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1. Feladatkör, tevékenység, szervezet 

1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége 

A Debreceni Egyetem Alapító Okirat szerinti alaptevékenysége 2013-ban: 

Az Egyetem Alapító Okirata értelmében az alaptevékenységekben változás nem következett 
be, az Egyetem a korábbiakhoz hasonlóan folytatja működését. 

Az Egyetem kiemelt fontosságúnak érzi a nyelvtudás és a nyelvvizsga megszerzésének 
elősegítését, mely érdekében Idegennyelvi Csoportokat működtet. A nyelvi képzés célja a 
nyelvi készségek és kommunikatív kompetenciák fejlesztése révén felkészíteni a hallgatókat a 
képzési és képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsgára. Kiemelt feladat az 
oktatás, kutatás és a művészeti tevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi 
kapcsolatok fejlesztése és ápolása. 

Az Egyetem agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, informatikai, jogi, műszaki, 
művészeti, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, 
természettudományi, sporttudományi területekhez tartozó tudományágakban alapképzést, 
mesterképzést, 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 felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben 
bizonyítványt ad ki. 

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. 

A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és 
fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével 
hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. 

Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, 
pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. Részt 
vesz a közoktatási, 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 
körbe tartozó hallgatók 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 – nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként 
– részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban. Feladatai teljesítése érdekében 
gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti egységet, valamint igazgatási, 
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szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti 
egységeket működtet. 

A hallgatók számára olyan képzést, illetve szolgáltatást 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. 

Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat, továbbképzéseket tart. Felnőttképzési 
tevékenységet végez. 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli 
szakképzést folytat. 

Egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi 
szolgáltatást nyújt. 

Nyelvvizsgáztatási tevékenységet végez. 

1.2. A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenysége 

A Debreceni Egyetem az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2013. 
évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2013-ban, 
kiszervezések 

Az intézmény szervezeti felépítése 

A Debreceni Egyetem központi költségvetési szerv. 

Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, ezen belül tanszék, 
nem önálló tanszék, tanszékcsoport, kihelyezett tanszék, kutatóintézet, klinika, doktori iskola, 
tangazdaság, valamint területi közszolgálati képzőközpont működik. 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 
• Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
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• Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
• Gyógyszerésztudományi Kar 
• Informatikai Kar 
• Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
• Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 
• Műszaki Kar 
• Népegészségügyi Kar 
• Természettudományi és Technológiai Kar 
• Zeneművészeti Kar 

 

A karok centrumokat hoztak létre, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum, valamint Tudományegyetemi Karok keretein belül működnek. 

Az intézményben kollégiumi, könyvtári, nyelvoktatási, informatikai, gyakorlóiskolai, 
gyakorlóóvodai, kiadói, fordítói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek működnek. 

Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési, műszaki 
szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn. 

Szervezeti változások 

Az előző évekhez képest az alábbi szervezeti változások történtek 2013-ban a Debreceni 
Egyetemen. 

Az átalakulások már az év elejétől kezdve folyamatosan megfigyelhetőek. A legfontosabbak 
ezek közül a következők a teljesség igénye nélkül:  

• 2013. február 15-től kezdődően az Egészségügyi Karon új Tanszék, a Szociális Munka 
Tanszék kezdte meg a működését. 

• 2013. március 29-ei hatállyal a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
rendelkezéseinek megfelelően létrejött a Tanárképzési Központ, a Szenátus 
tanárképzési főigazgatót választott. A Bölcsészettudományi Kar új kutatási egységgel, 
a Nemzetközi Migrációkutatási Központtal, míg a Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Megújuló Energia Forrás 
Tanszékkel bővült. 

• 2013. május 10-ei hatállyal kezdte meg működést az Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum keretein belüli új szolgáltató egység, a Sejtterápia Klinikai Központ. Az 
Általános Orvostudományi Karon új szervezeti egységek: az Élettani Intézeten belül a 
Sportélettani Nem Önálló Tanszék, az Endokrin-Emlősebészeti Központ a Sebészeti 
Intézeten belül, a Gasztroenterológiai-Onkológiai Nem Önálló Tanszék, a 
Mellkassebészeti Központ, illetve a Szervtranszplantációs Nem önálló Tanszék. A 
Természettudományi és Technológiai Karon Alkalmazott Hidrobiológiai Kihelyezett 
Tanszék alakult. 

• 2013. június 28-ától a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karon Marketing és 
Kereskedelmi Intézet alakult, illetve a kar új kihelyezett tanszékei az alábbiak: 
Gazdaságkutató Kihelyezett Tanszék (Budapest), Innovatív Gasztronómiai Kihelyezett 
Tanszék (Budapest), Logisztikai Menedzsment Kihelyezett Tanszék (Debrecen). A 
Gyermeknevelési- és Felnőttképzési Kar munkáját Tanácsadási és Felnőttképzési 
Központ segíti. A Természettudományi és Technológiai Kar bővült egy kihelyezett 
tanszékkel, az Agrobiodiverzitás és Ökológiai Gazdálkodás Kihelyezett Tanszékkel. 

• 2013. október 29-étől kezdődően az Általános Orvostudományi Karon a Pszichiátriai 
Tanszék Pszichiátriai Klinikaként folytatja működését, míg a Mezőgazdaság-, 
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Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon Biológiai Alapok Kihelyezett 
Tanszéke alakult. 

• 2013. december 20-ától két kar tanszékei bővültek: a Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Karon Vállalkozásfejlesztési, Marketing, Kereskedelem Tanszék, 
illetve Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet alakult, míg a 
Természettudományi és Technológiai Kar Villamosmérnöki Tanszékkel, illetve 
Elekrotechnikai Gyártás és Méréstechnikai Kihelyezett tanszékkel bővült. 

 
A Debreceni Egyetem vezetésében bekövetkezett változások a 2013-as évben:  

Dr. Fábián István rektor megbízása 2013. június 30-án lejárt. Ezzel egyidejűleg a korábbi 
rektori vezetés mandátuma is megszűnt. 2013. július 1-jétől Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi 
tanár kapott megbízást a rektori feladatok ellátására. 2013. augusztus 15-től a meglévő 
oktatási, tudományos és stratégiai rektorhelyettes mellett általános rektorhelyettes is segíti a 
rektor munkáját. Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum esetében is új vezető kezdte meg 
munkáját 2013. július 1-jén. 

Balogh Judit főtitkári megbízatásáról 2013. június 30-ával lemondott. 2013. július 1-től 
megbízott, 2013. november 1-től pedig már megválasztott főtitkárként Dr. Mészáros József 
irányítja az egyetem adminisztratív tevékenységét. 

Az év folyamán öt Kar (Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Informatikai Kar, Természettudományi és 
Technológiai Kar) élére került új dékán megbízásra. Ezeken a karokon megújult a dékáni 
vezetés is, a dékánhelyettesi posztokra is új megbízásokat adtak ki. 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatója 2013. július 1-jétől 
Karácsony Gyöngyi lett. 

2013 folyamán 9 egyetemi tanári és 2 főiskolai tanári kinevezés történt az egyetemen. 

1.4. A Debreceni Egyetem takarékossági intézkedései 2013-ban, 
jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra 

Jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra 

A Kormány az elmúlt években több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedéseket, 
melyek döntően és súlyosan befolyásolták gazdálkodásunkat. 

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről 
szóló 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat 6. pontjában a Kormány még 2012-ben 
beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, 
személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában. 

A tilalom egyedül az Európai Uniós forrásból származó bevételek terhére történő 
beszerzéseket mentesítette. 

A tilalmak részbeni feloldására a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult, a Magyar 
Államkincstár elnökének véleményével ellátott kérelem alapján. 

A Debreceni Egyetem a 2013. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából négy esetben 
nyújtott be kérelmet. 

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 
1122/2012. (IV.25.) Kormányhatározat 3. pontja alapján az EMMI a Debreceni Egyetem 
2013. évi támogatási főösszegének meghatározásakor a 2012. évi zárolás összegéből a 
tématabló szerint 138.785 ezer Ft csökkenést vett figyelembe. 
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A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. 
(V.13.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a Kormány a fejezetek és az irányításuk alá 
tartozó intézmények tekintetében zárolást rendelt el. A határozat 2. pontja lehetőséget 
biztosított a zárolási kötelezettség bevétel-befizetéssel történő teljesítésére.  

Az elrendelt zárolás azonnali végrehajtása érdekében az Egyetemnek bevétele terhére 481 
millió forintot kellett átutalnia az EMMI befizetési számlájára, melyet 2013. december 6-án 
teljesített. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII.17.) 
Kormányhatározat 22. pontja értelmében a Kormány az előírt zárolás csökkentésre 
változtatását rendelte el. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 35. §-a értelmében a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek 
és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt 
csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv 
előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az 
irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.  

Az Egyetem 2013-ban négy alkalommal nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel 
előirányzatosítására irányuló kérelmet. A benyújtott kérelmek mindegyike elfogadásra került, 
viszont az elbírálási idő minden esetben nagyon sok időt vett igénybe, s ez jelentősen 
megnehezítette az Egyetem életét. Az utolsó két hónapban szinte állandóan dologi 
előirányzat-fedezethiánnyal küzdöttünk, amely a hosszú átfutási időre vezethető vissza. 

Az Agrár- és Gazdaságtudományok Centruma takarékossági intézkedései 

A folyamatosan változó gazdasági környezet, az állam részéről a költségvetési támogatás 
csökkenése, a saját bevétel-szerző tevékenységek körének szűkülése a kiadások csökkentésére 
ösztönöz. 

Tekintettel arra, hogy a személyi és járulék kiadások után az üzemeletetési kiadások jelentik a 
második legnagyobb kiadási tételt, a DE AGTC Gazdasági Igazgatósága 2013. évben is 
kiemelt feladatnak tekintette az üzemeltetés területén a kiadások csökkentését, jelentős 
erőfeszítéseket tettünk az energia-felhasználás racionalizálása érdekében is, és elindítottuk a 
Zöld Campus projektet. 

A DE AGTC üzemeltetési kiadásainak racionalizálása  

Az üzemeltetés megtakarítási területei: 

• A kiadás-megtakarítás elsődleges területe az informatika volt. A HelpDesk 
üzemeltetési feladatok saját hatáskörbe történő visszaszervezésével, valamint a 
központi informatikai üzemeltetési és számítógép karbantartási kiadások drasztikus 
csökkentésével közel 40 mFt-os megtakarítást sikerült elérni, azonban nőtt a 
multifunkciós eszközök karbantartásának kiadása (+ 5,3 mFt), melyek az eszközök 
életkorával és elhasználtságukkal magyarázható; 

• Szintén jelentős megtakarítást jelent az ÉÉK üzemeltetési kiadások csökkenése, azzal, 
hogy a MÉK néhány szervezeti egysége az ÉÉK-ból visszaköltözött a Böszörményi úti 
campusra (-30,8 mFt); 

• A gázszerződés módosításával (2013. július 1.), valamint az enyhe télnek 
köszönhetően 2013-ban a gáz-energia kiadás 14,4 mFt-tal csökkent; 
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• Kisebb megtakarításokat értünk el az épületkarbantartás, a víz- és csatornadíj, a 
telekfenntartás kiadások területén is, ezek összességében közel 10 mFt-os 
kiadáscsökkentést eredményeztek. 

 
Energia-felhasználás racionalizálása 

A 2011-2012 években megvalósult KEOP pályázatok kapcsán 2013-ban is jelentős 
megtakarítások keletkeztek. Bár a projekt megvalósulása az üzemeltetési és karbantartási 
költségekben növekedést eredményezett, ezek nagyságrendje azonban elenyésző a pozitív 
hozadékhoz mérten. A KEOP pályázatok keretében megvalósult beruházásokból adódó 
megtakarításokat az 1-3. táblázatok tartalmazzák. 

1. Táblázat:  A DE AGTC KEOP projekthez kapcsolódó villamos-energia termelés 
megtakarítások, 2012-2013 

Napelem 
(Villamos energia) 

2012.08.01. - 2013.06.30. időszak 2013.07.01. - 2013.12.31. időszak 

Termelt villamos 
energia (kWh) 

Értéke  
(ezer Ft) 

Termelt villamos 
energia (kWh) 

Értéke (ezer Ft) 

Látóképi telep 54 100 2 543  31 220 1 155 
Konyha épület tetőn  35 900 1 687 16 520 611 
„B” épület tetőn 38 700 1 819 21 650 801 
Összesen 128 700 6 049 69 390 2 567 
 

2. Táblázat:  A DE AGTC KEOP projekthez kapcsolódó napkollektoros melegvíz-termelés 
megtakarítások, 2012-2013 

Napkollektor 
(Használati melegvíz) 

2012.08.01. - 2013.06.30. időszak 2013.07.01. - 2013.12.31. időszak 
Napkollektor által 

termelt 
hőmennyiség 

Földgázra 
átszámolva (m3) 

Értéke  
(ezer Ft) 

Napkollektor által 
termelt 

hőmennyiség 
Földgázra 

átszámolva (m3) 

Értéke (ezer Ft) 

Látóképi telep 8 456 1 522 1 506 218 

Veres Péter Kollégium 64 687 11 644 11 520 1 670 

Összesen 73 142 13 166 13 026 1 888 
 

3. Táblázat:  A DE AGTC KEOP projekthez kapcsolódó hőszigetelésből eredő 
megtakarítások, 2012-2013 

Hőszigetelés 

2012.09.01. - 2013.06.30. időszak 2013.07.01. - 2013.12.31. időszak 
Hőszigetelés által 

megtakarított 
gázmennyiség (m3) 

Értéke  
(ezer Ft) 

Hőszigetelés által 
megtakarított 

gázmennyiség (m3) 
Értéke (ezer Ft) 

Látóképi telep 2 697 1 278 1 150 545 

Veres Péter Kollégium 20 190 3 634 12 000 1 740 

Összesen 22 887 4 912 13 150 2 285 
 

Az energiafelhasználás racionalizálása érdekében 2013-ban tett és tervezett javaslatok, 
intézkedések, beruházások és azok hozadékait a 4. táblázat foglalja össze. 
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4. Táblázat:  2013. évi energiaracionalizálási intézkedések és azok pénzben kifejezett értéke 

Megnevezés Éves megtakarítás 
összege (ezer Ft) 

Földgáz szolgáltatási szerződés újrakötése (2013.07.01.-2014.06.30.) kb. 45 000 
Villamos energia beszerzés közbeszerzés útján (2013.07.01.-
2014.12.31.) 

kb. 22 000 

Villamos energia lekötött teljesítmény racionalizálása  1 000 
2db Öntöző kút kialakítása (bekerülési költség: 12 000 000 Ft) 3 000 
Böszörményi úti Campus épületeinek bezárása 2013.12.21. – 
2014.01.03. időszakra közüzemi költségek csökkentésének érdekében 

10 000 

Összesen kb. 81 000 
 

Zöld Campus projekt a DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában 
A „fejlett világ” jóléti társadalmainak élelmiszerpazarlása, környezetszennyezése, az élhető 
környezetet biztosító zöld területek visszaszorítása, erdeink kivágása és az ezekből adódó 
káros környezeti és éghajlati változások azonban nem csak a fejlett világ, hanem az egész 
bolygó ökológiai egyensúlyát veszélyezteti. 

Ezeket a Földünket, környezetünket érintő veszélyeket, és következményeiket felismerve kell 
mindenkinek (egyéneknek, szervezeteknek, intézményeknek) a lehetőségei által biztosított 
lépéseket megtennie, a Föld meglévő tartalékainak, erőforrásaink megőrzése és optimális 
felhasználása érdekében, utódaink jövőjét szem előtt tartva. 

Oktatási intézményünkben fontosnak tartjuk a képzési rendbe építeni a fiatal egyetemisták, 
hallgatók, mint a jövő nemzedékének környezet tudatosságra történő nevelését, 
szemléletváltásuk elősegítését, valamint az intézményeink üzemeltetéséhez környezetbarát, 
megújuló energiák felhasználását kiváltva, visszaszorítva a fosszilis energiahordozókon 
alapuló rendszereinket. 

Mottónk, a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” tükrében indítottuk el az egyetemen 
a „Zöld Campus” programot. 

Az 5. táblázat összefoglalja a Centrum „Zöld Campus” programjának tervezetét. A program a 
DE AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának 
vezetésével közösen került kialakításra. 
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5. Táblázat:  „Zöld Campus" projekt összetevői 
# Tervezett projekt megnevezése Projekt státusza 
1 Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése Megvalósult, használata folyamatos 

2 
Energia felhasználás számszerűsítése épületenként/szobánként/fogyasztóként (energiakvóta - ökológiai 
lábnyom) 

IMR rendszerből számszerűsített adat kinyerhető. Épületenként mérés kialakítása folyamatos. Jelenlegi állapot 40%-os 
kiépítettség 

3 Fogyasztók felmérése egyénenként/szobánként Gépészeti berendezések, fogyasztók felmérése folyamatos 
4 Csoportversenyek - ökológiai lábnyom számítás Az Ökonapok keretében (2013. április 19-21.) megvalósult. 
5 Egyéni energiafogyasztás mérése (zöld kártya) - 

6 A Centrum épületeinek komplex energetikai felújítása 
Az elmúlt években részleteiben megvalósult, illetve összeállított KEOP pályázati tervdokumentációk tartalmazzák a további 
fejlesztéseket. 

7 Napkollektor, napelem 
2012-ben KEOP pályázat keretében a Veress Péter Kollégium tetőszerkezetére napkollektoros rendszer, a Látóképi telep illetve 
a Konyha és "B" épület tetőszerkezetére napelemes rendszer került telepítésre. További rendszerek telepítésére az előkészített 
KEOP pályázat keretén belül van lehetőség. 

8 „Újrapapír” program - papírgyűjtő intézetenként, a büfénél és a kis Aulában Megvalósult. 
9 Motivációs eszközök kidolgozása, pl. Zöld Iroda program - 

10 Alternatív energia források - napi energia kiváltás bemutatása, internetes nyomon követés 
A megvalósult napelemes és napkollektoros rendszerek által megtermelt energia, a berendezések vezérlő egységein, illetve 
internetes felületen nyomon követhető. 

11 Energiatakarékos izzók felülvizsgálata, mozgásérzékelők Kiépítésük folyamatos, illetve a beadandó KEOP 5.6.0 pályázat tartalmazza a további fejlesztéseket. 

12 Perlátorok felszerelése  
Kollégium épületében és a Diákapartmanban 2012. évben felszerelésre kerültek. A többi épületben felszerelésének ütemezése 
folyamatban. 

13 Fúrt kutak kialakítása öntözésre 4 db kialakítása saját forrásból. 
14 Esővíz hasznosítás, szürke víz hasznosítás (kollégiumban zuhanyvíz) (pl. WC öblítésre) Költségigényes beruházás, csak pályázat útján. 

15 Termosztát előadókba, egyedi mérési lehetőség 
Egyedi almérés csak épületenként alakítható ki. Helységenkénti mérés a fűtési- és villamoshálózat teljes átalakítását vonja maga 
után.  

16 Épületenkénti „hőtérkép” - 
17 Vizesblokk takarékos vízfelhasználásának ellenőrzése - karbantartó program, Papirusz - 
18 Szabályozható radiátorok Előkészítetett KEOP pályázat tartalmazza a hőleadók szabályozhatóságának kiépítését. 
19 Zöld Iroda - házi verseny, KÖVET Egyesület A Szakkollégiumok segítségével megvalósult. 
20 Tanszékenként több növény elhelyezése, a tanszék gondozza - házi verseny - 
21 Zöldtető, zöldfal Költségigényes, pályázati forrásból. 
22 Zöld tér - növénycsere az épületben - NÖVÉNYTÁR A Kis Aulában megvalósult. 
23 A Campuson megtermelt növények felhasználása - konyha, Szedd magad akció! Jelenleg folyamatos az ez irányú kapcsolat az Étterem üzemeltetője és a Nyíregyházi Kutató Intézet között. 
24 Fotókiállítás, fórumok, kerekasztal beszélgetések - 
25 Kerékpáros közlekedés támogatása - kerékpár kölcsönzés (Decathlon), tároló rendszer kihelyezése Új kerékpár tárolók kialakítása megtörtént. 
26 Kerékpár javító állomás elhelyezése Kerékpár javító állomás elhelyezése megtörtént a kollégium előtt. 
27 "Utazzunk együtt" kezdeményezés A Zöld Campus honlapon kialakítandó interaktív felületen koordinálható utastárs szervező program. Előrelépés nem történt. 
28 Botanikus Kert fejlesztése, népszerűsítése a hallgatók körében - 
29 "Madár Barát Egyetem" cím elnyerése - 
30 Komposztálható hulladékok gyűjtése, felhasználása A terv alkalmazás alatt van, folyamatos a felhasználás. 
31 Geotermikus energia használata, fűtésre, hűtésre Pályázati forrás igénybevételével lehetséges 
32 Sütőolaj gyűjtése - 
33 Zöld Club létrehozása - 
34 Hallgatók, oktatók képzése - 
35 Fényforrás lekapcsolása, mozgásérzékelők elhelyezése Az előkészített KEOP pályázat tartalmazza a további fejlesztéseket az érintett épületekben. 
36 Légkondicionálás központi szabályozása Csak központi hűtőrendszerek esetében megoldható. Egyedi split klíma berendezések esetén nem kivitelezhető. 
37 Számítógépek szükség szerinti használata - 
38 LED - es fényforrások használata - 
39 Villamos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti cseréje Karbantartás folyamatos. 
40 Árnyékolás Külső árnyékolók utólagos felszerelése költségigényes. 
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A programtervezet több fontos pontja került megvalósításra, vagy már a korábban 
megvalósult program összetevők kerültek és kerülnek folytatólagosan alkalmazásra, melyek a 
„Zöld gondolkodás”, mint szemlélet, a megújuló energetikai rendszerek alkalmazása, mint 
életforma a Föld védelmét, környezetünk megóvását szolgálja. 

A Központi költségvetési szervek energiahatékonyságának beruházásai – KEOP pályázat 
előkészítése 

A pályázat ad lehetőséget célunk a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok 
Centruma meglévő oktatási épületeinek, épületrészeinek rekonstrukciójára, amely alatt az 
energetikailag elégtelen műszaki színvonalú külső nyílászáró szerkezetek cseréjét, meglévő 
tömör határoló szerkezetek utólagos hőszigetelését, a hőtechnikai adottságainak javítását, az 
érintett helyiségek elavult és szabályozhatatlansága miatt energiapazarló fűtési rendszerének 
és világítási hálózatának felújítását értjük a járulékos építőmesteri munkálatok elvégzésével. 
A pályázat segítségével megvalósítható az intézmény épületeinek fűtési, használati meleg víz, 
valamint világítási rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrások optimalizált 
integrálásával (napelem, napkollektor), illetve a komplex épületenergetikai fejlesztések által. 

A tervezett fejlesztések által csökkentjük a káros anyag kibocsájtást, valamint az 
üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos kiadásainkat. 

Kerékpáros közlekedés támogatása, tároló rendszerek kihelyezése 

A kerékpáros közlekedés támogatása, elősegítése érdekében a Böszörményi úti Campus 
területén biztonságos, kamerával megfigyelt területeken komfortos, az épületekhez illeszkedő 
kerékpártárolók kerültek kialakításra, elhelyezésre. A kerékpártárolók számának 
meghatározásánál hatásvizsgálatot, igényfelmérést végeztünk, a jelenlegi tároló férőhelyek az 
igényeket tükrözik. A kerékpártárolók száma az igény szerinti forgalomnak megfelelően 
folyamatosan bővíthető. 

Öntözőkutak, öntözőhálózat kialakítása 

A Zöld Campus program keretében javaslat született a Böszörményi úti Campus területén 
lévő zöld területek, parkosított részek hálózati vízellátásával történő öntözésének kiváltására 
és további parkosított, zöld területek öntözéssel történő ellátására. A műszaki megoldás 
keretében 4 db öntöző kút kialakítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció készült el. 

DE AGTC egyéb megtakarítások 

A jelentősen csökkenő költségvetési támogatások, a pályázati források delegált felhasználási 
köre, valamint a saját bevételek szűkös rendelkezésre állása mellett tovább szűkítette a 
beszerzések körét, ezzel növelve a megtakarításokat, hogy a beszerzési tilalmat elrendelő 
1036/2012. Kormány Határozat 2013. év egészében érvényben volt. A tilalom az intézményi 
beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon 
beszerzések vonatkozásában rendelkezett. 

A humán-erőforrás gazdálkodásban is törekedett a Centrum megtakarítások elérésére. A DE 
AGTC engedélyezett betöltött létszáma 2013.01.01-jén 555 fő, 2013.12.31-én 559 fő volt, 
amely összességében néhány fős növekedést mutat, azonban a belépő dolgozók pályázatok 
terhére kerültek alkalmazásra. 

Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum takarékossági intézkedései 

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 2013. évben eredményesen 
látta el szakmai feladatait az oktatás, kutatás és betegellátás területén, a gazdálkodásban 
azonban már márciustól jelentkeztek likviditási problémák, így az egészségügyi szolgáltatók 
között kivételes fizetőképessége veszélybe került. 
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A Centrum betegellátáshoz kapcsolódó bevétele az elvégzett teljesítmények OEP általi 
finanszírozása mellett – többletteljesítés és egyéb finanszírozási intézkedések következtében – 
jelentős többlettámogatással egészült ki az elmúlt években. 2013. évben azonban a 
konszolidációs támogatás nyújtásának elve megváltozott, míg az elmúlt években a 
meghatározott fordulónapon lejárt tartozás volt támogatott, 2013. évben már csak a 30 napon 
túli fizetési határidővel lejárt szállítói tartozásokat vette figyelembe a támogató, ezért a 
Centrum tárgyévben a június 30-i szállítói tartozás figyelembe vételével csupán 158.238 ezer 
Ft támogatásban részesült. 

2013. évben az addig jelentős 30 napon túli adósságot felhalmozó egészségügyi 
szolgáltatóknak kiosztott konszolidációs támogatás következtében a kasszasöprés címen 
juttatott támogatás összege 3 milliárd Ft-ra csökkent, ezáltal december hónapban kasszasöprés 
címen a Centrumnak kiutalt támogatás összege csupán 99.936,5 ezer Ft volt. 

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről 
szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kormány beszerzési tilalmat 
rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai 
eszközök és telefon beszerzése vonatkozásában. 

2013. évben: 

• az onkológiai központ bővítése következtében 76 férőhelyes várótermi padok 
beszerzésére; 

• 4 db személygépkocsi beszerzésre; és 
• 1 db Mercedes Benz Sprinter kisbusz 

beszerzésére kértünk engedélyt, melyből az EMMI Költségvetési Főosztály tájékoztatása 
alapján Mercedes Benz Sprinter kisbusz nem minősül személygépjárműnek, így arra a fenti 
kormányhatározat nem vonatkozott. 

A Kormány 2013. november 25-i döntése, mely szerint 2014. január 1-től a Debreceni 
Egyetemen megszűnnek a Centrumok sajátságos helyzetet eredményezett a DE OEC-en. Az 
addig takarékosan gazdálkodó szervezeti egységek a változás hatásaitól tartva 
megtakarításaikat gyorsan költeni kezdték. A likviditás megőrzése érdekében a Centrum 
vezetése már ezt megelőzően is több intézkedést kezdeményezett, intézkedési tervet kért az 
önállóan gazdálkodó szervezeti egységektől, számolva a betegellátási bevételek 
csökkenésével. 

A Tudományegyetemi Karok takarékossági intézkedései 

A Tudományegyetemi Karok 2013. évi gazdálkodásának keretei még az előző évekre nyúlnak 
vissza. A 2011. évben elrendelt zárolások hatásaként már 2012-ben meg kellett hozni azokat a 
tartós kiadás-csökkentő intézkedéseket, melyek a 2013. évi gazdálkodásunkat meghatározták. 

A tárgyévi költségvetési sarokszámok ismeretében a TEK vezetősége határozott az előző évek 
maradványának (749.260 ezer Ft) zárolásáról. 

A fentiekre tekintettel továbbra is érvényben maradtak az előző évi megtakarítási 
intézkedések: 

• Az üzemeltetéssel kapcsolatos szerződéseket felülvizsgálták és a folyamatos működést 
nem befolyásoló, központi kiadási költségelemek felhasználását csökkentették, vagy 
lemondták. 

