

rendezésére fordította és fordítja a Klinikai Központ. A kormányrendelet részletesen 

tartalmazza a támogatás felhasználásának szabályait, melyet a kormányzati ellenőrzési szerv 

(KEHI) 2018. évben ellenőriz. 

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő 

intézkedésekről szóló 352/2017. (XI.29). Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a DE 

Klinikai Központ egyedi kérelmet nyújtott be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé a 

fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedéseik támogatása 

céljából. A szolgáltatások magas színvonalú nyújtására alkalmas épített infrastruktúra és 

hatékony betegbarát intézményi működés kialakításának megvalósítására 105.635.000 Ft 

támogatásban részesültünk. 

A gyógyító-megelőző ellátások 2017. évi maradványának felosztásából 113.257.000 Ft 

többlettámogatásban részesült a Klinikai Központ a szakmapolitikai célok alapján járóbeteg-

szakellátásra, onkológiai diagnosztikára (PCR), CT, MRI vizsgálatokra, krónikus fekvőbeteg 

szakellátásban végzett rehabilitációs tevékenységekre, várólista csökkentésre, érsebészeti 

beavatkozásokra, illetve fogászati ellátás kiegészítő díjára. 

2017. november 1-től az egészségügyi szolgáltatóknak, így a Klinikai Központnak is 

csatlakoznia kellett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT). A DE 

Klinikai Központban október folyamán megtörtént az intézmény regisztrációja, a technikai 

csatlakozás, valamint az e-személyi leolvasók kiosztása. November 1-től megindult az adatok 

feltöltése a medikai rendszeren keresztül az EESZT „eseménykatalógusba” továbbá a 

„Dokumentumtárba”. Így a más intézményben keletkezett dokumentumok lekérdezési 

lehetősége - aktivált orvos felhasználók részére – a medikai rendszerben biztosított. 

Egészségügyi ágazati béremelés 2017. november 01. napi hatállyal 

Az ágazati béremelés végrehajtásának szabályait az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövekedésének, valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozta meg. 

Az ágazati béremelés végrehajtásának alapelvei: a Korm. rendelet szerint a bérfejlesztés a 

munkáltató egyoldalú döntése alapján biztosított bérelemek (például: illetménykiegészítés) 

terhére, annak visszavonásával, vagy csökkentésével nem volt biztosítható.  

A béremelésben érintett egészségügyi dolgozók köre: fekvő-, vagy járóbeteg szakellátásban, 

a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörben foglalkoztatottak, vagyis 

az alapellátás körébe tartozó egészségügyi tevékenységet (foglalkozás-egészségügyi orvos, 

védőnők stb.) végzők továbbra sem részesültek ebben a típusú béremelésben. 
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Külön kiemelést érdemel, hogy az egészségügyi dolgozók egy része - annak ellenére, hogy 

béremelésre jogosultak, vagyis fekvő-, vagy járóbeteg szakellátásban, valamint a Korm. 

rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörben foglalkoztatottak voltak – ágazati 

béremelésben nem, vagy nem teljes mértékben részesültek. 

Fentiek indoka az volt, hogy az ágazati béremelés mértékének 2016. évi meghatározását 

követően hatályba lépő - 2017. január 01. napi hatállyal - új minimálbér, garantált 

bérminimum összege számos fizetési osztály és fokozat esetében magasabb, mint az új 

bértábla szerinti garantált illetmény.  

Fenti különbségtétel megszüntetéséhez a Debreceni Egyetemnek, mint munkáltatónak jogos 

érdeke fűződött, ezért 2017. november 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő 

időtartamra, illetménykiegészítés jogcímen, valamint bizonyos hiányszakmák esetében 

munkáltatói döntésen alapuló illetményrészként az egyes fizetési osztály és fokozathoz rendelt 

az ágazati béremeléssel megegyező összegű béremelést biztosított a Debreceni Egyetem a 

NEAK finanszírozás terhére. 

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok 

hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató 

egészségügyi szolgáltató a 2017. november hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez és annak 

szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához 

és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. 

A védőnők 2017. november 01. napi hatályú béremelése 

A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása révén a védőnői szolgáltató havonta védőnői 

szolgálatonként bruttó – bruttó 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a 

védőnői szolgáltató a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt közvetlenül megillető bérének 

(illetményének), jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani (a továbbiakban: védőnői 

kiegészítő pótlék).  

A védőnői kiegészítő pótlék a védőnőt első ízben a 2017. november hónapra járó bérének 

(illetményének), jövedelmének kifizetésekor illette meg. 

A DE-KEK állományában foglalkoztatott védőnők a fenti béremelést megkapták, melynek 

fedezetét a NEAK támogatási összegként biztosítja. 

A rezidensek munkahelyi pótlékának 2017. október 01-től érvényes mértékének 

meghatározása: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet) 16. § (2) bekezdésében szerepelnek az 

ágazati, szakmai sajátosságok alapján meghatározott, ún. munkahelyi pótlékok.  

A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2017. szeptember 06. napi hatályú módosítása 

értelmében minden rezidens 2017. október 01-től egységesen a pótlékalap 120%-ának 

megfelelő összegű (24.000 Ft/hó) rezidensi pótlékra jogosult. 
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3.11. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása 

A Debreceni Egyetem a dolgozói részére kedvezményes munkáltatói kölcsönt biztosít, 

visszafizetési kötelezettség mellett, mely lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, bővítéshez, 

korszerűsítéshez igényelhető adómentes munkáltatói támogatás. Nyilvántartása az OTP Bank 

Nyrt-nél külön ebből a célból vezetett lakásalap számlákon történik. A Debreceni Egyetem a 

közalkalmazottak lakáskölcsönre vonatkozó igényeinek elbírálása céljából Lakásbizottságot 

működtet. 

Az Egyetem 2017. június 30-ig két lakásalap számlával rendelkezett a betegellátás, valamint 

az oktatás, kutatás és az azokat kiszolgáló egységek kölcsöneinek lebonyolítására. 2017. július 

01-vel - a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet integrációja következtében – további egy 

számlán történik a Kórház dolgozói részére történő kölcsön elkülönített kezelése. 

2017-ben 25 személy részére történt folyósítás, összesen 26.690.000 Ft értékben. 

A Központ esetében korábbi években nyújtott kölcsönökből 2017. évben 5.890.809 Ft összegű 

törlesztés került jóváírásra. A 2017. december 31-én fennálló követelés 20.590.487 Ft volt, 

melyből a 2018. évi esedékes törlesztés összege: 4.132.314 Ft. 

2017. évben a Klinikai Központ esetében 7.645.078 Ft jóváírás realizálódott a lakásalap 

számlán, a dolgozóknál lévő lakáskölcsön összege 2017. december 31-én 16.495.631 Ft volt, 

melyből a 2018. évi esedékes törlesztés összege: 5.280.621 Ft. 

2017. évben a Kenézy Egyetemi Kórház esetében folyósítás nem történt, 7-12 hónapok 

viszonylatában 435.756 Ft jóváírás realizálódott, a december 31-én fennálló követelés összege 

4.877.290 Ft, melyből 2018-ban esedékes 886.560 Ft. 

88. Táblázat:  A dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönök alakulása 

2017-ben  Me.: Ft 

Megnevezés 

Lakáskölcsönben 

részesítettek száma 

(fő) 

Folyósított lakáskölcsön 

összege 2017. évben 

Debreceni Egyetem Központ  12 14 200 000 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ  13 12 490 000 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 0 0 

Összesen: 25 26 690 000 

 

2017. december 31-án a három lakásalap számlák záró egyenlegének alakulását a következő 

táblázat mutatja be. 

89. Táblázat:  Lakásalap számlák záró egyenlege Me.: Ft 

Megnevezés  Lakásalap számlák záró egyenlege 

11738008-20090948-00000000 (Klinikai Központ) 36.474.858  

11738008-20090113-00000000 (Központ) 30.265.693 

11738008-20844565-00000000 (Kenézy Egyetemi Kórház) 13.127.402 

Összesen: 79.867.953 
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3.12. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása 

A Debreceni Egyetem követelésének állománya 2017. december 31-én 35.917.864.717 Ft 

volt, melynek részletezése a következő: 

 Költségvetési évben esedékes követelések: 696.269.600 Ft 

 Költségvetési évet követően esedékes követelések: 34.707.344.641 Ft 

 Követelés jellegű sajátos elszámolások: 514.250.476 Ft 

 

Az államháztartáson belülről kapott támogatást már a szerződés megkötésekor követelésként 

elő kell írni. Ez indokolja, hogy magas a költségvetési évet követően esedékes követelések 

nagysága, mivel államháztartáson belülről működési és felhalmozási célú támogatásokra 

33.903.093.835 Ft követelés került elszámolásra. 

A tartósan adott kölcsönök évet követő lejáratú állománya 355.166.798 Ft volt, míg az éven 

belüli állománya 17.221.504 Ft. Az előző évhez képest mindkét állomány növekedett, mely 

két intézményi részesedéssel (100%, illetve 78% többségi tulajdoni hányaddal) rendelkező 

gazdasági társaság számára nyújtott tagi kölcsönből ered. A Debreceni Info Park Nonprofit 

Kft. részére 40.000.000 Ft, az MSE Klaszter Közhasznú Nonprofit Kft részére 70.000.000 Ft 

kölcsönt adott az Egyetem visszafizetési kötelezettség mellett.  

Az Egyetem összes követelésállományának 3,10 %-át a vevőkkel szembeni követelések 

(1.108.132.104 Ft) teszik ki. A 2017. december 31-én nyitott vevői követelésekre elszámolt 

értékvesztés állománya 43.309.911 Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. Az összes 

követelésre kimutatott értékvesztés összege 324.949.800 Ft. 

A Debreceni Egyetem kötelezettségének állománya 2017. december 31-én 4.795.339.887 Ft, 

melynek részletezése a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 4.251.356.937 Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 91.261.458 Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 452.721.492 Ft 

 

A kötelezettségállomány előző évhez viszonyított közel 25 %-os növekedéshez hozzájárult a 

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2017. július 01-től történt integrációja az Egyetem 

szervezetébe. 

A kötelezettségek jelentős hányadát a szállítói kötelezettségek (3.956.379.728 Ft) adják, 

melyből lejárt kötelezettség december 31-én mindösszesen 272 millió Ft volt. A költségvetési 

évet követően esedékes kötelezettségek állomány zöme is szállítói tartozás, a lízingből adódó 

kötelezettség csupán 4.962.240 Ft, mely egy digitális konzol korábbi években 

lízingfinanszírozás keretében történt beszerzéséhez kapcsolódik. 

Az alábbi ábra mutatja az Egyetem és ezen belül a Klinikai Központ, valamint a Kenézy 

Egyetemi Kórház lejárt tartozásállományának- a szállítói finanszírozású számlák nélkül- 

alakulását. 
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31. Ábra:  Debreceni Egyetem lejárt tartozások szállítói finanszírozású számlák nélkül 

(millió Ft) 

 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 

Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság követelés állománya 2017. december 31-én 

308.792.480 Ft volt, melyből a szolgáltatás-nyújtáshoz, termék értékesítéshez kapcsolódó 

követelés összege 75.632.439 Ft-ot tett ki. 

A kötelezettségállomány december 31-én 32.612.061 Ft volt, melynek összetétele a 

következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 31.196.789 Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 926.030 Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 489.242 Ft 

 

A kötelezettségállomány a 2016. évhez képest jelentősen csökkent, a pályázati forrás 

felhasználása következtében. 

Klinikai Központ 

A Klinikai Központ összes követelése 2017. december 31-én 7.798.840.106 Ft volt, melyből 

vevőkkel szembeni áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő követelés 192.703.486 Ft-

ot tett ki. Ez elsősorban a betegellátással összefüggő gyógyszer értékesítésből, különböző 

vizsgálatokból, laborvizsgálatok díjából ered. 

A betegellátás finanszírozásával összefüggésben a november és december havi támogatás 

követelésként történő előírásából 6.064.442.800 Ft került nyilvántartásba. 
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A Debreceni Egyetem Klinikai Központ kötelezettségállománya 2017. december 31-én 

2.066.116.541 Ft volt, melynek összetétele a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 1.997.784.633 Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 40.413.380 Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 27.918.528 Ft 

 

A kötelezettségállomány 2016. évhez képest nagyságrendileg nem változott, 97 %-ban 

szállítói kötelezettségből áll, december 31-én lejárt szállítói tartozás 221 millió Ft volt. 

A kötelezettségállomány év végén mutatkozó állományához hozzájárult a 2017. év végén 

folyósított működési és ösztönző 2.016.853.500 Ft összegű támogatás is. 

Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 

A Kenézy Egyetemi Kórház összes követelése 2017. december 31-én 2.940.023.420 Ft volt, 

melyből vevőkkel szembeni áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő követelés 

129.016.297 Ft-ot tett ki. Ez elsősorban a betegellátással összefüggő gyógyszer értékesítésből, 

különböző vizsgálatokból, laborvizsgálatok díjából ered. 

A betegellátás finanszírozásával összefüggésben a november és december havi támogatás 

követelésként történő előírásából 3.010.893.105 Ft került nyilvántartásba. Ez az összeg 

magasabb a Kórház összes követelés állományánál, amit az üzletágak közötti belső 

elszámolásból eredően a követelés jellegű egyéb sajátos elszámolások között kimutatott 

214.763.272 Ft okoz. 

A Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház kötelezettségállománya 2017. december 31-

én 688.028.400 Ft volt, melynek összetétele a következő: 

  költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 655.060.116 Ft 

  költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 9.975.305 Ft 

  kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 22.992.977 Ft 

 

A Kórház évek óta finanszírozási nehézséggel küzd. 2017. év végén a kötelezettségállomány 

96,5 %-át a szállítói kötelezettség tette ki, melyet jelentősen mérsékelt a december folyósított 

konszolidációs működési és ösztönző 1.340.985.400 Ft összegű támogatás. Ennek 

következtében a lejárt szállítói kötelezettségállomány jelentősen csökkent, december 31-én 

mindössze 34 millió Ft volt.  

Karok és központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek 

A Debreceni Egyetem központi oktatást, kutatást kiszolgáló és működést biztosító egységek  

követelésének állománya 2017. december 31-én 24.870.208.711 Ft, melyből a költségvetési 

évben esedékes követelés 483.653.377 Ft-ot, a követő évi követelések állománya 

23.431.378.973 Ft-ot, s a követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 955.176.361Ft-ot 

tesz ki. 

