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H A T Á R O Z A T 
 

 

A(z) Debreceni Egyetem (a továbbiakban: ügyfél) által benyújtott kérelem alapján 

 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z e m   é s   e n g e d é l y e z e m 

 

 

az ügyfél által indítandó agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szakot (a továbbiakban: 

képzés, kódja: BSZKADI) az alábbi adatokkal: 

 

Sorszám: 1 

a) A képzés helye: Debrecen 

b) A képzés nyelve: magyar 

c) A képzés munkarendje: nappali 

d) Szakirány(ok): - 

e) Specializáció(k): - 

f) Műveltségterület(ek): - 

g) A nyilvántartásba vétel ideje: 

▪ FNYF/1588-10/2021. számú határozat szerint 

h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév 

i) A meghirdetés utolsó tanéve: - 

j) Képzési együttműködések: - 

k) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

▪ DE 38/2021. (III. 25.) számú szenátusi határozat (2021. március 25.) 

▪ MAB 2021/11/VI/2 számú MAB határozat (2021. december 17.) 

 

Sorszám: 2 

a) A képzés helye: Debrecen 

b) A képzés nyelve: magyar 

c) A képzés munkarendje: levelező 

d) Szakirány(ok): - 
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e) Specializáció(k): - 

f) Műveltségterület(ek): - 

g) A nyilvántartásba vétel ideje: 

▪ FNYF/1588-10/2021. számú határozat szerint 

h) A meghirdetés kezdő tanéve: 2022/2023. tanév I. félév 

i) A meghirdetés utolsó tanéve: - 

j) Képzési együttműködések: - 

k) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

▪ DE 38/2021. (III. 25.) számú szenátusi határozat (2021. március 25.) 

▪ MAB 2021/11/VI/2 számú MAB határozat (2021. december 17.) 

 

 

A jelen eljárásért az ügyfelet terhelő eljárási költség megállapításáról és viseléséről  

külön végzésben rendelkeztem. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az ügyfél kérelmet nyújtott be a képzés indításának engedélyezésére és nyilvántartásba 

vételére, melynek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adtam. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 67. §-a, a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések 

jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. §-a, a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. 

(I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 3. melléklete. 

 

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

(a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésemre álló adatok 

alapján a tényállás nem volt tisztázott, a sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, ezért az Ákr. 

41. § (2) bekezdése alapján a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet az Ákr. 

43. § (2) bekezdése szerint tájékoztattam. 

 

Az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

ezért a rendelkező részben a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdésének megfelelően mellőztem, az 

indokolásban pedig csak a döntést megalapozó jogszabályhelyeket tüntettem fel. 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 Brassói Sándor mb. elnök nevében és megbízásából: 

 

 Dr. Fekete Zsolt 

 főosztályvezető 
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