• Az egyetemi vezetés döntése alapján elrendelt nyári 2 hét és téli 1 hét leállás a 
közüzemi kiadások terén az előző évekhez képest kiadáscsökkentést tudtak elérni. Az 
intézkedések hatására az üzemeltetés színvonala jelentősen csökkent. 
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• Őrzés – védelem területén sok épületben megszűntették a vasárnapi és a 24 órás 
portaszolgálatot, melynek eredményeként az átlag havi őrzés óraszám 25.232-ról 
lecsökkent 20.917-re. 

• Telekfenntartás: a szerződésmódosítás eredményeként megszűnt az üdülők 
parkgondozása, fa, sövény és bokor ültetése, hulladékgyűjtők rendben tartása, DEAC 
pályán szemétszállítás, talajjavítás, tápanyagpótlás, virágágyások, virágládák kezelése, 
beültetése. A Botanikus kertben a portaszolgálatos feladatok csökkentett létszámmal 
működnek, melyet fél műszakban a kertészdolgozók látnak el, üvegházak hétvégi 
felügyelete, az őrzés-védelem a területen, valamint a vállalkozó fejlesztési 
kötelezettsége megszűnt. 

• Épület karbantartás: szerződés keretében csak a legsürgősebb feladatokat végezték el. 
• Futárszolgálat: a napi kézbesítések száma valamennyi helyen 3-ról 2-re, illetve 2-ről 

1-re csökkent, néhány helyen pedig csak heti rendszerességgel van kézbesítés. 
• Takarítás: az évi kétszeri nagytakarítás egyre csökkent, az irodák takarítása napi 

rendszerességről hetenkénti rendszerességre csökkent, a ruhatár üzemeltetése 2-ről 1-
re csökkent, vagy megszűnt. 

• Biztosítás: a hallgatói káreseményekre kötött biztosítást visszamondták, az esetleges 
káreseményeket az általános felelősségbiztosítás keretében rendezték. 

 

A leírtakon túlmenően, gazdálkodásunkra befolyást gyakorolt a Kormány 1036/2012. (II.21.) 
határozata, mely megtiltotta az intézményi beruházás keretében történő bútor, 
személygépjármű, informatikai eszköz, telefon beszerzést. Ezen eszközöket csak Európai 
Uniós forrásból lehetett beszerezni. 

A Központi Szervezeti Egységek takarékossági intézkedései 

Élettudományi Épület és Könyvtár (ÉÉK) üzemeltetési költségénél történt megtakarítások: 

A Debreceni Egyetem 2013. évi költségvetésében az ÉÉK üzemeltetésére 562.120 ezer Ft 
felhasználást terveztük. Az épület műszaki üzemeltetésére és gondnoki szolgáltatásokra a 
tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként új szerződések kerültek 
megkötésre, ezek alapján 2013 szeptemberétől jelentős megtakarítást sikerült elérni. A 
létesítmény működtetésének tényleges költsége 2013-ban összesen 536.371 ezer Ft-ba került. 
Ezen túlmenően a tartalékkeret terhére 6.910 ezer Ft értékben történtek fizetési 
kötelezettséggel járó karbantartási munkák. Az említett költségek figyelembevételével 
18.840 ezer Ft maradvány keletkezett, melyből az épületben a legszükségesebbé vált felújítási 
munkák egy részét végeztettünk el. 

2. A Debreceni Egyetem 2013. 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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6. Táblázat:  A Debreceni Egyetem alapképzéses szakjainak száma          Me.: (db) 

 
**az igazgatásszervező alapképzési szak 2012. szeptembertől a jogi képzési területről átkerült a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 
területre 
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7. Táblázat:  A Debreceni Egyetem mesterképzési szakjainak száma          Me.: (db) 

 
*tanári mesterképzési szak 
**a közigazgatási mesterképzési szak 2012. szeptembertől a jogi képzési területről átkerült a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési 
területre
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2004-ben és 2005-ben kísérleti jelleggel indítottunk el összesen 12 alapképzési szakot, 2006-
ban teljes körűen bevezettük a bolognai rendszer első ciklusát, 53 alapképzési szakra véve fel 
jelentkezőket. 2007-ben a művészeti képzési területen történt meg a váltás. 2013-ban a jogi 
képzési területen az igazságügyi igazgatási alapszakot akkreditáltattuk, és a pótfelvételi 
eljárásban meghirdetve, szeptemberben elindult ez az új alapszak. A 2005-ben akkreditált 
igazgatásszervező alapképzési szakunk mellett 2013-ban a közigazgatás-szervező alapszak 
nyert el miniszteri engedélyt, ezzel az igazgatásszervező szak 2014-től kifutó szakká vált. 
2013-ban a 66 akkreditált alapszak közül 59 indult el.  

A 2013. évben már 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. A tanári mesterképzésben a tanári szakképzettségek száma 24-re nőtt. 2012-
ben megkezdődött az osztatlan tanárképzés rendszerének kidolgozása. 2013-ban meghirdettük 
és elindítottuk az osztatlan tanárszak szakpárjait, így már 5-re nőtt az egységes, osztatlan 
szakjaink száma. 

2006-tól már nem hirdethetők a hagyományos egyetemi és főiskolai szakjaink, kifutó 
jelleggel azonban még működnek ezek a képzési formák is. 

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 továbbra sincs kihasználva, csupán 44 szakirányú továbbképzés indulhatott 
el a 2013/14. tanévben. 

2012 őszétől kezdődően kidolgoztuk a tartalmilag megújított felsőoktatási szakképzéseket. 14 
féle új típusú szakképzésre kapott engedélyt a Debreceni Egyetem, amelyek a 2013. évi 
általános felvételi eljárásban meghirdetésre kerültek, de ennek ellenére a szakképzési létszám 
további csökkenést mutatott. 

Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük az angol nyelvű teljes idejű képzések kínálatának 
fejlesztését. Mindhárom centrumban folyt angol nyelvű képzés. 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. A képzési 
területenként bonyolított párhuzamos programakkreditációs eljárások során vizsgálja majd a 
MAB a „csak” regisztrált képzéseinket. 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. 

2013-ban sikerült a felnőttképzési tevékenységet nem csak szinten tartani, hanem az 
érdeklődést jobban felkelteni a tanfolyamok iránt, így jelentősen növeltük a résztvevők 
számát. 2010-ben a Debreceni Egyetem 52 felnőttképzési tanfolyamán (általános képzés, 
szakmai képzés, nyelvi képzés, miniszteri rendelet szerinti képzés) 2238 fő vett részt, 2012-
ben 34 tanfolyam valósult meg 2466 fő részvételével. 2013-ban a 47 képzésen 3294 fő 
fejlesztette tudását. A DEOEC elsősorban az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai 
szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről rendelkező miniszteri- és 
kormányrendeleteknek megfelelően szervez továbbképzéseket. 2012-ben a DEOEC 601 
tanfolyamán 6863 fő vett részt, 2013-ban növelték a képzési kínálatot és kiemelkedő 
mértékben a résztvevők számát is. A felnőttképzési szolgáltatásokat (pályaorientáció, 
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pályakövetés, képzési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs- és korrekciós 
tanácsadás, álláskeresési technikák) az előző évekhez hasonló mértékben vették igénybe. 

8. Táblázat:  2013-ban megvalósult képzések 

Ssz. Egyetemi egység neve 
Képzések 

száma (db) 

A képzésekben 
résztvevők száma 

(fő) 

1.  
Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Észak-alföldi 
Regionális Szaktanácsadási Központ 

6 383 

2. 
Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Felnőttképzési és 
Távoktatási Központ 

5 361 

3. 
Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Idegennyelvi 
Intézet  

4 159 

4. Bölcsészettudományi Kar 1 17 

5. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 6 44 

6. Egészségügyi Kar 5+22** 507+1107*** 

7. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 10 1141 

8. DExam Vizsgaközpont 1 414 

9. Műszaki Kar 4 87 

10. Természettudományi és Technológiai Kar 3 37 

11. DEOEC Klinikai Főnővéri Iroda 1 13 

12. 
DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ (orvosok folyamatos 
továbbképzése)* 

1+601** 135+6 863*** 

Összesen 47+623**  3 294+7 970***  

* Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar  
és a Népegészségügyi Kar képzési adatai a DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ képzési adatai között szerepelnek. 

**a DEOEC és a régió által szervezett tanfolyam 
***a DEOEC és a régió által szervezett tanfolyamok résztvevői 

2.1.2. Hallgatói létszám 

Az összlétszám folyamatos emelkedése 2012-ben megtorpant, 2013-ban folytatódott a 
csökkenő tendencia (4,7%). Az országos átlaghoz képest mindkét évben csekélyebb 
visszaesés volt tapasztalható, köszönhetően a sikeres felvételi eredményeinknek. 

A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámait 2005-től 2013-ig az 1. ábra 
szemlélteti. 
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1. Ábra:  A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámai 2005-2013           Me.: fő 

 

9. Táblázat:  Átlagos statisztikai hallgatói létszám képzési szintenként (két félév átlagolva, 
PhD képzés nélkül)                   Me.:fő 

 
 

Az alapképzési szakokra járók átlagolt száma a bolognai képzési rendszer kiteljesedésével 
2013-ig folyamatosan nőtt, a 2005-beli 556 fő 2007-re 8.314-re, 2011-re 18.479-re 
emelkedett. 2012-re már nem prognosztizáltunk további növekedést, de a nagyon eredményes 
felvételi eljárás és a kisebb lemorzsolódás eredményeként újabb létszámemelkedést értünk el 
annak ellenére, hogy új alapszakot már nem hirdettünk. Ahogyan várható volt, 2013-ban 
megállt az alapképzési szakok hallgatói létszámának növekedése, 4,5%-os visszaesés 
következett be. A hagyományos egyetemi és főiskolai szintű szakokon 2013-ban már nagyon 
lecsökkentek a létszámok, ez indokolt is a kifutó jelleg miatt. 

Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzés megvalósítása óta 2012-re 
68-ra nőtt, 2013-ban is szintén 68 mesterképzési szak indult el. 2009-ben az átlagolt 
mesterképzési hallgatói létszám 1.065 volt, ez a szám 2012-re a 3.593-ra változott. 2013-ban 
12%-os csökkenés következett be, de a mesterszakos létszám még így is meghaladta a 2009-
es létszám háromszorosát. Ennek okait egyetemi és kari/szakos szinteken vizsgálták. 

A 2006-ban elindított új típusú felsőfokú szakképzéseknek köszönhetően a hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező felsőfokú szakképzésekre járók száma 2011-ig nőtt, de 2012-ben 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Teljes 
idejű

578,0 496 24,0 9,5 15085,5 14764 495,5 226,5 2217,5 2066 4414,5 4625 61,0 42 22876,0 22229

Részidős 75,5 73,5 35,0 19,5 3610,5 3132,5 89,5 54 1376,0 1144,5 479,0439,5 804,5 895 6470,0 5758,5

Esti/ 
távoktatás 

2,5 0,5 31,0 22,5 33,5 23

Összesen 653,5 569,5 61,5 29,5 18696,0 17896,5 585,0 280,5 3593,5 3210,5 4893,5 5064,5 896,5 959,5 29295,5 28010,5

Összesen
Szakirányú 

továbbképzés

Felsőfokú/
felsőoktatási
szakképzés

Főiskolai szintű 
képzés

Alapképzés
Egyetemi szintű 

képzés
Mesterképzés Osztatlan képzés
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megfordult a trend, és már 13%-os csökkenés következett be az egyébként is csekély 
létszámban. 2013 szeptemberében új képzési és kimeneti követelmények alapján bevezetésre 
kerültek az Nftv-ben definiált felsőoktatási szakképzések, de ez a képzési forma nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket, a szakképzési összlétszám újabb 13%-ot csökkent. 

2006-tól fokozatosan mérséklődött a szakirányú továbbképzések hallgatóinak száma, majd 
2011-től ismét nagyobb érdeklődés mutatkozott a képzések iránt. 2013-ban az előző évinél 
7%-kal többen vettek részt szakirányú továbbképzéseken. A regisztrált új továbbképzéseket, 
amelyek száma már 144, a gazdasági nehézségek hatására nem sikerült a kívánt mértékben 
elindítani, 2013-ban 44 működő továbbképzésről számolhattunk be.  

A következő táblázat a tagozatonkénti és a finanszírozási formák közötti megoszlást 
tartalmazza. 

10. Táblázat:  A Debreceni Egyetem hallgatóinak létszámadatai finanszírozási formák szerint 
(PhD képzés nélkül) 

 
 

2012. szeptembertől új finanszírozási formákat, ezzel együtt új fogalmakat vezetett be a 
főhatóság. Az új belépők már állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges 
formában tanulhattak. Összevetve a 2012. decemberi és a 2013. októberi adatokat, 
megállapítható, hogy mind a „fizetős”, mind a „finanszírozott” hallgatók száma minimálisan 
csökkent. 

A doktoranduszok összlétszámának növekvő tendenciája folytatódott, bizonyítja ezt a 
következő kimutatás. 

11. Táblázat:  Doktoranduszok létszáma (a két félév átlagolva)             Me: fő 

Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Államilag 
támogatott 

398 415 435,5 439,5 383,5 251,5 

Állami  
ösztöndíjas 

        81 241 

Költségtérítéses  396 404,5 451 443 379 234 

Önköltséges         63 190 

Összesen 794 819,5 886,5 882,5 906,5 916,5 
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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. 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 az új 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 1.000-12.000 Ft/fő/hó került folyósításra. A támogatottak 
létszáma a 2012/2013-as tanév második félévében 4.123 fő, a 2013/2014-es tanév első 
félévében 3.605 fő volt, amely 418 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A két félév 
közti különbséget a júniusban oklevelet szerzett hallgatók jelentik. Az előző évhez hasonlóan 
a 2013-as évben 2012-höz képest több mint 10 százalékkal csökkent a Bursa ösztöndíjban 
részesülők száma. 

Miniszteri ösztöndíjban a 2013. tavaszi félévben 64, az őszi félévben 86 külföldi, illetve 
határon túli magyar hallgató részesült a kormányrendelet által meghatározott összegben. A 
köztársasági és a miniszteri ösztöndíjak hallgatók részére történő kiutalása már második éve a 
Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságának hatáskörébe tartozik. 

Kollégiumi támogatás 

A kollégiumi férőhelyek száma – a Campus Hotel diákotthon és a külső bérelt férőhelyek 
nélkül – a 2013. tavaszi félévben 3.901, majd az őszi félévben 3.729 főre módosult. Ez az 
eltérés azzal magyarázható, hogy a Kossuth Lajos III. Kollégiumban a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem (mint a megszűnt Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
jogutóda) másik kollégiumi épületének felújítása miatt a korábbi években meglévőnél jóval 
nagyobb arányban töltötte fel a számára rendelkezésre álló 190 férőhelyet. Mindemellett a 
tanévkezdéstől kezdve a hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 
Kollégiuma egyik épületszárnya (Régi Kollégium) már nem került feltöltésre. A 2012. év őszi 
félévétől kezdve az egyetem Debrecen várostól egy korábbi középiskolai kollégiumi 
épületben bérelt férőhelyeken további 89 főt helyezett el. 

A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, közéleti 
tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyerhetnek felvételt, meghatározott, 
egyetemi szinten egységes pontrendszer alapján. 

A felvételi eljárás adatai szerint a kollégiumba felvételüket kérő hallgatók 82 %-a nyert 
elhelyezést, ami országos viszonylatban is nagyon magas bekerülési arány. Ez az arány 
lényegében azonos az előző évivel. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 
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100%-os. A PPP konstrukcióban épített Campus Hotel diákotthonba a fent említett 
férőhelyeken túlmenően a 2013. évben 922 fő nyert felvételt. 

A kollégiumi ellátási szint kollégiumonként eltérést mutat, de az alapszolgáltatások minden 
egységben biztosítottak. Az egyetemen évek óta folyó kollégiumi felújítási program 
eredményeként a kollégiumok szolgáltatási színvonala folyamatosan javul, jelenleg a 
kollégiumi és diákotthoni férőhelyek 70 %-a öt éven belül épült vagy felújított épületben 
található. 

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 
hetedik 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. 
Megjegyezzük, hogy a kormányrendelet már említett módosítása a kérelmek ilyen, 
intézményi szintű elbírálását írja elő, amely előírásnak intézményünk már a módosítás előtt is 
megfelelt. 

Az új rendszer működésének hatodik teljes költségvetési éve volt a 2013-as év. A DE-n a 
mind a 2012/2013-as tanév második, mind a 2013/2014-es 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 2012/2013. 2. félév 2013/2014. 1. félév 

20 %-os kategória 1 316 1 364 

10 %-os kategória 1 069 1 011 

Más összegű támogatás 
(7.500 – 11.000 Ft/fő/hó) 

942 958 

Összesen 3 327 3 333 

Elsőévesek alaptámogatása 22 531 
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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 2013. tavaszi félévben 7.640 fő, az őszi félévben 8.746 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 összeget a centrumok saját hatáskörben 
használhatták fel kollégiumi fejlesztésekre. 

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 kaptak 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 2013-ban központi 
hatáskörben került felhasználásra a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

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 2012/2013-as tanév második félévében 
165 fő, a 2013/2014-es tanév első félévében 194 fő nyerte el, összege 2.000-30.000 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 2012/2013-as tanév második félévében 47 fő, a 2013/2014-es tanév első 
félévében 52 fő nyerte el, összege 5.000-25.000 Ft/fő/hó. 
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2.1.3. Hallgatói mobilitás 

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

13. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2013. október 15-i létszámadatai 
karonként 

Kar 
Nappali tagozat 

(fő) 

Levelező 
tagozat 

(fő) 

Összesen 
(fő) 

ÁJK 23 6 29 
ÁOK 1 778 3  1781 
BTK 160 23 183 
EK 28 7 35 
FOK 396  396 
GVK 34 2 36 
GYFK 6 3 9 
GYTK 159  159 
IK 194 8 202 
KTK 149 7 156 
MÉK 50 141 191 
MK 120 4 124 
NK 142 1 143 
TTK 279 10 289 

ZK 8  8 

Összesen 3 526 215 3 741 

 

A különböző képzésre érkező külföldi hallgatók száma 2005-ben 1.343, 2009-ben 2.800, 
2013-ban 3.741 volt, tehát az emelkedés nagyon jelentős és folyamatos. 2013-ben már 87 
ország állampolgára tanult a Debreceni Egyetemen. 
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14. Táblázat:  A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2013. október 15-i létszámadatai 
országonként 

Ssz. Ország 
Hallgatók 
létszáma 

(fő) 
Ssz. Ország 

Hallgatók 
létszáma 

(fő) 
1. Afganisztán 1 45. Lengyelország 12 
2. Albánia 1 46. Libanon 5 
3. Algéria 54 47. Libéria 1 
4. Amerikai Egyesült Államok 2 48. Litvánia 1 
5. Ausztrália 1 49. Macedónia 1 
6. Ausztria 3 50. Malajzia 2 
7. Azerbajdzsán 6 51. Mauritius 13 
8. Bahrein 1 52. Mianmar 1 
9. Banglades 1 53. Mexikó 2 
10. Belarusz 2 54. Mongólia 2 
11. Belgium 4 55. Nagy-Britannia 190 
12. Brazília 1 56. Namíbia 4 
13. Bulgária 67 57. Németország 37 
14. Ciprus 1 58. Nepál 2 
15. Csehország 1 59. Niger 1 
16. Dánia 6 60. Nigéria 520 
17. Dél-Afrika 4 61. Norvégia 92 
18. Dél-Korea 34 62. Olaszország 23 
19. Egyiptom 17 63. Oroszország 11 
20. Eritrea 8 64. Örményország 2 
21. Etiópia 8 65. Pakisztán 23 
22. Finnország 1 66. Portugália 11 
23. Franciaország 24 67. Románia 461 
24. Fülöp-szigetek 270 68. Sierra Leone 1 
25. Ghana 7 69. Spanyolország 14 
26. Görögország 108 70. Srí Lanka 5 
27. Guvana 276 71. Svájc 1 
28. Hollandia 57 72. Svédország 106 
29. Horvátország 2 73. Szaúd-Arábia 140 
30. India 7 74. Szerbia 9 
31. Irak 49 75. Szingapúr 1 
32. Irán 32 76. Szíria 14 
33. Írország 2 77. Szlovákia 106 
34. Izland 10 78. Szudán 4 
35. Izrael 103 79. Tajvan 17 
36. Japán 92 80. Tanzánia 2 
37. Jemen 1 81. Togó 1 
38. Jordánia 7 82. Törökország 215 
39. Kamerun 28 83. Uganda 7 
40. Kanada 35 84. Ukrajna 224 
41. Kazahsztán 7 85. Üzbegisztán 8 
42. Kenya 7 86. Vietnám 123 
43. Kína 108 87. Zimbabwe 1 
44. Koszovó 1 Összesen: 3 741 

 



 

27 
 

2013-ban az angol nyelvű teljes képzéseken 2.487 külföldi tanult 22 különböző szakon, angol 
nyelvű előkészítő képzésben 239 fő vett részt. 2012-ben az angol nyelvű szakok külföldi 
hallgatói létszáma 2.337 volt, a növekmény 6,4%-os, mindenképpen figyelemre méltó. 2013-
ban 1.015 a határon túli magyar hallgatók száma, ez is növekedést mutat az előző évi 810-hez 
képest. Tovább folytatódtak - neves külföldi egyetemekkel együttműködve - a nemzetközi 
közös mesterképzéseink. 

Az ERASMUS program 

Az ERASMUS program korábban az Európai Unió Lifelong Learning Program részeként 
1998-tól folyamatosan jelen van a Debreceni Egyetemen és már annak jogelőd 
intézményeiben is. A program 2014. évben lezárul. 2014-től az Európai Unió útjára indította 
az úgynevezett ERASMUS+ programot. Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, mely az 
oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó 
programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. 

A programhoz kapcsolódó tevékenységek 2014 szeptemberéig a jelenlegi program zárásáig a 
Debreceni Egyetemen a Külső Kapcsolatok Bizottságának ERASMUS Albizottsága, az egyes 
karok Külügyi Bizottságainak ERASMUS Albizottságai, a tématerületi és a kari szintű 
ERASMUS koordinátorok, valamint az egyetemi ERASMUS koordinátor felügyeletével, 
irányításával, szervezésében folynak. 

A tanszékek minden tanévben, a programban részt vevő partneregyetemekkel Bilaterális 
Szerződéseket kötnek, amelyekben rögzítik a mobilitás területét, a keretszámokat és az esetle-
ges egyéb együttműködési formákat. 2014-től új típusú ERASMUS+ Intézményközi 
megállapodások kerülnek megkötésre az ERASMUS+ programban részt vevő európai és 
harmadik országbeli (partnerország) felsőoktatási intézmények között. Az abban foglalt 
keretszámokat szintén az egyes karok saját kapacitásuk figyelembe vételével határozzák meg. 

Kiutazása előtt minden hallgató köteles Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement-et) 
kötni a partneregyetemmel, amelyben felsorolja a kint felveendő tárgyakat és azok 
kreditértékeit. A Tanulmányi szerződést a fogadó egyetem képviselője mellett a küldő 
egyetem és a hallgató is aláírja. A hallgató hazaérkezésekor a Transcript of Records 
elnevezésű nyomtatványon magával hozza a partneregyetemen végzett munka értékelését. A 
tanszéki, kari koordinátor felelőssége, hogy a hallgatók tanulmányait megfelelő módon 
átszámítsák az ECTS kredittranszfer-rendszer segítségével. 

A mobilitási programok népszerűsítésében fontos szerepet játszik az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat Külügyi Bizottságával közösen megrendezett információs (külügyi) börze is. 

15. Táblázat:  Erasmus partnerek 
Tanév Partner (db) Szerződés (db) 

2010/2011 294 492 

2011/2012 308 461 

2012/2013 322 507 

2013/2014 294 467 
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16. Táblázat:  ERASMUS hallgatói mobilitás a Debreceni Egyetemen 

Tanév 
Kiutazó hallgató 

(fő) 
Kiutazási 

hónapszám (hó) 
Beutazó hallgató 

(fő) 
€ 

2009/2010 238 1 317 135 397 992 

2010/2011 226 1 241 164  418 477 

2011/2012 150 875 190 404 863 

2012/2013 157 907 177 407 142 

2013/20141 128 692 127 268 490 

 

Az ERASMUS program hallgatói tanulmányi célú mobilitás típus továbbra is nagy 
érdeklődésre tart számot a Debreceni Egyetem hallgatói körében.  

2012/2013-as tanévben a legtöbb tanulmányi céllal kiutazó hallgató nyelvszakos (46 fő - 
nyelvek és filológiai tudományok), ezt követően a legmobilabbak az üzlet és 
menedzsmenttudományok (27 fő) hallgatói, majd a jog (13 fő) és a negyedik helyet 
megosztva a bölcsészettudományok (11 fő) és az oktatás-tanárképzés (11 fő) következnek. 

A legkevésbé aktívak a művészet és tervezés szakterületek hallgatói (2 fő). 

17. Táblázat:  ERASMUS hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás a Debreceni Egyetemen 

Tanév Kiutazó hallgató 
(szakmai gyak.) (fő) 

Kiutazási hónapszám 
(hó) 

€ 

2009/2010 70 220 94 578  

2010/2011 58 238 62 187 

2011/2012 76 263 151 698 

2012/2013 90 336 168 281 

2013/20142 23 84 32 380 

 

A szakmai gyakorlatok jelentősége és népszerűsége az utóbbi években növekedett meg. 
Különösen népszerű azon szakok esetében, ahol a tanrendbe beépített kötelező szakmai 
gyakorlat is szerepel (orvos, vendéglátás-turizmus). A szakmai gyakorlatot a legtöbb hallgató 
különösen a nyári hónapokban teljesíti, vendéglátás – idegenforgalom - turizmus 
szakterületen, ezért ezekben a hónapokban nagyobb az intenzitása is a szakmai mobilitásnak. 
Látható, hogy a kezdeti 70 főről, az utóbbi években 80-90 fő között mozog a szakmai 
gyakorlatot teljesítő hallgatói mobilitások száma. A Debreceni Egyetem hallgatói is 
felismerték a szakmai mobilitás egyre növekvő jelentőségét. Tapasztalatuk szerint a 
munkaerőpiacon előnyösebb helyzetben vannak azok, akik részt vettek ebben a mobilitás 
típusban és gyakorlati tapasztalatot (nyelvi, transzverzális kompetenciákat) szereztek 
valamely európai vállalkozásnál. 

2012/2013-as tanévben a szakmai gyakorlat az üzlet és menedzsmenttudományok (36 fő) 
szakterület hallgatói között volt a legnépszerűbb. Ezt követi az orvostudományok szakterület 
(23 fő) a többi tudományterület 1-5 fővel képviselteti magát a statisztikában. 

Elmondható tehát, hogy azon hallgatók mobilitása a legnagyobb, akik a nyelveket jól 
beszélik, tanrendjükbe beépített gyakorlat szerepel, és többnyire az üzleti és 
menedzsmenttudományok szakterület hallgatói, ahol a szükséges kompetenciák birtokában 
(nyelvi, vállalkozói, IKT) könnyebben mernek nekivágni az utazásnak. 
                                                           
1 Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2014. február 
2 Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2014. február 
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18. Táblázat:  Erasmus kiutazó hallgatók képzési szintek szerint 3 
Kiutazó Erasmusos hallgató (tanulmányi ösztöndíj) 2013/14 
BA 92 
MA (orvos, jogász is) 34 
PhD 2 
Kiutazó szakmai gyakorlatos hallgatók 2013/14 
BA 6 
MA (orvos, jogász is) 17 
PhD 0 

 

A 2014-ben induló ERASMUS+ program a hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, 
tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági 
munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára 
nyújt részvételi lehetőséget. A program három akcióterülete; a mobilitás, az 
együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje; a szakmapolitikai reformfolyamat 
támogatása a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az 
oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein. Az ERASMUS+ program a 
különböző típusú együttműködésekben való további és intenzívebb bekapcsolódással a 
Debreceni Egyetem nemzetköziesedését segíti elő. 