A Debreceni Egyetem Központ 2017. december 31-én fennálló kötelezettségeinek értéke 

2.008.582.885 Ft volt, melynek összetétele a következő: 

 költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 1.567.315.399 Ft 

 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 39.946.741 Ft 

 kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: 401.320.745 Ft 
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2016. évhez képest a kötelezettségállomány nagyságrendje 54 %-kal nőtt, mely elsősorban 

személyi jellegű juttatások, kötelezettségek növekedéséből adódik. A szállítói kötelezettség a 

teljes kötelezettség 63 %-a, melyből lejárt tartozás év végén 17 millió Ft volt. A költségvetési 

évet követően esedékes kötelezettségek között szerepel a korábbiakban már említett, 

lízingfinanszírozásból adódó kötelezettség (4.962.240 Ft). A sajátos elszámolások között 

jelenik meg a hallgatói befizetéseket fogadó Neptun gyűjtőszámla, melynek záró egyenlege 

165.396.070 Ft volt 2017.12.31-én. 

3.13. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított 

pénzforgalom alakulása 

A Debreceni Egyetem az üzletágankénti kincstári előirányzat-felhasználási keretszámláin 

kívül három üzletágban (Központ, Klinikai Központ, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság) 

bankkártyás fizetésekhez kapcsolódó kincstári bankszámlákkal (intézményi és VIP) 

rendelkezik. Ezen kívül az Európai Uniós Programok lebonyolítását biztosító célelszámolási 

számla, a hallgatók képzési díjainak pénzforgalmával kapcsolatos Neptun gyűjtőszámla 

forgalma kötődik kincstári számlához. A korábbi években megnyitásra került felsőoktatási 

intézmények egészségügyi szolgáltató számla 2017. július 01-től a Debreceni Egyetem 

Kenézy Egyetemi Kórház számlaforgalmának lebonyolítására szolgál. Szintén a korábbi 

években megnyitásra került a diákhitel programhoz kapcsolódó célelszámolási forintszámla 

és 2016-ban a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési bevételi számla, melyeken 

forgalom 2017-ben nem volt. Az Egyetem fentieken túl rendelkezik még egy letéti számlával 

is, mely a Kenézy Egyetemi Kórházban fekvő betegek által – gyógykezelésük időtartamára - 

letétbe helyezett pénzeszközök biztonságos elkülönítését szolgálja. 

90. Táblázat:  A Kincstárban vezetett bankszámlák záró egyenlege 2017. december 31-

én  Me.: Ft 

Megnevezés Üzletág 
Bankszámlák 

záró egyenlege  

10034002-00282981-00060004 (Intézményi kártyafedezeti számla) KK 5 058 162 

10034002-00282981-00070003 (VIP kártyafedezeti számla) KK 2 640 794 

10034002-00282871-01170003 (Felsőoktatási Int. eü. szolgáltatói 

számla) 
KEK 270 218 114 

10034002-00282871-20000002 (Letéti számla) KEK 10 687 520 

10034002-00282936-00060004 (Intézményi kártyafedezeti számla) AKIT 3 729 057 

10034002-00282936-00070003 (VIP kártyafedezeti számla) AKIT  789 311  

10034002-00282871-00060004 (Intézményi kártyafedezeti számla) Központ 3 729 930  

10034002-00282871-00070003 (VIP kártyafedezeti számla) Központ 5 240 991 

10034002-00282871-30005008 (Európai Uniós Programok 

célelszámolási számla) 
Központ 28 456 614 920 

10034002-00282871-01120008 (Neptun gyűjtőszámla) Központ 165 396 070 

10034002-00282871-31000006 (Célelszámolási számla - Diákhitel 

program) 
Központ 0 

10034002-00282871-01150005 (Felsőoktatási intézmények kutatás-

fejlesztési bevételi számla) 
Központ 0 

Összesen: - 28 924 104 869 
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A devizás pályázati támogatások elkülönített kezelésére üzletáganként és pályázatonként, a 

folyósítást megelőzően nyitott kincstári devizaszámlák szolgálnak, melyek a pályázati 

végelszámolást követően - miután további pénzforgalom már nem várható – megszüntetésre 

kerülnek. 

91. Táblázat:  A pályázati támogatáshoz kapcsolódó kincstári devizaszámlák egyenlege 2017. 

december 31-én Me.: Ft 

Megnevezés Üzletág 

Bankszámlák záró 

egyenlege 

devizában 

Bankszámlák 

záró egyenlege 

10004012-10008016-03303333 (USD) KK 33 975,24 8 793 472 

10004885-10008016-03203336 (EUR) KK 16 316,86 5 060 511 

10004885-10002010-02303330 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-02403337 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10005013-09003330 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10005013-03803338 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-01903339 (EUR) KK 39 000,25 12 095 538 

10004885-10002010-02203333 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-17003335 (EUR) KK 0,00 0 

10004885-10002010-04403333 (EUR) KK 0,00 0 

Klinikai Központ Összesen:  - 25 949 521 

10004885-10008016-03302930 (EUR) AKIT 44 070,47 13 668 016 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Összesen:  - 13 668 016 

10004012-10002010-02003339 (USD) Központ 0,00 0 

10004885-10008016-02603331 (EUR) Központ 0,00 0 

10004885-10008016-02305239 (EUR) Központ 3 965,57 1 229 882 

10004012-10008016-02405236 (USD) Központ 10 349,29 2 678 603 

10004885-10008016-02205232 (EUR) Központ 33 402,73 10 359 523 

10004885-10008016-04705233 (EUR) Központ 13 151,23 4 078 722 

10004885-10002010-02105235 (EUR) Központ 195 122,39 60 515 258 

10004885-10002010-03603334 (EUR) Központ 10 830,00 3 358 816 

10004885-10002010-05403336 (EUR) Központ 72 602,21 22 516 849 

10004885-10001019-18005237 (EUR) Központ 0,00 0 

10004885-10003011-01005235 (EUR) Központ 438 374,81 135 957 564 

10004885-10008016-05205231 (EUR) Központ 19 336,12 5 996 904 

10004885-10008016-05505232 (EUR) Központ 118 648,00 36 797 491 

DE Központ Összesen:   283 489 612 

Kincstári devizaszámlák mindösszesen:   323 107 149 
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3.14. A letéti számla pénzforgalma 

A Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház rendelkezik letéti számlával, melynek 2017. 

december 31-én az egyenlege 10.687.520 Ft volt. 

A számla a Kórházban tartósan egészségügyi ellátást igénybevevő betegek letétbe helyezett 

pénzeszközeinek elkülönített kezelésére szolgál, illetve a korábbi években partnercégek által 

ajánlati biztosítékként befizetett letéti összegeket tartalmaz az év végi egyenleg összesen 

4.000.000 Ft értékben. 

3.15. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma 

A Debreceni Egyetem a kincstári számláin kívül kizárólag az OTP Bank Nyrt-nél vezet három 

bankszámlát a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönök forgalmának kezelésére, 

melyek forgalmi adata a 3.11. pontban bemutatásra került. 

A korábbi években a Magyar Külkereskedelmi Banknál kincstári engedéllyel - a külföldi 

kiküldetések elszámolásával kapcsolatos pénzforgalom kezelésére - EUR, illetve USD 

pénznemben nyitott két devizaszámla, valamint a korábbi évek pályázati támogatásainak 

lebonyolítására szolgáló négy devizaszámla 2017-ben megszüntetésre került. 

3.16. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

A Debreceni Egyetem 2016. évi normatív elszámolása alapján, egyenlegében 241.397.367 Ft 

elismert többlet keletkezett, melyet 2017. évben az Egyetem megkapott. 

A 2017. évi normatív elszámolás során egyenlegében 59.912.397 Ft elismert többlet 

keletkezett, melyből 422.591.503 Ft visszafizetési kötelezettség, 482.503.900 Ft jogosult 

többlet. 

3.17. Értékpapírok állományának bemutatása 

2017. december 31-én a Debreceni Egyetem értékpapírral nem rendelkezett. 

3.18. Jelentős összegű hibák 

Az Áhsz. értelmében jelentős összegű hiba az ugyanazon költségvetési évet érintően feltárt 

hiba, hibák együttes összege, ha az meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, 

vagy – ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot – százmillió forint. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tárgyévi gazdasági események könyvelése, 

nyilvántartása teljes körű legyen. Ennek érdekében a számviteli, ügyviteli folyamatokba több 

ellenőrzési pontot építettünk be, a nagyobb szállítókkal és vevőkkel való egyeztetést már az 

utolsó negyedévben szisztematikusan folytatjuk. A 2017-ben jelentkező, előző évet érintő 

módosítások elsősorban az intézményünkre szabott gazdaság informatikai rendszer 

sajátossága miatti, technikai jellegűek, s másodsorban tekinthetőek csak a klasszikus 

értelemben vett korrekcióknak. 

Az Egyetemet érintően a korábbi évekkel kapcsolatban 2017-ben elszámolt előző évi 

javításokat az alábbi táblázat mutatja be. 
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92. Táblázat:  A 2016. évi mérleget érintő módosítások Me.: Ft 

Mérl. 

sor 

2016. évi mérleg 

adat 
Módosítás Magyarázat  

8. 206 738 490 300 000 

2016. évben szolgáltatásként könyvelt számla átkönyvelése 

beruházásra. (GINOP pályázathoz kapcsolódó, 

tervdokumentáció elkészítése.) 

29. 275 500 852 -1 418 070 

A Gyurika gyógyszerkészlet nyilvántartó program és SAP 

főkönyv közötti, előző évben könyvelt készletkorrekció 

javítása. 

32. 188 597 237  5 736 718 
2016. évi befejezetlen termelés készletre vétele adminisztrációs 

hiba miatt 2017-ben történt. 

58. 0 -14 594 981 
Államháztartáson belülről érkező támogatás 2016. évi 

megbontásának módosítása.  

60. 0 -121 948 

Államháztartáson belülről érkező támogatás 2016. évi 

megbontásának módosítása módosító adatlap alapján (GINOP-

2.3.2-15-2016-00043) 

Lezárult projekt miatt, az eredetileg előírt követelés kivezetése. 

(AGR_PIAC_13-1-2013-0002) 

70. 228 046 675 -23 360 615 

A 2016. december 31-i állapot szerint, 2017. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések 

alapján történő javítások hatása. 

72. 278 995 863 -2 109 587 

A 2016. december 31-i állapot szerint, 2017. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések 

alapján történő javítások hatása. 

73. 44 429 614 -5 203 350 

A 2016. december 31-i állapot szerint, 2017. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések 

alapján történő javítások hatása. 

102. 8 243 366 499 -3 825 953 
Pályázati támogatás előírt követelése lejáratának módosítása. 

(EFOP-3.4.1-15-2015-00005) 

114. 531 598 558 -2 700 

A 2016. december 31-i állapot szerint, 2017. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések 

alapján történő javítások hatása. 

116. 96 291 660 -61 000 

A 2016. december 31-i állapot szerint, 2017. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések 

alapján történő javítások hatása. 

117. 101 946 841 -729 

A 2016. december 31-i állapot szerint, 2017. január végén 

kiküldött egyenlegközlő levelekre érkező visszajelzések 

alapján történő javítások hatása. 

161. 93 558 270 881 
Szállítói egyeztetések során feltárt hiba ellenkönyvelésének 

hatása. 

163. 14 022 100 -57 203 Előző évet érintő bizonylat adókód javításának a hatása.  

166. -162 229 885 -1 295 191 Előző évek ÁFA önrevíziós tételeinek a helyesbítése. 

176. 135 995 802 287 -46 013 728 Eszközök összesen 

183. -47 119 118 176 -6 939 887 
Mérleg szerinti eredményt érintő, a további sorokban 

megjelenő javítások hatása. 

185. 3 495 288 446 -239 742 217 

Korábbi években anyagra könyvelt eszközök átkönyvelése; 

előző évben kiegyenlítésre került számlák átkönyvelése; 

2016.12 havi bérhez kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás 

javítása; fejlesztési célú támogatáshoz kapcsolódó 2016. évi 

elhatárolás korrekciója együttes hatása. 

188. 71 776 347 1 555 432 
Pályázati elszámoláshoz kapcsolódó szállítói jóváírásként 

könyvelt számlák ellenkönyvelésének hatása.  

189. 2 892 047 045 -601 469 

A szállítói partnerek egyenlegközlő levelei alapján, a 

nyilvántartások egyeztetése során mutatkozó eltérések 

javításának hatása. 
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Mérl. 

sor 

2016. évi mérleg 

adat 
Módosítás Magyarázat  

194. 212 817 238 381 000 
2016. évben tévesen dologi kiadásként könyvelt beruházási 

kiadás tárgyévi helyesbítése. 

250. 21 149 848 192 184 824 776 

2016. évben költségek (ráfordítások) ellentételezésére - 

visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott működési célú 

támogatások elhatárolásának javítása. 

251. 2 448 669 473 100 537 
2016. december havi – elhatárolt – bérhez kapcsolódó belső 

nyilvántartás rendezésének (pénzügyi központok) hatása. 

252. 23 616 251 088 14 408 100 
2016. évben fejlesztési célú támogatásként kapott bevételek 

egyeztetése során feltárt eltérés 2017. évi helyesbítése.  

254. 135 995 802 287 -46 013 728 Források összesen 

 

4. Normatív támogatás elszámolása 

A Debreceni Egyetem 2017. évi állami támogatás eredeti előirányzata 20.272.828.000 Ft, 

amely 3.603.828.000 Ft-tal, azaz 21,62 %-kal nőtt a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest. 

A nagymértékű növekedés a Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatás eredeti 

előirányzatba történt beépítésének köszönhető. 

93. Táblázat:  Állami támogatás alakulása 2016-2017. Me.: Ft 

Jogcím megnevezése 
Támogatás Változás 

2016 2017 Ft % 

Hallgatói előirányzat 3 455 900 000 3 451 224 000 -4 676 000 -0,14% 

Köznevelési támogatás 1 726 600 000 1 958 163 000 231 563 000 13,41% 

Képzési támogatás kifutók után 359 700 000 125 587 000 -234 113 000 -65,09% 

Képzési támogatás ösztöndíjasok után 8 726 900 000 9 233 050 000 506 150 000 5,80% 

Speciális programok támogatása 1 875 900 000 2 723 057 000 847 157 000 45,16% 

PPP hozzájárulás 524 000 000 510 662 000 -13 338 000 -2,54% 

Stipendium Hungaricum ösztöndíj 0 2 271 085 000 2 271 085 000 - 

Összesen 16 669 000 000 20 272 828 000 3 603 828 000 21,62% 

 

A támogatás alakulásának megítéléséhez szükséges még figyelembe venni az intézményi 

kiválósági támogatást, mely nem része az eredeti előirányzatnak. 2017. évre vonatkozóan a 

12171/2017/FEKUTSTRAT. iktatószámú levél szerint a felsőoktatási intézmények egy 

részének intézményi kiválósági támogatását a 2013-2016 közötti minősítési időszakot 

követően is indokoltnak tartotta a minisztérium. A Debreceni Egyetemet a 

6199/2017/FEKUTSTRAT számú döntésével 1.815.000.000 Ft támogatásban részesítette. A 

támogatás felhasználása kötött, az intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzését 

hivatott szolgálni. 

4.1. Hallgatói juttatások támogatása (11. melléklet) 

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal 

kapcsolatos 2017. évi költségvetési támogatás elszámolása során a Debreceni Egyetemet 

összességében 52.597.690 Ft visszafizetési kötelezettség terheli. 

A kollégiumi támogatás és a miniszteri ösztöndíjak kivételével valamennyi hallgatói juttatás 

2017. évben túlfinanszírozott volt. 
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A Debreceni Egyetem összes hallgatói létszáma lényegében nem változott, 2016. októberében 

26.767 fő, 2017. októberében 26.771 Fő volt. A hallgatói létszámhoz kapcsolódó hallgatói 

juttatások összefoglalóját az Egyetem éves költségvetési beszámolójának 11. számú 

melléklete alapján a következő táblázat tartalmazza. 

94. Táblázat:  Hallgatói juttatások alakulása 11. melléklet alapján Me.: fő, Ft 

Megnevezés 
Jogosultak 

létszáma (fő) 

Normatíva 

összege 

(Ft / fő / 10 hó) 

Jogosult 

előirányzat 

Rendelke- 

zésre álló 

előirányzat 

Különbözet 

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 

Hallgatói juttatás 12 530,0 119 000 1 491 070 000 1 494 283 000 3 213 000 

Kollégiumi támogatás  4 674,0 116 500 544 521 000 518 717 000 -25 804 000 

Lakhatási támogatás  5 834,5 60 000 350 070 000 398 400 000 48 330 000 

Tankönyv, jegyzet, 

sport, kulturális 

támogatás 

13 012,5 11 900 154 848 750 155 278 000 429 250 

Doktorandusz 

hallgatók ösztöndíja 

összesen 

338,0 100 000 
659 680 000 694 637 000 34 957 000 

307,0 140 000 

Köztársasági ösztöndíj 

összesen 
299,0 34 000 41 556 000 44 128 000 2 572 000 

Miniszteri ösztöndíj 1. 

51/2007. (III. 26.) 

Korm. r. 26/A. § (2) 

bekezdése szerint 

108,0 17 850 15 565 200 

24 186 000 -14 520 360 

Miniszteri ösztöndíj 2. 

51/2007. (III. 26.) 

Korm. r. 26. § (2) 

bekezdés b) pontja és 

a 26/A. § (6) bekezdés 

szerint 

14,0 40 460 1 861 160 

Miniszteri ösztöndíj 3. 

51/2007. (III. 26.) 

Korm. r. 26. § (2) 

bekezdés c) pontja 

szerint 

0,0 100 000 

21 280 000 

19,0 140 000 

Bursa Hungarica 

Ösztöndíj 

támogatásból 

3 896,0 max. 5.000 Ft / hó 118 174 200 121 595 000 3 420 800 

Hallgatókkal 

kapcsolatos 

előirányzatok 

összesen 

- - 3 398 626 310 3 451 224 000 52 597 690 

 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet értelmében a hallgatói ösztöndíj támogatásra 

fordítható összeg megállapításakor a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerint 

jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni. A Debreceni Egyetem 
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vonatkozásában a 2017. márciusi létszám 12.065 fő, 2017. októberi létszám 12.995 fő, az 

elszámoláshoz jogosult létszám 12.530 fő volt. A rendelkezésre álló 1.494.283.000 Ft 

támogatásból a Debreceni Egyetem 1.491.070.000 Ft-ra volt jogosult. 

Az elmúlt évek során megváltozott statisztikai adatközlés módszere. Összekapcsolódott a 

Neptun és a FIR, melynek eredményeképpen minden egyes adatlap számadata mögé lefúrással 

a tényleges hallgatói alapadat mélységéig el lehet jutni. Ma már teljes körűen a Neptun 

közvetlen adatok szolgáltatják a statisztika alapját. 

A jogosult hallgatói létszám számítása során figyelembe vételre kerültek a „Statisztikai 

létszám” és a „Másik képzésen is hallgató” OSAP státusszal rendelkező hallgatók. 

A kollégiumi támogatás a saját üzemeltetésű, valamint a PPP konstrukcióban épült, illetve 

felújított kollégiumok finanszírozását szolgálja. A kollégiumok kihasználtsága folyamatosan 

magas. 2017. évben a rendelkezésére álló 518.717.000 Ft normatíva kevésnek bizonyult, az 

Egyetem 544.521.000 Ft-ra volt jogosult. 

A Debreceni Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott hallgatói létszáma az elmúlt 3 

évben folyamatosan csökkent. A 2017. évi támogatott létszám 35%-a részesült kollégiumi 

ellátásban. A kollégisták létszámának változását az összes nappali tagozatos hallgatóhoz 

viszonyítva a következő ábra mutatja. 

 

32. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (kollégisták, fő  

 

A Debreceni Egyetem az alábbi kollégiumokat üzemelteti, illetve bérli hallgatói számára 

(2017. október): 

 DE Arany Sándor Diákapartman; 

 DE Borsos József Kollégium; 

 DE Hajdúböszörményi Kollégium; 

 DE Kossuth Lajos I-II. Kollégium; 

 DE – DRHE Kossuth Lajos III. Kollégium; 

 DE Markusovszky Lajos Kollégium; 
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 DE Nyíregyházi Kollégium; 

 DE Sportkollégium; 

 DE Tisza István Kollégium; 

 DE Vámospércsi Úti Kollégium; 

 DE Veres Péter Kollégium; 

 DE Weiner Leó Kollégium; 

 DE Campus Hotel Diákotthon; 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Debreceni Márton Áron Szakkollégium; 

 Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Szent Zsófia 

Leánykollégium. 

 

A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló forrás esetében a jogosult létszám az alábbiak 

szerint kerül kiszámításra: az Egyetem államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő 

hallgatóinak létszámából levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező, államilag 

támogatott, teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva a 

kollégiumi támogatásra jogosult hallgatók létszámát. A lakhatási támogatásra fordítható 

keretösszeg 30%-a pénzbeli szociális támogatásként kerül kifizetésre, mely teljes mértékben 

felhasználásra kerül. A fennmaradó 70%-ot férőhely bérlésre, valamint kollégiumi felújításra 

fordította az Egyetem. 

 

33. Ábra:  Lakhatási támogatás alakulása 2015- 2017 (Ft) 

 

A lakhatási támogatás tekintetében 2017. évben az Egyetem rendelkezésére álló 398.400.000 

Ft normatívából 350.070.000 Ft-ra volt jogosult. 

A tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális támogatásból az Egyetem saját jegyzetkiadást 

támogat, a sport és kulturális támogatásra fordítandó összeg felhasználásáról minden esetben 

az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján történik döntés. 2017. évben az 

Egyetem rendelkezésére álló 155.278.000 Ft normatívából 154.848.750 Ft-ra volt jogosult. 
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A doktorandusz hallgatókra alapozva a kutatói bázis megteremtése folyamatosan kiemelt 

célja az Egyetemnek. 2014. évben 5 tudományterületen 25 Doktori Iskolában folyt a képzésük. 

2015. évre ez a szám 23-ra csökkent, ami a Kerpely Kálmán Doktori Iskola és a Hankóczy 

Jenő Doktori Iskola, illetve a Közgazdaságtudományok Doktori Iskola és az Ihrig Károly 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola összeolvadásának volt köszönhető. 

2017. évben a Doktori Iskolák száma bővült, létrejött a Táplálkozás- és 

Élelmiszertudományok Doktori Iskola. Az iskola két tudományágat ölel fel, az 

élelmiszertudományokat és az egészségtudományokat. Az államilag támogatott 

doktorandusz-hallgatók létszáma 2017. októberben 645 fő volt. 2017. évben az Egyetem 

rendelkezésére 694.637.000 Ft normatívából 659.680.000 Ft-ra volt jogosult. 

A tehetséggondozás fontos tényezője az állami elismerés. A köztársasági ösztöndíjat elnyert 

hallgatók valamennyien részesei az egyetemi hallgatói szakmai munkának. A részükre 

kifizetett ösztöndíj tételesen nyomon követhető, a finanszírozás a létszámnak megfelelő. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 32.§-a szabályozza a hallgatói juttatásokhoz nyújtott 

normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető hallgatói kör és a figyelembe vehető hallgatói 

létszám megállapításának rendjét, mely alapján: „32. § (1) Az intézményi támogatás 

megállapításakor c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj esetében”. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 23818-2/2016/FEKUT iktatószámú levele alapján 

2016. szeptemberétől a Debreceni Egyetem 112 hallgatója nyerte el a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjat. 

2016/2017. tanév szeptemberétől ezen felül 2 nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat nyert 

hallgatóval bővült a létszám. 2016. költségvetési év szeptemberétől így plusz 2 fő jogosult 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra. 

A jogosultsági hónapok száma: 114 fő * 1 hónap = 114 hónap 

A jogosult támogatás összege: 114 hónap * 34.000 Ft = 3.876.000 Ft 

Ezen 114 hallgatóból 12 fő nem folytatta, vagy nem nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra jogosító 

képzésen folytatta tanulmányait a 2016/2017. tanév második félévében, így összesen 12 fő 

2017. költségvetési év februárjától nem jogosult nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra. 

A jogosultsági hónapok száma: 102 fő * 5 hónap = 510 hónap 

A jogosult támogatás összege: 510 hónap * 40.000 Ft = 20.400.000 Ft 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 21651-3/2017/FEKUTSTRAT iktatószámú levele 

alapján 2017. szeptemberétől a Debreceni Egyetem 110 hallgatója nyerte el a nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíjat, ezen belül 2 fő nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat nyert hallgató nem 

iratkozott be az alapképzést követően mesterképzésre. 

A jogosultsági hónapok száma: 108 fő * 4 hónap = 432 hónap 

A jogosult támogatás összege: 432 hónap * 40.000 Ft = 17.280.000 Ft 

A Debreceni Egyetem a 2017. költségvetési évben a 44.128.000 Ft rendelkezésre álló 

támogatásból összesen 41.556.000 Ft támogatásra jogosult nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

címen. 

Miniszteri ösztöndíjas támogatással 2017. évben is kiemelkedően sok határon túli külföldi 

hallgató vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. A miniszteri ösztöndíjas képzésben a 

Debreceni Egyetem szinte valamennyi kara érintett, a hallgatók a képzések széles skálájából 

választhatnak. Az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 26/A. § (2) bekezdése szerint 17.850 
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Ft, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdés b) pontja és a 26/A. § (6) 

bekezdés szerint 40.460 Ft, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdés c) 

pontja szerint pedig felmenő rendszerben 140.000 Ft az egy főre jutó, egy hónapra eső 

normatíva. Ez alapján a Miniszteri ösztöndíj 1. keretében 15.565.200 Ft, a Miniszteri ösztöndíj 

2. keretében 1.861.160 Ft, a Miniszteri ösztöndíj 3. keretében pedig 21.280.000 Ft ösztöndíj 

került kifizetésre. 

Bursa Hungarica ösztöndíj: Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális 

juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi 

fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak 

adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 

felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból áll. A 

kezdeti nehézségek után 2015. évtől egyre jobban megközelíti a rendelkezésre álló összeg a 

tényleges igényt. Az Egyetem központi kezelésben lévő, karokra nem lebontott Bursa 

ösztöndíj számításánál az 51/2007. Kormányrendelet 32.§ (1) d) pontja értelmében a 

ténylegesen kifizetett összeg került figyelembe vételre. Ez alapján a 121.595.000 Ft-ból a 

Debreceni Egyetem 118.174.200 Ft-ra vált jogosulttá. Az intézményi rész folyósítása 

önkormányzatok által biztosított összeggel egyező mértékben (de maximum 5.000 Ft 

értékben) történik minden hallgató részére. 

 

34. Ábra:  Bursa Hungarica támogatás alakulása 2015-2017. (Ft) 

 

4.2. Képzési támogatás (12. melléklet) 

A Magyar Állam képzési támogatással járul hozzá a felsőoktatási intézmény által nyújtott 

oktatási szolgáltatások megszervezéséhez. 

A képzési (alap) támogatás a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatási intézmények 

alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

mellékletében részletezett szakjaihoz, képzési területeihez tartozó államilag finanszírozott 

számított hallgatói létszáma és a mellékletben szereplő képzési költségkeretek alapján az 

intézmény által megállapított önköltség szorzataként meghatározott támogatás összege. 

A 2017. évi költségvetés tervezése a 2016. októberi létszámok alapján készült, míg a 

jogosultság szerinti elszámolás a 2016. októberi, a 2017. márciusi és a 2017. októberi 

statisztikai létszámok figyelembe vételével történt az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
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számítási elvei szerint. 2012 szeptembere a képzések finanszírozása szempontjából jelentős 

változást hozott, ugyanis az új belépő hallgatók esetén az adott szakra vonatkozó önköltség 

mértékének megfelelő összegben a hallgatókkal ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. 

A hallgatók után nem a szakcsoporthoz rendelt egységes normatívára, hanem az intézmény 

által megállapított önköltség mértékével azonos képzési támogatásra jogosult az intézmény. 

Így a korábbi kifutó rendszerű államilag támogatott és az új típusú (rész)ösztöndíjas hallgatók 

eltérő „normatívái” miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által előzetesen elkészített 

számítások alapján történt meg a képzési támogatás elszámolása. 

A kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatókkal és az új (rész)ösztöndíjas hallgatókkal 

való elszámolás egyaránt a beszámoló kiegészítő mellékletének 12/A. tábláján történt meg. A 

Debreceni Egyetemet a hallgatói létszámának megfelelően 100%-os finanszírozottsági szint 

mellett 9.677.621.350 Ft képzési támogatás illeti meg, ami a költségvetés szerint 

rendelkezésre álló 9.358.637.000 Ft összegnél 318.984.350 Ft-tal magasabb. 

A kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatókkal és az új (rész)ösztöndíjas hallgatókkal 

való elszámolás egyaránt a beszámoló kiegészítő mellékletének 12/A. tábláján történt meg. A 

Debreceni Egyetemet a hallgatói létszámának megfelelően 100%-os finanszírozottsági szint 

mellett 9.677.621.350 Ft képzési támogatás illeti meg, ami a költségvetés szerint 

rendelkezésre álló 9.358.637.000 Ft összegnél 318.984.350 Ft-tal magasabb. 