A CEEPUS program 

A CEEPUS megállapodást 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, 
így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és 
oktatócsere a partner intézmények között. Többszöri meghosszabbítás után a CEEPUS II 
programszakasz 2005. január 1-én lépett életbe, és 2011. augusztus végéig tartott. 

Jelenleg (2011-től) a program harmadik szakasza a CEEPUS III. zajlik, melyben a program 
nyit a kutatási tevékenységek felé is. 

A CEEPUS programban a 2012/2013-as tanévben beérkezett 15 hallgató és 7 oktató vett 
részt. A hálózati együttműködések keretében beérkezett hallgatók (15 fő) és oktatók (7 fő) 
számára 2.150 ezer Ft, nyári egyetemre 1.605 ezer Ft támogatás került kifizetésre. 

A Debreceni Egyetemen a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 11 CEEPUS hálózat 3.420 ezer 
forint támogatást nyert el a Tempus Közalapítványhoz benyújtott hálózati pályázati igények 
alapján. A hálózatok különböző tudományterületeken tevékenykednek. A Debreceni Egyetem 
2014. januári időközi beszámolója4 alapján a 2013/2014-es tanév 11 hálózatából 10 fő 
hallgató és 6 fő oktató érkezett a Debreceni Egyetemre. 

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, ISEP, Fulbright, Campus Hungary 

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 és Svájcban is a programmal. 

                                                           
3 Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2013.01.28. 
4 Benyújtott CEEPUS időközi beszámoló alapján 2014. január 
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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. 

A Debreceni Egyetem kétoldalú kapcsolat keretében hallgatói cserét bonyolít le a 
finnországi Jyväskylä-i Egyetemmel, a japán Chiba és Hirosaki Egyetemmel, a franciaországi 
Reimsi Egyetemmel, a kínai Chongqingi Műszaki Egyetemmel és az USA-beli Indiana 
Egyetemmel. Kétoldalú mobilitás esetén a bejövő hallgató ösztöndíját a szervezeti egység 
(kar, ritkábban doktori iskola, intézet) fedezi, amelyről az adott ciklusban hallgató utazott 
külföldre. Az ISEP keretében érkező hallgatók ezen kívül havi 40.000 Ft ösztöndíj-
kiegészítésben részesülnek a Hallgatói Önkormányzattól. 

A 2012-ben a TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1-2012-0001 projekt keretében indult Campus Hungary 
program egyik kiemelt célja a magyarországi hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését 
elősegítő pályázati rendszer működtetése, melynek köszönhetően egyre több magyarországi 
felsőoktatási hallgató tanulhat ösztöndíjjal külföldön, fejlesztheti nyelvtudását és 
hazaérkezését követően kamatoztathatja a külföldön szerzett ismereteket. Országos 
viszonylatban a Debreceni Egyetem hallgatói, oktatói a legaktívabbak, az eddigi négy 
pályázati ciklusban a DE-ről utazott ki külföldre a legtöbb pályázó. A legnagyobb érdeklődés 
Németország és az Egyesült Királyság iránt tapasztalható, de járt már a programmal 
hallgatónk Nepálban, Brazíliában, Vietnámban, Thaiföldön is. A Campus Hungary program 
népszerűségét annak is köszönheti, hogy egyedülálló módon rövid (1 nap – 4 hét) 
tanulmányút kategóriában is lehet pályázni. 

19. Táblázat:  Kétoldalú programok, valamint ISEP és Fulbright keretében kiutazó és beutazó 
hallgatók            Me: fő 

Partneregyetem/szervezet Kiutazó hallgatók 2012/2013 Beutazó hallgatók 2012/2013 

Jyväskylä-i Egyetem (Finnország) 4 0 

Indiana Egyetem (USA) 1 2 

ISEP 4 2 

Hirosaki Egyetem (Japán) 2 2 

Chiba Egyetem (Japán) 0 0 

Reimsi Egyetem (Franciaország) 2 0 

Chongqingi Műszaki Egyetem (Kína) 2 0 

Fulbright 0 0 

Inha Egyetem (Koreai Köztársaság) 0 2 

Campus Hungary 830 0 

Összesen 845 8 
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2.1.4. Oktatói létszám, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás 

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

 
 

2. Ábra:  Oktatói létszámok alakulása 2011-2013 

Az egyetemen 2013-ban foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 2011-2013. években 
fokozatot szerzettek száma 141 fő. A 2012-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 
2010-2012. években fokozatot szerzettek száma 133 fő, a 2011-ben foglalkoztatott teljes 
munkaidős oktatók közül 2009-2011. években 149 fő.  

Az egyetemen ódaítélt fokozatot száma 2013-ban 180, 2012-ben 135, 2011-ben 165. 

2013-ban 11 fő professzori kinevezésre került sor, melyből 9 fő egyetemi tanár, 2 fő főiskolai 
tanár kinevezés volt. 2012-ben szintén 11 fő kapott professzori kinevezést, 9 fő egyetemi 
tanár, 2 fő főiskolai tanár. 2011-ben 14 fő professzori kinevezés történt, melyből 9 fő 
egyetemi tanári címet, 5 fő főiskolai tanári címet kapott.  

Az egyetem oktatói közül 2013-ban 12 fő, 2012-ben 11 fő, 2011-ben 14 fő külföldi 
állampolgár volt. 

A Ceepus program keretében 2013-ban 13 fő, 2012-ben 10 fő, 2011-ben 8 fő oktatónk 
tartózkodott külföldön. 

Az Erasmus program keretében 2013-ban 99 fő, 2012-ben 69 fő, 2011-ben 89 fő oktató volt 
külföldön. 
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2.1.5. Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés 

A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és 
Kollégiuma közoktatási tevékenysége 

A Közoktatási törvény, a Nemzeti Köznevelési törvény, a Szakképzési törvény és rendeletei 
keretet adnak a szakközépiskola, gimnázium és kollégium feladatainak ellátásához. 

A Pedagógiai Programot az új NAT, a Kerettanterv, a Hajdú-Bihar megyei Közoktatási 
Fejlesztési Terv és a Debreceni Egyetem AGTC, mint fenntartó elvárásai determinálták. 

A 2012/2013-as tanév tartalmi fejlesztései 

Az intézményben folyik a sportiskolai gimnáziumi 6 évfolyamos és 4 évfolyamos képzés, a 
Debreceni Labdarúgó Akadémiához kötődően. 

Az élelmiszeripari szakmacsoportos oktatás már két évfolyamon (9-10) működik. 

A 9. évfolyamos szakközépiskolai és gimnáziumi osztályban az új jogszabályok értelmében 
elkészült Pedagógiai Program, Helyi Tanterv alapján történik a nevelés-oktatás.  

Szervezeti változások, szervezési intézkedések 2013-ban 

A szakmai fejlesztésekből adódóan az intézményben az osztályok száma a 2012. évihez 
képest 22-ről 23-ra nőtt. A Köznevelési törvény rendelkezéseinek megfelelően megszűnt a 
gyakorlati oktatás-vezetői státusz, így az iskolában a vezetés szerkezete átalakult. Két 
igazgató-helyettes és a gyakorlati oktatás-vezető helyett csupán két igazgató-helyettes végzi 
az iskolai vezetői feladatok ellátását.  

Személyi feltételek 

A hat osztályos gimnáziumi képzés már az elmúlt három évben új feladat elé állította a 
nevelőtestületet a gimnáziumban és a kollégiumban. A rendszerbe belépő négy osztályos 
gimnáziumi képzésben részt vevő sportiskolai (fociakadémista) tanulókra is érvényes, hogy a 
nevelő-oktató munka egy más területén is helyt kell állnia a nevelőtestületnek. 

Nagyfokú pedagógiai tudatosságra van szükség, kiemelt figyelmet fordítva a tanulók szellemi 
és személyiségének fejlődésére, hogy az akadémista diákok meg tudjanak felelni a sport és a 
köznevelés elvárásainak is. Biztosítani kell az iskolai és a sportbeli kötelezettségek 
összehangolását. Többletfeladat az is, hogy a sportolók hétvégi edzőmérkőzései miatt péntek 
délutánra, éjszakára, szombat reggelre rendszeres felügyeletet kell biztosítani a kollégiumban. 

2013 szeptemberében pedagógus hiánnyal küzdött az intézmény és a későn megjelenő 
álláshirdetések miatt a szakos ellátottság is sérült. 

A szigorú gazdálkodási alapelveket is figyelembe véve a tartalmi fejlesztést úgy kellett 
megoldani, hogy a 2009/2010-es tanévben engedélyezett (alacsonyabb tanulói létszámra) 51 
fő pedagógus álláshely számot ne lépje túl a munkáltató. A betöltött pedagógus álláshely e 
tanévben óraadókkal együtt 41,83 fő az iskolában, és 7 fő a kollégiumban.  

A nem pedagógus alkalmazottak csekély száma és nem az intézmény telephelyein való 
foglalkoztatásuk komoly nehézséget okozott a feladatellátásban.  
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Tárgyi feltételek 

A megnövekedett kollégiumi, iskolai tanulói létszám miatt az intézmény telephelyein még 
nagyobb körültekintéssel kellett megszervezni a megtartandó órákat. Tovább nehezítette a 
feladatellátást, hogy a volt általános iskolai épületet és a régi leánykollégiumot 
életveszélyessé nyilvánítás miatt a 2013/2014-es tanévben sem használhatta az intézmény.  

Az üzemeltetési feladatok AGTC-hez kerülésével a gépudvarban felszabaduló műhelyből 
kialakított szükségtanterem is csak speciális tanórák megtartására alkalmas. A fenntartó a 
támogatásának köszönhetően a Nemzeti Köznevelési törvényben előírt (9-10 évfolyamon) 
heti öt testnevelés órából 2 órát az AGTC tornatermében tarthatja meg az intézmény. 

Gondot okoz az élelmiszeripari ágazati képzés gyakorlati oktatásának megoldása, mert az 
AGTC laboratóriumaiban, tantermeiben a 2013/2014-es tanévben ez már nem valósulhatott 
meg.  

Saját bevételes és pályázati tevékenység 

Az intézmény az állami normatívát folyamatosan igyekszik kiegészíteni a bevételek 
növelésével. A bevételeket elsősorban a felnőttképzésből adódó vizsgáztatással összefüggő 
tevékenység eredményezi.  

Az étkezési térítési díjak rezsiköltségének emeléséből adódóan növekedett a bevétel, azonban 
egyre több a szociálisan rászoruló gyermek, akik a jogszabály szerinti kedvezményeket 
igénybe veszik, illetve folyamatosan csökken a menzások száma, melyek a bevételt 
csökkentik.  

A Pedagógiai Program megvalósítását nagyban segítik az intézmény pedagógusai, vezetői 
által elnyert pályázatok megvalósítása (20. táblázat).  

20. Táblázat:  A Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium sikeres pályázatai 2013-ban 

Pályázatot kiíró Pályázat témája Elnyert összeg 

Tempus 
Közalapítvány 

Comenius Iskolai Együttműködések „Fiatal és 
önkéntes” 

20 000 Euró 

Tempus 
Közalapítvány 

Comenius Iskolai Együttműködések 
„Generációk közötti híd” 

20 000 Euró 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

Útravaló ösztöndíj program „Útravaló-
Macika ösztöndíjprogram (továbbfutók 
pályázata) 

2 620 ezer Ft 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

Útravaló-Macika ösztöndíj program (új, 
nyertes pályázatok) 

755 ezer Ft 

Új Széchenyi Terv 
TÁMOP 3.3.10.A-2013-0006 
„Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 
támogatása” 

37 249 ezer Ft 

 

Ezek a projektek többnyire az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek a javulását szolgálják 
különböző eszközbeszerzéseken és továbbképzéseken keresztül. Ezen felül a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére ösztöndíj kifizetést tesz lehetővé, valamint 
külföldi tanulmányutak szervezésére biztosít lehetőségeket. 
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A 2013. évi normatíva elszámolás alapját képező létszámadatok alapján az Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum által működtetett óvodában a 2013. év első nyolc hónapjában 
170 fő, míg a szeptembertől decemberig terjedő időszakban 180 fő volt a gyermekek 
átlaglétszáma. Az óvodában 17 fő óvodapedagógus és 17 fő egyéb közalkalmazott látja el az 
óvodai neveléshez kapcsolódó feladatokat. 

Az óvodai intézményi étkeztetés kiadásainak finanszírozása állami támogatásból és a szülői 
befizetésekből történik, melynek összege 2013-ban 15.309 ezer Ft volt. 

Az óvodai nevelés ellátás kiadásaira a beszámolás évében 89.145 ezer Ft-ot fordított a 
Centrum. A kiadások fedezetére kapott, elszámolás alapján járó normatív állami támogatás  
36.687 ezer Ft volt. A költségek és a feladat ellátására biztosított állami támogatás 
különbözetét a Centrum saját bevételből finanszírozta. 

2013. évben a köznevelési előirányzat tervezése normatív alapon, tényleges és becsült létszám 
adatokra támaszkodva történt. 

A 2013. szeptember 1-jétől bevezetett új pedagógus életpályamodell jelentős bérfejlesztéssel 
járt, melyhez a minisztérium év közben 36.982 ezer Ft támogatást biztosított, így a 
rendelkezésre bocsátott előirányzat összesen 1.024.371 ezer Ft volt. 

A támogatással a korábbi évektől eltérően nem a tényleges jogosult létszámok figyelembe 
vételével, hanem a tényleges felhasználás alapján kellett elszámolni. Így a köznevelési 
intézmények visszafizetési kötelezettsége a tervezetthez (28 449 ezer Ft) képest kedvezőbben 
alakult. A tényleges visszafizetési kötelezettség 10 120 ezer Ft. 

Megjegyzés: A tervezett normatív támogatás számítása 2013. évben az adott költségvetési évet 
megelőző év októberi tény adatára és az adott év becsült októberi adatára épült. 

21. Táblázat:  DE TEK közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása, 2012-2013 

Sor- 
szám 

Megnevezés 
2012. 

(ezer Ft) 
2013. 

(ezer Ft) 
Változás 
(ezer Ft) 

Változás 
(%) 

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 

1 Tervezett normatív támogatás 947 638 958 940 11 302 1,19% 

2 Elszámolt közoktatási támogatás 950 318 1 014 251 63 933 6,73% 

3 Eltérés (2-1) 2 680 55 311 - - 

4 
Közoktatási előirányzat /EMMI által 
leutalt/ 

971 959 1 024 371 52 412 5,39% 

5 
Visszafizetési kötelezettség (-); még járó 
támogatás (+) (2-(4-5)) -21 641 -10 120 - - 

 

Az iskoláknál kisebb létszámnövekedés tapasztalható, az óvodások száma 2013. évben tovább 
csökkent. 
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22. Táblázat:  Tanulók/óvodások létszámának alakulása, 2011-2013 adatok főben és %-ban 

Sorszám Megnevezés 

Tanulók/óvodások száma 
(okt. 1-i statisztika) Változás 

2011. 2012. 2013. 
2012. – 2011. 2013. – 2012. 

fő % fő % 

1 2 3 4 5 6=4-3 7=6/3 8=5-4 9=8/4 
1 AJGYI 613 625 625 12 2,0% 0 0,0% 
2 KLGYI 686 698 717 12 1,7% 19 2,7% 
3 KLGYG 806 824 825 18 2,2% 1 0,1% 
4 GYFK óvoda 309 287 268 -22 -7,1% -19 -6,6% 

5 Összesen (1+…+4) 2 414 2 434 2 435 20 0,8% 1 0,3% 

 
A Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet tevékenysége 

A DE AGTC Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI) elsődleges feladata a 
karoknál és a KIT-ben folyó kutatási tevékenység támogatása mellett a gyakorlati oktatás 
magas színvonalának biztosítása és az eredményes termelési tevékenység. 

Magyarország agrárvertikumának komparatív előnyét az agroökológiai feltételeken túl a jól 
képzett szakemberek jelentették, illetve kell, hogy jelentsék a jelenben és jövőben egyaránt. 
Az AGTC agrárképzésének erősségét évtizedeken keresztül az erős elméleti alapozás mellett 
a széleskörű szakmai ismeretek elsajátítása és az ehhez szervesen kapcsolódó gyakorlati 
képzés jelenti. 

A gyakorlati képzés fő területe – tradicionálisan – a Tangazdaság. Az agrár-felsőoktatásban a 
korszerű, up-to-date technikai és technológiai színvonalú tangazdaság (beleértve az agrárium 
alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és egyéb 
ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes, nemzetközi szakmai tudás, kompetencia 
megszerzése céljából, mint ahogy az orvosegyetemi képzés is elképzelhetetlen a klinikai 
háttér nélkül. 

A DE AGTC évről évre egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz egy korszerű, egységes elvek 
szerint működő tangazdaság fenntartására. Ebben fontos lépés volt a 2000-ben megalapított 
DTTI, majd a 2010-ben megalakított Kutatóintézetek és Tangazdaság. Ez utóbbi a gyakorlati 
képzés mellett a kutatási feltételek megteremtését is célul tűzte ki. 

A DTTI-ben végzett kutató, gyakorlati oktató, termelő és szaktanácsadási tevékenységek az 
egyes kísérleti telepeken folytak, melyek között számos esetben kölcsönös kapcsolódások 
valósulnak meg. 

Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep 

A 2013. évben a Látóképi Kísérleti Telep összességében 181,31 ha területen folytatott 
szántóföldi növénytermesztést és biztosított kis, közepes méretű parcellás kutatáshoz területet 
és agrotechnikai bázist. A kutatási feladatokban szorosan együttműködött az AGTC oktatóival 
és kutatóival. A telep termelési és kutatási feladatain túl gyakorlati oktatási helyszínként is 
funkcionált. Egyrészt a nappali képzés hetesi gyakorlatainak adott helyszínt, másrészt a 
növénytermesztéstan tárgy keretében biztosított feltételeket a gyakorlati órákhoz. A Látóképi 
Telep termelési szerkezetében (3. ábra) meghatározó szereppel bírt a szántóföldi zöldségek 
termesztése. Szükséges kiemelni, hogy az aszály ellenére elért kedvező termés szinteket csak 
a telepen létrehozott 125 ha-os öntöző telep folyamatos működtetése mellett lehetett elérni, 
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melynek felújítása 2013 őszén indult meg. A Látóképi Telep személyi és gépi állománya 
végezte a Kismacsi Telep közel 192 ha-os területének növényvédelmi tevékenységét is. 

 

3. Ábra:  A Látóképi telep 2013. évi vetésszerkezete 

 
Kismacsi Növénytermesztő Telep 

A Kismacsi Növénytermesztő Telep elsődleges feladata az oktatás kiszolgálása és 
árunövény termesztés. Hasonlóképpen a Látóképi telephez magas szakmai irányítás mellett, 
jó infrastrukturális háttérrel és jó talajadottságokkal rendelkező telepről beszélhetünk. A 
Kismacsi telep 2013. évi vetésszerkezetét a 4. ábra szemlélteti.  

 
4. Ábra:  A Kismacsi telep 2013. évi vetésszerkezete 
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Pallagi Kísérleti Telep 

Pallagi Kertészeti Telep 

A Pallagi Kertészeti Telepen a szorgalmi időszakban folyamatosan gyakorlati képzés, 
foglakoztatás történt a 2013-as évben is az előadások témáihoz igazodva a kertészmérnök 
BSc, a kertészmérnök MSc, a környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatóknak, továbbá a 
Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma diákjainak. A 
szakközépiskola I.-III. évfolyamos hallgatói az oktatás keretében napi rendszerességgel 
vesznek részt a gyakorlati képzésben. Az oktatáshoz kapcsolódik a nyári időszakban kötelező 
jellegű gyakorlat, amely kéthetes időszakokat foglal magában. 

A fenti szakok hallgatói a „kertészeti alapismeretek”, a „gyümölcstermesztési alapismeretek”, 
a „művelési rendszerek és metszésmódok”, a „szőlőtermesztés” és a „kertészet” című 
tantárgyakhoz kapcsolódó legfontosabb gyakorlati ismereteket sajátíthatják el. 

A különböző növényfajok gondozásában a fent említett hallgatók folyamatosan részt vettek, a 
hetesi gyakorlat és a nyári szakmai gyakorlat keretében. 

2013-ban a DE MÉK Kertészmérnök BSc szakáról 3 hallgató a telepen végezte a 7. féléves 
gyakorlatát, amely nagy lehetőséget biztosított számukra a továbbtanulásuk érdekében. 

A Kertészeti Telep az I. félévben összesen 194, míg a II. félévben 195 hallgatót tudott fogadni 
a gyakorlati képzésük/oktatásuk érdekében. A nyári gyakorlatot 57 hallgató 80 órás, míg 6 
hallgató 160 órás képzés keretében végezte. 

A telepen folytatott képzés színvonalát mutatja, hogy a Nagyváradi Egyetem Mezőgazdasági 
mérnöki BSc szak III. évfolyamáról 25 hallgató vett részt szakmai gyakorlaton 2013-ban 
néhány alkalommal. 

Kutatási jelleggel kisparcellás spárga ültetvény telepítése történt az előző években, a 
gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók napi rendszerességgel vettek részt az ültetvény 
gondozásában. 

Pallagi Gyakorlókert 

A Pallagi Gyakorlókert elsősorban a Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, 
Gimnáziuma és Kollégiuma diákjainak nyújt képzési lehetőséget. A szakközépiskola I.-III. 
évfolyamos hallgatói az oktatás keretében napi rendszerességgel vesznek részt a gyakorlati 
képzésben. Az oktatáshoz kapcsolódik a nyári időszakban kötelező jellegű gyakorlat, amely 
kéthetes időszakokat foglal magában. A hallgatók képzése a különböző növénykultúrák 
gondozásán túl kiterjedt a park fenntartási és gondozási alapismeretek megszerzésére is. 

A Gyakorlókertben lehetőség van a hallgatóknak a képzésük keretében kísérletek beállítására 
és lebonyolítására. 

A Pallagi Gyakorlókertben 2013-ban 4,0 ha szántóterületen és 0,8 ha hidegfóliában folyt a 
termesztés. Ezen túlmenően az egységhez tartozik 10,0 ha zöldfelület, illetve ősfás park 
fenntartása, gondozása is. 
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Debreceni Növényvédelmi Bemutatókert 

A Növényvédelmi Bemutatókert az Egyetem növényvédelmi oktatásának gyakorlati 
helyszíne „Növénykórtan”, Növényvédelmi állattan”, „Gyomirtás, gyomszabályozás”, 
„Integrált növényvédelem” és „Növényvédelmi előrejelzés” tárgyak számára. A 
Növényorvos MSc szak és Növényvédő szakmérnöki szak hallgatói számára gyakorlati 
oktatás keretein belül bemutatásra kerülnek és kerültek 2013-ban is a különböző kórokozók 
tünetei, kártevők károsításai, gyomnövények. 

A kert 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. 

A bemutatókert a „Növényvédelem” tárgy gyakorlati oktatásának helyszíne a 
Mezőgazdasági mérnök BSc, Kertészmérnök BSc szakok, valamint felsőfokú szakképzések 
számára. 

A bemutatókertben 2013-ban gyomirtószer kísérlet beállítása történt kukoricában, 
csemegekukoricában és napraforgóban, gombaölőszer kísérletet végeztek burgonyában, 
paprikában, paradicsomban és napraforgóban. 

Szex-feromoncsapda kísérletek folytak kukorica, csemegekukorica, burgonya, valamint 
különböző zöldség- és gyümölcs kultúrák állati kártevői előrejelzésének továbbfejlesztése 
céljából, valamint Agriotes fajok felmérése céljából. 

A Növényvédelmi Bemutatókertben az országban egyedülállóan 1969 óta történik 
folyamatosan fénycsapda üzemeltetés és a fogási adatok értékelése. E fénycsapda adatbázisa 
komoly tudományos jelentőséggel bír a hazai növényvédelmi előrejelzésben. 

Debreceni Kertészeti Bemutatókert és Botanikus Kert 

A Kertészeti Bemutatókert és Botanikuskertben óraközi gyakorlatok folytak 2013-ban a 
megfelelő növényekkel az előadások 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. A 
bemutatókert feladatait 3 fő állandó dolgozó végezte. 

A következő szakok hallgatói tartózkodtak gyakorlaton a Kertészeti Bemutatókertben 2013-
ban:"Zöldségtermesztés I, II" és "Dísznövénytermesztés I, II" tárgyak oktatása folyt a 
bemutatókertben Kertészmérnök BSc hallgatók számára, valamint Zöldségtermesztés 
tantárgy oktatása Mezőgazdasági mérnök, Növénytermesztő mérnök BSc, valamint 
Kertészmérnök MSc hallgatók számára. 

A Kertészeti Bemutatókertben zöldség- és fűszernövények termesztése történt szabadföldön 
és 6 db fóliaházban (fűszerpaprika, csípőspaprika, kápia paprika, paradicsom, saláta, 
tojásgyümölcs, tökfélék, káposztafélék, burgonya, cékla, csemegekukorica, fűszernövény 
fajok, gyökérzöldségek, hagymafélék). 

Egynyári dísznövények, cserepes dísznövények, évelő dísznövények termesztése történt 
bemutatási, gyakorlati oktatási és kísérleti célokból. 

Különböző gyümölcs fajok és szőlő fenntartása gyakorlati oktatási és bemutatási célokra. 

A bemutatókert dolgozói 2013-ban a Pallagi Kertészeti Telepen napi rendszerességgel 
közreműködtek a spárga ültetvények gondozásában. A Botanikuskert üvegháza gyakorlati 
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helyet biztosított közmunkások képzéséhez, "Üvegházi dísznövény gondozó képzés" 
lebonyolítására. 

Debreceni Növénytermesztési Bemutatókert 

A Növénytermesztési Bemutatókertben a szorgalmi időszakban folyamatosan gyakorlati 
képzés, foglakoztatás történt a 2013-as évben is az előadások témáihoz igazodva a 
mezőgazdasági mérnök BSc, növénytermesztő mérnök BSc, továbbá az FSZ, illetve a FOSZ 
képzésben résztvevő alapszakos hallgatóknak. 

A fenti szakok hallgatóinak a fontosabb szántóföldi növényekből (kalászos 
gabonanövények, kukorica, hüvelyes növények, olajnövények, gyökér- és gumós növények, 
pillangósvirágú szálastakarmányok stb.) bemutató parcellákat állítottak be. A növények 
gondozásában a fent említett alapszakos hallgatók folyamatosan részt vettek, részben a 
hetesi gyakorlat, részben a nyári szakmai gyakorlat keretében. A hallgatók közül néhányan 
összetett polifaktoriális agrotechnikai kísérleteket állítottak be a szakdolgozat készítéséhez, 
az agrármérnök MSc-s hallgatók pedig a TDK és a diplomamunkájukhoz.  

Mint minden évben, 2013-ban is 3 PhD hallgató dolgozatához szükséges kísérleteket 
állítottak be. 

A növénytermesztési Bemutatókertben végzett TDK munkával a hallgatók az MÉK Kari 
TDK konferencián a Nyíregyházi Kutató Intézet különdíját nyerték el. OTDK Konferencián 
egy hallgató II. helyezést ért el dolgozatával. 

A növénytermesztési Bemutatókertben két dolgozó látja el a feladatokat, akik az FSZ, 
mezőgazdasági mérnök és növénytermesztő mérnök BSc szakos hallgatók hetesi és nyári 
szakmai gyakorlatát irányították és felügyelték, a Növénytudományi Intézet egy oktatójának 
szakmai irányítása mellett. 

Kismacsi Állattartó Telep 

A Kismacsi Állattartó Telep fő profilja az oktatási, kutatási tevékenység kiszolgálása és a 
génmegőrzési tevékenység. A telep nagy jelentőséggel bír a színvonalas gyakorlati képzés 
megteremtésében. A Balásházy Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak, az AGTC BSc 
és MSc szakos hallgatóinak tantárgyi, hetesi, nyári és 7. féléves gyakorlatai a telep 
segítségével valósulhatnak meg. A telep állatállománya elég változatos, megtalálható a 
parlagi pulyka bronz és réz színváltozat, a magyar tyúkfajtának a sárga, fehér, fogolyszínű és 
kendermagos színváltozata, valamint az erdei kopasznyakú fekete, fehér és kendermagos 
változata. Az állatállomány teljességéhez hozzátartozik a 18 db gidrán ló (melyek 
génmegőrzésben vannak, és szolgálják az állattenyésztő mérnök és ménesgazda hallgató 
gyakorlati képzését, valamint a testnevelés óra keretében a lovaglást), továbbá a 
juhállomány (fehér dorper, dorper, szapora merinó és a ,,magyar szőrös”). 