95. Táblázat:  Képzési támogatás alakulása Me.: Ft 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

2017. évi 

jogosultság 

mértéke 

Finanszíro- 

zottsági 

szint 

Képzési 

támogatás 

2017. évi 

finanszírozott 

összege 

2017. évi 

képzési 

támogatás 

eredeti 

előirányzata 

Befizetési 

kötelezettség 

(+) vagy 

elismert 

többlet (-) 

1 2 3 4 5=3*4 6 7=6-5 

1 
Képzési támogatás 

(kifutók után) 
114 517 750 100% 114 517 750     

2 

Képzési támogatás 

(ösztöndíjasok 

után) 

9 563 103 600 100% 9 563 103 600     

3 
Képzési támogatás 

összesen (1+2) 
9 677 621 350 --- 9 677 621 350 9 358 637 000 -318 984 350 

 

A következő ábra a 2012-2017. októberi számított létszámadatok változását mutatja be 

képzési szintenként (államilag finanszírozott). Az államilag támogatott képzési rendszerben a 

számított hallgatói létszámba egy teljes idejű képzésben részt vevő hallgató egy főnek, míg 

egy részidős képzésben részt vevő hallgató 0,5 főnek számít. A (rész)ösztöndíjas képzési 

rendszer a munkarend függvényében ilyen megkülönböztetést nem tesz, csak a részösztöndíj 

esetén számol 0,5-es szorzóval. Az ábrán jól látható a bolognai folyamat eredményeként 

kialakult szerkezet. A főiskolai, egyetemi képzés hallgatói létszáma teljesen kifutott. Az 

osztatlan és a mesterképzésben részt vevők számának átrendeződése, sőt az osztatlan létszám 

növekedése figyelhető meg, mely leginkább a tanárképzés rendszerének módosításával 

magyarázható. Az alapképzésben résztvevők számának csökkenése sajnos tovább 

folytatódott, mely mellett idén a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatói létszám 

csökkenése is jelentős. 
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35. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (2012-2017, fő) 

 

4.3. Köznevelési támogatás (12. melléklet) 

96. Táblázat:  Köznevelési feladatellátás támogatásának alakulása  Me.: Ft 

Sor- 

szám 
Megnevezés 

Rendelkezésre 

álló támogatás 

2017. évi 

felhasználás 
Különbözet 

1 2 3 4 5=3-4 

1 
Debreceni Egyetem Balásházy János 

Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 
407 885 000 481 379 358 -73 494 358 

2 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 
1 255 767 000 1 270 384 116 -14 617 116 

3 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 

(Hajdúböszörmény) 
201 899 000 195 246 056 6 652 944 

4 Debreceni Egyetem Óvodája (Debrecen) 92 612 000 134 348 660 -41 736 660 

5 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 10 343 181 10 343 181 0 

6 
Köznevelési feladatellátás támogatása 

összesen (1+…+5) 
1 968 506 181 2 081 358 190 -123 195 190 

 

A 2016-os költségvetési évhez hasonlóan a felsőoktatási intézmények által fenntartott 

köznevelési intézmények támogatására vonatkozó szabályozás jogszabályi szinten 2017. évre 

vonatkozóan sem fogalmaz meg részletes előírásokat. A támogatás költségvetési 

meghatározása bázis elven történt, majd az elszámolásra köznevelési intézményenként a 

tényleges jogosult felhasználás alapján került sor. Az elszámolás részleteit a beszámoló 

kiegészítő mellékleteinek 12/C. táblázata tartalmazza. 

Szintén a 12/C. táblán történt a köznevelési, pedagógus képzési feladatokhoz kapcsolódó, de 

a speciális feladatok között juttatott Pedagógusképzés kiegészítő támogatásának (117.989.000 
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Ft) elszámolása is. Ezen összegek a támogatás céljának megfelelően 100%-ban elköltésre 

kerültek.  

2017. évben a költségvetésben köznevelési feladatellátásra rendelkezésre álló összeg 

Egyetemen belüli továbbosztása a 2016. évi elszámolást alapul véve a várható éves kiadások 

alapján történt. A 2017. évi felhasználás és a rendelkezésre álló előirányzat különbözeteként 

a Debreceni Egyetem még 123.195.190 Ft támogatásra jogosult. 

Az alábbi ábrán látható az elmúlt 5 év alakulása a köznevelési feladatellátás területén.

 

36. Ábra:  Köznevelési feladatellátás támogatásának alakulása (2013-2017), (Ft) 

 

4.4. Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás (12. melléklet) 

A speciális feladatokra biztosított támogatás összege 2016. évi támogatáshoz képest 

847.157.000 Ft növekedést mutat. Ezen belül a továbbra is elvárt feladatokat tekintve 

58.773.000 Ft növekedés történt. Ezen felül jelentős a növekedés az „Oktatók, kutatók, 

tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete” soron. A 2016. évi és évközi 

illetménytöbblet fedezethez képest 405.496.000 Ft növekmény figyelhető meg. 

Új feladat nem jelent meg, azonban 2017-re kikerült a „Pedagógus életpálya kalkulálható 

bértöbblete” feladat. 

A speciális feladatokhoz nyújtott támogatással való elszámolás számszerűsített adatait a 

beszámoló 12/B. táblázata tartalmazza az alábbi összesítésnek megfelelően. 
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97. Táblázat:  Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás  Me.:Ft 

Speciális feladatok 

Költségvetés 

szerint 

rendelkezésre 

álló összeg 

Elszámolás 

szerint jogosult 

összeg 

Eltérés 

1 2 3 4=3-2 

Fogyatékossággal élő hallgatók átlaglétszáma 

utáni kiegészítő normatív támogatás 
33 462 000 32 196 000 -1 266 000 

Tanulmányi rendszerek és / vagy Diplomás 

Pályakövető Rendszer intézményi támogatása 
35 000 000 35 000 000 0 

Elektronikus Információ-szolgáltatás (EISZ) 

intézményi támogatása 
208 122 000 214 963 445 6 841 445 

Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző 

Rendszer (OSJER) (labor) 
2 500 000 2 500 000 0 

Tűz- és vagyonvédelem 2 000 000 2 000 000 0 

Kutatóintézet, kísérleti üzem 675 800 000 675 800 000 0 

Laboratóriumok, mérőtelep 68 000 000 68 000 000 0 

Arborétum, botanikus kert 8 500 000 8 500 000 0 

DE Nemzeti Könyvtár 85 000 000 85 000 000 0 

Anyanyelvi lektorok és tanárok 100 000 000 100 000 000 0 

Pedagógus díszoklevél kiadásával kapcsolatos 

költségekhez hozzájárulás 
600 000 600 000 0 

Nemzetközi feladatok 1 000 000 1 000 000 0 

Szülőföldi képzés támogatása (székhelyen kívüli 

kihelyezett képzések) 
30 000 000 29 800 000 -200 000 

Pedagógusképzés kiegészítő támogatása 117 989 000 117 989 000 0 

Kis szakok 16 400 000 16 400 000 0 

A művészeti képzések fejlesztésére 1 300 000 1 300 000 0 

Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye 

növelésének 2017. évi fedezete 
1 337 384 000 1 373 122 963 35 738 963 

 Speciális feladatok támogatása összesen 2 723 057 000 2 764 171 408 41 114 408 

 

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem 41.114.408 Ft többletre lenne jogosult, azonban ezt 

érvényesíteni nem tudjuk. A visszafizetési kötelezettségünket 1.466.000 Ft értékben 

teljesítjük. 

Az anyanyelvi lektorok és tanárok támogatási összege 2016. évhez képest nem változott, a 

100.000.000 Ft támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került, melyből 21 

anyanyelvi lektor bére, járuléka és lakhatási támogatása lett finanszírozva. A 100.000.000 Ft 

összesen 82.360.000 Ft bér és járulék, illetve 17.640.000 Ft lakhatási támogatás felhasználást 

jelentett. 
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Az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) környezetellenőrző 

mérőállomás 2.500.000 Ft összegű támogatásból a Természettudományi és Technológiai Kar 

koordinálásával került felhasználásra. A kapott 2.500.000 Ft-os támogatást a radioaktív 

anyagok használatára vonatkozó hatósági engedélyek megújítására; hatósági hitelesítésre, 

műszaki vizsgálatokra fordítottuk. Továbbá az OSJER-szervezet fenntartásához 

elengedhetetlenül szükséges működési kiadások fedezetéül szolgált. 

A tűz- és vagyonvédelemre biztosított 2.000.000 Ft a Biztonságszervezési Önálló Osztály 

koordinálásával került felhasználásra. A támogatás keretében tűzcsap ellenőrzésekre, porral 

oltó eszközök karbantartására került sor. 

A Fogyatékossággal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás 

keretében a költségvetés szerint rendelkezésre álló a 33.462.000 Ft támogatásból 1.266.000 

Ft visszafizetés keletkezett.  

A fogyatékkal élők támogatása a 2016. októberi (1 havi jogosultság), a 2017. márciusi (5 havi 

jogosultság) és a 2017. októberi (4 havi jogosultság) összlétszám alapján került kiszámításra 

2017. január – júniusi időszakra 120.000 Ft/fő/év, 2017. szeptember – decemberi időszakra 

150.000 Ft/fő/év normatíva időarányos figyelembevételével. 

A 2.3.4. pontban részletezettek szerint a 32.196.000 Ft támogatási összegből biztosítva lett 

például diáksegítő, jegyzetelő, illetve szállító szolgáltatás. Emellett személyi segítés, 

tanácsadás, esélyegyenlőségi nap megszervezése, lebonyolítása, mentálhigiénés konzultáció, 

szabadidős tevékenységek szervezése, speciális készségfejlesztő és érzékenyítő tréningek 

tartása, esetmegbeszélés, egyetemi programsorozat megszervezése, valamint 

fogyatékossággal élő hallgatók munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató karrier-tanácsadási 

program is finanszírozásra került a támogatási összegből. 

A 2008-ban indult kis szakok támogatása speciális program célja a 

 Szlavisztikai Intézet, Orosz Tanszék; 

 Történelmi Intézet, Klasszika –filológia és Ókortörténeti Tanszék; 

 Néderlandisztika Tanszék; 

 Francia Tanszék; 

 Olasz Tanszék; 

 Magyar Nyelvtudományi Intézet Finnugor Nyelvtudományi Tanszék; 

 Filozófiai Intézet; 

 Néprajz Tanszék 

kis létszámú idegen nyelvű szakok, valamint a 

 Zeneművészeti Karon folyó művészeti szakok 

indításának és fenntartásának költségeihez való hozzájárulás. 

A speciális programok között továbbra is rendszeres támogatásban részesült az intézmény. A 

16.400.000 Ft támogatás a Bölcsészettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar kiadásaihoz 

járult hozzá. 
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A Bölcsészettudományi Kar Tanszékei esetében a támogatás segítette: 

 a képzésekhez kapcsolódó óraadói díjak, az előadók útiköltségének, szállásának 

finanszírozását, 

 folyóirat-előfizetések (pl. Meridiana), szakkönyvvásárlásokra nyílt lehetőség, 

 segítette a Tanszékek zökkenőmentes működését, lehetővé tette, hogy irodai 

eszközöket (tonereket, irodaszereket) szerezzenek be, 

 folyóiratok kiadására volt lehetőség, mint például: Acta Classica Universitatis 

Debreceniensis, Folia Uralica Debreceniensia 23., Slavica. Ezen kívül kiadvány-

szerkesztési díjak, nyomdai költségek, fordítási díjak, reprográfiai szolgáltatások 

igénybevételére (másolás, utánnyomás stb.) nyújtott fedezetet, továbbá 

 lehetőség nyílt arra is, hogy országos szintű konferenciát szervezzenek: 

„Klasszikus és modern, Winckelmann 300” c. országos konferencia. A rendezvény 

apropója, Winckelmann születésének kerek évfordulója filozófiai, esztétikai, 

klasszika-filológiai és művészettörténeti szempontból is jelentős esemény: a német 

teoretikus kulturális, művészeti és történeti vonatkozásban is paradigmafordító 

jelentőségű gondolkodó volt. A konferencián számos nívós vendég-, illetve 

intézményi előadó tartott prezentációt. 

 

A Bölcsészettudományi Karon ezek a tételek csaknem 200 fő alapszakos (BA), 

megközelítőleg 50 fő mesterszakos (MA), és több mint 60 fő osztatlan tanárszakos hallgató 

képzéséhez járultak hozzá és összességében mintegy 60 főállású oktató munkáját segítették. 

A kis létszámú szakok támogatása létfontosságú, e nélkül a képzéseknek nem lenne lehetősége 

az egyébként oly fontos nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódásra, továbbá az 

oktatási/kutatási alapműködés sem lenne biztosítva.  

A Zeneművészeti Karon folyó művészeti szakok támogatási forrás felhasználása a következő 

szakokon/szakirányokon került felhasználásra: 

 Gordon (3 fő) 

 Furulya (3 fő); 

 Harsona (4 fő); 

 Tuba (3 fő); 

 Ének-zene – zeneismeret (3 fő); 

 Zenekar és Kórusvezetés (1 fő); 

 Egyházzenetanár (2 fő); 

 Ének-zene művésztanár; Kóruskarnagy művésztanár (2 fő) 

 Kóruskarnagy (1 fő) 

 

A fenti szakterületek sajátossága, hogy az egyéni oktatás fajlagosan magas munkaerőt igényel, 

így a hallgató-oktató arány jelentősen alatta marad a tudományterületeken megszokott 

aránynak. Kis szakokon az álláshelynyi óraszám nem biztosítható, ezért az álláshelyen 

foglalkoztatottak mellett megbízási jogviszony keretében is szükséges oktatók 

foglalkoztatása. A támogatás ezt a helyzetet hivatott segíteni, így a felhasználás is részben erre 

a célra történt. 
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A Kutatóintézet, kísérleti üzem 675.800.000 Ft összegű támogatását az Debreceni Egyetem 

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) üzletága használta fel. Az AKIT az elkülönült 

kutatóintézetet, tangazdaságot, valamint az igazgatásában, működtetésében résztvevő 

szervezeti egységeket foglalja magába. 

Az állami támogatás elsősorban a kutatási projektek finanszírozására, személyi jellegű 

kiadásokra, laborok fenntartására, fejlesztésére, üzemeltetésére, eszközök és segédanyagok 

beszerzése érdekében került felhasználásra. 

A kutatási projektek igen széles körűek a Kutatóintézetekben a Növénynemesítés- és 

fajtafenntartás, a Földművelés- és Vidékfejlesztés, Juhászat- és gyepgazdálkodás területein át 

egészen a Biotechnológiai és Talajbiológiai kutatásokig. 