A telep korszerűsítése elindult, elkészült a kifutó válogató karám, a juhhodályra négy ajtó, 
ponyvahodály vásárlása, felállítása megtörtént. Kialakításra került egy juh fejőház, tejház, 
mely hiánypótló a tejtermelés és tejgazdaságtan gyakorlati oktatásában. Tojás válogató, 
osztályozó, feliratozó gépet vásároltak, hogy a megtermelt tojást piacra tudják juttatni az 
állategészségügyi előírásoknak megfelelően. A megvalósult beruházások a jövőre nézve 
komoly lehetőséget jelenthetnek a gazdaságosabb, hatékonyabb működés elérésére.  
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2.2. Tudományos tevékenységek 

2.2.1. A Debreceni Egyetem Kutató-elitegyetem 

A Kormány 1047/2013. (II.7.) Korm. határozatával – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 
szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján – a 2013–2016 közötti 
minősítési időszakra a Debreceni Egyetemet kiemelt felsőoktatási intézménynek minősítette, 
majd az egyetem a kutatóegyetemi címet is megkapta. 

A kiemelt egyetemi jogcímmel 1 473 978 ezer Ft, a kutatóegyetemi jogcímmel pedig 809 
761 ezer Ft támogatást kapott az egyetem. A támogatás felhasználása külön intézkedési 
tervek 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 

A Debreceni Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói 2013-ban is eredményesen pályáztak a 
különböző alapok, alapítványok támogatásaira. A korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan 
az egyetem pályázói az egyes pályázatokon az országosan rendelkezésre álló összegek 12-
16, egyes esetekben még nagyobb százalékát nyerték el. Különösen eredményesek voltak az 
oktatók és a hallgatók a Nemzeti Kiválóság Program különböző ösztöndíj pályázatain. 
Jelentősen növelték pályázati bevételeinket az Új Széchenyi Terv keretében elnyert 
támogatások. 

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 2008 óta. 

2013. évben több projekt is sikeresen befejeződött az Egyetemen és 15 db új projekt indult 
el. 

A fenti körbe tartozó, K+F célú pályázatok 2013-ban rendelkezésre álló támogatás összege 
3 881 605 ezer Ft volt. A projektek támogatás terhére felhasznált összege az év folyamán 
3 442 112 ezer Ft volt, így a gazdasági év végére a támogatás 439 493 ezer Ft egyenleggel 
zárult. (7. sz. melléklet, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sor) 

Az egyenleg a korábbi években negatív pénzmaradványt mutatott a megelőlegezett 
támogatások utófinanszírozása következtében, amely egyenleg 2013. évben pozitívvá 
változott. Ennek oka, hogy az intézményi megelőlegezések megtérítésre kerültek és a 2013. 
évben indult jelentős támogatási összegű TÁMOP projektek előlege megérkezett az 
intézmény Európai Uniós Programok-célelszámolási számlájára. 

A támogatások kötött, célirányos felhasználást követelnek, melyek áthúzódnak a következő 
évre is.  
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23. Táblázat:  K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása            Me.: ezer Ft 

Sorszám 
Forrás megnevezése 

2013. évben 
rendelkezésre 

álló forrás 
2013 évi kiadás Különbözet 

1 2 3 4 

1. I. Költségvetési támogatás összesen 1 497 763 818 612 679 151 

2. 
II. K+F feladatra átvett 
pénzeszközök főbb jogcímenként    

3.       - Kut. és Tech. Innovációs Alap 1 120 565 389 914 730 651 

4.       - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3 881 605 3 442 112 439 493 

5.       - MTA (pl.: OTKA) 526 526 0 

6. 
      - EU (közvetlenül az EU-tól érkező 
pénzeszköz) 

278 887 497 480 -218 593 

7. 
      - Egyéb külföldről átvett 
pénzeszköz 

250 504 297 360 -46 856 

8. 
      - Egyéb belföldről átvett 
pénzeszköz 

68 494 46 102 22 392 

9. 
II. K+F feladatra átvett 
pénzeszközök összesen 

5 600 581 4 673 494 927 087 

10. 
III. Küls ő megrendelésre végzett 
K+F feladatra biztosított forrásból 
(vállalkozás is) 

   

11. 
     - Külső megbízás, szerződéses 
tevékenység 

1 540 049 816 501 723 548 

12.      - Támogatások saját forrása 105 093 43 536 61 557 

13.      - Kutatóintézeti saját bevétel 593 480 497 832 95 648 

14. 
III. Küls ő megrendelésre végzett 
K+F feladatra biztosított forrás 
összesen 

2 238 622  1 357 869 880 753 

15. Mindösszesen (I+II+III) 9 336 966 6 849 975 2 486 991 

2013. évben a K+F projektekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló 9 336 966 ezer Ft forrás 
60%-ban teljesült az átvett pénzeszközökből, míg a 6 849 975 ezer Ft kiadás 68,2 %-ban. A 
rendelkezésre álló forrás és a kiadás különbözete 2 486 991 ezer Ft volt, mely az EU-tól 
érkező pénzeszközök projektjeinek 218 593 ezer Ft-os és az egyéb külföldről átvett 
pénzeszközök 46 856 ezer Ft-os túlköltéséből és a további források megtakarításából 
adódott. 

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban) 

A 2013-ban bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 366 volt, ezek 
gazdálkodási egységek szerinti megoszlása a következő volt: 

24. Táblázat:  A 2013-ban bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok, ezek gazdálkodási 
egységek szerinti megoszlása 

Egység Hazai pályázat (db) Nemzetközi pályázat (db) Összesen (db) 

AGTC 38 11 49 

OEC 132 48 180 

TEK 108 19 127 

Központ 3 7 10 

Összesen 281 85 366 
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Kutatásaink 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 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 volt.  

A külföldi pályázati bevételek döntő részét az Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
kutatói nyerték el. A pályázatok első számú forrása az Európai Unió. 

A kutatás-fejlesztési forrásokban – a pályázatok mellett – jelentős bevételt jelentenek a 
gazdálkodó és más szervezetektől kapott K+F megbízások. Az egyes egységek 2013-ban 
több száz db K+F megbízást tartottak nyilván, melyekből rendelkezésre álló összeg (előző 
évi pénzmaradvánnyal együtt) 1.540 millió 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. A feladatok 
megfelelő szintű teljesítéséhez a jelenleginél magasabb összegű kutatástámogatás lenne 
szükséges és indokolt. 

2.2.4. Konferenciákon való részvétel, konferencia szervezés 

- konferenciákon való részvétel száma 

Oktatóink és kutatóink 2013-ban is számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, 
melyhez anyagi forrást a kutatási pályázatok biztosították. Az Egyetem Külső Kapcsolatok 
Igazgatósága 721 külföldi konferencia kiutazást regisztrált 2013-ban. 

- saját szervezésű konferenciák száma 

A Debreceni Egyetem – hagyományaihoz híven – 2013-ban is számos hazai és nemzetközi 
szakmai rendezvénynek, konferenciának adott otthont, amelyek összefoglalását a 25. 
táblázat szemléltet: 

25. Táblázat:  Saját szervezésű konferenciák száma            Me: db 
Centrum Hazai Nemzetközi Összesen 

AGTC 42 7 49 

OEC 54 12 66 

TEK 43 23 66 

DE összesen 139 42 181 

 

Tudományos Diákköri Tevékenység 

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2013 tavaszán került megrendezésre. 
A tudományos képzés műhelyeinek támogatására kiírt TÁMOP-4.2.2.A pályázattal elnyert 
889 millió Ft a futamidő alatt (2011. július 1. – 2013. szeptember 30.) jelentősen hozzájárul 
a még eredményesebb tudományos diákköri tevékenységhez.  

Összesen 439 dolgozattal 463 hallgatónk nevezett 14 szekcióban az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciára. Nagyon sikeresek voltak hallgatóink, hiszen 53 első, 55 második, 
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30 harmadik helyezést értek el, illetve 59 fő hozhatott el különdíjakat az egyes tagozatokból. 
Minden eddigi eredményt túlszárnyalva 7 hallgató nyerte a Pro Scientia Aranyérmet. 

2.3. Intézményi Szolgáltatás 

2.3.1. Könyvtár 

2013-ban is több millió látogató  

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) a Debreceni Egyetem 
2001-ben integrált, központi szolgáltató szervezeti egysége. 

A DEENK hét könyvtára az egyetem öt kampuszán, 25 szolgálati ponton összesen 3.806 m2 
olvasói térben, 917 férőhellyel (273 számítógépes) átlagosan heti 55 óra nyitva tartási 
időben áll rendelkezésre. A Kenézy Élettudományi Könyvtárban, a téli vizsgaidőszakban 
kísérleti jelleggel éjfélig hosszabbítottuk meg a nyitvatartást, mely igen népszerűnek 
bizonyult, de hosszú távú üzemeltetéséhez stabil megoldásra van szükség. 

A hozzánk betérő hallgatók körében a hagyományos szolgáltatások (helyben olvasás, 
kölcsönzés, hosszabbítás) mellett mára a minden olvasónak ingyen biztosított wifi 
szolgáltatása az egyik legnépszerűbb, melynek használatához szükség esetén szakszerű 
segítséget is kapnak. 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek egyik középpontjában a tudományos információk 
akadályoktól mentes áramlásának megvalósítása állt. Mostanra elmondható, hogy virtuális 
tereinkbe az egyetem oktatói is gyakran úgy lépnek be, hogy nem is tudják: már a 
„könyvtárban vannak”. A tudományos adatbázisokhoz és más forrásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatásaink a felhasználó számára egyetlen kattintásra redukálták a tartalmakhoz való 
hozzáférést. Az elektronikus adatbázisok, folyóiratok és e-könyvek automatikus elérése 
azonban nem csak az egyetem kampuszain biztosított, hanem az ún. proxy szolgáltatással 
otthonról, vagy a világ bármely pontjáról egyszerűen és kényelmesen hozzáférhetők az 
előfizetett tartalmak. 

A nemzeti értékek gyűjtése és szolgáltatása továbbra is kiemelkedő feladat 

Gyűjteményünk joggal nevezhető unikálisnak. Az egyetem oktatási-kutatási területeinek 
megfelelő szakirodalmat 1952 óta nemzeti gyűjtemény egészíti ki. Az ún. köteles példányok 
szerepe azonban túlmutat az egyszerű megőrzésen: ezek biztosítják, hogy a szakirodalmi 
ellátottság minden körülmények között folyamatos marad. A formai vagy tartalmi 
szempontból önálló egységeket külön gyűjteményekbe szervezzük, melyek közül 2013-ban 
a grafikák kerültek reflektorfénybe a DOTE Elméleti Galériájában rendezett kiállítás 
keretében. 

A képzés és kutatás feladatainak megfelelő támogatása az Egyetemi Könyvtár több mint 6,5 
millió dokumentumból álló gyűjteményén alapszik, amelyet az oktatási-kutatási igényekre 
alapozva és a rendelkezésre álló források adta kereteken belül tervszerűen építünk. 2013-ban 
– a folyóiratokat nem számolva – 31 706 tétellel (könyv, CD, DVD, térkép, kotta, kézirat) 
gyarapodott könyvtárunk állománya, összesen 44,38 millió Ft értékben. A gyarapodás 70%-
a köteles példányként, 15%-a vásárlás, 15%-a ajándék/csere címen került leltárba. A 
beszerzett dokumentumok 19%-a idegen nyelvű. 

Nyomtatott és online folyóiratok 203,6 millió Ft értékben (587 cím) központosított 
közbeszerzési eljárás keretében, míg további online folyóiratcsomagok, bibliográfiai 
adatbázisok és egyéb szolgáltatások az országos Elektronikus Információ Szolgáltatás 
(EISZ) vagy saját előfizetés eredményeként állnak rendelkezésére.  
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A 2014-es év kezdetére 80, jórészt nyomtatott folyóirat előfizetését kellett megszüntetni, 
melyet részben az anyagi keretek szűkülése, részben kihasználatlanságuk magyaráz. 
Ugyanakkor 6 új adatbázis vált elérhetővé az egyetem polgárai számára. Mindez jól 
illeszkedik abba a tendenciába, miszerint a nyomtatott források helyét fokozatosan az 
elektronikus információforrások veszik át az oktatási-kutatási folyamatban. 

A könyvtár közel 68 450 regisztrált felhasználója 2 207 771 kölcsönözhető kötetet, 6 685 
nyomtatott és 42 594 elektronikus folyóiratot, valamint 43 előfizetett adatbázist vehet 
igénybe. Szolgáltatásaink azonban messze túlmutatnak az egyetem falain: az országos 
könyvtárközi kölcsönzési forgalom 20%-át könyvtárunk bonyolítja. Azon kívül, hogy a 
könyvtárközi szolgáltatás legnagyobb részét teljesíti, könyvtárunk nemzeti feladatkörének 
megfelelően eredményesen működteti az elektronikus Országos Dokumentum-ellátó 
Rendszert. 

A tudományos eredmények hatékony közvetítése alapvető fontosságú 

A DEENK az elmúlt években fokozott figyelmet fordított az egyetem tudományos 
teljesítményét reprezentáló publikációk regisztrálására és archiválására. Létrejött a kutatók 
és kutatóhelyek egységes profil adatbázisa, az iDEa Tudóstér. A Tudóstér – az iDEa Portál 
részeként – a hasonló kereskedelmi és ingyenes profil-szolgáltatásoktól eltérően képes arra, 
hogy az egyes kutatói profilokat elhelyezze a tulajdonos publikációs- és 
kapcsolatrendszerében, illetve egyetemünk szervezetében. Egyedi szolgáltatás a kutatási 
pályázatok keretében keletkezett publikációk nyilvántartása, ami egyetlen link megadására 
egyszerűsíti az elszámolást, monitorozást. A profilok tartalma az állandó ellenőrzés, 
adatfeldolgozás és a kutatókkal történő kapcsolatépítés nyomán folyamatosan gyarapodik és 
tisztul. Jelenleg 1522 kutatói és 402 kutatóhelyi profilt találunk a rendszerben, melyek 
becsatornázásra kerülnek az egyetemi karok honlapjaira. 

A publikációk nyilvántartása szempontjából fontos eredmény, hogy a Tudóstér 2013-tól 
összekapcsolódik a Magyar Tudományos Művek Tárával. A kutatók profiljukból RIS 
formátumban kinyerhetik és az MTMT oldalára feltölthetik publikációs listájukat. 2014 célja 
a nyílt hozzáférésű tartalmak növelése a Tudóstérben, melytől az idézettség, valamint a 
kutatások hatásának emelkedését várjuk.  

A 2013 októberében megrendezett Open Access Week tapasztalatai szerint a Debreceni 
Egyetem lehet hazánkban az első intézmény, amely hivatalosan is elindul a nyílt hozzáférés 
útján, s a tudományos eredmények hatékony disszeminációjával helyzeti előnybe kerülhet 
vetélytársaival szemben. Ez a folyamat közvetetten pozitív hatással lesz majd egyetemünk 
nemzetközi rangsorokban elfoglalt pozíciójára is. 

Az oktatás támogatása mellett fontos feladatunk a felhasználóképzés is 

A könyvtár már csaknem 20 éve vesz részt a hallgatók képzésében: az eredendően 
könyvtárismereti alapokat nyújtó kurzusok tematikája fokozatosan átalakult és mára már a 
digitális írástudásként fémjelzett kompetenciák átadását célozzák. Emellett, a hallgatói 
igényekre reagálva olyan kurzusokat is indítunk, melyek a szakdolgozatok elkészítésének, a 
tudományos információk hatékony felkutatásának témakörét dolgozzák fel.  

Az általunk tartott kurzusok BSc, MSc, és PhD hallgatók tantervében egyaránt 
megtalálhatók. Több éves előkészületet követően 2013-tól kurzusainkat a Moodle e-learning 
keretrendszerben hirdetjük meg, nagyban javítva a tananyag prezentálásának, befogadásának 
és a zömmel gyakorlati ismeretek megfelelő elmélyítésének lehetőségeit. A 
keretrendszerben felvett kurzusokat a hallgatók bármikor elérhetik, s a bennük található 
ismeretanyaghoz akkor is hozzáférnek, amikor annak gyakorlati hasznosítása fontossá válik. 
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A könyvtár egységei az elmúlt évben már 18 önálló kurzust indítottak és több más tanszék 
által tartott kurzus folyamatába kapcsolódtak be, ami mutatja az általunk közvetített 
ismeretekre vonatkozó igény erősödését és a könyvtár szerepét az egyetemi oktatás 
folyamatában. 

Gazdálkodás 

A DEENK 2013-ban is ésszerű gazdálkodással támogatta az Egyetem működését. Az elmúlt 
évek során felhalmozódott munkaerő-hiányt képes volt saját bevételekből pótolni, sőt teljes 
2012. évi maradványával – összesen 27 millió forinttal – járult hozzá az egyetem gazdasági 
nehézségeinek egyensúlyozásához, más egységek költségeihez. Pályázati bevételeink 
megközelítették a 7 millió forintot. 

2.3.2. Informatika 

A Debreceni Egyetemen az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) feladata az átfogó, 
általános, magas színvonalú informatikai szolgáltatások és fejlesztések biztosítása, melynek 
alapját a központi informatikai infrastruktúra jelenti. Célként fogalmazódott meg, hogy az 
informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások működtetése ne szétszórtan, különálló 
egységenként, hanem egységes, központosított kezelésben valósuljon meg. Az ilyen 
centralizált szervezés biztosítja az erőforrások jobb kihasználását, a gazdaságosság 
növelését, a költségcsökkentés és a garantált, magas szakmai színvonalat. A folyamat 2013-
ban elkezdődött, mely lépések teremtik meg a lehetőségét az egyes tevékenységek és 
szolgáltatások átalakítására. 

Projektek 

A Debreceni Egyetem (DE) számára az informatikai és információtechnológiai témában 
megvalósított eredmények a részben a 2013. év előtt, vagy alatt elkezdett és 2013-ban 
befejezett projektek alapján valósultak meg. További projektek előkészítése történt meg, 
amelyeknek kivitelezése 2014-ben kerül sor. 

Tovább folytatódott a 2012-ben befejezett, HURO/0802/012_AF kóddal rendelkező és “A 
Debreceni Egyetem és Nagyváradi Egyetem Nagysebességű Következő Generációs 
Internetwork Hálózati Szolgáltatások Integrációja (NGNI-UDUO)" nevű projekt keretében 
megvalósult beltéri WiFi rendszer szolgáltatásainak népszerűsítése és használata intézmény 
szinten. Az egyetemi épületek forgalmas helyszínein telepített 130 bázisállomás 
kényelmesebbé tette magasabb színvonalra emelte a felhasználók Internet hozzáférését. A 
projekt DE-re jutó értéke 508 ezer EUR (153 millió Ft). 

Megvalósult a HURO/1101/074/1.2.1 projekt kódra, valamint “A Debreceni Egyetem és a 
Temesvári Műszaki Egyetem Határon Átnyúló Internet Kommunikációs Rendszere 
(JCBICS-UDPUT)” névre hallgató, az alábbi funkciókat magába foglaló rendszer 
közbeszerzése és megvalósítása: kültéri WiFi szolgáltatás 150 helyszínen; tűzfalszolgáltatás 
egyetem szinten; streaming szolgáltatás. A projekt kivitelezése nagyrészt a 2013. évben 
történt és 2014. áprilisban fejeződik be. A projekt DE-re jutó értéke 415 ezer EUR (125 
millió Ft). 

A 2012. novembertől indult és TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 kódra, valamint 
“HPC-NVL: Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium” nevű konzorciális projekt 
2013. évben is sikeresen folytatódott. A projekt az országos szuperszámítógép szolgáltatások 
használatát viszi közelebb a kutatókhoz. A HPC szolgáltatások használatának terjesztése 
húsz feletti alkalommal szervezett tanfolyam keretében került sor. Az egyetem tíz különböző 
tudományterületéről 65 kutató tevékenységének összehangolása történik folyamatosan, 
amely létszám folyamatosan bővül. A projekt DE-re jutó értéke 173 millió Ft. 
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Szolgáltatások, feladatok 

Az informatikai szolgáltatások terén a legjelentősebb eredmények a következők voltak: 

Infokommunikációs alkalmazások 

Összességében, az intézményi infokommunikációs alkalmazások számára az adatkapcsolati, 
hálózati, illetve hagyományos és IP telefon rendszereket a 2013-as évben is a 
lehetőségeknek megfelelően, kimagasló szinten üzemeltettük és bővítettük. Külön 
megemlítést érdemel az egyetemi tűzfal cseréjének előkészítése és bonyolítása, mely 
Checkpoint tűzfal beüzemelését jelentette. 

Felhasználói támogatás-ügyfélszolgálat 

A szolgáltatások fontos része a felhasználókkal történő kapcsolattartás. A kapcsolatot a 
kialakított ügyfélszolgálatunkkal a helpdesk@it.unideb.hu címen vagy a 66333 központi 
telefon behívószámon lehet felvenni, melynek feladata a felhasználók kéréseinek, 
bejelentéseinek fogadása. A csoport tagjai a bejelentéstől, kéréstől függően vagy azonnali 
segítséget nyújtanak, vagy hibajegy-kezelő programban rögzítik a beérkezett bejelentést. A 
hiba jellegének megfelelően besorolt hibajegy ezután az ISZK illetékes kollégáihoz kerül, 
akik elhárítják a hibát vagy végrehajtják a kért tevékenységet. A végzett tevékenységünk 
fejlesztése folyamatos, a „first line support” erősítése kitűzött célunk között szerepel. 

Az ISZK beállítási segédleteket is közöl, pl. az egyetemi wi-fi rendszer használatával 
kapcsolatban, levelezési rendszerek beállításával kapcsolatban, mely útmutatók 
folyamatosan, igények szerint felkerülnek az it.unideb.hu oldalunkra. 

Web alapú fejlesztéseink 

Központosított szolgáltatásaink igényléséhez elkezdtük kialakítani a különböző igénylő 
formanyomtatványokat és ezek elektronikus megfelelőségére a gyors igénylésekhez 
elkezdődtek a webform fejlesztések. Az ISZK továbbfejlesztette a felhasználók körében 
méltán népszerű önkiszolgáló webes felületeit is, melyeken keresztül az informatikai 
problémák jelentős része önállóan, külső segítség nélkül is megoldható. Ennek a 
tevékenységnek a keretében került teljes megújításra a hallgatói regisztrációs oldal is, ahol 
az elavult felületet sikerült lecserélni egy komolyabb Drupal 7 alapú portálra. A területek 
lefedettsége azonban korántsem tekinthető teljesnek, így a fejlesztői munkát tovább kell 
folytatni. 

A TEK portál angol nyelvű felületének megújítása is megtörtént az év során. Számos új 
oldal és az új menürendszer kialakításában nyújtott hatékony segítséget az ISZK. 

Az egyetemi webes telefonkönyv fejlesztése tovább folytatódott. A telefonkönyv webes 
felületén több ponton lassulás volt tapasztalható az éles üzemben, amelyeket az eredeti kód 
jelentős átdolgozásával sikerült orvosolni. Új fejlesztésként elkészült az a modul is, amelyen 
keresztül a telefonkönyv külső rendszerek számára XML struktúrában képes adatokat 
szolgáltatni. 

Levelezési szolgáltatások, levelező szerverek konszolidációjának további folytatása 

A központi levelező rendszer Zimbra postafiók szerverén történt egy komolyabb verzió 
frissítés, melynek során sikeresen állt át a rendszer a 7-esről a 8-as Zimbra verzióra. A 
felhasználók ezáltal modernebb, jobb minőségű levelezési szolgáltatáshoz jutottak. Sikeres 
volt a Zimbra rendszer bevezetése a Gazdasági Főigazgatóság Microsoft Outlook alapú 
levelező kliensei esetében. A Zimbra Outlok Connector jól vizsgázott a Microsoft 
környezetben, a felhasználók elégedettek a szolgáltatással. 
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Az Informatikai Kar korábban saját üzemeltetésben lévő levélszűrő rendszerét lecserélte az 
ISZK által biztosított Sophos alapú központi levélszűrő rendszerre, amely nagyobb 
hatékonysággal képes megállítani a spam és vírus támadásokat. Az egységesítés érdekében 
az önálló kari levelező szerverek folyamatos megszüntetését javasoljuk. 

Hallgatói levelezés 

Az év utolsó negyedében megtörtént a hosszú ideje tervezett egységes hallgatói levelező 
rendszer kialakítása is, Microsoft Office365 alapokon. Ezzel az egyetem minden hallgatója 
jó minőségű és egyetemi domain név alatt (mailbox.unideb.hu) futó levelezési 
szolgáltatáshoz juthat. A sikeres tesztek után az egyetem a hivatalos ügyekben történő 
elektronikus levelezést a jövőben az új Office365 alapú rendszerre kívánja átterelni. 

Központi kiszolgáló, Storage 

Az egész évben fennállt beszerzési stop miatt a Neptun rendszerben komolyabb tárhely 
problémák léptek fel, amelyeket sikerült ideiglenesen áthidalni, míg a storage fejlesztése 
szükségessé vált. A Papirusz iktatórendszerben is felléptek hardver problémák, amelyek 
hosszú távon csak új hardver beszerzéssel oldhatók meg. Szakmai fejlesztési anyagunkban 
megtettük a javaslatunkat az egyetemi privát cloud alapú infrastruktúra megteremtésére, 
amely minden szerver szolgáltatás alapjául szolgálna. 

Web konszolidáció  

Elindult az egyetemen egy web konszolidációs folyamat, amely a teljes webes megjelenés 
újragondolását állította a fókuszba. Ez várhatóan hosszabb időt fog igénybe venni. A web 
konszolidáció elindítását indokolta, hogy a Debreceni Egyetemen túl sokféle és elavult 
weboldalakat használnak az egységek.  A heterogén működtetési és megoldási környezet 
miatt az információbiztonsági aggályok is felmerültek, mivel a nem megfelelően kezelt 
oldalak tekintetében megnőtt a „támadások” veszélye. A web-címek a már elmúlt években 
végbement e-mail konszolidáció során létrejött név-policy mentén kerülnek rendszerezésre 
úgy, hogy a régi domain nevek tovább élnek. A Web konszolidációról az ISZK összeállította 
a szakmai anyagot. 

E-learning, távoktatás 

Az egyetemen e-learning rendszereket is használnak, melyek egy részét az ISZK üzemelteti. 
Célként fogalmazódott meg a jelenlegi szétszórt rendszerek egységesítése az ISZK 
kezelésében. Így megbízhatóbb műszaki háttér és garantált szakmai, kezelési színvonal 
érhető el. Az e-learning rendszerek felhasználói nemcsak a programtermékek rendelkezésre 
állását kívánják meg, hanem igénylik azok folyamatos karbantartását és a szakmai 
tanácsadást is. Mindezeket az ISZK képes biztosítani, ehhez a szükséges 
továbbfejlesztéseket 2014-ben folytatjuk. Az erről készült e-learning koncepciós anyagot az 
ISZK összeállította. 

Biztonság 

Az LDAP alapú központi felhasználó azonosító rendszerben megtörtént egy átfogó 
jelszóerősség ellenőrzés, amely sok felhasználónál jelzett problémákat. Mivel ezek jelentős 
biztonsági kockázatot képviselnek, ezért a jelszóváltó felület megerősítésre került, hogy a 
továbbiakban ne lehessen gyenge jelszavakat felvinni. Ezzel párhuzamosan a problémás 
felhasználók kiértesítése és jelszavaik lecserélése is megtörtént. 
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DEKa kártya 

Megkezdődött a DEKa kártya bevezetése és éles üzemben történő használata. Kialakításra 
kerültek a szükséges kommunikációs protokollok az egyetem egyes informatikai 
alrendszerei között, valamint beüzemelésre került a DEKa központi kiszolgáló 
infrastruktúrája az ISZK VMware alapú virtualizált szerver környezetében. A DEKa kártyát 
az egyetem minden hallgatója és dolgozója kapja, mellyel az egyetemen lévő szolgáltatások 
közül lehet több mindent igénybe venni. A lehetőségek alapján ezek körét tovább lehet 
bővíteni. Az egész rendszer alapját az ISZK üzemeltetésében lévő LDAP központi 
felhasználó azonosító rendszer biztosítja. 