A Debreceni Egyetem agrárképzésében a gyakorlati oktatás fő területe a Tangazdaság. Az 

agrár-felsőoktatásban korszerű technikai és technológiai színvonalú Tangazdaság (beleértve 

az Agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési és 

kertészeti ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes szakmai tudás megszerzése céljából. 

Ennek az infrastruktúrának, eszközparknak, képzési helyeknek a fenntartása, fejlesztése 

szintén az állami támogatás felhasználásával oldható meg. 

Az Arborétum, botanikus kert 8.500.000 Ft összegű támogatás a botanikus kert folyamatos 

működéséhez került felhasználásra. A botanikus kert célja és feladata továbbra is az oktatás, 

kutatás és ismeretterjesztés. Ezen feladatok végzésével méltó folytatója a város 

természettudományos múltjának, értékes objektum, mely védelmet és gondozást igényel. 

A Debreceni Egyetem Botanikus kertjének területi elhelyezkedése speciális, a 

tudományegyetem területén a hátsó 12 hektáros területen helyezkedik el az arborétum és az 

üvegházi gyűjtemény. A gyűjtemény mintegy 8.000 növényfajt mutat be. A kertben többek 

között megtalálható a pozsgás növények gyűjteménye, fűszer- és gyümölcstermők, trópusi, 

szubtrópusi területeken honos növények, örökzöldek, és fenyőfélék. 

A támogatás a kert fenntartási költségeinek biztosított fedezetet. 

A 30.000.000 Ft Szülőföldi képzés támogatása a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, az 

Egészségügyi Kar, az Informatikai Kar, és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar irányításával került felhasználásra. A jogosult összeg 29.800.000 

Ft, így 200.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ennek oka az, hogy a 30.000.000 

Ft-os támogatásból 1.000.000 Ft a 2017. évi Debreceni Nyári Egyetemen 5 fő muravidéki 

magyar pedagógus magyar nyelvi képzésre történő fogadása címen kaptuk, de végül csak 4 

fő szlovén szakember vett részt a képzésben. 

Az Egészségügyi Kar 2017. évben a Szülőföld képzés támogatását a képzés megvalósítására 

fordította. 

A 2017 szeptemberében indult ápolás és betegellátás – ápoló szakirányon a képzés, melynek 

hallgatói létszáma nappali tagozaton 11 fő, levelező tagozaton pedig 7 fő volt. A tanév során 

4 nappali tagozatos és 1 levelező tagozatos hallgató szüntette meg a hallgatói jogviszonyát. A 

2017. október 15-i statisztika szerint a hallgatói létszám nappali tagozaton 11fő, levelező 

tagozaton 7 fő, a 2018. március 15-i statisztika szerint nappali tagozaton 7 fő, levelező 

tagozaton pedig 5 fő volt. A hallgatók közül szinte mindenki teljesítette a felvett tárgyakat. 

A támogatási összeg felhasználása során a kifizetések jelentős részét a személyi kifizetések 

tették ki, melyek főként óradíjak, szervezési költségek, és napidíjak formájában jelentkeztek. 

A támogatásból vásárolt laptop, asztali számítógép, monitor, videokártya és egyéb kellékek 

beszerzése hozzájárult a képzési helyszín és a Kar székhelye közötti távolság áthidalásához. 
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Szintén az adott időszakban merült fel költségként a képzés Oktatási Hivatal felé történő 

akkreditációs díjának megfizetése is. 

Az Informatikai Kar esetében a képzés célja, hogy a Kar és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola a szülőföld képzés speciális programban a kárpátaljai magyar 

fiatalok részére hosszú távú együttműködés keretében Gazdaságinformatikus valamint 

Mérnökinformatikus alapképzést (BSc) tudjon megvalósítani. 

Ezen BSc képzések elindításának feltétele, hogy a két ország alap- és középfokú képzései 

közötti különbségekből adódó szakmai/felkészültségbeli eltéréseket megszüntessük, ezáltal a 

külhoni magyar diákok a hazai oktatási rendszerben a honi magyar diákokkal azonos 

esélyekkel induljanak. Ennek érdekében a képzés alapvetően három cél megvalósítására 

irányul: 

 azon eltérések pótlása, mely a magyarországi középfokú képzés részét képezik, 

azonban az ukrajnai középfokú képzésnek nem részei; 

 a hallgatók felkészítése a magyar felvételi rendszerben szükséges tananyagok 

elsajátítására, valamint a hazai (vagy az ukrán) matematika és informatika érettségi 

letételére, mely szükséges feltétele a felvételi folyamatnak; 

 azon Magyarországon használt terminológia megismertetése, melyek segítik a 

hallgatókat a későbbi egyetemi tanulmányaikban és elengedhetetlenek az egyetemi 

előadások és szemináriumok folyamatos követésében és az ott elhangzottak 

megértésében, elsajátításában. 

 

A képzésben jelenleg 9 külhoni hallgató vesz részt, összesen 6 tantárgyat hallgatnak, minden 

tantárgy 30 óra időtartamú, melyek gyakorlati jeggyel zárulnak. 3 tantárgy a 2017 

szeptemberében kezdődő félévben zajlott, 3 tantárgy oktatása a jelenlegi félév folyamán 

történik. 

A támogatást teljes mértékben a képzés céljaként meghatározott Gazdaságinformatikus, 

valamint Mérnökinformatikus alapképzés (BSc) megvalósítása érdekében került 

felhasználásra. 

 Beregszász helyszínen szakindítás eljárási díj (Oktatási Hivatal részére) 

 Beregszászi diákok utaztatása, étkeztetése, szállás költségek 

 Képzésben résztvevő oktatók, oktatásszervezők juttatásai 

 

A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 2017 júniusától folyamatosan toborozta a 

hallgatókat a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kollégáival 

együttműködve a kihelyezett Szociálpedagógia BA szakra. 2017 augusztusában a pótfelvételi 

idején meghirdetésre került a szak, illetve kiderült, hogy a felvételizőknek felsőoktatási 

szakmai vizsgát kell tenni.  

A Szociálpedagógia BA szak nappali és levelező tagozaton 20-20 fővel került meghirdetésre. 

Ez azonban nem bizonyult zökkenőmentesnek, mivel a határon túli képzés meghirdetésére a 

pótfelvételi meghirdetése utáni időszakban került sor és ez időben kis csúszást eredményezett. 

A felsőoktatási szakmai vizsga előkészítése, felvételi lebonyolítása, dolgozatok javítása, 

eredményhirdetés valósult meg 2017. szeptemberben.  

A jelentkezők száma levelező tagozaton 15 fő volt, a felsőoktatási szakmai vizsgán 

mindannyian megjelentek (angol, magyar és történelem tárgyakból).  A vizsgakövetelményt 
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mindannyian teljesítették, de a hozott pontok alacsony száma miatt 2 fő nem felelt meg, nem 

érte el a szükséges ponthatárt. A képzést így 13 fő kezdte el, 2017. október hónapban. 

A képzés levelező formában 2017. október-december hónapban valósult meg az oktatók 

személyes részvételével Beregszászban. 

Az oktatás költségeit az útiköltség, napidíj, óradíj, terepgyakorlat szervezésének díja, 

vizsgáztatási díj, szállás költség, oktatás szervezés-adminisztráció költsége adja. 

2017 december-2018 február hónapban zajlott a hallgatók vizsgáztatása szintén 

Beregszászban. 

Az oktatás eredményes volt, minden oktató, minden órát időben –a konzultációs rend szerint 

– megtartott. Az oktató-hallgató együttműködés kifogástalan, a hallgatók érdeklődőek, az 

oktatók szívesen vesznek részt ebben a munkában. 

A Kar újabb feladatának tekinti a nappali tagozat megszervezését, amire jó esélyt ad a 

beregszászi szociálpedagógus képzés, ami felsőoktatási szakmai képzésnek feleltethető meg 

a hazai viszonyok között. Ezek a hallgatók továbbtanulási lehetőséghez jutnak a BA 

képzésben. 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar nagyváradi Partiumi 

Egyetemen folytatott mezőgazdasági mérnöki BSc kihelyezett képzésével kapcsolatosan a 

2017. évi támogatás felhasználásra került. 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen kihelyezett, levelező, állami ösztöndíjas 

képzés formájában immáron 12. éve került meghirdetésre a mezőgazdasági mérnöki BSc szak. 

A 2017. évben a hallgatói létszám összesen 102 fő. Ebből 93 fő állami ösztöndíjas és 9 fő 

önköltséges hallgató vett részt a képzésen. Az évfolyamonkénti létszámot tekintve, az I. 

évfolyamon 37 fő, a II. évfolyamon 19 fő, a III. és további évfolyamokon (7. félév) 46 fő 

tanult. 

Az órarendi oktatás péntek délutánonként és szombaton egész nap zajlik. 14 oktatási héten 

keresztül, félévente 25 fő oktató utazik Nagyváradra és tart előadást, vezet gyakorlatot a 

képzésben résztvevő hallgatóknak. Az oktatók részére napidíjat térítünk és az utazási 

költségeiket elszámoljuk, továbbá 5.500 Ft óradíjban részesülnek. 

A képzésben részt vevő hallgatók esetében kiemelendő az ismeretek elsajátítására való 

törekvés. A sikeres záróvizsgát tett és oklevelet szerzett hallgatók száma az elmúlt évek 

tükrében emelkedést mutat. Számos BSc szakot végzett hallgató folytatja tanulmányait a 

mesterképzésben. 

A korábban végzett hallgatók részvételével létrehoztuk a Debrecen – Partium Agrár Klubot, 

amelynek feladata a kari beiskolázási tevékenység támogatása, a hallgatói lemorzsolódás 

csökkentése, gyakorlati képzőhelyek felkutatása, szakmai kapcsolattartás. 

A Kar nem csak a mezőgazdasági szakember képzéssel és kutatásaival segíti már több mint 

egy évtizede a határmenti régió gazdáit, hanem közvetlen szaktanácsadással is. A gazdafórum 

is egy ilyen alkalom, ami lehetőséget nyújt az egyetemen végzett nagyváradi hallgatóknak a 

szaktanácsadásba való bekapcsolódásra is. 

A Kertészettudományi Intézet emeritus professzora, Dr. Gonda István és Dr. Dremák Péter 

tanársegéd 2017. február 11-én részt vett a Partium-Debrecen Agrárklub Gazdafórumán. A 

téma az aktuális kertészeti munkákon belül, elsősorban a gyümölcsfák metszésének elméleti 

és gyakorlati kérdései köré szerveződött. 100-nál több érdeklődő jelent meg a Gazdafórumon. 

A résztvevők között nagy számmal megjelentek a kihelyezett mezőgazdasági mérnök képzés 

hallgatói, valamint a térség gyakorló gazdálkodói. A rendezvény célja az aktuális fitotechnikai 
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munkák bemutatása mellett, az intenzív gyümölcsültetvények telepítési lehetőségeinek 

megismerése volt. 

2017. október 18 és 20 között tanulmányút szervezésére került sor a képzésben részt vevő 

hallgatók részére. A tanulmányút célja a képzés során elsajátított ismereteiknek gyakorlati 

alkalmazása a mezőgazdasági tevékenység során. A tanulmányúton 15 fő hallgató vett részt. 

Látogatást tettek szarvasmarha telepen, pékségben, szőlő ültetvényen, pisztráng telepen, 

kukorica szárítókat látogattak meg és megismerhették a vetőmag előkészítésének folyamatát. 

Terveink szerint, a képzési színvonal növelése, valamint a gyakorlati ismeretek mélyebb 

elsajátítása támogatásaként, az elkövetkező tanévekben is szervezünk a hallgatók részére 

szakmai, gyakorlati tanulmányutat. 

A kihelyezett képzésben végzett hallgatóink részére rendezett évfolyam találkozókon veszünk 

részt, ahol folyamatos megerősítést kapunk a képzés szükségességéről. 

A nemzetközi feladatok esetében a 2016. évhez képest megduplázódott a kapott támogatás 

összege. Az 1.000.000 Ft összegű támogatás a 2017. október 12-én és 13-án megrendezett 

Romanesque et ville dans le roman populaire du XIXe au XXIe s.: documents, indices, 

stratégies című konferencián való részvétel utazási és szállás költségeit (3 fő), valamint az 

előkészületekhez kapcsolódó működési jellegű kiadások fedezetére szolgált. 

A művészeti képzések fejlesztésére speciális feladat 1.300.000 Ft támogatásának teljes összege 

a Zeneművészeti Kar által került felhasználásra művészeti képzései fejlesztése céljából. 

A pedagógus díszoklevél kiadásával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás 600.000 Ft 

támogatását az arany, gyémánt, vas és rubin oklevelek adományozásának személyi és járulék 

vonzatának kiegészítésére használtuk fel. 

A Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer 35.000.000 Ft támogatását 

részben a meglévő szoftverek működtetésére fordítottuk, közte a Microsoft vagy azzal 

egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési keretmegállapodás alapján megvalósult „Tisztaszoftver” beszerzésre nyújtott 

fedezetet. 

Az EISZ intézményi támogatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők 

számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, úgynevezett nemzeti licenc 

vásárlásával. A 1079/2012. (III. 28.) Kormányhatározattal a Kormány felkérte a Magyar 

Tudományos Akadémiát, hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az 

MTA Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: MTA KIK) közreműködésével lássa 

el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (a továbbiakban: EISZ Program) 

működtetésével kapcsolatos feladatokat. Az EISZ Program a résztvevő intézmények, mint 

előfizetői kör (a továbbiakban: előfizető intézmények), önrész fizetésével hozzájárulnak az 

EISZ Programban való részvételükhöz, valamint az adatbázisok felhasználási jogainak 

megszerzési költségeihez. Az önrészek összege kizárólag az EISZ Program megvalósítására 

fordítható. Az előfizető intézmények felkérése alapján az MTA KIK folytatja le a 

közbeszerzési eljárásokat a tudományos adatbázisok vonatkozásában az előfizető 

intézmények javára is. Az EMMI a nettó összeget céltámogatásként nyújtja az Egyetem 

részére, Egyetemünknek a megrendelésekhez tartozó Áfát, valamint a kimaradó tartalmak 

eléréséhez szükséges összeget kellett biztosítania. 

A laboratóriumok 68.000.000 Ft támogatása a Debreceni Egyetem azon karai körében került 

felhasználásra, amelyeknél a képzéshez elengedhetetlen laboratórium fenntartása, fejlesztése. 