Egyéb 

A nyár elején a szerződés megszűnése miatt kivezetésre került a központi Optijus jogtár, 
ezzel az egyetem széles körben elérhető jogtár rendszer nélkül maradt. Az Optijus kiesését a 
DEENK Complex Jogtár rendszere hivatott részben ellensúlyozni. 

Rendezvények 

A Debreceni Egyetemen megrendezésre kerülő rendezvények infokommunikációs 
hátterének támogatása (hálózati kapcsolat, stb.) is az ISZK hatáskörébe tartozik. 

A Debreceni Egyetem Napjára Wifi hozzáférést biztosított az ISZK a rendezvényen 
résztvevőknek. 

A magyar felsőoktatási és közintézményi kör legnagyobb IKT szakmai konferenciáján, 
2013-ban Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetemen megszervezett a Networkshop-on, 
az egyetem informatikai rendszerének országosan kimagasló szolgáltatásait bemutató 
előadásokkal vettünk részt. Ez további szakmai és fejlesztési lehetőségeket vonz maga után. 

2.3.3. Sport, kultúra 

A Debreceni Egyetem sportéletének szervezését, vezetését a Testnevelési Koordinációs 
Testület (TKT) látta el. A TKT végezte az oktatási feladatok összehangolását, az egyetemi 
sportrendezvények szervezését és a Debreceni Egyetemet képviselő sportolók 
versenyeztetését a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságokon (MEFOB). 

A TKT félévenként 204 kurzust hirdetett meg a Debreceni Egyetem nappali tagozatos 
hallgatói részére.  Az oktatásban továbbra is fő szempont, hogy minél több típusú 
foglalkozás közül választhassanak a hallgatók, ebben az évben 37 féle óra állt 
rendelkezésükre. Félévente közel 4 900 hallgató tudja a tanórákon teljesíteni a testnevelés 
óra tantárgy követelményeit. 

Ebben az évben közel 40 rendezvényt szervezett a TKT, a Debreceni Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatával és Hallgatói Sportirodával közösen, amelyen közel 6 000 hallgató vett 
részt. 

Rektor Úr által kiírt sportösztöndíj pályázatra az idei évben 415 pályázat érkezett be, 
amelyből 239 fő a DEAC sportolója. 

2013-ban két MEFOB döntőt rendeztünk vívás és röplabda sportágakban. Az év során 30 
MEFOB versenyen vettünk rész, ahol 338 hallgató képviselte az egyetemet. 

A nyári Universiaden 4 hallgató képviselte egyetemünket vívás, vízilabda, atlétika és úszás 
sportágakban. Az Egyetem férfi kosárlabdacsapata részt vett a Kosárlabda Egyetemi 
Európa-bajnokságon. 
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2.3.4. Tanácsadás 

Az Alumni Központ működése 

A Debreceni Egyetem Szenátusa által 2011. november 1-jén a Hallgatói Kapcsolatok 
Igazgatósága részeként létrehozott Alumni Központ tevékenysége két fő terület köré 
szerveződik: az egyik az egyetem beiskolázási tevékenységének koordinálása, központi 
programok szervezése, a másik pedig az intézmény alumni tevékenységének megszervezése.  

A 2013. évben a korábban már bevált beiskolázási rendezvények kiadványok, 
kommunikációs kampány megszervezése mellett az alumni tevékenység fejlesztése volt a 
kiemelt feladat. 

2013 folyamán félévente ülésezett az Alumni Bizottság, amely ősztől új tagokkal bővült. A 
bizottság elnöke Dr. Jávor András általános rektorhelyettes. A bizottságban minden kar és a 
HÖK is képviselteti magát. A bizottság általános feladata az alumni tevékenység 
felügyelete, véleményezése, megtárgyalja a tagsági formák és a tagsági díj összegének 
módosítására vonatkozó javaslatot. Az új testület alakuló ülésére 2013 december 12-én 
került sor, melyen egyhangúan elfogadásra került a Bizottság ügyrendje. 

Beiskolázási tevékenység 

A Központ feladatai közé tartozik a központi beiskolázás koordinálása, azaz a Középiskolai 
Igazgatók és Osztályfőnökök Fórumának és a DExpo-nak a megszervezése, az Educatio 
Kiállításon az intézményi megjelenés szervezése, beiskolázási kiadványok, szóróanyagok 
készítése, illetve a középiskolák egyetem-látogatásának koordinációja. 2013-ban a karok és 
a rektori vezetés által jóváhagyott Beiskolázási stratégia alapján szerveztük meg a hallgatói 
toborzáshoz kapcsolódó feladatokat, kiegészítve a karok ezirányú tevékenységét. A 
Debreceni Egyetem évek óta a legnépszerűbb vidéki egyetem az elsőhelyes jelentkezések 
tekintetében, amelyben jelentős szerepe van a karok és a központ összehangolt, egymást 
kiegészítő tevékenységének, évről évre népszerűbb rendezvényeinek. 

Educatio Kiállítás 

Az Educatio Kiállításon évről évre egységes megjelenéssel vesz részt a Debreceni Egyetem 
a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve. A HÖK képviselőivel való közös munka 
eredményeképpen kialakítottuk azt az egységes arculatot, ami minden évben jól 
felismerhetővé teszi az egyetemet. A költséghatékonyságot szem előtt tartva 2013-ban is 
kisebb területet bérelt az intézmény, ugyanakkor fontosnak tartjuk a megjelenést egy ilyen 
országos szintű rendezvényen. A rendezvényt követően kiértékeltük a standon jelenlévő 
hallgatókkal az egyetem megjelenését, a hallgatók javaslatait, tapasztalatait felhasználjuk a 
jövő évi részvétel tervezésekor. 

Középiskolai igazgatók és osztályfőnökök fóruma 

A visszajelzések alapján továbbra is népszerű és hasznos a Középiskolai Igazgatók és 
Osztályfőnökök Fóruma, ahol az aktuális oktatáspolitikai kérdések megbeszélésén túl a 
kapcsolatépítésre is lehetőség van. A 2013. november 13-án megtartott fórumon 10 megye 
csaknem 60 intézményéből mintegy 140-en vettek részt. Sipos Imre helyettes államtitkár 
tartott előadást a köznevelés aktuális feladatairól, illetve Stéger Csilla főosztályvezető a 
felsőoktatási felvételi eljárásról. 

DExpo 

2013. november 20-21-én ismét sikeresen megszerveztük a DExpo-t, ami mára a Debreceni 
Egyetem országosan ismert és elismert beiskolázási programja lett. A korábbi éveknek 
megfelelően 2013-ban is kétnapos volt a rendezvény, ami lehetőséget biztosított a rekord 
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számú, mintegy 4.300 diáknak arra, hogy mindenki oda tudjon menni a standokhoz, be 
tudjanak ülni az előadásokra, élvezhessék a kiegészítő programokat. A visszajelzések 
alapján mindenképpen hasznos ez a rendezvény, várják és számítanak rá a most végzős 
középiskolások is! A DExpo ideje alatt a látogató középiskolások által kitöltött kérdőívek 
segítséget nyújtanak a következő tanévre vonatkozó beiskolázási stratégia kialakításához. 

Középiskolai tájékoztatók 

A tavaszi és őszi hónapokban egyre több középiskola keres meg bennünket azzal a kéréssel, 
hogy a tizenegyedikes osztályuknak tartsunk bemutatót az egyetemről és általános előadást a 
továbbtanulási lehetőségekről. Ezt a kezdeményezést felkarolva tovább erősítettük az 
egyetem beiskolázási tevékenységét, hiszen egy-egy személyes tájékoztatásnak, 
benyomásnak nagyobb eredménye lehet, mint a virtuális információadásnak. Az elmúlt 
időszakban többek között Egerből, Gyöngyösről, Székesfehérvárról, Debrecenből érkeztek 
végzős, illetve végzés előtt álló középiskolai osztályok, anélkül, hogy hirdettük volna ezt a 
lehetőséget. 

Alumni tevékenység 

Országos szinten is tapasztaljuk az egyetemek, főiskolák részéről, hogy kiemelten kezdenek 
el foglalkozni a végzett hallgatóikkal való kapcsolattartás kiépítésén. Ez nemcsak az 
intézmények presztízsét növeli, hanem jelentős szerepe van a beiskolázási folyamatban is. 

Honlap, Facebook oldal 

A mai világban elengedhetetlen, hogy az információk jól strukturáltan feltüntetve, könnyen 
elérhető helyen legyenek. A központ kialakította az egész egyetemre vonatkozó alumni 
honlapot, ami megtalálható a www.alumni.unideb.hu címen. Célunk, hogy olyan adatokat, 
információkat szolgáltassunk a honlapon, ami megerősíti a végzettek alma materhez való 
kötődését. Természetesen a honlap egyedi, ugyanakkor stílusában, felépítésében igazodik az 
egyetemi honlaphoz, ezzel is tükrözve az intézményi egységet, az összetartozást. A 
honlapon keresztül érhető el az adatbázis is. A taglétszám folyamatos növekedése miatt 
további software fejlesztést tervezünk.  

A honlappal párhuzamosan működik az Alumni Közösség Facebook oldala, amelyet eddig 
675-en lájkoltak. Az oldalon egyetemi és városi programokat (tudományos, kulturális) 
sporteseményeket osztunk meg, illetve álláshirdetéseket, ezzel is segítve a pályakezdők 
elhelyezkedési lehetőségeit. 

Adatbázis kialakítása 

Az Alumni tevékenység kulcsa a regisztrált alumni tagokat tartalmazó adatbázis, melynek 
kiépítése folytatódott. Az adatbázison keresztül a tagokról olyan hasznos információkhoz 
juthatunk, melyek alapján nyomon tudjuk követni életpályájukat, karrier útjukat, 
továbbtanulásukat. Mindezek segítenek abban, hogy hogyan és milyen eszközökkel tudjuk 
őket hatékonyan megszólítani, illetve támogatást nyújthat más egyetemi tevékenységhez, pl. 
DPR vizsgálathoz, másoddiplomás beiskolázás, stb. Az adatbázis technikai kialakítása 
kapcsolódik a honlaphoz, tartalmi feltöltése pedig a toborzáshoz. 

Toborzás 

A toborzás egyik pillére a frissen diplomázott hallgatók megszólítására épül, a másik pillére 
a régebben végzettekkel való kapcsolatfelvétel. A DE Alumni Közösségének toborzását a 
2011/12. tanév végi diplomaosztó ünnepségekhez kapcsolódóan kezdtük el. Megszólítottuk 
a jubiláns volt hallgatókat is, és programokat dolgoztunk ki a volt hallgatók bevonására. 

Jelenleg 4.542 fő regisztrált tagunk van, amelyet 6.000-re szeretnénk növelni 2014-ben. 
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A korábban végzett diplomaosztós toborzás tapasztalatai alapján a 2012/13-as tanév végi 
záróvizsga alkalmakkor oktatói segítséget vontunk be a regisztrációs lapok kitöltésénél. 
Ezzel a módszerrel 400-an többen regisztráltak, mint egy évvel korábban. A toborzást 
kiegészítettük a doktor- és díszdoktoravató ünnepségen, évfolyam-találkozókon, öregfiúk 
focibajnokságán való toborzással. 

Az egyetemi levelező rendszeren és a Neptunon keresztül ismételten megkerestük az 
egyetemi dolgozókat, hallgatókat, hogy csatlakozzanak az Alumni Közösséghez, valamint 
felvettük a jubileumi diplomásokkal is a kapcsolatot az ősz folyamán. A 2013. szeptember 
19-22. között megrendezett Zamat Fesztiválra egyszeri ingyenes belépést biztosítottunk 
azoknak a regisztrált alumni tagoknak, akik ezt előzetesen igényelték. Tapasztalataink 
alapján az ilyen típusú kedvezményekkel, lehetőségekkel nem csak új tagokat tudunk 
toborozni, hanem a már regisztráltak kötődése is megerősödik. 

Tölgyfa-mentor program II. 

A Tölgyfa Mentor Program I. sikerét látva, - amelynek célja a toborzás elősegítése, a tagok 
bevonása ebbe a tevékenységbe - tavasszal a Hallgatói Önkormányzat támogatásával 
meghirdettük a Tölgyfa Mentor Program II. versenyt. Mintegy 100 új alumni tag regisztrált 
ebben a versenyben. A nyeremény átadására 2013. június 20-án került sor. 

DEja vu Magazin 

Fontosnak tartjuk, hogy példaként állítsuk azokat az öregdiákokat, illetve jelenlegi 
hallgatókat, akik kiemelkedő teljesítmény nyújtanak, nyújtottak a tudomány, a karrier vagy 
az élet bármely területén. Ennek egyik eszköze a félévente növekvő példányszámban 
megjelenő DEja vu Alumni Magazin, amelyet minden regisztrált alumni tagunknak 
ingyenesen kipostázunk. A magazin, - amelynek rendkívül pozitív a fogadtatása -, PR hatása 
mellett intézményi identitás-erősítő szereppel is rendelkezik. 

Kapcsolatrendszer kialakítása 

A Campus Hungary ösztöndíj program lehetőséget biztosított arra, hogy a kolozsvári 
Sapientia Erdélyi Magyar Egyetemmel, a Babes Bolyai Egyetemmel, valamint a nagyváradi 
Partiumi Keresztény Magyar Egyetemmel építhessünk kapcsolatokat, megismerve a határon 
túli magyar egyetemek alumni és karrier tevékenységeit. 

Rendezvények 

• "Mib ől lesz a cserebogár? avagy Diákvezetők anno és ma"  
2013. május 25-én hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Debreceni Egyetem 
Alumni Központja és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a "Miből lesz a cserebogár? 
avagy Diákvezetők anno és ma" elnevezésű rendezvényt, ahol azok az egykori és jelenlegi 
hallgatók találkoztak, akik aktív szerepet vállaltak a diákéletben, és a tanulás mellett sokat 
tevékenykedtek a közösségért is. 

Az egész napos rendezvényt Dr. Jávor András rektorhelyettes nyitotta meg, majd Körösparti 
Péter EHÖK elnök a hallgatók, illetve a hallgatói önkormányzatok szerepének változásáról 
tartott előadást. Bemutatásra került az Alumni Közösség építésének folyamata, az elmúlt 
másfél évben elért eredmények és a legfontosabb célkitűzések. Az előadásokat követően a 
résztvevők közösen elevenítették fel a diákélet szépségeit, nehézségeit, illetve az általuk 
elért eredményeket, kezdeményezéseket, melyek a mai napig élnek. 

• Alumni találkozó 
Hét hazai felsőoktatási intézmény alumni szakembere vett részt a Debreceni Egyetem által 
szervezett kétnapos Alumni Találkozón. A 2013. szeptember 20-21-én megrendezett 
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találkozó kiemelt célja volt, hogy kapcsolat-felvételi, tapasztalatszerzési és konzultációs 
lehetőséget biztosítson az Alumni és Karrier Irodák munkatársai számára. A szakmai 
programokon képviseltette magát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a 
Semmelweis Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, valamint az Ifjúsági Koordinációs és 
Szolgáltató Egyesület. 

A DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ tevékenysége 

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK) a 4032 
Debrecen, Poroszlay út 97. címen található akadálymentesített épülete hétfőtől csütörtökig 
8-18 óráig, míg pénteken 14 óráig van nyitva. A mentálhigiénés szolgáltatások mellett a 
Lelkierő Egyesülettel együttműködve a fogyatékkal élő hallgatók számára nyújt 
szolgáltatásokat a központ. A központ az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat is 
ellátja az egyetemi dolgozók számára. Emellett két egyetemi campuson, az Agrár- és 
Gazdálkodástudományok Centrumában, illetve a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, 
Nyíregyházán Mentálhigiénés Szolgáltató Iroda kezdte meg működését. 

I. Mentálhigiénés konzultációs szolgálat 

A DEMEK épületében a hét minden munkanapján hétfőtől csütörtökig 8-18 óra között, míg 
pénteken 14 óráig van lehetőség a szolgáltatás igénybe vételére. Ebben az időszakban 198 
hallgató jelentkezett konzultációra. 

Angol nyelvű konzultáció 

2012. február óta az angol nyelvű mentálhigiénés konzultáció is a Debreceni Egyetem 
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központban történik. Az angol nyelvű konzultációt 
Bóta Margit és Andrejkovics Mónika pszichológusok tartják a mentálhigiénés konzultációs 
szolgálatban. A bejelentkezés módja személyesen vagy e-mailben történik. A hallgatók 
szorongásos panaszokkal, személyiségzavarral, kényszeres panaszokkal és kommunikációs 
nehézségekkel kérték a szakemberek segítségét. Összesen 9 hallgató vett részt az angol 
nyelvű konzultáción (5 lány, 4 fiú). 

II. Klubfoglalkozások 

A központ által szervezett klubok célja a szabadidő tartalmas eltöltse és a közösség 
formálása volt. A következő klubok kerültek meghirdetésre. 

1. Író társak klubja, ahol a résztvevők megoszthatták műveiket hallgató társaikkal, 
véleményt formálhattak más szemléletekről.  

2. Identity Önismereti Társasjáték Csoport: a klub során a hallgatók a 
kortárssegítőkkel az Identity nevű ösmereti játékkal kerültek közelebb 
önmagukhoz, illetve társaikhoz.   

3. Át - mozgató – Mozgásterápiás klub: A klubfoglalkozásokon kétheti 
rendszerességgel főleg az egyetem mozgássérült hallgatói vesznek részt. A 
foglalkozásokat gyógytestnevelésben járatos szakember vezette, aki a hallgatók 
fogyatékosságát szem előtt tartva személyre szabott edzésprogramot dolgozott ki 
részükre.  
 

III. Csoportfoglalkozások, tréningek 

Kortárs segítő képzés - 2013. augusztus 27-28-29-én, és 2013. szeptember 3-4-5-én került 
sor a 60 órás intenzív kortárs segítő képzésre. A kortárs segítők, ahogyan a nevük is mutatja, 
a kortársaikat segítik a jobb beilleszkedésben, kapcsolatok kialakításában, egyetemi életben 
való elhelyezkedésben, problémáik könnyebb kezelésében. 
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Autogén tréning csoport - Az autogén tréning (relaxáció) segíti a szorongások oldását, a 
feszültségek csökkentését, illetve az alvás problémák és teljesítményzavarok kezelésében is 
hatékony módszer. 

Dohányzást leszoktató támogató csoport - A csoportfoglalkozások során, a csoport 
együttesen kitűzte és erősítette a célokat és motivációt, felkészültek a leszokásra és az ebből 
adódó nehézségekre. A csoport 10 alkalommal gyűlt össze, és 9 hallgatónak segített 
problémájával. 

Álláskeresési tréning - Az álláskeresési ismeretek órához kapcsolódó tréning nagyon nagy 
segítséget nyújtott a hallgatók számára abban, hogy az elméleti tudás mellett az álláskeresés 
gyakorlati oldalát is jobban megismerjék. A tréningre 2013. november 15-16-án került sor. 

Személyiségfejlesztő tréning - A tréningen olyan feladatokkal ismerkedhettek meg a 
hallgatók, amelyek jobban elmélyítették tudásukat az önismeret, társismeret témájában. A 
csoport 2013. november 22-24-e között került megrendezésre és 19 fő vett rajta részt. 

IV. Rendezvények 

Kutatók éjszakája - A DEMEK épületében Esélyegyenlőségi tréningen lehetett részt venni, 
míg a Főépületben Dr. Szabó Csaba előadását hallgathatták meg az érdeklődők a 
Hipnózisról. Az esélyegyenlőségi tréningen 24 fő vett részt, míg a Hipnózis című előadáson 
az Auditórium Maximum terme megtelt a hallgatósággal. 

DEXPO - A kortárs segítő hallgatók segítségével népszerűsítettük a Központ programjait, 
illetve a fogyatékkal élő hallgatók számára nyújtattunk információkat. 

Egészség EXPO - célja, hogy a hallgatókat egy kicsit közelebb hozza az egészséges 
táplálkozáshoz és életmódhoz. 

Mentálhigiénés Egyetemi Napok - 2013. december 3-5. között XI. alkalommal került 
megrendezésre a Mentálhigiénés Egyetemi Napok, melynek ezen alkalommal a 
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ mellett a Műszaki Kar adtak otthont. A 
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából kedden (december 3.) Esélyegyenlőségi 
Napot szerveztünk a Műszaki Karon. A három nap programján közel 100 hallgató vett részt. 

Mentálhigiénés filmklub - A filmek vetítése után a nézőknek lehetőségük van egy 
meghívott szakemberrel (pszichológus, mentálhigiénikus, gyógypedagógus, családterapeuta, 
szociálpolitikus) a filmről és az azzal kapcsolatos témakörről beszélgetni. A félév során 
összesen 552 hallgató vett részt a filmklubon. 

Párkapcsolati Szabadegyetem - A kurzus célja, hogy a hallgatók szélesebb és mélyebb 
betekintést nyerjenek a családi, párkapcsolati rendszerekbe azáltal, hogy azokat több féle 
szemszögből, de leginkább a rendszerszemlélet keretében tekinthetik meg. Az 
előadássorozat a félév során 638 főt vonzott témáival. 

V. Szemléletformáló, oktató tevékenység 

Fontosnak tartjuk, hogy a mentálhigiénével illetve a fogyatékossággal kapcsolatban a 
hallgatók ismeretei bővüljenek, és a szemléletük változzon. A Politikatudományi és 
Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszékkel együttműködve hirdettük 
meg az alábbi értelmiségi modulokat. 

• A beilleszkedés kihívásai a mindennapokban – mentálhigiénés tréning 
• A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése filmalkotások tükrében. 
• Álláskeresési ismeretek 
• Együtt vagy külön?! avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jövője  
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• Esélyteremtő kapcsolati tréning 
• A betegek szolgálatában - A kórházi lelkigondozói munka alapjai György Alfréd 

kamilliánus házfőnök közreműködésével. 
• Az önkéntesség vagy társadalmi elvárás? 
• Fogyatékos személyek szociális segítése 
• Hard rock és heavy metal ifjúsági szubkultúrák változása a 70-es évektől napjainkig 

 
VI. „Mozgó – társ” buli segélyszolgálat tevékenysége 

A Mentálhigiénés Központ szakemberei által kiképzett hallgatók, akik kortárssegítőként a 
Központ és a Lelkierő Egyesület szakembereivel együttműködve a Lovarda Campus party-
jai alkalmával teljesítenek ártalomcsökkentő alacsonyküszöbű szolgálatot már ötödik éve. A 
Lovardában 20 Campus Partyn nyújtottunk Mozgó-társ Party Service szolgáltatást ahol 
kapcsolatot teremtettünk a szórakozó fiatalokkal, ásványvizet, vitamint, óvszert osztottunk 
köztük, biztosítottunk számukra elsősegélyt, józanodásra lehetőséget, pihenési lehetőséget, 
és természetesen krízisintervenciót. Ezen alkalmakkor összesen 3.113 főt sikerült elérnünk. 

A nagy nyári fesztiválokon, 2013 nyarán is jelen voltunk (Campus, Hegyalja), a Lelkierő 
Egyesülettel közösen. A kérdőívekkel, játékokkal, beszélgetésekkel és segítségnyújtással 
összesen kb. 1.500-1.800 fővel sikerült kapcsolatba lépnünk. 

VII. Családbarát munkahely program 

A Debreceni Egyetem elnyerte a kormány által meghirdetett családbarát munkahely címet és 
ezzel jogosult lett a „Családbarát Munkahely” cím használatára. A következő programok 
kerültek megszervezésre: 

1. Havi rendszerességgel elektronikus hírlevelet küldtünk ki az egyetem kismamáinak. 
2. A DEMEK a Debreceni Egyetem dolgozói és családtagjai részére 2013. március 17-

én Tavaszi Jégkarnevált szervezett. A családi gyermeknapot 2013. május 18-án 
tartottuk a Nagyerdei Kultúrparkban. A program részeként ingyenes belépést 
biztosítottunk az előzetesen regisztrált résztvevőknek. 

3. Babusgató klub során a gyermekneveléssel kapcsolatos témákat meghívott 
szakember segítségével beszélték meg a kismamák. A klub havonta egy alkalommal 
került megrendezésre, helyszíne pedig a Máltai Szeretetszolgálat Játszótere. 

4. Pár- és család konzultáció és gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadást nyújtása az 
egyetemen dolgozók számára. 
 

VIII. A fogyatékossággal élő hallgatók támogatása 
Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért 
Egyesület működteti a Támpont Támogató Szolgálatot. A szolgálat feladata a hallgatók 
számára a következő szolgáltatások biztosítása: szociális ügyintézés, pszichológiai, 
mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése illetve a szállítási 
feladatok ellátása. 

Diáksegítő szolgáltatást nyújtunk 19 fő speciális szükségletű hallgató számára, akiknek a 
mindennapi teendőjükben segítenek hallgató társaik, legjobb tudásuk szerint.  

Jegyzetelő szolgáltatást 8 fogyatékossággal élő hallgató számára biztosítunk. A 
jegyzetelést végző hallgatók a szolgáltatást igénylő, fogyatékossággal élő hallgatók számára 
jegyzeteket készítenek. 

Szállító Szolgálat személyszállítással biztosítja a fogyatékossággal élők számára a 
közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást. A szállító 
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szolgáltatást igénybe lehet venni szabadidős és kulturális tevékenységhez, intézményekhez 
való hozzájutáshoz is. 

IX. Esélyháló Mentor Program 

A „Versenyképes Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013” pályázat 
keretében megvalósuló mentor program legfontosabb célja a Debreceni Egyetemen tanuló 
hátrányos helyzetű, roma és fogyatékossággal élő fiatalok esélyegyenlőtlenségének 
csökkentése, hogy a speciális igényű fiataloknak nagyobb esélyük legyen tehetségük 
kibontakoztatására a felsőoktatásban. 

X. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítés - „Más szemmel láss!”csoport 

A Más Szemmel Láss csoportot látássérült hallgatók hozták létre, tevékenységét a DEMEK 
Központ segíti. A csoport célja az, hogy a Debreceni Egyetem oktatói és hallgatói jobban 
megismerjék a látássérült emberek életvitelét. Fontos cél, hogy ez ne egy egyoldalú 
tájékoztatás legyen, hanem az érdeklődők feltehessék kérdéseiket, elmondhassák 
tapasztalataikat látássérült emberekkel kapcsolatban. Tanórák, szaknapok keretében tartottak 
a csoport tagjai előadást, mely során a hallgatók tesztelhették tudásukat a fogyatékosságról. 
Az előadások során természetesen kérdezhették is az érdeklődők látássérült 
hallgatótársaikat, akik közvetlen stílusban válaszolták meg a feltett kérdéseket. Mivel az 
alkalmak különfélék voltak, így egyes előadások inkább párbeszéd jellegűek voltak, a 
kötetlenebb rendezvényeken inkább az életvitelt segítő hangos és tapintható eszközök 
valamint a Braille írás kipróbálása kapott nagyobb szerepet. 
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3. A Debreceni Egyetem gazdálkodása 

3.1. Előirányzatok alakulása 

26. Táblázat:  Kimutatás a Debreceni Egyetem 2013. évi főbb előirányzatainak alakulásáról    

Megnevezés 

2012. évi 
tényleges 
teljesítés  
(ezer Ft) 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

2013. évi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Kiadások összesen 73 700 245 57 217 600 84 760 924 78 085 331 

Működési kiadások összesen: 65 956 668 54 748 500 76 184 170 70 551 333 

Ebből: - személyi juttatások 21 687 234 21 618 700 24 940 399 23 692 745 

            - dologi kiadások  34 081 666 23 136 600 40 708 322 37 106 099 

Felhalmozási kiadások összesen: 7 743 577 2 469 100 8 576 754 7 533 998 

 - beruházások 6 969 200 2 069 200 7 663 451 7 065 453 

 - felújítások 728 890 399 100 890 278 445 826 

 - egyéb felhalmozási kiadások 45 487 800 23 025 22 719 

2012. évi tényleges maradvány 6 237 100       

2013. évi tényleges maradvány       6 423 751 

Bevételek összesen 79 937 345 57 217 600 84 760 924 84 509 082 

Támogatás 19 461 747 14 597 800 19 115 443 19 115 443 

Működési bevételek 15 185 443 12 711 320 15 878 519 15 991 276 

Átvett pénzeszközök 40 050 200 29 908 480 43 514 410 43 149 285 

- működési célra 33 919 436 27 720 480 36 530 701 36 149 213 

- felhalmozási célra 6 130 764 2 188 000 6 983 709 7 000 072 

Felhalmozási bevételek 20 236 0 15 452 15 978 

Előirányzat-maradvány igénybevétel 5 219 719 0 6 237 100 6 237 100 

Létszám (fő)     

Engedélyezett létszám  6 958   6 958 

Tartósan üres álláshelyek száma  0     0 

Átlagos statisztikai állományi létszám  5 822     5 908 
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3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok 

A Debreceni Egyetem 2013. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati 
főösszege 57.217.600 ezer Ft volt. Az előirányzat-módosítások kiemelt kiadási és bevételi 
jogcímenkénti alakulását a 27. és a 28. táblázatok mutatják be. 

27. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások kiadási jogcímenkénti alakulása 2013-ban  

Kiadási jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

Előirányzat-
módosítás 
(ezer Ft) 

Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás 
%-a 

Személyi juttatások 21 618 700 3 321 699 24 940 399 15,36% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

6 423 500 434 709 6 858 209 6,77% 

Dologi kiadások 23 136 600 17 571 722 40 708 322 75,95% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 447 800 -53 378 3 394 422 -1,55% 

Egyéb működési célú támogatások 121 900 160 918 282 818 132,01% 

Működési kiadások  54 748 500 21 435 670 76 184 170 39,15% 

Intézményi beruházási kiadások 2 069 200 5 594 251 7 663 451 270,36% 

Felújítás 399 100 491 178 890 278 123,07% 

Egyéb felhalmozási kiadások 800 22 225 23 025 2778,13% 

Felhalmozási kiadások 2 469 100 6 107 654 8 576 754 247,36% 

Költségvetési kiadások összesen 57 217 600 27 543 324 84 760 924 48,14% 

 

28. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások bevételi jogcímenkénti alakulása 2013-ban  

Bevételi jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

Előirányzat-
módosítás 
(ezer Ft) 

Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás 
%-a 

Állami támogatás 18 535 300 926 447 19 461 747 5,00% 

Saját bevétel 14 597 800 4 517 643 19 115 443 30,95% 

Támogatásértékű bevétel 12 711 320 3 182 651 15 893 971 25,04% 

  ebből: - OEP 29 323 519 12 354 158 41 677 677 42,13% 

Egyéb pénzeszközátvétel 26 450 636 3 243 560 29 694 196 12,26% 

Kölcsönök törlesztése 584 961 1 251 772 1 836 733 213,99% 

2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétel 0 6 237 100 6 237 100 - 

Költségvetési bevételek összesen  57 217 600 27 543 324 84 760 924 48,14% 

 

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2013. évben 27.543.324 ezer Ft volt, ami 
magában foglalja az Országgyűlés-, a Kormány-, az irányító szervi- és az intézményi saját 
hatáskörű évközi módosításokat, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 
jelentős, 48,14%-os növekedésnek felel meg. 
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3.1.2. Előirányzat módosítás hatáskör szerint 

Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási és bevételi jogcím szerinti alakulását 
a 29. és a 30. táblázatok mutatják be. 

29. Táblázat:  Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti 
megbontása a Debreceni Egyetemen 2013. 

Kiadási jogcímek 
Előirányzat-módosítások (ezer Ft) Előirányzat-

módosítás 
összesen  
(ezer Ft) Országgyűlés Kormány 

Irányító 
szervi 

Intézményi 

Személyi juttatások 42 500 344 973 1 535 485 1 398 741 3 321 699 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

11 500 94 051 409 196 -80 038 434 709 

Dologi kiadások 0 6 823 4 347 075 13 217 824 17 571 722 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 323 395 0 -376 773 -53 378 

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 160 918 160 918 

Működési kiadások  54 000 769 242 6 291 756 14 320 672 21 435 670 

Beruházások 0 0 110 508 5 483 743 5 594 251 

Felújítások 0 0 0 491 178 491 178 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 22 225 22 225 

Felhalmozási kiadások  0 0 110 508 5 997 146 6 107 654 

Költségvetési kiadások összesen 54 000 769 242 6 402 264 20 317 818 27 543 324 

 

30. Táblázat:  A bevételi előirányzat-módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti 
megbontása a Debreceni Egyetemen 2013. 

Bevételi jogcímek 
Előirányzat-módosítások (ezer Ft) Előirányzat-

módosítás 
összesen  
(ezer Ft) Országgyűlés Kormány 

Irányító 
szervi 

Intézményi 

Állami támogatás 54 000 769 242 3 694 401 0 4 517 643 

Saját bevétel 0 0 2 707 863 474 788 3 182 651 

Támogatásértékű bevétel 0 0 0 12 354 158 12 354 158 

Egyéb pénzeszközátvétel 0 0 0 1 251 772 1 251 772 

2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétel 

0 0 0 6 237 100 6 237 100 

Költségvetési bevételek összesen  54 000 769 242 6 402 264 20 317 818 27 543 324 

 

Az előirányzat-módosításokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-
módosítások a legjelentősebbek, az összes módosítás 73,77%-át adják. Az irányító szervi 
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hatáskörű módosítások aránya 23,24%, a Kormány hatáskörű 2,79%, az Országgyűlés 
hatáskörű pedig 0,20% volt. 

 

Országgyűlés hatáskörű előirányzat-módosítások: 

• A pedagógus előmeneteli- és illetményrendszer (pedagógus életpályarendszer) 
bevezetéséhez kapcsolódóan a Debreceni Egyetem 54.000 ezer Ft összegű 
támogatásban részesült. 

 

Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások: 

• Az NGM 3932/8/2013. számú intézkedése, valamint a 408/2012. (XII.28.) 
Kormányrendeletben és az 1159/2013. (III.28.) Kormányhatározatban foglaltak 
alapján, a Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
fedezetére 546.753 ezer Ft támogatást biztosítottak. 

• Az NGM 3932/36/2013. számú intézkedése szerint döntés született a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatás 
elszámolásáról, amely alapján a Debreceni Egyetem tekintetében 112.579 ezer Ft 
összegű előirányzat került elvonásra. 

• A Kormány az 1436/2013. (VII.11.) Kormányhatározat alapján a felsőoktatási 
intézmények finanszírozási problémáinak kezelésére a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból a Debreceni Egyetemnek 312.000 ezer Ft 
összegű támogatást nyújtott. 

• A 285/2013. (VII.26.) Kormányrendelet alapján a Debreceni Egyetem a Stipendium 
Hungaricum Program megvalósítására 11.395 ezer Ft összegű támogatást kapott. 

• Az 1118/2013. (III.8.) Kormányhatározat, valamint az 1949/2013. (XII.17.) 
Kormányhatározat alapján az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2012/2013. tanév II. félévi, valamint 
2013/2014. tanév I. félévi megvalósítása költségeinek fedezetére összesen 6.817 ezer 
Ft támogatásban részesült az Egyetem. 

• A Debreceni Egyetem az NGM 8969/19/2013., 16672/18/2013., 22872/15/2013., 
27462/16/2013. számú intézkedései, valamint a 8/2005. (II.8.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2013. évben 
összesen 4.856 ezer Ft támogatást kapott. 

 

Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

• A 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdésében, illetve az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a Debreceni Egyetem 2013. évben az 
általa kért feladatokra az EMMI-től összesen 2.707.863 ezer Ft összegű 
többletbevétel előirányzatosítására és felhasználására kapott engedélyt. 

• A 24052-2/2013/TUDPOL., valamint a 24039-2/2013/TUDPOL. számú támogatási 
szerződések alapján a Debreceni Egyetem  „kiemelt egyetem”, illetve 
„kutatóegyetem” címmel járó állami támogatásának összege 2013. évben összesen 
2.283.739 ezer Ft volt, amely az Intézkedési Tervekben részletezett szakmai 
feladatok költségeihez való hozzájárulásként szolgált. 
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• Jelentős összegű, összesen 615.758 ezer Ft támogatással bővült az Egyetem 
költségvetése a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodások alapján, 
OTKA kutatások költségeinek fedezeteként. 

• A Debreceni Egyetem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, PPP projektekkel 
kapcsolatos feladatellátás tárgyában kötött megállapodásai alapján 2013. évben 
összesen 447.015 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a meglévő kollégiumi 
rekonstrukciók bérleti díjához való hozzájárulás összege 363.215 ezer Ft, az új 
diákotthoni férőhelyek bérleti díjához való hozzájárulás összege pedig 83.800 ezer Ft 
volt. 

• A Debreceni Egyetem a szakorvos képzés (rezidensképzés) Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal felé elszámolt költségeinek fedezetére 2013. 
évben összesen 334.046 ezer Ft összegű támogatást kapott. 

• A kultúráért felelős államtitkár 34534/2013. intézkedése alapján az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszer keretében az Egyetem dokumentum beszerzés és 
könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére 6.430 ezer Ft 
összegű támogatásban részesült. 

• A Debreceni Egyetem a 31963-7-2013/SIF. számú támogatási szerződés alapján az 
„Öt ágú síp” program keretében könyvkiadás fedezetére 5.000 ezer Ft összegű 
támogatást kapott. 

• Az 1527/2013. (VIII.12.) Kormányhatározat és a 165/2013. (V.28.) Kormányrendelet 
végrehajtása alapján a Magyar Sportcsillag Ösztöndíj 2013. évi 4 havi díjának 
fedezetére az Egyetem 1.224 ezer Ft összegű támogatásban részesült. 

• Szegedi Gyula, Székely György és Vajda Mihály akadémikusok kutatásainak 
finanszírozására az MTA-val kötött SZ-014/4/2013. számú megállapodás alapján 
789 ezer Ft támogatást kapott az Egyetem. 

• Az Egyetem a 6190-5/2013/KULHON. számú támogatási szerződés alapján a 
„Debreceni Egyetem Napja 2013” elnevezésű rendezvény költségeinek fedezetére 
400 ezer Ft támogatásban részesült. 

 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások: 

• 2013. évben a Debreceni Egyetem saját hatáskörben összesen 14.080.718 ezer Ft 
összegű többletbevételt előirányzatosított, melynek jelentős része pályázatokhoz 
kapcsolódott. 

• A Kincstár által biztosított korrekciós időszakban az Egyetem összesen 3.199.963 
ezer Ft összegű többletbevételre nyújtott be előirányzat-módosítást, ebből az 
engedélyköteles többletbevétel 474.788 ezer Ft volt. 

• A 2012. évi előirányzat-maradvány igénybevételének összege 6.237.100 ezer Ft volt 
a Debreceni Egyetemen. 
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A Debreceni Egyetem tervezési gazdálkodási egységei 2013. évi előirányzatainak alakulását 
a 31. táblázat mutatja be. 

31. Táblázat:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzatai 2013. évben 

Tervezési  
gazdálkodási egység 

Eredeti 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Előirányzat-
módosítás 
(ezer Ft) 

Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Változás 
mértéke 

(%) 

AGTC 4 366 920 1 666 289 6 033 209 38,16% 

OEC 37 261 522 15 818 183 53 079 705 42,45% 

TEK 9 674 280 6 329 379 16 003 659 65,42% 

Központ 5 914 878 3 729 473 9 644 351 63,05% 

Debreceni Egyetem 57 217 600 27 543 324 84 760 924 48,14% 

 

• Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának módosított előirányzata 2013-
ban 6.033.209 ezer Ft volt, mely az eredeti 4.366.920 ezer Ft előirányzathoz képest 
38,16%-os növekedést jelentett. 

• Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum eredeti előirányzata 2013. évben 
37.261.522 ezer Ft volt, amely 42,45%-os mértékben, 53.079.705 ezer Ft-ra 
emelkedett. 

• A Tudományegyetemi Karok 2013. évi eredeti előirányzata az évközi előirányzat-
módosításokkal 65,42%-kal 16.003.659 ezer Ft-ra növekedett. 

• A Központi Szervezeti Egységek vonatkozásában az eredeti 2013-as előirányzat 
5.914.878 ezer Ft-os értéke 63,05%-kal emelkedett. 

 

3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok 

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 2013-ban célfeladatra kapott 
előirányzatai: 

• Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a „kiemelt egyetem” címmel járó 
állami támogatásból 232.581 ezer Ft, a „kutatóegyetem” címmel járó állami 
támogatásból pedig 119.333 ezer Ft összegben részesült. Az AGTC-nek 2013-ban a 
kutatóegyetemi támogatásból -246 ezer Ft összegű maradványa keletkezett, mely a 
belső kutatási pályázatokhoz kapcsolódik, ennek fedezetét 2014-ben a Központ fogja 
átadni maradványa terhére. 

• A pedagógus életpályarendszer bevezetéséhez kapcsolódóan az AGTC 13.319 ezer 
Ft összegű támogatásban részesült, melyet 2013-ban teljes egészében fel is használt. 

• A FAO ösztöndíjas program 2012/2013. tanév II. félévi, valamint 2013/2014. tanév 
I. félévi megvalósítása költségeinek fedezetére az AGTC összesen 6.817 ezer Ft 
támogatást kapott, melyből 2013. december 31-én 1.907 ezer Ft összegű maradványa 
képződött. 
A maradvány oka, hogy a támogatást szemeszterenként kapják, s a maradvány a 
2013. szeptember 1. - 2014. január 31-ig tartó időszakra szóló támogatás összegéből 
képződött, mely a január havi ösztöndíjak, valamint a még fennmaradó dologi 
kiadások fedezete. Ezek kifizetése, illetve felhasználása 2014 elején megtörtént. 
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• A Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodás alapján OTKA 
kutatásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére az AGTC 2013. évben összesen 5.601 
ezer Ft támogatásban részesült. 
2013. év végén az OTKA pályázatok esetében kimutatott 3.635 ezer Ft összegű 
maradvány két OTKA pályázathoz kapcsolódik. Az OTKA K 78399 pályázat 2013. 
augusztus 31-én zárult, melynek maradványa 1.023 ezer Ft volt. Az elszámolás 
megtörtént, annak elfogadását követően az összeg visszafizetésre kerül. A másik 
pályázat az OTKA K 108333, amely 2013. szeptember 1-én indult, s a keletkezett 
2.612 ezer Ft összegű maradvány a 2014. január-augusztus közötti időszakban kerül 
felhasználásra, majd elszámolásra. 

• A prémiumévek programmal összefüggő támogatás összege az AGTC esetében 
3.584 ezer Ft volt, melynek felhasználása 2013-ban az előírásoknak megfelelően 
megtörtént. 

 
Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2013-ban célfeladatra kapott előirányzatai: 

• Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum a „kiemelt egyetem” címmel járó állami 
támogatásból 489.240 ezer Ft, a „kutatóegyetem” címmel járó állami támogatásból 
pedig 246.553 ezer Ft összegben részesült. Az OEC-nek a kutatóegyetemi 
támogatásból 2013. december 31-én 9.964 ezer Ft összegű maradványa keletkezett, 
melynek oka, hogy 2013. évi teljesítésű számlák kifizetése 2014-re tolódott át. 

• Az OEC OTKA kutatási pályázatok tárgyévi támogatására 350.339 ezer Ft-ot kapott, 
melynek 2013. évi maradványa 297.393 ezer Ft.  

• Az OTKA programok munkaszakasza 1 év, amely a pályázatok kb. 80%-ánál eltér a 
naptári évtől, ettől függetlenül a teljes munkaszakaszra jutó támogatás leutalásra 
került.  

• Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. 
törvény 6. § (5) bekezdése is kimondja: "A szerződés időtartamán belül az eredetileg 
jóváhagyott támogatás maradványa a következő évre átvihető." 

• Az OEC szakorvos képzés (rezidensképzés) költségeinek fedezetére 2013. évben 
összesen 334.046 ezer Ft összegű támogatást kapott. A 2013. december 31-én 
keletkezett maradvány oka, hogy a 2013. év végi teljesítésű számlák kifizetése 2014. 
évre húzódott át.  

• A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján PPP projekttel 
kapcsolatos feladatok fedezetére az OEC 2013-ban 78.482 ezer Ft támogatásban 
részesült, mely teljes összegben felhasználásra került. 

• Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum a Stipendium Hungaricum Program 
megvalósítására 11.395 ezer Ft összegű támogatást kapott, melyből 2013. december 
31-én 10.795 ezer Ft összegű maradványa keletkezett. A maradvány keletkezésének 
oka, hogy a támogatás leutalására év végén került sor, így teljes összegű 
felhasználására 2013-ban már nem volt lehetőség. 

• A pedagógus életpályarendszer bevezetéséhez kapcsolódóan az OEC 3.699 ezer Ft 
összegű támogatásban részesült, mely összeg 2013-ban teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A prémiumévek programmal összefüggő támogatás összege az OEC esetében 
1.272 ezer Ft volt, melyből maradványa 2013. december 31-én nem keletkezett. 

• A 70 év feletti akadémikusok kutatásának finanszírozására az OEC 526 ezer Ft 
támogatás nyert el, melynek felhasználása 2013-ban meg is történt. 
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A Tudományegyetemi Karok 2013-ban célfeladatra kapott előirányzatai: 

• A Tudományegyetemi Karok a „kiemelt egyetem” címmel járó állami támogatásból 
752.157 ezer Ft, a „kutatóegyetem” címmel járó állami támogatásból pedig 388.875 
ezer Ft összegben részesült. A TEK-nek a kutatóegyetemi támogatásból 2013. 
december 31-én 10 ezer Ft összegű maradványa képződött, melynek oka, hogy 2013. 
évi teljesítésű számlák kifizetése 2014-re húzódott át. 

• A TEK-nek az EMMI 2013-ban 284.733 ezer Ft-ot utalt a PPP konstrukcióban 
megvalósuló, meglévő kollégiumi rekonstrukció bérleti díjához történő 
hozzájárulásként, mely teljes egészében felhasználásra került. 

• A Tudományegyetemi Karok OTKA pályázatok tárgyévi támogatására 259.818 ezer 
Ft-ot kapott, melyből 190.191 ezer Ft maradványa keletkezett. A pályázatok 
elszámolási határideje jelentős részben 2014. június 30., így a maradvány 
felhasználása ezen időpontig fog megtörténni.   

• A pedagógus életpályarendszer bevezetéséhez kapcsolódóan a TEK 36.982 ezer Ft 
összegű támogatásban részesült, mely összeg 2013-ban teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A TEK az „Öt ágú síp” program keretében könyvkiadás fedezetére 5.000 ezer Ft 
összegű támogatást kapott, melyet 2013-ban fel is használt. 

• A 70 év feletti akadémikusok kutatásának finanszírozására a Tudományegyetemi 
Karok 263 ezer Ft támogatás nyert el, melynek felhasználása 2013-ban megtörtént. 

 
A Központi Szervezeti Egységek 2013-ban célfeladatra kapott előirányzatai: 

• A Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának fedezetére 
546.753 ezer Ft támogatást biztosítottak, melyből még 2013-ban elvonásra került 
112.579 ezer Ft összegű előirányzat. A bérkompenzáció fedezetére kapott 
támogatásból a 2013. évi előirányzat-maradvány elszámolása során megállapított 
befizetés összege 22.653 ezer Ft. 

• A Debreceni Egyetem a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak 
kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 312.000 
ezer Ft összegű támogatásban részesült, melynek 2013. évi maradványa 12 ezer Ft. A 
maradvány oka, hogy a decemberi ösztöndíjutaláskor egy tételt rossz 
bankszámlaszám miatt visszautasított a Kincstár, melynek újrautalására 2013-ban 
már nem volt lehetőség. 

• A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján PPP 
konstrukcióban megvalósuló új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához való 
hozzájárulásként a Központ 2013-ban 83.800 ezer Ft támogatást kapott, mely összeg 
2013. december 31-ig teljes egészében felhasználásra is került. 

• A Központi Szervezeti Egységek a „kutatóegyetem” címmel járó állami 
támogatásból 55.000 ezer Ft összegben részesült. A Központnak a kutatóegyetemi 
támogatásból 2013. december 31-én 14.009 ezer Ft összegű maradványa keletkezett, 
melynek felhasználása a támogatási szerződésnek megfelelően 2014. március 31-ig 
megtörtént. 

• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében az Egyetem dokumentum 
beszerzés és könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére 
6.430 ezer Ft összegű támogatást nyert el. 2013. december 31-én a támogatás teljes 
összege maradványként jelentkezett, mivel leutalására év végén került sor, 
felhasználása a támogatási szerződésnek megfelelően 2014. március 31-ig 
megtörtént. 
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• Az Egyetem a Magyar Sportcsillag Ösztöndíj 2013. évi 4 havi díjának fedezetére 
1.224 ezer Ft összegű támogatásban részesült. Mivel a támogatás összegének 
leutalására év végén került sor, így felhasználása 2013-ban nem történt meg. Az 
ösztöndíj 2014. elején átutalásra került a kedvezményezettek részére. 

• Az Egyetem a „Debreceni Egyetem Napja 2013” elnevezésű rendezvény 
költségeinek fedezetére kapott 400 ezer Ft támogatás összegét 2013-ban teljes 
egészében felhasználta. 

3.2. Előirányzatok teljesítése 

3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés 

A 32. táblázatban látható a Debreceni Egyetem 2013. évben teljesült bevételeinek értéke 
kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előirányzattal. 

32. Táblázat:  A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2013 

Kiemelt jogcímek 
Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Bevételi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Bevételi 
túlteljesítés 
/lemaradás 
(ezer Ft) 

Változás 
%-a 

Állami támogatás 19 115 443 19 115 443 0 100,00% 

Saját bevétel 15 893 971 16 007 254 113 283 100,71% 

Támogatásértékű bevétel 41 677 677 41 311 861 -365 816 99,12% 

ebből: - OEP 28 776 110 28 776 110 0 100,00% 

Egyéb pénzeszköz átvétel 1 819 266 1 820 666 1 400 100,08% 

Kölcsönök 17 467 16 758 -709 95,94% 

2012. évi előirányzat-maradvány 6 237 100 6 237 100 0 100,00% 

Költségvetési bevételek összesen 84 760 924 84 509 082 -251 842 99,70% 

 

Az Egyetem teljesült bevételeinek értéke összesen 84.509.082 ezer Ft volt a 2013. évben, 
mely 251.842 ezer Ft-tal, azaz 0,3 %-kal volt kevesebb a módosított előirányzat értékétől. 

2013-ben a támogatás értékű bevételek esetében keletkezett bevételi lemaradás 365.816 ezer 
Ft értékben, valamint a kölcsönök esetében 709 ezer Ft értékben, a többi jogcímen bevételi 
többlet realizálódott. 

Az Egyetem teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti. 
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5. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2013-ban 

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel közel felét a támogatásértékű bevételek teszik ki, az 
állami támogatás pedig az 1/4 részét. 

A teljesített bevétel 34,05%-a a betegellátási tevékenység finanszírozására szolgáló 
társadalombiztosítási alapoktól kapott bevétel, mely a támogatásértékű bevételek 69,66%-át 
jelenti. 

A Debreceni Egyetem 2013. évi gazdálkodásának adataiból megállapítható, hogy a 
bevételeknél 251.842 ezer Ft bevételi lemaradás jelentkezett a 2012. évi 4.535.792 ezer Ft 
bevételi túlteljesítéssel szemben. 

33. Táblázat:  A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2012-2013 

Kiemelt jogcímek 
Bevételi teljesítés 

(2012) 
(ezer Ft) 

Bevételi teljesítés 
(2013) 

(ezer Ft) 

Bevételi 
teljesítés 
változás 
(ezer Ft)  

Állami támogatás 19 461 747 19 115 443 -346 304 

Saját bevétel 15 205 679 16 007 254 801 575 

Támogatás értékű bevétel 37 870 440 41 311 861 3 441 421 

ebből: - OEP 29 407 822 28 776 110 -631 712 

Egyéb pénzeszköz átvétel 1 878 691 1 820 666 -58 025 

Kölcsönök  301 069 16 758 -284 311 

Előző évi előirányzat-maradvány 5 219 719 6 237 100 1 017 381 

Költségvetési bevételek összesen 79 937 345 84 509 082 4 571 737 

 

A fenti táblázat a 2012. és a 2013. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. A Debreceni 
Egyetem teljesült bevétele 2012. év végéhez képest tárgyév december 31-ig összességében 

22,62%

18,94%

48,88%

2,15%

0,02%

7,38%

Állami támogatás Saját bevétel

Támogatásértékű bevétel Egyéb pénzeszköz átvétel

Kölcsönök 2012. évi előirányzat-maradvány
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4.571.737 ezer Ft-tal nőtt. Megállapítható, hogy a saját bevételek, a támogatásértékű 
bevételek, valamint az előző évi előirányzat-maradvány teljesítésének növekedése 
ellensúlyozni tudta az állami támogatás, az egyéb pénzeszköz átvétel és a kölcsönök 
teljesítésében bekövetkezett csökkenést. 

A 2013-as évet a bevételek 251.842 ezer Ft összegű bevételi lemaradással zárta a Debreceni 
Egyetem. Ez köszönhető egyrészt a támogatásértékű bevételek 365.816 ezer Ft-os, valamint 
a kölcsönök 709 ezer Ft-os bevételi lemaradásának a módosított előirányzathoz képest, 
melyet a saját bevételek 113.283 ezer Ft-os és az egyéb pénzeszköz átvétel 1.400 ezer Ft-os 
többlete csak részben ellensúlyozott. Az állami támogatás összege az előző év azonos 
időszakához viszonyítva 346.304 ezer Ft-tal alacsonyabb. 

A saját bevételek 2013. december 31-i teljesítése 801.575 ezer Ft összegű többletet mutat a 
2012-es adatot bázisnak véve. A működési bevételek között a legnagyobb növekedést az 
egyéb bevételek mutatják, melynek összetevője 78,32%-ban (11.792.035 ezer Ft) a 
szolgáltatások ellenértéke, ami magába foglalja többek között az egyetemi, főiskolai 
költségtérítésből, a megbízásos kutatási tevékenységből, az iskolarendszeren belüli és kívüli 
szakmai oktatásból, a térítéses betegellátásból, valamint a laboratóriumi vizsgálatokból 
származó bevételeket. 

A támogatásértékű bevételek teljesítése növekvő tendenciát mutatnak, melynek fő oka a 
2013-ben érkezett EU-s pályázati bevételek nagyobb volumene. Az OEP bevétel 631.712 
ezer Ft-os csökkenést mutat 2012-höz képest. 

A kölcsönök 284.311 ezer Ft-tal csökkentek a 2012. évi teljesítéshez képest. A 2012. évi 
előirányzat-maradvány viszont 1.017.381 ezer Ft-os növekedést mutat 2011. évhez képest. 

3.2.1.1. Állami támogatás változása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem 2011-2013. évi állami támogatásának alakulását a 34. táblázat 
mutatja be. 

34. Táblázat:  A Debreceni Egyetem állami támogatásának alakulása 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat 21 999 940 18 535 300 14 597 800 -7 402 140 -3 937 500 

Módosított előirányzat 20 793 287 19 461 747 19 115 443 -1 677 844 -346 304 

Teljesítés 20 793 287 19 461 747 19 115 443 -1 677 844 -346 304 

 

A táblázat alapján látható, hogy a Debreceni Egyetem 2013. évi állami támogatásában 
jelentős csökkenés következett be 2011. és 2012. évekhez képest. 

A Debreceni Egyetem támogatásának eredeti előirányzata 2013-ban közel 4 milliárd Ft-tal 
csökkent a 2012. évihez képest. 

Az Egyetem 2013. évben teljesült támogatása viszont már csak 346 millió Ft-tal maradt el a 
2012. évitől, mely főként a kiemelt és kutatóegyetemi támogatásnak köszönhető. 
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3.2.1.2. Saját bevétel változása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem 2011-2013. évi saját bevételének alakulását a 35. táblázat ismerteti. 

35. Táblázat:  A Debreceni Egyetem saját bevételének alakulása 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 

Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti  
előirányzat (ezer Ft) 

8 547 625 10 003 480 12 711 320 4 163 695 2 707 840 

Módosított  
előirányzat (ezer Ft) 

13 164 851 13 634 500 15 893 971 2 729 120 2 259 471 

Teljesítés (ezer Ft) 13 953 767 15 205 679 16 007 254 2 053 487 801 575 

Többletbevétel/ 
lemaradás (ezer Ft) 

788 916 1 571 179 113 283 -675 633 -1 457 896 

 

Látható, hogy a vizsgált években a saját bevételek eredeti előirányzatához képest jelentős 
összegben nőtt a módosított előirányzata, mely az év közben teljesült többletbevételek 
előirányzatosításának köszönhető. 

A Debreceni Egyetem saját bevételének teljesítése növekvő tendenciát mutat az előző 
évekhez képest. Ilyen jelentős mértékű növekedés elsősorban az egyéb saját bevételeknél 
figyelhető meg, azon belül is a szolgáltatások ellenértékénél. 

A saját bevételek esetében az Egyetem többletbevételt produkált 2013-ban, melynek oka 
elsősorban az, hogy az év végén érkező bevételek előirányzatosítására a Kincstár 2014 
január 31-ig biztosította a korrekciós időszakot, amely alatt ezek rendezhetőek voltak. Az 
Egyetem élt is a korrekciós időszakban biztosított lehetőségével, viszont a korrekciós 
időszakot követően a mérlegkészítés időpontjáig még történtek helyesbítő könyvelések, 
melyek kincstári rendezésére már nem volt lehetőség. 

A bevételek beszedése a gazdasági helyzet változása miatt nehezebbé vált. A partnerek 
fizetési hajlandósága pozitív, azonban likviditási helyzetük változó. A Debreceni Egyetem a 
vevőkkel szemben fennálló késedelmes követelések behajtásának érdekében negyedévente 
fizetési felszólítást küld, mely az esetek jelentős részében eredményes. 

A többszöri eredménytelen felszólítások után jogi úton, ügyvédi megkereséssel próbál az 
intézmény érvényt szerezni követeléseinknek. 

3.2.1.3. Támogatásértékű bevételek változása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem 2011-2013. évi támogatásértékű bevételének alakulását a 36. táblázat 
jeleníti meg. 

36. Táblázat:  A Debreceni Egyetem támogatásértékű bevételének alakulása 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat 
(ezer Ft) 

27 002 994 28 430 069 29 323 519 2 320 525 893 450 

Módosított előirányzat 
(ezer Ft) 

39 579 790 35 005 936 41 677 677 2 097 887 6 671 741 

Teljesítés (ezer Ft) 40 945 569 37 870 440 41 311 861 366 292 3 441 421 

Többletbevétel/ 
lemaradás (ezer Ft) 1 365 779 2 864 504 -365 816 -1 731 595 -3 230 320 
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A vizsgált években a támogatásértékű bevételek eredeti előirányzatához képest jelentősen 
nőtt a módosított előirányzata, mely a teljesült többletbevételek előirányzatosításából 
adódott. 

2013. évben a Debreceni Egyetem támogatásértékű bevételének a teljesítése növekvő irányt 
mutat az előző évekhez képest. Jellemzően a támogatásértékű működési bevételek, valamint 
a támogatásértékű felhalmozási bevételek növekedtek. 2012-höz képest magasabb lett az 
EU-s programokra, s azok hazai társfinanszírozására érkezett bevételek összege, melynek 
oka elsősorban pályázatokra beérkezett előlegek összegének magasabb volumene. 

3.2.1.4. Egyéb átvett pénzeszköz változása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem 2011-2013. évi egyéb átvett pénzeszközeinek alakulását a 37. 
táblázat mutatja be. 

37. Táblázat:  A Debreceni Egyetem egyéb átvett pénzeszközeinek alakulása 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat 
(ezer Ft) 

765 887 765 851 584 161 -181 726 -181 690 

Módosított előirányzat 
(ezer Ft) 

1 453 944 1 768 379 1 819 266 365 322 50 887 

Teljesítés (ezer Ft) 1 809 812 1 878 691 1 820 666 10 854 -58 025 

Többletbevétel/ 
lemaradás (ezer Ft) 

71 513 355 868 110 312 38 799 -245 556 

 

A 2011-2013 időszakban az egyéb átvett pénzeszközök eredeti előirányzatához képest nőtt a 
módosított előirányzat. 2011. évet bázisul választva a Debreceni Egyetem egyéb átvett 
pénzeszközeinek mind a módosított előirányzata, mind a teljesítése 2012-ben és 2013-ben is 
növekedett. 

3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés 

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített 
kiadások alakulását 2013-ban a 38. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 
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38. Táblázat:  A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 
2013-ban 

Kiadási jogcímek 
Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesített 
kiadás 

(ezer Ft) 

Kiadási 
megtakarítás/ 
túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés 
(%) 

Személyi juttatások 24 940 399 23 692 745 -1 247 654 95,00% 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulás adó 

6 858 209 6 294 797 -563 412 91,78% 

Dologi kiadások 40 708 322 37 106 099 -3 602 223 91,15% 
Működési célú támogatásértékű 
kiadások 

54 270 46 033 -8 237 84,82% 

Működési célú pénzeszközátadások 228 548 215 059 -13 489 94,10% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 394 422 3 196 600 -197 822 94,17% 

Működési kiadások 76 184 170 70 551 333 -5 632 837 92,61% 

Beruházások 7 663 451 7 065 453 -597 998 92,20% 

Felújítások 890 278 445 826 -444 452 50,08% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 125 7 619 494 106,93% 

Felhalmozási kiadások 8 560 854 7 518 898 -1 041 956 87,83% 

Kölcsön folyósítás 15 900 15 100 -800 94,97% 

Mindösszesen 84 760 924 78 085 331 -6 675 593 92,12% 

 

A kiadási megtakarítás 2013-ban 6.675.593 ezer Ft volt, mely nagyobb részben a működési 
költségvetésből keletkezett. 

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás (78.085.331 ezer Ft) a kiadási módosított 
előirányzatnak (84.760.924 ezer Ft) a 92,12%-a volt 2013-ban, azaz a megtakarítás az 
előirányzat 7,88%-a volt. 

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 76.184.170 ezer Ft-os előirányzathoz 
70.551.333 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 
92,61%-a, a megtakarítás 7,39%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb 
mértékű, 15,18% megtakarítást a működési célú támogatásértékű kiadások, míg a 
legnagyobb összegű 3.602.233 ezer Ft megtakarítást a dologi kiadások vonatkozásában érte 
el az Egyetem. 

A felhalmozási kiadások esetében 12,17 %-os kiadási megtakarításról beszélhetünk, hiszen a 
módosított előirányzat 8.560.854 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 1.041.956 ezer Ft-tal 
kevesebb. 

Megtakarítás az intézményi beruházások és a felújítások jogcímek esetében történt, az 
intézményi beruházások teljesítése 597.998 ezer Ft értékben maradt el a módosított 
előirányzattól, míg a felújítások 444.452 ezer Ft értékben. 

Kölcsönfolyósításnál 5,03%-os megtakarítás keletkezett. 

A 39. számú táblázat a Debreceni Egyetem kiadási jogcímenkénti teljesítés adatait hasonlítja 
össze az elmúlt két év viszonylatában. 
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39. Táblázat:  A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási 
jogcímenként 2012-2013. 

Kiemelt jogcímek 
Kiadási teljesítés 

2012 
(ezer Ft) 

Kiadási teljesítés 
2013 

(ezer Ft) 

Kiadási teljesítés 
változás 
(ezer Ft) 

Személyi juttatások 21 687 234 23 692 745 2 005 511 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulás adó 

5 831 345 6 294 797 463 452 

Dologi kiadások 34 081 666 37 106 099 3 024 433 

Működési célú támogatásértékű 
kiadások 

19 581 46 033 26 452 

Működési célú pénzeszközátadások 907 614 215 059 -692 555 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 429 228 3 196 600 -232 628 

Működési kiadások 65 956 668 70 551 333 4 594 665 

Beruházások 6 969 200 7 065 453 96 253 

Felújítások 728 890 445 826 -283 064 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 837 7 619 -5 218 

Felhalmozási kiadások 7 710 927 7 518 898 -192 029 

Kölcsönök  32 650 15 100 -17 550 

Törvény szerinti kiadások 73 700 245 78 085 331 4 385 086 

 

A táblázat adatainak értékelése a következő 3.2.2.1-3.2.2.8. pontokban kerül bemutatásra. 

3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám 
alakulás (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének 2011-2013 
közötti alakulását az alábbi táblázat mutatja be. Szignifikáns növekedés következett be az 
eredeti előirányzatok tekintetében a 2011-es évet alapul véve. A növekedés pozitív irányba 
változott, melynek alakulásában jelentős szerepe van az egészségügyi ágazati béremelésnek, 
a pedagógus életpályamodell keretében történő béremelésnek, a foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációjának, valamint a pályázati keretekből személyi juttatásokra fordított 
előirányzatok növekedésének. 

40. Táblázat:  Személyi juttatások előirányzat és teljesítés alakulása 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat  
(ezer Ft) 20 702 775 20 854 900 21 618 700 915 925  763 800 

Módosított előirányzat 
 (ezer Ft) 22 321 508 22 469 585 24 940 399 2 618 891 2 470 814 

Teljesítés  
(ezer Ft) 21 015 685 21 687 234 23 692 745 2 677 060 2 005 511 

 

A személyi juttatások teljesítése tekintetében 2011-2013 között 2.677.060 ezer Ft emelkedés 
mutatkozik, 2012-2013 között 2.005.511 ezer Ft teljesítésnövekedés ment végbe.  
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A felhasználásból kiemelendő az egészségügyi ágazati béremelés kiadása, mely 2013. évben 
1.273.421 ezer Ft, a 2012. évben 697.724 ezer Ft.  

A 2013. évi 1.273.421 ezer Ft béremelés tartalmazza a szeptember hónapban kereset-
kiegészítés jogcímen kifizetett, 2013. január és augusztus időtartamra visszamenőleges 
egészségügyi ágazati béremelést.  

A bérkompenzáció kiadása 2013. évben 411.521 ezer Ft, 2012. évben 423.278 ezer Ft, 2011. 
évben 186.487 ezer Ft volt. 

A prémiumévek programban részt vevők részére 2013. évben 4.856 ezer Ft, 2012. évben 
6.835 ezer Ft, 2011. évben 16.553 ezer Ft került kifizetésre.  

2013. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatására 
14.928.224 ezer Ft-ot fizetett ki az egyetem, melyből 12.140.297 ezer Ft alapilletményként, 
a fennmaradó 2.787.927 ezer Ft-ot különböző pótlékként került elszámolásra. 

Az 1 főre jutó átlag személyi juttatás 2013. évben 4.010 ezer Ft/év, 2012. évben 3.725 ezer 
Ft/év, 2011. évben 3.498 ezer Ft/év volt. 

Az összes személyi juttatásból 2013. évben 1.240.150 ezer Ft-ot fordítottuk készenlétre, 
ügyeletre, rendkívüli munkavégzés díjazására. 2012-ben 1.106.571 ezer Ft, míg 2011-ben 
1.014.899 ezer Ft került az összes személyi juttatásból készenlétre, ügyeletre és rendkívüli 
munkavégzésre kifizetésre. 

Az alábbi táblázat mutatja be a munkaadót terhelő járulékok alakulását 2011-2013 között. 

41. Táblázat:  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és teljesítés alakulása 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat  
(ezer Ft) 

6 233 649 6 217 300 6 243 500 9851 26 200 

Módosított előirányzat 
 (ezer Ft) 

6 142 885 6 230 771  6 858 209 715324 627 438 

Teljesítés  
(ezer Ft) 

5 547 464 5 831 345 6 294 797 747 333 463 452 

 

Létszám alakulása 

Az egyetem átlagos statisztikai állományi létszáma 2013. évben 5.908 fő, 2012. évben 5.822 
fő, 2011. évben 6.008 fő volt. 

Az egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 2011-2013. években változatlanul 
6.958 fő. 
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3.2.2.2. A dologi kiadások alakulása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem összes kiadásán belül a legnagyobb részarányt a dologi kiadások 
jogcím képezi, ez abból is látszik, hogy az utóbbi öt év viszonylatában meghaladta a 30 
milliárd Ft-ot. 

42. Táblázat:  Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat  
(ezer Ft) 

24 316 641 24 604 700 23 136 600 -1 180 041 -1 468 100 

Módosított előirányzat  
(ezer Ft) 

36 986 794 34 509 597 40 678 222 3 691 428 6 168 625 

Teljesítés  
(ezer Ft) 

36 611 576 34 053 970 37 075 930 464 354 3 021 960 

Túlteljesítés/ 
Megtakarítás (ezer Ft) 

375 218 455 627 3 602 292 3 227 074 3 146 665 

 

Megállapítható, hogy 2012. évhez képest az eredeti előirányzat tekintetében csökkenés, míg 
a módosított előirányzat és a teljesítés esetében növekedés figyelhető meg 2013-re. 2011-hez 
viszonyítva az eredeti előirányzatban szintén csökkenés, míg a módosított előirányzat és a 
teljesítés esetében növekedés következett be 2013-ra. Az elmúlt három évben a dologi 
kiadások esetében folyamatosan megtakarítás keletkezett, amely megtakarítás 2012-ről 
2013-ra jelentősen növekedett. 

A dologi kiadások teljesítésében bekövetkezett növekedés elsősorban a következő 
jogcímeken figyelhető meg: gyógyszer, vegyszer, folyóirat beszerzés és nem utolsó sorban a 
vásárolt közszolgáltatások kiadásaiban. 

3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2011-2013) 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím a közép- és felsőfokú, valamint felsőoktatásban 
résztvevők pénzbeli juttatásai, valamit az egyéb pénzbeli juttatások jogcímekből tevődik 
össze. Az Egyetem tevékenységéből adódóan is a felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli 
juttatásai (2.969.640 ezer Ft) a meghatározóak, az összes juttatás 92,90%-át teszik ki. Ebből 
következik, hogy az eltérések okai is ezen jogcímen keresendőek. 

43. Táblázat:  Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat 
(ezer Ft) 

3 595 285 3 526 700 3 447 800 -147 485 -78 900 

Módosított előirányzat 
(ezer Ft) 

3 449 911 3 517 299 3 394 422 -55 489 -122 877 

Teljesítés (ezer Ft) 3 327 118 3 429 228 3 196 600 -130 518 -232 628 

Túlteljesítés/ 
Megtakarítás (ezer Ft) 

122 793 88 071 197 822 75 029 109 751 
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Az eredeti előirányzat 2011-ről 2012-re majd 2013 évre is csökkenést mutat. Ellentétben a 
teljesítéssel, ami 2011.-ről 2012-re növekedett, majd 2012 évről 2013 évre csökkent. 2012. 
évhez képest az ellátottak pénzbeli juttatása kiadási jogcímen 232.628 ezer Ft összegű 
csökkenés figyelhető meg. A csökkenés a hallgatók létszámának csökkenéséből adódik. 

3.2.2.4. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulása (2011-
2013) 

A következő táblázatban a Debreceni Egyetemen 2013. évi működési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadásainak alakulása kerül kifejtésre. 

44. Táblázat:  Pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat (ezer 
Ft) 

23 967 23 919 23 900 -67 -19 

Módosított előirányzat 
(ezer Ft) 

281 589 190 392 228 548 -53 041 38 156 

Teljesítés (ezer Ft) 280 605 180 084 215 059 -65 546 34 975 

Túlteljesítés/ 
Megtakarítás (ezer Ft) 

984 10 308 13 489 12 505 3 181 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a pénzeszközátadás módosított előirányzata 190.392 ezer Ft 
volt 2012-ben, mely 2013-ra 38.156 ezer Ft-tal nőtt. A vizsgált időszakban kismértékű 
változások mentek végbe mind az előirányzatok, mind a teljesítés tekintetében. A fenti 
időszakokban kiadási megtakarítás realizálódott. 

3.2.2.5. Kamatkiadások alakulása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem kiadási előirányzatának minimális részét képezik a kamatkiadások, 
melyek 100 %-ban a lízingelt eszközök, gépek után merültek fel az OEC esetében. 

A kamatkiadások jogcím előirányzatainak és teljesítésének 2013. évi alakulását 
jogcímenként az alábbi táblázat szemlélteti. 

45. Táblázat:  Kamatkiadás előirányzat és teljesítés 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 0 0 0 0 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 49 433 27 724 30 100 -19 333 2 376 

Teljesítés (ezer Ft) 49 433 27 696 30 169 -19 264 2 473 

Túlteljesítés/ 
Megtakarítás (ezer Ft) 

0 28 -69 -69 -97 

 

A kamatkiadások esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve. A kamatkiadások 
módosított előirányzata 2013-ban 30.100 ezer Ft volt, melynek 100 %-át a felhalmozási célú 
kamatkiadások jogcím adta.  

A kamatkiadások jogcímen 2013-ben csekély kiadási túlteljesítés keletkezett. 
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A kamatkiadás tekintetében 2011-2013 között a Debreceni Egyetem csökkenő mértékű 
megtakarítást ért el. 2011-hez viszonyítva a tárgyévben csökkenés figyelhető meg mind a 
módosított előirányzat, mind a teljesítés esetében, ugyanez 2012. évet alapul véve 2013-ra 
minimális növekedésként jelentkezett. 

3.2.2.6. Támogatásértékű kiadások alakulása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetem támogatásértékű kiadás előirányzatát és teljesítését az alábbi táblázat 
mutatja 2013. évre. 

46. Táblázat:  Támogatásértékű kiadás előirányzat és teljesítés 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 97 960 97 981 98 000 40 19 
Módosított előirányzat 
(ezer Ft) 

92 758 76 981 61 395 -31 363 -15 586 

Teljesítés (ezer Ft) 23 137 19 581 53 652 30 515 34 071 

Túlteljesítés/ 
Megtakarítás (ezer Ft) 

69 621 57 400 7 743 -61 878 -49 657 

 
A fenti táblázatból látható, hogy a támogatásértékű működési kiadások módosított 
előirányzata 61.395 ezer Ft volt 2013-ban, mely az eredeti 98.000 ezer Ft előirányzathoz 
képest 36.605 ezer Ft-tal, azaz 37,35 %-kal csökkent. A 2013. évi teljesítés 7.743 ezer Ft-tal 
alul teljesült a módosított előirányzathoz képest. 

Arányait tekintve az összes teljesített támogatásértékű működési kiadás a módosított 
előirányzatnak a 87,39 %-a volt 2013-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 12,61 %-a 
volt. Az eredeti előirányzatot figyelembe véve, tárgyévre a változás közel azonos értéket 
mutat mind 2011-et mind 2012-őt alapul véve. A módosított előirányzat 2011-hez és 2012-
hez képest kiadási csökkenést mutat, míg a teljesítés növekedést mindkét évhez viszonyítva. 
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3.2.2.7. Beruházási és felújítási kiadások alakulása (2011-2013) 

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának, a teljesített kiadásnak és 
maradványának alakulását a 47. számú táblázat mutatja be. 

47. Táblázat:  Beruházási kiadások előirányzat és teljesítése 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 2 947 002 2 010 100 2 069 200 -877 802 59 100 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 8 680 195 6 921 224 7 663 451 -1 016 744 742 227 

Teljesítés (ezer Ft) 8 837 104 6 969 200 7 065 453 -1 771 651 96 253 

Túlteljesítés/ 
Megtakarítás (ezer Ft) 

-156 909 -47 976 597 998 754 907 -52 787 

Az adatok tartalmazzák a beruházások általános forgalmi adóját. 

Az eredeti előirányzat a 2012-ben és 2013-ban közel azonos volt, a módosított előirányzat és 
a teljesítés növekedést mutat a 2012-es évhez képest. Megállapítható, hogy 2011 és 2012 
évben túlteljesítés képződött ezen a kiadási jogcímen, míg 2013-ban 597.998 ezer Ft kiadási 
megtakarítás. A beruházások legnagyobb részét a pályázatokból megvalósuló 
eszközbeszerzések adják úgy, melyek közül a legjelentősebben a HURO projektek, TIOP-
1.3.1-10/1-2010-0006 Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási infrastruktúra fejlesztése, 
valamint a TIOP 2.2.2/C-10/1-2011-0017. 

A Debreceni Egyetemen az elmúlt évek felújítási kiadásainak alakulását a következő 
táblázat részletezi. 

48. Táblázat:  Felújítás előirányzat és teljesítése 2011-2013 

Megnevezés 2011 2012 2013 
Változás (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. évhez 
képest 

Eredeti előirányzat (ezer Ft) 399 167 399 100 399 100 -67 0 

Módosított előirányzat (ezer Ft) 2 451 042 723 203 890 278 -1 560 764 167 075 

Teljesítés (ezer Ft) 2 051 597 728 890 445 826 -1 605 771 -283 064 

Túlteljesítés/  
Megtakarítás (ezer Ft) 

399 445 -5 687 444 452 45 007 450 139 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a felújítások eredeti előirányzata az elmúlt három évben 
közel azonos szinten mozgott. Ezzel ellentétben a módosított előirányzat és a teljesítés 
jelentős csökkenést mutat 2011-ről 2012-re. 2013-ra a módosított előirányzat értékében 
kismértékű növekedés tapasztalható, míg a teljesítésben további csökkenés keletkezett. 

A felújítások esetében is igaz, hogy a kiadások jelentős részét teszik ki a pályázatból 
megvalósult projektek. A tervezési egységeken belül mind a módosított előirányzat, mind a 
teljesített kiadás esetében az OEC volt a legmeghatározóbb illetve a felújítási kiadások 
másik jelentős része az AGTC-n merült fel. 
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3.2.2.8. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, 
szolgáltatásvásárlás alakulása (2011-2013) 

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében a 2013. évben új épület építés, épület 
rekonstrukció nem történt. Az előző években e konstrukcióban megvalósított beruházások – 
Campus Hotel, TEK Kossuth Lajos Kollégiumok, valamint az OEC Medikus Hostel – 
bérleti díjaihoz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a költségvetési megállapodásokban 
megfogalmazottak szerint állami támogatással járult hozzá. 

Az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött 
megállapodás alapján a Campus Hotel 2013-ban a férőhelyek alapján 83.800 ezer Ft 
támogatásban részesült, mely 2013. december 31-ig teljes összegben felhasználásra került. A 
Campus Hotel 2013. évi teljes kiadása 595.354 ezer Ft volt, ebből a célzott állami támogatás 
aránya 14,08%. 

A meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
kötött megállapodás alapján a TEK Kossuth Lajos Kollégiumok 284.733 ezer Ft, az OEC 
Medikus Hostel 78.482 ezer Ft támogatásban részesült 2013-ban, mely teljes egészében 
felhasználásra került. A TEK Kossuth Lajos Kollégiumok 2013. évi teljes kiadása 675.383 
ezer Ft, az OEC Medikus Hostel kiadása pedig 205.167 ezer Ft volt, azaz a Debreceni 
Egyetem összesen 880.550 ezer Ft-ot költött a meglévő kollégiumok PPP-s 
rekonstrukciójára Ezen összegből a megállapodás szerint a támogatással érintett számlák 
50%-a 434.807 ezer Ft, ami 71.592 ezer Ft-tal meghaladja a támogatás összegét, mely 
különbözetet így - az 50%-os önerőn felül -  saját forrásból kellett finanszírozni. 

3.2.3. Előirányzatok teljesítése forrásonként (funkcionális költségvetés) 

A Debreceni Egyetem 2013. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati 
főösszege 57.217.600 ezer Ft. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2013. évben 
27.543.324 ezer Ft volt, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 48,14 %-os 
növekedésnek felel meg. A módosítások jogcím szerinti alakulását a 49. táblázat mutatja be. 

49. Táblázat:  A 2013. évi előirányzat-módosítások jogcím szerinti alakulása 

Megnevezés 

2013. évi módosítás 
Megoszlás 

(%) Bevétel 
(ezer Ft) 

Támogatás 
(ezer Ft) 

Összesen 
(ezer Ft) 

I. Hallgatói előirányzat 83 521 752 020 835 541 3,03% 

II. Köznevelési feladatok támogatása 60 447 54 000 114 447 0,42% 

III. Képzési-tudományos-kulturális-
fenntartói és fejlesztési támogatás 

14 872 929 769 442 15 642 371 56,79% 

IV. Speciális programok 252 776 0 252 776 0,92% 

V. PPP kiegészítő támogatás 0 0 0 0,00% 

VI. Pályázatok + egyéb 7 757 168 2 941 021 10 698 189 38,84% 

Mindösszesen 23 026 841 4 516 483 27 543 324 100,00% 

 

A 2013. évi előirányzat-módosítások forrása 23.026.841 ezer Ft értékben bevétel, 4.516.483 
ezer Ft értékben pedig támogatás volt. 

A fenti táblázatból látható, hogy a módosítások legnagyobb mértékben, összesen 56,79%-
ban a képzési-tudományos-kulturális-fenntartói és fejlesztési támogatás előirányzatát 
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érintették. Jelentős összeget képviseltek még a pályázatok és egyéb jogcímen jelentkező 
módosítások is, melyek mértéke 38,84%. Lényegében ezen a két jogcímen történt a 
módosítások 95,63%-a. 

A hallgatói előirányzat esetében összesen 835.541 ezer Ft összegű módosítás történt, mely a 
hallgatók pénzbeli juttatása, illetve a kollégiumi támogatás jogcímeken jelentkezett 
növekedésként.  

A köznevelési feladatok támogatása esetében jelentkező 114.447 ezer Ft összegű módosítás 
a gyakorló iskolákat-óvodákat érintette. 

A képzési-tudományos-kulturális-fenntartói és fejlesztési támogatás esetében jelentkező 
előirányzat-módosítás 31,65%-a a képzési (kifutó) előirányzathoz, 20,78%-a az ösztöndíj 
támogatás (új belépők) előirányzatához és 47,57%-a a tudományos-kulturális-fenntartói és 
fejlesztési célú előirányzathoz kapcsolódott. 

A speciális programok esetében mutatkozó 252.776 ezer Ft összegű módosítás a 
kutatóintézeteknél jelentkezett. 

Az 50. táblázat szemlélteti a Debreceni Egyetem 2013. évi előirányzat-módosításainak 
kiadási jogcím szerinti megoszlását. 

50. Táblázat:  A 2013. évi előirányzat-módosítás kiadási jogcím szerinti alakulása 

Megnevezés 

2013. évi módosítás 
Megoszlás 

(%) Bevétel 
(ezer Ft) 

Támogatás 
(ezer Ft) 

Összesen 
(ezer Ft) 

Személyi juttatások 2 479 970 841 729 3 321 699 12,06% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

239 377 195 332 434 709 1,58% 

Dologi kiadások 13 999 467 3 572 255 17 571 722 63,80% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 312 225 -365 603 -53 378 -0,19% 

Egyéb működési célú támogatások 113 176 91 472 204 648 0,74% 

Támogatásértékű működési kiadás -59 348 15 618 -43 730 -0,16% 

Működési költségvetés összesen 17 084 867 4 350 803 21 435 670 77,83% 

Beruházások 5 439 041 155 210 5 594 251 20,31% 

Felújítások 480 708 10 470 491 178 1,78% 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 125 0 7 125 0,03% 

Felhalmozási költségvetés összesen 5 926 874 165 680 6 092 554 22,12% 

Kölcsönök nyújtása 15 100 0 15 100 0,05% 

Mindösszesen 23 026 841 4 516 483 27 543 324 100,00% 

 

A Debreceni Egyetem 2013. évi eredeti előirányzata évközben 27.543.324 ezer Ft-tal 
emelkedett, melyből 21.435.670 ezer Ft a működési, 6.092.554 ezer Ft a felhalmozási 
költségvetést, 15.100 ezer Ft pedig a kölcsönöket érintette. 
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A működési költségvetésen belül a dologi kiadások és a személyi juttatások esetében történt 
módosítások képviselik a legnagyobb értéket. A többi működési jogcímen jelentkező 
módosítás ehhez képest elenyésző. 