Az érintett karoknál a laboratóriumi területek mérete, az eszköz- és anyagigények határozták 

meg a felhasználható támogatás mértékét, melyet üzemeltetésre és fejlesztésére fordítottak. 
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A Nemzeti Könyvtár speciális programra kapott 85.000.000 Ft elkülönített támogatás 94%-a 

személyi, míg 6%-a dologi költségként realizálódott. A személyi költségek a 

kötelespéldányokkal kapcsolatos munkafolyamatokhoz kötődnek. Az elmúlt évben havi 

rendszerességgel került sor kötelespéldányok elszállítására az Országos Széchényi 

Könyvtárból, melynek során 18.482 db könyv, kotta, térkép, CD, illetve 4.600 folyóirat 

kurrens száma érkezett hozzánk. 

A kötelespéldányok feldolgozását 8 fő, a tartalmi feltárását 4 fő szakreferens végzi. A 

könyvtári szolgáltatást (kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés) 2,5 fő, a szállítást, raktári 

elhelyezést és a dokumentumok felszerelését 3,5 fő, míg az informatikai támogatás 2 fő 

feladata. A pénzügyi- adminisztratív feladatok 2 fő, a folyamat koordinálása 1 fő irányítása 

alatt valósul meg. 

A támogatás keretében állományba vett dokumentumokhoz és azok kezeléséhez kapcsolódó 

dologi költségek a következő elemekhez társulnak: szállítási, kiküldetési díj, papír, írószer és 

a dokumentumok felszereléséhez szükséges anyagok (vonalkódok, jelzetcímke, 

állományvédelmi szalagok), a tároláshoz szükséges eszközök (könyvtámaszok), 

továbbképzések, kötészeti anyagok, irodabútorok (székek), valamint reprezentációs célú 

anyagok. 

A pedagógusképzés kiegészítő támogatás keretében kapott 117.989.000 Ft támogatás a 

Debreceni Egyetem azon karaival összefüggésben került felhasználásra, amelyeknél 

pedagógusképzést folytatnak (BTK, IK, TTK, ZK). Az érintett karok intézmények a 

pedagógusképzéssel kapcsolatos kiadásokra fordították a támogatást. 

Az Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete a 2017-ben 

1.337.384.000 Ft támogatás állt rendelkezésre, de az igénybe vett összeg 1.373.122.963 Ft 

lett. A többlet 35.738.963 Ft, amit érvényesíteni nem tud Egyetemünk. 

4.5. PPP támogatás (12. melléklet) 

A PPP konstrukcióban kezelt kollégiumaink esetén - bár a 2017. évi támogatás összege 

magasabb, mint a hosszú távú megállapodások alapján várt támogatás - még így is jóval 

alacsonyabb a tényleges kiadásoknál, a teljes összeg elköltésre került. A támogatással való 

elszámolásra a beszámoló kiegészítő mellékletének 12/D. számú táblázatában került sor. 

2017. évben az elszámolás során „Elismert többlet”, tehát az egyetem részére még járó 

támogatás kimutatására nem volt lehetőség. 
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98. Táblázat:  PPP támogatás elszámolása 2017. Me.: Ft 

Sor- 

szá

m 

Projekt 

megnevezése 

Hosszú távú 

megállapo-

dásban 

szereplő 

intézményi 

támogatás 

2017. évi 

része 

Az intézmény 

2017. jan. 1.-

dec. 31. 

közötti fizetési 

határidejű 

számláinak 

összege 

Számlák 

összegének 

50 %-a 

2017. évi 

EMMI 

támogatás 

Befizetési 

kötelezettség 

(+) 

vagy 

0 

1 2 3 4 5=4*50% 6 7 

1 
Kossuth Lajos 

Kollégium 
309 150 050 732 440 732 366 220 366     

2 
Markusovszky II. 

Kollégium 
102 743 000 210 077 573 105 038 787     

3 

Kollégiumok 

rekonstrukciója 

összesen (1+2) 

411 893 050 942 518 305 471 259 153 426 862 000 0 

4 Campus Hotel 83 800 000 613 365 708 306 682 854     

5 

Hozzájárulás az új 

kollégiumi 

férőhelyek bérleti 

díjához összesen 

83 800 000 613 365 708 306 682 854 83 800 000 0 

6 Összesen (3+5) 495 693 050 1 555 884 013 777 942 007 510 662 000 0 

 

4.6. Stipendium Hungaricum támogatás (14. melléklet) 

A Stipendium Hungaricum program finanszírozására az EMMI a Debreceni Egyetem részére 

2.271.085.000 Ft-ot biztosított. A programban résztvevő hallgatók támogatására az Egyetem 

az alábbi összegeket fordította: 

ösztöndj:      323.596.120 Ft 

lakhatási támogatás:      236.180.000 Ft 

biztosítás:        57.980.000 Ft 

képzési költség: 1.333. 032.667 Ft 

összesen:   1.950.788.787 Ft 

 

Az elszámolás alapján a Debreceni Egyetemnek 320.296.213 Ft visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett. Ezen elszámolás megfelel a Tempus Közalapítvány által kiírt és elfogadott 

képzési pályázatban leírtaknak. 

A Stipendium Hungaricum program szakmai bemutatása és értékelése a 2017. évre eső 

tanfélévek megbontásával a következő. 

A 2016/2017. tavaszi félévben összesen 414 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgató állt 

jogviszonyban Debreceni Egyetemmel. Egyetemünk 12 kara oktatott stipendiumos diákokat 

is, valamennyi képzési szint összesen 56 szakán. A legtöbb hallgató az Általános 

Orvostudományi Karon tanult (86 fő), de ugyancsak nagy számban voltak ösztöndíjasok a 

Műszaki Karon (78 fő), továbbá a Gazdaságtudományi Karon (69 fő). Tizenhat ösztöndíjas 

hallgató magyar nyelvű képzésen folytatta tanulmányait. Összesen 401 hallgató volt aktív 

státuszú, és további 11 hallgatónak volt passzív a hallgatói jogviszonya ebben a félévben, ez 

utóbbiak esetében a juttatások folyósítása szünetelt. 

Az ösztöndíjas és nem ösztöndíjas külföldi hallgatóink tanulmányi eredményeinek 

megoszlása nem mutat lényeges eltérést – mindkét csoportban vannak kiemelkedő és 
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gyengébb teljesítményt nyújtó diákok, és arányuk is hasonló. Adatbázisunk szerint az aktív 

hallgatók 59%-a (238 fő) valamennyi felvett kreditjét teljesítette. Az aktív hallgatók 53%-a 

(214 fő) teljesített a szakos átlagon vagy ahhoz nagyon közeli eredménnyel (= szakos átlag 

+/- 0,5). Az összes aktív hallgató 14%-a (56 fő) igen jól teljesített: átlaguk kimagasló vagy 

legalább egy egésszel volt a szakos átlag fölött, és felvett kreditjeiket is mind, vagy majdnem 

mind teljesítették. Egyetemünk 36 PhD ösztöndíjasa is jellemzően kiválóan teljesített, 

legtöbbjük (31 fő) igen magas tanulmányi átlagot ért el (legalább 4,00). Ebben a félévben 

mindössze 20 hallgató teljesített gyengén: az ő tanulmányi átlaguk legalább egy egésszel 

maradt a szakos átlag alatt; közülük 8-an sajnos egyetlen kreditet sem teljesítettek. A nem 

teljesítők közül 3-an következő félévtől szakot váltottak, egy főnek pedig saját kérésére 2017. 

júliusában megszűnt a jogviszonya. Három hallgatónk 2017. júliusában sikeres záróvizsgát 

tett molekuláris biológia mesterszakon. 

A 2017/2018. őszi félévben több mint duplájára nőtt Stipendium ösztöndíjasaink létszáma: 

898 hallgató állt jogviszonyban a Debreceni Egyetemmel. Az ösztöndíjas finanszírozási 

formának köszönhetően az Egészségügyi Karon is beindult az idegen nyelvű képzés, így 

2017/2018-ban már 13 karunk fogad Stipendiumos hallgatókat. A legintenzívebb 

létszámnövekedés a Műszaki Karon volt tapasztalható, ott 220 diák, az Általános 

Orvostudományi Karon 137, a Természettudományi Karon pedig 133 ösztöndíjas tanult ebben 

a félévben. Képzési szintek szerinti megoszlás: alapképzésen 413, mesterképzésen 279, 

osztatlan mesterképzéseken 124, doktori képzésen 71, előkészítő képzésen 11 hallgató tanult. 

Összesen 887 hallgató volt aktív státuszú, és további 11 hallgatónak volt passzív a hallgatói 

jogviszonya ebben a félévben, ez utóbbiak esetében a juttatások folyósítása szünetelt. 

Neptun adatok alapján 511 ösztöndíjas valamennyi felvett kreditjét, további 124 fő legalább 

azok 80%-át teljesítette. Mindössze 49 fő volt, aki kreditek tekintetében 50% alatt teljesített. 

Ösztöndíjasaink átlagos tanulmányi eredménye 3,94 volt. Az ösztöndíjasok közel fele ért el 

úgy legalább 4,00-es átlagot, hogy közben a kreditek legalább 80%-át teljesítette. 88 diák nem 

érte el a 3,00-es átlagot. 65 ösztöndíjasunk kitűnő eredményt ért el (5,00-es átlag 100%-os 

kreditteljesítés mellett). 

5. Rendkívüli események 

A 2017-es év költségvetési szempontból jelentős kihívást állított a Debreceni Egyetem elé a 

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet megszűnése és az Egyetembe történő beolvadása 

miatt. Az integráció hatalmas feladatot jelentett, mind az Egyetem, mind pedig a Kenézy 

Kórház dolgozói számára. A napi munkavégzés mellett meg kellett valósítani a Kenézy 

Kórház gazdasági, gazdaságinformatikai és szakmai beolvadását, a folyamatok beillesztését 

az Egyetem gazdálkodási rendszerébe. Ennek lebonyolítására az akkor még két intézmény 

dolgozói részvételével munkacsoportok alakultak. Az integráció során a Gazdasági 

alprojektben 9 munkacsoport jött létre 77 munkatárs bevonásával. A beolvadás első 

szakaszában 97 főfeladat és 441 részfeladat került meghatározásra, amelyek száma tovább 

nőtt az alprojekt előrehaladása során. 

2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról 22%-ra csökkent. A 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. § (9) 

bekezdése, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről 

szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a csökkentés miatt képződő megtakarítást 

be kell fizetni a központi költségvetésbe. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a 

szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-
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átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi 

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 2017. december 22-én elrendelte a szociális hozzájárulási adó 

megtakarításának azonnali visszautalását.  

A Debreceni Egyetem a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. december 27-én 

teljesítette a befizetési kötelezettséget, támogatásból 425.633.196 Ft, saját bevételből 

1.061.777.023 Ft, így összesen 1.487.410.219 Ft összeget utalt át az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által megadott bankszámlára. 

Az Ávr. 2017. augusztus 12-étől hatályos 172/A. §-a alapján a Debreceni Egyetem 

bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról 2017 szeptembertől új formában kell adatot 

szolgáltatni. Az Előrejelzés adatszolgáltatást tárgyhónap, valamint tárgyév egésze bontásban 

kell elkészíteni. 

A bevezetett adatszolgáltatás NGM által ismertetett célja az államháztartáson belül 

működtetett előrejelző rendszerek javítása, ezért a tény és a prognózis adatok közötti jelentős 

mértékű eltérések az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően befizetési 

kötelezettség előírásával kerülnek szankcionálásra. A befizetési kötelezettséget a fejezeti 

egyenleg előre jelzett és tény adatainak eltérése alapján állapítják meg, melyből az intézményi 

adatszolgáltatás által indokolt rész az intézményre kerül terhelésre. 

Az Ávr. 172/A. § (2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség előírása 2017. évre 

vonatkozóan az október és december havi adatszolgáltatások alapján fog történni. A 2017. évi 

adatszolgáltatások alapján a Debreceni Egyetemet terhelő befizetési kötelezettség összege 

jelenleg még nem ismert. Az Egyetem által 2017-ben benyújtott adatszolgáltatások alapján 

prognosztizált adatok és tényadatok közötti eltérések alapján jelentős nagyságrendű befizetési 

kötelezettségre lehet számítani, de ezt még befolyásolja, hogy az Előrejelzés 

adatszolgáltatások tekintetében a fejezeti egyenleg hogyan alakult, továbbá az, hogy a 

fejezetet terhelő befizetési kötelezettségből az intézményi adatszolgáltatások által indokolt 

rész hogyan, milyen módszerrel kerül meghatározásra. 

A Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszerének a KIRA 

rendszernek nincs HR modulja, ezért az Egyetemen továbbra is működik a JDolber 

Humánügyviteli rendszer. A nem rendszeres és változó bérek, valamint a megbízási díjak 

számfejtését továbbra is az egyetem végzi a KIRA rendszerben is intézményi ágon, mely 

havonta kb. 12.000 tétel. A központosított illetményszámfejtés áttért a tárgyhavi számfejtésre, 

emiatt szükségessé vált a távollétek és a mozgóbérek alapjául szolgáló adatok 

nyilvántartásának módosítása, mely nagymértékű változást tett szükségessé, főleg az 

egészségügyi tevékenységet ellátó dolgozók esetében. A KIRA rendszerben több lekérdezés 

központilag beállított tartalommal és formátummal működik, az Egyetem igényeit kielégítő 

lekérdezések nem hajthatók végre, az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelő, illetve ad-hoc 

jellegű adatszolgáltatásokhoz nem tudunk adatokat kinyerni a rendszerből. A havi bérfeladás 

a SAP rendszerbe továbbra is a JDolber rendszerből interfész segítségével történik, a KIRA 

rendszerből történő adatbetöltést követően. 
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6. Összefoglalás 

Oktatás 

2017-ben a Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszáma 25.549 fő, mely az előző évhez 

képest minimális negatív irányú változást mutat. 

Az Egyetem alapképzési szakszerkezete 2013-ra a 66 alapszakkal kiteljesedett. 2014-ben egy 

új szakkal nőtt az akkreditált alapszakok száma, 2015-ben nem változott az alapképzési 

szakszerkezet. 2016-ban a gyógypedagógia szak kapott engedélyt, 2017-ben a 

közösségszervezés alapszak nyilvántartásba vételével 69-re nőtt akkreditált alapképzési 

szakjaink száma. A célt, hogy legalább az alapképzési szakok számával megegyező számú 

mesterképzési szakot engedélyeztessünk, 2013-ban jelentősen túlteljesítettük a 77 akkreditált 

mesterképzési szakkal. Képzési kínálatunk 2016-ban a gépészmérnöki, a sportközgazdász és 

az építész mesterszakokkal bővült, így nyilvántartásba vett szakjaink száma 81-re nőtt. 2017-

ben a mesterképzési szakok száma a szociálpedagógia és a mezőgazdasági vízgazdálkodás 

mesterszakok akkreditálásával 83-ra emelkedett.  

Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2000–2008-ig folyamatos növekedési 

tendenciát mutat, míg 2008–2017 között csökkenés figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a 

költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók száma 2000–2011. között növekedett, 

azonban 2011–2016. között minimális negatív irányú változás mutatkozott, 2017-ben ez a 

tendencia az emelkedés irányába változott. Megállapítható, hogy az államilag támogatott, 

állami ösztöndíjas hallgatók az összlétszám 60%-át, a költségtérítés, önköltséges hallgatók a 

40%-át teszik ki. A 2012. szeptemberben bevezetett állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és 

önköltséges finanszírozási forma eredményeként a hallgatói létszám (PhD képzés nélkül) a 

következőképpen alakult 2017 októberében: 15.404 fő állami ösztöndíjas, 9.084 fő 

önköltséges, 99 fő államilag támogatott, 1.322 fő költségtérítéses finanszírozási formában 

folytatott tanulmányokat. A részösztöndíjas finanszírozású forma kifutott intézményünkben. 

A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű teljes idejű képzési kínálatának 

fejlesztésére. 2013-ban a 45 angol nyelvű képzés közül 22 szakon folytattak tanulmányokat 

külföldi hallgatók, míg egy angol nyelvű mesterszakot a magyar hallgatóknak is sikeresen 

meghirdettünk. 2014-ben 48-ra, 2015-re 50-re emelkedett az angol nyelven indítható 

szakjaink száma. 2016-ban már 53 angol nyelven is indítható képzéssel rendelkeztünk, 

képzési kínálatunk a gépészmérnöki, a hidrobiológus, valamint az osztatlan agrármérnöki 

mesterképzési szakokkal, valamint az ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakirányával 

bővült. 2017-ben az angol nyelvű képzések száma 3 új szak – a hivatásos repülőgép-vezetői 

alapszak, a mérnökinformatikus mesterképzés, a mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki 

mesterszak – engedélyezésével 56-ra nőtt. Ebben az évben 39 szakon folyt angol nyelven az 

oktatás. 

Pályázatok 

A Debreceni Egyetem pályázati aktivitása 2017-ben is kiemelkedő volt a megnyíló új 

pályázati és együttműködési lehetőségek érvényesítése tekintetében. Ez egyaránt érvényes a 

kisebb összegekkel, de nagy létszámú pályázót érintő Nemzeti Kiválóság Program különböző 

ösztöndíj pályázataira vagy az NKFIH K_17, PD_17 pályázataira, valamint a magas 

támogatási összeggel bíró Széchenyi 2020 GINOP, EFOP, KEHOP pályázatokra. Ezen 

utóbbi, több éves futamidejű pályázatok 2016-2017. évben leutalt támogatási előlege a 

Debreceni Egyetem 2017. évi maradványára jelentős hatással van, összegük túllépi a 23 

milliárd Ft-ot. 
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Gazdálkodás 

Az elmúlt években a Debreceni Egyetem költségvetésének végrehajtását a tervezettnek 

megfelelően végezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, megteremtve ezzel a színvonalas 

oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető feltételeit. 

A Debreceni Egyetem gazdálkodásának meghatározó tényezője azon lehetőségek 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 növelését, a külső 

források bevonását tevékenységünk finanszírozásába. A Debreceni 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 rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a megnyíló új 

pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére. 

A gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 

Debreceni Egyetembe, 2017.07.01 nappal történő beolvadása, melynek következtében az 

Egyetem gazdálkodási adatai már tartalmazzák az intézmény második féléves gazdálkodási 

adatait. 

A Debreceni Egyetem feladatai ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirányzat 2017. évben 

73,7 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 159,4 milliárd Ft-ra nőtt. Az előirányzat-

módosítások együttes összege 2017. évben 85,6 milliárd Ft volt, ami az eredeti költségvetési 

előirányzathoz viszonyítva jelentős, 116%-os növekedésnek felel meg. A nagymértékű 

előirányzat módosítást a 2017. évben felmerült többletbevételek indokolták, amelyek egyrészt 

az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton belül a 

pályázati bevételek és a NEAK bevételek növekedésének volt köszönhető. A költségvetési 

bevételeken belül jelentős volt még a működési bevételeket érintő előirányzat módosítás, 

amely nagyrészt a szolgáltatások ellenértéke és az ellátási díjak bevételeit érintő előirányzat 

módosításokból tevődött össze. Másrészt jelentős tételt tett ki a felhalmozási célú átvett 

pénzeszközökön belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről rovat is. A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza az 

Egyetem alaptevékenységével összefüggő szolgáltatások bevételeit, az ellátási díjak pedig 

többek között a hallgatói költségtérítéseket, egyéb ellátási díjakat. Jelentős tételt jelentett a 

finanszírozási bevételek között a központi irányító szervi támogatással kapcsolatos 

előirányzat módosítás, illetve az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, mivel 

az az eredeti előirányzatban nem kerül tervezésre. A pályázati bevételek 2016. év végi 

pénzügyi teljesítése miatt a maradvány igénybevételének 2017. évben történő elszámolása az 

előirányzat módosítás 59,9%-át tette ki. 

A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve az állami támogatás 2008-tól folyamatosan 

csökkent, ám 2014-től már növekedés figyelhető meg. Az Egyetem 2017. évi költségvetési 

támogatásának összege a teljesítési adatok alapján 2016. évhez képest összességében 4 

milliárd 360 millió Ft-tal lett több. 

A saját bevételeink 2016. évhez képest 1 milliárd 426 millió Ft-tal emelkedtek, melynek fő 

oka az oktatási költségtérítésből származó bevételek növekedése, amelyet egyrészt a 

költségtérítés mértékének növekedése, másrészt a külföldi hallgatók által fizetett 

költségtérítés árfolyam változása okozta. 
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Az egyéb működési célú bevételek teljesítése szintén növekvő tendenciát mutatnak. 2016. 

évhez képest 2,3 milliárd Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka a Kenézy Gyula Kórház 

beolvadása miatti NEAK bevételek jelentős növekedése, a pályázati bevételek csökkenésével 

szemben. Ez utóbbiak csökkenésének oka, hogy több előfinanszírozott pályázathoz 

kapcsolódó támogatás folyósítása megtörtént még a 2016-os évben, azonban ezeknek nagy 

része a következő éveket érinti, az azokhoz kapcsolódó kiadások is csak a jövőben fognak 

felmerülni.  

Az egyéb felhalmozási bevételek 13,1 milliárd Ft összegű csökkenést mutatnak 2016. évhez 

képest, amely szintén a pályázati bevételek előző évi magas szintjének köszönhető. Ebben az 

esetben is az előfinanszírozott pályázati bevételek estek vissza 2017-évre. 

A 2017. évben teljesített kiadásaink összességében 25 milliárd Ft-tal növekedtek a 2016. évi 

kiadásainkhoz képest, melynek fő oka a személyi juttatások és a dologi kiadások volumenének 

jelentős növekedése. A személyi juttatások esetén jelentkező növekedést a törvény szerinti 

illetmények, munkabérek, illetve a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai emelkedése 

okozta. Ennek fő oka, hogy a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet beolvadása miatt az 

átlagos statisztikai állományi létszám 1.380 fővel növekedett. A dologi kiadásokon tapasztalt 

emelkedést a szakmai anyagok beszerzése, valamint a szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások növekedése okozta. Illetve az, hogy az ezeken a jogcímeken tervezett kiadások 

egy része a 2017-es évben merültek fel a 2016 évi maradvány terhére. 

Pénzügyi helyzet várható alakulása 

A Debreceni Egyetem – a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei mellett - várható pénzügyi 

helyzetét csak nagyfokú bizonytalanság mellett tudja prognosztizálni. 

A támogatás mértékének változékonysága mellett a tervezést tovább nehezíti a gazdálkodást 

meghatározó szabályok gyakori változása. Ezen túl bizonytalanságot jelent az oktatási 

önköltséges bevételek, valamint az állami finanszírozású és önköltséges hallgatói létszámok 

tervezése a felvételi bejutási feltételek változékonysága következtében. 

A saját bevételek 2016-ig lassuló ütemben növekvő tendenciát mutattak, azonban 2017-re 

növekvő ütemű változás látszik. Továbbra is bízunk abban, hogy ez a tendencia folytatódik, 

de az oktatási piacon elérhető bevételszerzési lehetőségeink végesek és jelen kapacitás és az 

oktatási színvonal megtartása mellett a hallgatói létszám sem növelhető tovább. 

Pályázati aktivitásunk 2008 óta folyamatosan nő. A 2007-13. közötti európai uniós 

programozási időszakban jelentősek voltak a pályázati forrásból megvalósuló beruházásaink. 

Mindent elkövetünk, hogy a 2014-2020-as pályázati ciklusban is a pályázati források nem 

csak a pluszként vállalt feladatok megvalósítását, hanem folyamataink költséghatékonyabbá 

tételét eredményezzék, – ezzel középtávon közvetve – alapköltségeink egy részét is kiváltsák. 

A 2016-os évtől kezdve ez már a bevétel, kiadási adatokban is látszódik, ugyanis jelentős 

támogatási összeg került folyósításra 2016. év végén, viszont a kapcsolódó kiadások csak a 

következő években merülnek fel, amely jelentős hatást gyakorolt a 2017. évben elszámolt 

előző évi maradvány igénybevétele összegére.  

Kifizetéseinket a saját bevételek teljesülési ütemének megfelelően ütemezetten kell 

terveznünk, egyre nagyobb szerepet kap gazdálkodásunkban a likviditás tervezése, a 

gazdálkodási folyamatok állandó monitorizálása, melyre kiemelt figyelmet fordítunk. 

A racionális költséggazdálkodás, azaz a költségek csökkentése és az erőforrások optimális 

elosztása eddig is jellemezte a Debreceni Egyetemet, de a költségcsökkentés tekintetében 

elértünk addig a pontig, ahol a létszám tovább már nem csökkenthető, mivel az ellátandó 

feladat nem csökken és a működési kiadásainkat a lehetőségekhez képest minimalizáltuk, 
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MELLÉKLETEK 



Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2017. évi szöveges beszámoló

3.5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programokról

 1. sz. melléklet

Me.: Ft

-tól -ig

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
303917 PGN-INNATE - A bakteriális sejtfal peptidoglikánok és kapcsolódó molekulák molekuláris felismerése az immunrendszer receptorai által 2014.01.01 2019.12.31 30 000 000                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
607332 QuantFung - Mennyiségi biológia a gombás szekunder metabolit termelők vizsgálatára 2013.10.01 2017.09.30 63 756 000                 -                         9 974 797                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
612552 EXMONAN - Nanoméretű szilárdtest reakciók kísérleti vizsgálata és modellezése magas technológiai hatással 2014.10.01 2018.09.30 11 400 000                 -                         1 293 952                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
634809 PRECIOUS - A szövődmények megelőzése és a kimenetel javítása idős, akut stroke-os betegek körében 2015.06.01 2020.05.31 77 280 000                 -                         4 941 900                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
643410 Nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúra Európában 2020 2015.01.01 2018.06.30 21 562 500                 -                         9 048 825                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
643708

Közösségi alapú intervenció kifejlesztése és alkalmazása, a cukorbetegség megelőzésére alkalmas támogató szociális és fizikai környezet 

kialakítása  hátrányos helyzetű európai családok számára.
2014.12.01 2019.08.31 62 887 500                 -                         18 049 431                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
649189 InnoSI - Innovatív Társadalmi Befektetés : Közösségek erősítése Európában 2015.05.01 2017.10.30 36 998 100                 -                         17 075 195                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
692447 Összehangolt fellépés EPBD IV 2015.10.01 2018.03.31 6 642 000                   -                         936 314                                

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
720270 HBP SGA1 2016.04.01 2018.03.31 49 212 500                 -                         18 498 492                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
723791 PENNY-projekt: Az energia hatékonyság pszichológiai, társadalmi és pénzügyi korlátai 2016.09.01 2019.09.01 29 256 250                 -                         10 043 896                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
727848 Reneszánsz a vidéki Európában: alacsony szerves tartalmú élelmiszer rendszerek beágyazása a táplálkozásba 2016.11.01 2019.10.31 29 256 250                 -                         6 771 383                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
634886 ? GLORIA

GLORIA - Comparing the effectiveness and safety of additional

low-dose glucocorticoid in treatment strategies for elderly patients with rheumatoid arthritis
2015.09.01 2020.08.31 61 943 975                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
693477 - ACCOMPLISSH

ACCOMPLISSH - Közös alkotások előmozdítása egy - a "Társadalomtudományok Humán Tárgyak elnevezésű H2020 szekcióból 

származó hatások számára kialakított - többszereplős platform felállításával"
2016.03.01 2019.02.28 22 330 270                 -                         2 428 737                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
739593 HCEMM Consortium A Magyar Molekuláris Orvostudományi Centrum létrehozása az EMBL-vel együttműködésben 2017.04.01 2024.03.31 90 326 250                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
ECHO/SUB/2014/695657 Alkalmazkodóképes  európai közösségek fellépése a helyi földcsuszamlások ellen - RECALL 2015.05.04 2017.05.03 11 964 000                 3 987 900             6 256 348                             

Klinikai Központ EFOP-1.10.3-17-2017-00005 Képzések támogatása az egészségügyi hiányszakmák területén 2017.10.24 2019.12.23 202 941 873               -                         -                                         

Klinikai Központ EFOP-2.2.0.-16-2016-00002 A gyermek- és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 2017.02.01 2020.04.30 711 258 600               -                         16 114 005                           

Klinikai Központ EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása 2017.02.01 2018.10.31 575 286 548               -                         9 882 009                             

Klinikai Központ EFOP-2.2.0-16-2016-00008 Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése 2017.02.01 2020.11.30 234 363 920               -                         2 486 688                             

Klinikai Központ EFOP-2.2.18-17-2017-00028 Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában 2017.10.01 2018.09.30 199 487 600               -                         3 940 600                             

Klinikai Központ EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése 2017.02.01 2020.05.31 1 779 154 743            -                         4 660 140                             

Klinikai Központ EFOP-2.2.20-17-2017-00019 Ultrahang készülékek beszerzése a Debreceni Egyetemen 2017.12.01 2018.11.30 50 000 000                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében 2017.01.01 2021.09.30 424 999 950               -                         33 839 128                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.10.1-17-2017-00001

?Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival az Oktatási Hivatal, a 

Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem által alkotott konzorcium megvalósításában"
2017.10.01 2020.09.30 349 954 965               -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.2.5-17-2017-00015

 Pályaorientáció, MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 

Iskolája részére
2017.09.01 2021.08.31 49 621 438                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.4.1-15-2015-00005

"Világlétra" projekt a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás és alkalmazott kutatás 

fejlesztése a DE GYFK Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban
2016.08.01 2019.07.31 129 393 840               -                         39 094 248                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.4.3-16-2016-00021 A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 2017.01.01 2021.09.30 3 658 275 043            -                         108 574 422                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.4.4-16-2017-00023

AZ MTMI SZAKOKRA VALÓ BEKERÜLÉST ELŐSEGÍTŐ INNOVATÍV PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A DEBRECENI 

EGYETEM VONZÁSKÖRZETÉBEN
2017.04.01 2021.12.30 732 370 352               -                         34 798 132                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.5.1-16-2017-00007 Duális képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen (DDE) 2017.02.01 2021.09.30 402 635 998               -                         70 853 823                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.5.2-17-2017-00001 Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet- Magyarországon (KOSZT) 2017.07.01 2020.06.30 160 774 372               -                         19 992 392                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.5.2-17-2017-00002

Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív- 

dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában
2017.09.01 2020.09.30 111 222 935               -                         2 272 851                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.1-16-2016-0022 Debrecen Venture Catapult Program 2017.04.01 2021.09.30 3 667 973 990            -                         126 120 251                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.2-16-2017-00001 Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében 2017.07.01 2020.06.30 428 171 099               -                         32 389 096                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.2-16-2017-00003 Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása 2017.08.01 2020.07.31 372 426 330               -                         21 548 844                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.2-16-2017-00005 Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben 2017.09.01 2020.08.31 298 614 522               -                         14 688 329                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.2-16-2017-00006 Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig 2017.09.01 2020.08.31 411 484 000               -                         16 445 710                           

2017. évi felhasználás MegjegyzésRésztvevő intézmény Projekt azonosítója Projekt tárgya

Projekt időtartama
 A teljes támogatás 

összege 
Önerő mértéke
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Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.2-16-2017-00009 Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K) 2017.06.01 2020.09.30 444 316 970               -                         15 595 070                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.2-16-2017-00015 A HU-MATHS-IN ? Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése 2017.06.01 2020.09.30 399 999 510               -                         30 922 688                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002 Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein 2017.09.01 2021.08.31 284 795 590               -                         17 106 137                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 "Tehetségből fiatal kutató - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban." 2017.09.01 2021.08.31 534 905 824               -                         13 275 733                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban 2017.07.01 2022.04.30 545 994 860               -                         18 177 593                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése 2017.05.01 2021.11.30 284 823 000               -                         13 573 081                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-4.1.3-17-2017-00240 Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése 2017.09.01 2018.10.31 143 292 480               -                         13 900 000                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-4.1.3-17-2017-00244 Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastrukturális fe 2017.09.01 2018.10.31 146 509 959               -                         13 900 001                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-4.2.1-16-2017-00015 A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében 2017.04.01 2020.03.31 6 225 997 224            -                         21 270 932                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
EFOP-4.2.2-16-2017-00001 Skill laborok fejlesztése 2017.09.01 2019.08.31 800 000 000               -                         8 424 100                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
FP7-PEOPLE-2013-ITN-PITN-GA-2013-606806Metabolikus és gyulladásos utak magreceptorok általi szabályozása 2013.09.01 2017.12.31 117 057 900               -                         27 541 764                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.1.3-15-2016-00055

"Katalizátor és eljárás hidrogéngáznak formiátból történő előállítására és hidrogénkarbonát hidrogénezésére, és az ezeket alkalmazó 

hidrogéntároló rendszer c. találmány hazai és külföldi (PCT) szabadalmi oltalomszerzése"
2016.05.01 2017.03.15 2 742 038                   -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2016-00001 Üzemmérettől független komplex precíziós szaktanácsadási rendszer kialakítása 2016.10.01 2020.09.30 364 303 115               -                         94 677 887                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2016-00003 Az Univer Product Zrt. fűszerpaprika és ipari paradicsom kutatási programja 2016.05.01 2020.04.30 78 230 388                 -                         19 373 806                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2016-00021

Agroökológiai alapon integrált hazai, minősített gabona- és fehérjeforrásokra alapozott termelési rendszer a magas biológiai értékű sertéshús 

előállítása érdekében
2016.09.01 2020.08.31 338 107 836               -                         69 561 835                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2016-00029

Termál és gyógyvizek optimalizált újrahasznosítása és környezetterhelő hatásának csökkentése innovatív mikrobiológiai, ipari , valamint 

kavitációs technológiák ötvözésével
2017.01.01 2018.12.31 300 643 500               -                         67 069 214                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00043 Többcélú organikus biofermentum termékcsalád kidolgozása a és piaci bevezetése 2017.11.01 2020.12.31 760 432 712               -                         367 000                                

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00044

Hosszú távú celluláris monitoring rendszer és dynomikai adatbázis ipari felhasználású sejtvonalak fiziológiai jellemzőinek 

meghatározásához
2017.08.01 2021.07.31 200 389 280               -                         8 270 057                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00048 Innovatív fejlesztések a gabonaalapú élelmiszeripari és ipari kutatások területén 2017.07.01 2021.06.30 269 999 155               -                         22 964 279                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00051

Proteomill ? lucerna alapú fehérjetermékeket és egyéb növényi termékeket előállító termesztési és feldolgozási technológia, valamint 

mintaüzem kialakítása
2017.08.01 2021.04.30 565 820 435               -                         9 487 960                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00055 Implantátumok osteoszintézisének kutatása és trabekuláris szerkezet kifejlesztése Additive Manufacturing alkalmazásával 2017.08.01 2021.07.31 700 000 000               -                         15 519 258                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00060

Laparo-Endoszkópos Eszközrendszer prototípusának humán alkalmazására történő továbbfejlesztése az Egyetlen kis metszésen keresztül 

végezhető sebészeti műtétekhez
2017.12.01 2021.11.30 65 000 000                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00061

A víz visszatartást támogató precíziós vízrendezés tervezési és szaktanácsadási rendszerének kialakítása /"Körös-Aqua/ Tervezési, 

Beruházási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság""
2017.08.01 2020.07.31 58 316 964                 -                         3 207 200                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00066 Növényi biovegyületek hatásaira épülő terápiás készítmény kifejlesztése a cukorbetegség  és szövődményei megelőzésére kezelésére 2017.10.01 2020.09.30 259 379 800               -                         8 024 280                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00068 Humán szövetpótlásra alkalmas különböző tulajdonságú gél alapú biomatrixok és azok előállítására szolgáló technológiák fejlesztése 2017.07.03 2021.07.02 361 568 588               -                         11 353 200                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00072 Egysejt alapú molekuláris diagnosztika 2017.09.01 2021.04.24 199 608 000               -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00076

A klímaváltozás és a fenntartható mezőgazdasági termelés kihívásait figyelembe vevő, a gazdálkodást segítő termesztéstechnológia 

megoldások és tudásbázis létrehozása
2017.07.01 2021.06.30 122 586 428               -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00080 Kommunális Szennyvizek és Szennyvíziszapok Energia- és Nyersanyag-tartalmának Innovatív Hasznosítása 2017.07.01 2021.06.30 204 900 705               -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00082 Komplex technológiák fogadására alkalmas konténer szerkezetű mobil felépítmények kifejlesztése, önellátó energetikai rendszerrel 2017.07.01 2021.06.30 331 337 500               -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.2.1-15-2017-00104 Pre-, és probiotikum tartalmú takarmánykiegészítő fejlesztése az állatok antioxidáns-, humorális és celluláris immunstátuszának javítására 2017.12.01 2021.11.30 254 737 671               -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2.-15-2016-00011 Szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata 2016.10.01 2020.09.30 210 148 751               -                         17 284 869                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2.-15-2016-00022

3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi 

Tudományegyetemen
2016.10.01 2020.09.30 199 008 128               -                         24 995 330                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2.-15-2016-00024 Irányított és transzpozon-mediált génbevitel molekuláris kutatása a biztonságosabb génterápia érdekében 2016.12.01 2020.11.30 160 265 600               -                         9 270 266                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2.-15-2016-00050 PEPSYS ? A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben 2017.01.02 2020.12.31 650 000 000               -                         125 521 187                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00005

A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és 

tartalmának azonosítása révén
2016.09.01 2020.08.31 1 466 321 227            -                         163 490 119                         
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Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00006 Új molekuláris mechanizmusok, diagnosztikus és terápiás célpontok metabolikus és kardiovaszkuláris korképekben 2016.09.23 2020.09.22 549 554 537               -                         52 034 122                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00008 Kémia az életminőség javításáért: stratégiai K+F műhely a Debreceni Egyetemen 2016.10.01 2020.09.30 1 983 995 445            -                         592 768 455                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00015 Molmedex- I-KOM-TEAMING az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek immunológiai és gyulladásos megbetegedéseiben 2016.10.01 2020.09.30 499 980 308               -                         121 919 143                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00020 A genom instabilitás és a karcinogenezis molekuláris térképezése - MolMedEx TUMORDNS 2016.07.01 2020.06.30 420 000 000               -                         175 441 494                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00025

Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-

technológiájának innovatív fejlesztése -GOODFISH
2017.01.01 2020.12.31 198 359 000               -                         35 427 504                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00026

Hogyan határozza meg a sejtek genotípusa és környezete a megfigyelhető tulajdonságaikat? Rendszerszintű mikrofluidikai analízis az 

iChamber platformmal
2017.03.01 2021.02.28 180 000 000               -                         11 889 547                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00039 Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések 2017.02.01 2020.10.31 344 286 588               -                         37 191 442                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00040

Szív és vázizom kutatások az alkalmazkodás , regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében

(MYOTeam)
2017.02.01 2021.01.31 248 992 000               -                         40 624 484                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00041 Regionális Anyagtudományi Kiválósági Műhely ? Kutatási Program és Infrastruktúra Fejlesztése 2017.01.01 2020.12.31 968 837 776               -                         85 477 238                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00042 Mikrobiom metagenomikai és metaproteomikai vizsgálata takarmányozás hatására gazdasági haszonállatoknál 2017.01.01 2020.12.31 629 921 035               -                         91 078 433                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00043 Szív- és érkutatási kiválóságközpont (IRONHEART) 2017.01.01 2020.12.31 1 261 638 082            -                         178 505 917                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00044

A gyógyszerkutatás újabb irányai: peptid-fehérje kölcsönhatások a magasabb rendű fehérjeszerveződések szabályozásában  PHARMPROT 

teamin
2017.03.01 2021.01.31 879 997 930               -                         96 092 322                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00047 Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában 2017.02.01 2021.01.31 150 000 000               -                         16 545 319                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00048

Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben ? Stay 

Alive
2017.02.01 2021.01.31 303 186 296               -                         27 731 941                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.2-15-2016-00062

Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és 

eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére
2017.01.01 2020.12.31 870 225 623               -                         101 667 850                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00002 Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztés 2016.06.29 2019.06.28 618 331 373               -                         7 211 402                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00003 Bioimaging Hálózat: Képalkotó technológiák fejlesztése és alkalmazása- a molekuláktól az élő szervezetig 2016.07.01 2019.06.30 885 100 000               -                         397 610 363                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00004 Integrált nagyműszeres infrastruktúra Molekulatudományi és Molekuláris Gyógyászati Kutatásokhoz (I2M2) 2016.09.01 2019.06.30 807 759 930               -                         665 884 668                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00007 Funkcionális omikák- Kiválósági Központ (Molmedex Fun-Omics) 2016.06.01 2019.05.31 325 933 803               -                         298 939 812                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00020 Bioanalitikai műszerpark fehérjeszintű gyógyszerjelöltek molekuláris és sejtszintű vizsgálataihoz 2017.02.01 2018.12.31 883 937 823               -                         9 533 699                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00021 Gyógyszertechnológiai K + F infrastruktúra fejlesztése a Debreceni Egyetemen 2017.01.01 2019.12.31 944 740 015               -                         6 614 367                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00022

A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai

kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztéséhez
2017.01.01 2019.12.31 450 213 461               -                         25 023 451                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00027 Integrált multitrofikus akvapónia (IMTA) rendszer technológiai továbbfejlesztése 2017.03.01 2018.09.30 71 765 514                 -                         1 480 093                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00028 Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont létrehozása 2017.01.01 2019.12.31 712 009 545               -                         14 233 800                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00030 ?Nano-bioimaging?: nagy idő és térbeli felbontású képalkotó vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása a biomedicinában 2017.01.01 2019.12.31 79 999 994                 -                         -                                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.3-15-2016-00032

NEUROREHABILITÁCIÓS ÉS EMBER-GÉP KAPCSOLAT KUTATÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A PÉCSI

TUDOMÁNYEGYETEMEN
2017.01.01 2019.12.31 99 986 061                 -                         449 102                                

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
GINOP-2.3.4-15-2016-00002 A felsőoktatás és az ipar együttműködése az egészségiparban 2017.01.01 2020.09.30 3 795 977 447            -                         279 818 663                         

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
H2020-MSCA-IF-2014-657512 Tudás, készségek és viselkedésformák a kora gyermekkori tanulásban 2015.09.01 2017.02.28 34 000 490                 -                         5 692 274                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
H2020-MSCA-RISE-2014-645740 Személyre szabott megelőzés krónikus betegségekre 2015.01.01 2018.12.31 27 000 000                 -                         1 548 930                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
H2020-PHC-2014-2015-634453 A jódhiány megszüntetésének és a pajzsmirigybetegségek megelőzésének lehetőségei Európában 2015.06.01 2018.05.31 3 382 800                   -                         546 316                                

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
H2020-SwafS-2016-17-741782 Az etika normatív keretrendszerének és a kutatás integritásának feltérképezése 2017.05.01 2020.04.30 39 125 000                 -                         2 169 293                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
HU08-0045-M1-2016 EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU08 2017.02.27 2017.03.05 630 000                      -                         933 000                                

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
HU09-0059-A2-2013 Metán tartalmú és magas sókoncentrációjú termálvíz integrált környezetkímélő hasznosítása zéró emissziós zárt rendszerben 2015.05.01 2017.04.30 18 234 445                 -                         2 451 796                             

Agrártudományi Központ HU09-0096-A2-2016 Zöld, komplex innováció organo-minerális talajerő-utánpótló készítmény kifejlesztésére és prototípusban történő előállítására. 2016.05.01 2017.04.30 18 717 480                 -                         10 292 899                           

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
HU12-0006-Action4-2017 Egy szakmai tanulmányút a klinikai gyermekpszichológia területével kapcsolatban 2017.08.01 2017.10.22 4 499 200                   -                         4 071 909                             

Az Egyetem oktató, kutató és azokat 

kiszolgáló egységei
SH/8/1

Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ 

támogatásával
2012.07.12 2017.05.31 522 235 136               -                         161 981 779                         

53 439 322 988          3 987 900             5 088 027 611                      Összesen
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