A felhalmozási költségvetés esetében a beruházások előirányzata nőtt kiemelkedően. 

A Debreceni Egyetem 2013. évi módosított előirányzata terhére 78.085.331 ezer Ft kiadást 
teljesített, így a 2013-as évben 6.675.593 ezer Ft kiadás megtakarítást ért el. A kiadási 
teljesítés és keletkezett megtakarítás jogcím szerinti alakulását az 51. táblázat szemlélteti. 

51. Táblázat:  A Debreceni Egyetem 2013. évi előirányzat terhére teljesített kiadásának és 
megtakarításának kiadási jogcím szerinti alakulása                                              Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
2013. évi teljesítés 

2013. évi kiadás 
megtakarítás/túllépés 

Bevétel Támogatás Összesen Bevétel Támogatás Összesen 

Személyi juttatások 14 408 500 9 284 245 23 692 745 1 045 825 201 829 1 247 654 

Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

3 854 486 2 440 311 6 294 797 418 814 144 598 563 412 

Dologi kiadások 34 285 570 2 820 529 37 106 099 2 469 497 1 132 726 3 602 223 

Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

598 343 2 598 257 3 196 600 185 897 11 925 197 822 

Egyéb működési célú 
támogatások 

113 102 101 957 215 059 13 489 0 13 489 

Támogatásértékű 
működési kiadás 

21 903 24 130 46 033 1 241 6 996 8 237 

Működési költségvetés 
összesen 

53 281 904 17 269 429 70 551 333 4 134 763 1 498 074 5 632 837 

Intézményi beruházási 
kiadások 

6 729 143 336 310 7 065 453 597 998 0 597 998 

Felújítás 435 356 10 470 445 826 444 452 0 444 452 

Egyéb felhalmozási 
kiadás 

0 0 0 0 0 0 

Támogatásértékű 
felhalmozási kiadás 

7 619 0 7 619 -494 0 -494 

Felhalmozási 
költségvetés összesen 

7 172 118 346 780 7 518 898 1 041 956 0 1 041 956 

Kölcsönök nyújtása 15 100 0 15 100 800 0 800 

Mindösszesen 60 469 122 17 616 209 78 085 331 5 177 519 1 498 074 6 675 593 

 

A 2013. évben realizálódott 6.675.593 ezer Ft összegű kiadási megtakarítás a működési 
költségvetés 5.632.837 ezer Ft-os, a felhalmozási költségvetés 1.041.956 ezer Ft-os és a 
kölcsönök 800 ezer Ft-os megtakarításából tevődik össze. 

A működési költségvetésen belül jelentős a dologi kiadások 3.602.223 ezer Ft összegű 
megtakarítása, illetve a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó jogcímeken keletkezett 1.811.066 ezer Ft összegű megtakarítás.  

A felhalmozási költségvetésen belül a beruházások és a felújítások megtakarítása is jelentős. 
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3.2.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása  

A költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások a költségvetési szervezetek sajátos 
vagyonelemei. 

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, nem azonosítható bevétel). Ezek a pénzmozgások 
függő bevételként (passzív pénzügyi elszámolások), vagy függő kiadásként (aktív pénzügyi 
elszámolások) kerülnek elszámolásra. 

Az aktív pénzügyi elszámolások részét képezik a kiegyenlítő kiadások, melyek a különböző 
bankszámlák, keretszámlák, pénztár és bankszámlák közötti kiadási forgalom 
lebonyolításával kapcsolatosak (például bankszámlák közötti átvezetés, keretszámlák közötti 
átvezetés). A passzív pénzügyi elszámolások között jelennek meg az ugyanezen okból 
keletkezett pénzbevételek kiegyenlítő bevételként. 

Az aktív pénzügyi elszámolások között szerepelnek az átfutó kiadások is, melyek az 
Egyetem tevékenységéhez közvetetten kapcsolódnak, ideiglenes jellegűek (például 
előlegfelvétel). A passzív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni az átfutó bevételeket, 
melyek ideiglenes jellegű-, vagy az Egyetem tevékenységével közvetetten kapcsolatban levő 
pénzbevételek (például vevőktől kapott előlegek, utólagos elszámolásra kapott 
pénzösszegek). 

A költségvetési szerveknek, így a Debreceni Egyetemnek is alapvető célja, hogy a függő-, 
átfutó- és kiegyenlítő bevételek és kiadások értéke minél kisebb legyen, azaz minél 
kevesebb beazonosítatlan-, vagy átmeneti jelleggel felmerült bevétel és kiadás kerüljön 
kimutatásra a könyvelésben és a beszámolóban annak érdekében, hogy megbízható, valós 
összkép alakuljon ki az Egyetem gazdálkodásáról. 

A Nemzetgazdasági Miniszter az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával 
kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletében a 2014. január 01-én 
hatályba lépő az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet előírásainak 
történő megfelelés érdekében a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek rendezését 
írta elő, melynek megfelelően 2013. december 31-ig  

• azonosítani kellett az olyan függő, átfutó kiadásokat vagy bevételeket, amelyek 
keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem 
kerülhettek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy 
amelyek jogcíme ismeretlen volt, és ennek alapján - ha az azonosítás nem 
lehetséges dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó 
bevételként - azokat végleges bevételként, illetve kiadásként el kellett számolni; 

• pénzügyileg rendezni kellett azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, 
amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, ha a pénzügyi 
rendezés nem lehetséges, azokat az első pont szerinti kiadásként vagy bevételként 
el kellett számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni; 

• a belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen 
pénzeszközei számlacsoportokban a lebonyolítási számlák esetén fokozott 
gondossággal kellett eljárni, hogy azoknak - a kedvezményezett által beutalt 
önerő összege kivételével - év végén ne maradjon egyenlegük. 

 

A függő, átfutó kiadások és bevételek a fentieknek megfelelően kerültek rendezésre. 
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A 6. ábra a költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások alakulását mutatja a 2011 
és 2013 közötti intervallumban. 

 
6. Ábra:  Költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások 

 

A 2011-2013. év adatainak összehasonlítását az 52. táblázat tartalmazza. 

52. Táblázat:  Költségvetési aktív-passzív pénzügyi elszámolások (2011-2013) 

Megnevezés 2011 2012 2013 

Eltérés (ezer Ft) 

2011. évhez 
képest 

2012. 
évhez 
képest 

Költségvetési aktív pénzügyi 
elszámolások 

265 295 88 834 23 891 -241 404 -64 943 

Költségvetési passzív pénzügyi 
elszámolások 

1 328 606 1 241 071 1 048 091 -280 515 -192 980 

Aktív-passzív pénzügyi elszámolások 
különbözete  

1 063 311 1 152 237 1 024 200 -39 111 -128 037 

 

A 2013. év elején a korábbi időszakokban keletkezett függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-
bevételek rendezésre kerültek az Egyetem törekvéseinek eredményeként. A 2013. évben az 
aktív pénzügyi elszámolások egyenlege 2012. évhez képest csökkentek, ahogy a passzív 
pénzügyi elszámolások is. 

A változás egyértelműen kedvező, mert az Egyetem gazdálkodásáról akkor adhat valós 
képet a beszámoló, ha a pénzkiadások és pénzbevételek a megfelelő jogcímeken kerülnek 
kimutatásra. A Debreceni Egyetem célja továbbra is a bevételek és kiadások megfelelő 
jogcímen történő elszámolása, ezért az aktív- és passzív pénzügyi elszámolások további 
csökkentésére törekszünk. 

3.3. Előirányzat-maradvány 

3.3.1. 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei 

2012. évben egyetemi szinten 6.237.100 ezer Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett, 
melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradványt terhelő 
kötelezettségeket az 53. táblázat foglalja össze. 
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53. Táblázat:  A 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei 

Kiadási jogcím Felhasználás összege 
(ezer Ft) 

Személyi juttatások 682 298 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 268 993 

Dologi kiadások 4 655 972 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 916 

Egyéb működési célú kiadások 35 053 

Beruházások 394 583 

Felújítások 131 285 

2012. évi előirányzat-maradvány összesen 6 237 100 

 

Az 54. táblázat mutatja be a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímeit 
tervezési gazdálkodási egységenként. 

54. Táblázat:  A 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei tervezési 
gazdálkodási egységenként 

Kiadási jogcím 
Felhasználás (ezer Ft) 

AGTC OEC TEK KP Összesen 

Személyi juttatások 106 496 414 794 84 161 76 847 682 298 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

40 506 180 716 25 043 22 728 268 993 

Dologi kiadások 65 126 4 296 221 240 204 54 421 4 655 972 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 51 219 0 17 697 68 916 

Egyéb működési célú kiadások 6 030 17 000 0 12 023 35 053 

Beruházások 80 471 297 322 5 000 11 790 394 583 

Felújítások 37 581 93 704 0 0 131 285 

2012. évi előirányzat-maradvány összesen 336 210 5 350 976 354 408 195 506 6 237 100 

 

Jogcímek tekintetében a dologi kiadások esetében került felhasználásra a legnagyobb 
összegben maradvány, a teljes előirányzat-maradvány összegének 74,65%-a. 
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3.3.2. 2013. évi előirányzat-maradvány 

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési gazdálkodási egységek előirányzatait, a 
bevetéli és kiadási teljesítéseit, valamint előirányzat-maradvány adatainak alakulását az 55. 
táblázat mutatja. 

55. Táblázat:  A tervezési gazdálkodási egységek 2013. évi előirányzatai, bevételi és kiadási 
teljesítései és előirányzat-maradvány adatai 

Tervezési 
gazdálkodási 

egységek 

Előirányzat (ezer Ft) Bevételi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Kiadási 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Előirányzat-
maradvány 

(ezer Ft) Eredeti Módosítás Módosított 

AGTC 4 366 920 1 666 289 6 033 209 6 033 304 4 811 612 1 221 692 

OEC 37 261 522 15 818 183 53 079 705 52 821 646 50 758 850 2 062 796 

TEK 9 674 280 6 329 379 16 003 659 16 067 559 14 612 329 1 455 230 

Központ 5 914 878 3 729 473 9 644 351 9 586 573 7 902 540 1 684 033 

Debreceni 
Egyetem  

57 217 600 27 543 324 84 760 924 84 509 082 78 085 331 6 423 751 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem 2013. évi előirányzat-
maradványa 6.423.751 ezer Ft, melynek megoszlását a 7. ábra alapján tanulmányozhatjuk. 

 
7. Ábra:  A 2013. évi előirányzat-maradvány megoszlása a tervezési egységek között 

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 1.221.692 ezer Ft összegű előirányzat- 
maradványa az Egyetem előirányzat-maradványának 19%-át adja. 

A 2013. évi előirányzat-maradvány 32%-a, 2.062.796 ezer Ft az Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum gazdálkodása során realizálódott. 

1 221 692 eFt
19%

2 062 796 eFt
32%1 455 230 eFt

23%

1 684 033 eFt
26%

AGTC OEC TEK Központ
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A Tudományegyetemi Karok 2013. évi maradványa 1.455.230 ezer Ft, mely az összes 
maradvány 23%-a, míg a Központi Szervezeti Egységek előirányzat-maradványa 1.684.033 
ezer Ft, illetve 26%. 

 

 
 

8. Ábra:  A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 
2013-ban 

 
• Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 2013. évben képződött 

maradványa 1.221.692 ezer Ft, amely 949.103 ezer Ft-tal több, mint a 2012. évi 
maradványa.  

• Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2013. évi előirányzat-maradványa 
3.153.502 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi 5.216.298 ezer Ft összegű 
maradványánál. 

• A Tudományegyetemi Karok 2013. évi előirányzat-maradványa 1.375.880 ezer Ft-tal 
több az előző évi 79.350 ezer Ft összegű maradványánál. 

• A Központi Szervezeti Egységek 2013-ban képződött előirányzat-maradványa 
1.015.171 ezer Ft-tal több az előző évi 668.862 ezer Ft összegű maradványánál.  

 
A fentiek alapján a Debreceni Egyetem előirányzat-maradványa 2013-ban összesen 
6.423.751 ezer Ft, mely 186.651 ezer Ft-tal több, mint a 2012. évi. 

Az Egyetem gazdálkodásában 2013. évben realizált 6.423.751 ezer Ft összegű előirányzat- 
maradványból 6.675.593 ezer Ft kiadási megtakarítás, 251.842 ezer Ft bevételi lemaradás 
címén keletkezett. Az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 

A 2013. évi előirányzat-maradvány jogcímek szerinti összetétele az 56. táblázatban látható. 
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56. Táblázat:  A Debreceni Egyetem 2013. évi maradványának jogcímek szerinti összetétele 

Jogcím 
Előirányzat-
maradvány 

(ezer Ft) 

Támogatásértékű bevétel maradványa a társadalombiztosítási alapból -1 037 803 

Támogatásértékű bevétel maradványa az elkülönített állami pénzalapokból 734 396 

Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó 
előirányzatok 

-327 687 

Európai uniós forrásból finanszírozott programok, előirányzatok maradványa -526 640 

2013. évi bérkompenzáció elszámolásából keletkező (pótlólagos) befizetési kötelezettség 22 653 

Egyéb szakmai kezelésű előirányzatok maradványa 1 212 664 

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 346 168 

2013. évi előirányzat-maradvány összesen 6 423 751 

 

A Debreceni Egyetem 2013. évi előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalásainak 2013. 
december 31-i állománya kiadási jogcímenként a következőképpen alakult: 

• személyi juttatások 1.208.033 ezer Ft 
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 422.321 ezer Ft 
• dologi kiadások 7.056.541 ezer Ft 
• egyéb működési kiadások 802 ezer Ft 
• ellátottak pénzbeli juttatásai 53.570 ezer Ft 
• beruházások  1.054.583 ezer Ft 
• felújítások 212.225 ezer Ft 
• egyéb felhalmozási kiadások 4.331 ezer Ft 

 

Az Egyetem tárgyévi előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalásainak állománya 2013. 
december 31-én 10.012.406 ezer Ft, ezzel szemben a 2013. évi előirányzat-maradványa 
6.423.751 ezer Ft, azaz a kötelezettségvállalások összege 3.588.655 ezer Ft-tal meghaladták 
a tárgyévi előirányzat-maradvány összegét. Az előirányzat-maradvány összegét meghaladó 
kötelezettségvállalások teljes egészében az Orvos- és Egészségtudományi Centrumnál 
keletkeztek. 

A Debreceni Egyetem gazdálkodási, pénzügyi egyensúlya az elmúlt években stabil volt, de 
fokozatosan romló tendenciát mutat. A Debreceni Egyetemen belül meghatározó az Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum helyzete, amely a teljes költségvetési főösszeg több mint 
60%-át képviseli, így jelentős befolyással bír az Egyetem egészére nézve. 

2011-ben az OEC még tartalékokkal rendelkezett, ami kincstárjegyek tartásában is 
megnyilvánult. 2012 végére ugyan már tartalékokkal nem rendelkezett, de költségvetése 
még egyensúlyban volt, ezzel szemben 2013 végén gazdálkodása már hiányt mutatott. 

  



 

85 
 

A hiány okai: 

• TIOP pályázatok önerejének biztosítása a romló finanszírozás mellett 
• Finanszírozás csökkenése 

o Állami támogatás csökkenése 
o OEP finanszírozás (2013-ban 750 TVK pont elvétele 1,2 Mrd) kiesése 
o Az egészségügyben szokásos konszolidációs támogatás és „kasszaseprés” 

jelentős, 90%-os csökkenése az előző évekhez képest 
• Kiadáscsökkentő lépések elmaradása az OEC-en (az Egyetem más részein csoportos 

létszámleépítések, beruházás visszafogások zajlottak) 
• A pályázatokból elkészült és üzembe helyezett új kubatúrák belépő fenntartási 

költségei 
• A Centrum megszűnéséről megjelent parlamenti hírt követő beszerzési hullám 

hatásai november 27. és december 13. közötti időszakban. 
 

A fenti tényezők hatását a jelentős térítéses orvosképzés bevétele és annak növekedése már 
csak részben képes ellensúlyozni, de komoly problémaként merül fel az oktatási 
bevételeknek az ellátási feladatokhoz képest alulfinanszírozott betegellátási kiadások 
finanszírozására való felhasználása. 

 

3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása 

3.4.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 

Az AGTC 2013. évi gazdálkodásában előirányzatként felhasználható források alapján 
teljesíthető és az ezek alapján ténylegesen teljesített kiadások kiemelt jogcím szerinti 
összetételét az 57. táblázat tartalmazza. Az AGTC 2013. évi teljesített kiadásainak értéke 
4.811.612 ezer Ft volt, ez az érték 1.221 mFt-tal maradt alatta a módosított előirányzatnak. 

57. Táblázat:  A DE AGTC 2013. évi kiadási előirányzata és teljesítése 

Jogcímek 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

2013. évi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Megtakarítás 
(+)/ 

túlteljesítés (-) 
(ezer Ft) 

Teljesítés a 
módosított 
előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 2 357 956 2 044 933 1 763 702 281 231 86,25 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

664 928 551 602 466 239 85 363 84,52 

Dologi kiadások 914 655 2 356 198 1 991 740 364 458 84,53 
Működési célú támogatásértékű 
kiadások 

41 846 1 622 1 622 0 100,00 

Működési célú 
pénzeszközátadások 

13 475 1 225 1 225 0 100,00 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 55 800 55 208 -592 98,94 

Működési kiadások  4 000 860 5 011 380 4 279 736 730 460 85,40 
Beruházások 272 375 777 193 364 334 412 859 46,88 

Felújítások 93 685 241 736 164 642 77 094 68,11 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2 900 2 900 0 100,00 

Felhalmozási kiadások  366 060 1 021 829 531 876 489 953 52,05 
Kölcsön folyósítás 0 0 0 0 0,00 

Mindösszesen  4 366 920 6 033 209 4 811 612 1 221 597 79,75 
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A táblázat adatai alapján látható, hogy a teljesült kiadások jelentős hányada (88,95%-a) a 
működést szolgálta, ezen belül elsősorban a személyi juttatások és járulékaik 
finanszírozására (46,34%), valamint a fenntartáshoz kapcsolódó anyagjellegű 
(készletbeszerzés, szolgáltatások, adók, díjak) beszerzésekre fordítottuk a rendelkezésre álló 
forrást. A felhalmozási kiadások 532 millió Ft összege a Centrum 2013. évi kiadásainak 
11,05%-át jelentette  

A 2013. évi módosított előirányzat alapján az AGTC 2.044.933 ezer Ft személyi juttatással 
és azt terhelő 551.602 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal tervezett. A tényleges 
teljesítés alapján 1.763.702 ezer Ft bér és bérjellegű kiadás és az ehhez kapcsolódó 466.239 
ezer Ft járulék került kifizetésre, mely eredményeként 366.594 ezer Ft előirányzat- 
maradvány keletkezett. A személyi juttatások és járulékok tekintetében keletkezett kiadás-
csökkenés 30%-ban járult hozzá a kiadási megtakarításhoz.  
A dologi kiadások esetén a tervezett 2.356.198 ezer Ft-hoz képest a felhasználás 1.991.740 
ezer Ft volt, mely szintén 30%-os megtakarítást jelentett a tervezetthez képest. 

A módosított előirányzathoz képest a kiadási megtakarítás jelentős hányadát 39%-át a 
felhalmozási kiadások csökkentése jelentette. Az intézményi beruházások vonatkozásában 
413 millió Ft-a, míg a felújításoknál 77 millió Ft-tal kevesebb kiadás realizálódott a 
tervezetthez képest. 

Az AGTC a 2013. gazdálkodási évben a módosított előirányzatának 79,75%-át használta el, 
mely 1.221.597 ezer Ft-os kiadási megtakarítást eredményezett. 

A teljesített kiadások kiemelt jogcímenkénti összetételét a 9. ábra szemlélteti. 

 
9. Ábra:  Teljesített kiadások kiemelt jogcímenkénti megoszlása 

A Centrum 2013. évi gazdálkodásának alapját a saját hatáskörében felhasználható 4.366.920 
ezer Ft összegű eredeti előirányzat képezte, melynek forrásonkénti összetevőit az 58. 
táblázat tartalmazza. 
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58. Táblázat:  A DE AGTC 2013. évi bevételei 

Jogcím 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

2013. évi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Túlteljesítés(+)       
/lemaradás(-) 

(ezer Ft) 

Teljesítés 
(%) 

Állami támogatás 2 381 520 2 682 248 2 682 248 0 100,00% 

Saját bevétel 1 100 400 1 545 822 1 545 917 95 100,01% 

Támogatás értékű bevétel 750 000 1 315 946 1 315 946 0 100,00% 

Egyéb pénzeszköz átvétel 135 000 152 983 152 983 0 100,00% 

2012. évi előirányzat maradvány 0 336 210 336 210 0 100,00% 

Összesen 4 366 920 6 033 209 6 033 304 95 98,87  

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az AGTC felhasználható eredeti 
előirányzatán belül legnagyobb részt (54,54%) a felügyeleti szerv által biztosított állami 
támogatás jelentette, míg a tervezett saját bevételek és átvett pénzeszközök együttesen annak 
45,46%-át adták. 

A Centrum 2013. évi teljesült bevételeinek értéke összesen: 6.033.304 ezer Ft volt, mely a 
módosított előirányzathoz képest csaknem 100%-os teljesítést jelent.  

Az AGTC gazdálkodási kereteit év közben alapvetően a teljesült bevételi többletek és az 
állami támogatás növekedése határozta meg. Az előirányzatosított saját bevételek többlete a 
költségtérítéses képzésekből, a karközi egységek többlet saját bevételeiből (kollégiumi díj, 
bérleti díj, kamat, egyéb), a KIT termelési tevékenységéhez kapcsolódó áruértékesítésből 
keletkeztek. Az átvett pénzeszközök esetében év közben, a tervezetthez viszonyítva teljesült 
többlet pályázati bevételek kerültek előirányzatosításra. 

A Centrum ténylegesen, december 31-ig teljesült bevételeinek összege elérte a 2013. évi 
módosított bevételi előirányzatát. Összegezve megállapítható, hogy az AGTC ténylegesen 
felhasználható, rendelkezésre álló forrásain belül az eredetileg tervezetthez viszonyítva 
nagyobb szerepet kaptak a befolyt bevételek, míg az állami támogatásnak a Centrum 
finanszírozásában képviselt aránya az eredeti keretekhez viszonyítva csökkent (10. ábra). 
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10. Ábra:  A DE AGTC 2013. évi teljesült bevételeinek megoszlása 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a fenntartás forrásainak meghatározó elemét 
képviselik a saját bevételek. A saját bevételek legnagyobb része a Centrum sajátosságaiból 
adódóan – és az előző évekhez hasonlóan – az oktatásból és a mezőgazdasági termelés 
áruértékesítéséből származott. A felsőoktatásból befolyt bevételek az AGTC karainak 
működési és fenntartási kiadásai egy részére nyújtanak fedezetet, a kutatóintézetek bevételei 
a MÉK gyakorlati képzésének és Kutatóintézetek és Tangazdaságban végzett feladatok 
(kutatás és termelés) pénzügyi feltételeit biztosítják. 
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3.4.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

Az OEC 2013. évi előirányzatait és teljesítését az 59. táblázat tartalmazza kiadási jogcím 
szerinti bontásban. 

59. Táblázat:  Az OEC kiadási előirányzata és teljesítése 2013.évben 

Jogcímek 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

2013. évi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Megtakarítás 
(+)/ 

túlteljesítés (-) 
(ezer Ft) 

Teljesítés a 
módosított 
előirányzat 

%-ban 

Személyi juttatások 12 420 340 14 648 473 14 490 458 158 015 98,92% 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

3 829 840 4 010 786 3 866 189 144 597 96,39% 

Dologi kiadások 19 269 318 29 114 595 27 725 374 1 389 289 95,23% 
Működési célú támogatásértékű 
kiadások 

49 951 9 951 2 718 7 233 27,31% 

Működési célú pénzeszközátadások 0 66 540 66 010 530 99,20% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 670 309 156 156 388 152 768 50,59% 

Működési kiadások  35 656 119 48 159 501 46 307 137 1 852 364 96,15% 

Beruházások 1 494 299 4 299 148 4 159 944 139 204 96,76% 

Felújítások 110 482 603 609 274 450 329 159 45,47% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 7 125 7 619 -494 106,93% 

Felhalmozási kiadások  1 604 781 4 939 982 4 472 181 467 801 90,53% 

Kölcsön folyósítás 622 10 322 9 700 622 93,97% 

Mindösszesen  37 261 522 53 079 705 50 758 850 2 320 855 95,63% 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy az OEC 53.079.705 ezer Ft értékű módosított 
előirányzatánál 2.320.855 ezer Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke 
(50.758.850 ezer Ft), ez 4,37 % mértékű kiadás megtakarítást jelent. 

A kiadási megtakarítás a működési kiadásoknál képződött 1.852.364 ezer Ft, valamint a 
felhalmozási kiadásoknál jelentkező 467.801 ezer Ft megtakarításból adódik. 

A működési kiadások 48.159.501 ezer Ft-os módosított előirányzatához 46.307.137 ezer Ft 
teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 96,15 %-a, míg a 
megtakarítás 3,85 %-a volt. A működési kiadásokon belül a legnagyobb összegű 
megtakarítást a dologi kiadások jogcímen érte el a Centrum. A megtakarítás a 
pénzmaradvány részeként fedezetet nyújt a Centrum kötelezettségállományának következő 
évi rendezésére. A pénzmaradvány részeként is kimutatott bérmaradvány elsősorban a 
térítéses oktatás, a szerződéses kutatás bevételéhez és a pályázati támogatásokhoz 
kapcsolódó 2013. évre áthúzódó kifizetések fedezete. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 309.156 ezer Ft előirányzattal szemben 156.388 ezer Ft-
ot fordítottunk. 

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 4.939.982 ezer Ft, melyhez 4.472.181 ezer 
Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 90,53 %-a volt. A 
felhalmozási kiadások jelentős hányada pályázati támogatás keretében megvalósuló 
beruházás és felújítás. 

Az OEC 2013. évben teljesített kiadásainak összetételét a 11. ábra szemlélteti. 
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11. Ábra:  Az OEC teljesült kiadásainak megoszlása 

A dologi kiadások (54,62 %) a teljesített kiadások meghatározó részét képezik. Az OEC 
tevékenységéből adódóan (oktatás, kutatás, betegellátás) az összes kiadáson belül jelentős a 
személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok (36,16 %) aránya is. 

2013. évben a fejlesztésekre fordított kiadások (beruházás, felújítás) az OEC összes 
teljesített kiadásainak 8,74 %-a volt.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a 
meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is.  

A 2013. év előirányzat-módosításainak legjelentősebb része – 12.833.463 ezer Ft – 
intézményi hatáskörben valósult meg, amely a pályázati támogatás összegéből és a 
többletbevételből vált lehetővé. Irányító szervi hatáskörben megvalósított előirányzat-
módosítás 2.968.354 ezer Ft, Kormányzati hatáskörű módosítás 12.667 ezer Ft, míg 
Országgyűlési hatáskörben 3.699 ezer Ft összegben történt módosítás. 

A személyi juttatás kiadásának összege 14.490.458 ezer Ft, mely 15,9%-os növekedést 
mutat az előző évhez viszonyítva. A növekedést az alábbi jogszabályok által biztosított 
juttatások eredményezték. 

A 2013. évben a 98.000 Ft-ra emelkedett minimálbér 248 fő részére jelentett havonta 
1.235.500 Ft, átlagosan 4.982 Ft/fő összegű bérnövekedést. A garantált bérminimum 
114.000 Ft-ra történő növelése 1.418 dolgozót érintett. A bérnövekedés összege havonta 
8.054.820 Ft volt, mely dolgozónként átlagosan 5.680 Ft bérnövekedést eredményezett. A 
fizetési fokozatban történő előrelépés a Centrumban 506 főt érintett, az emelkedés havi 
összege 2.948.484 Ft volt, ez dolgozónként havonta átlagosan 5.827 Ft. Összesen 2.172 fő (a 
statisztikai létszám 60.5%-a) részesült kötelezően alapbéremelésben, melynek összege 
havonta 12.238.804 forint volt, ez a centrum statisztikai létszámára vetítve 3.407 Ft összegű 
emelkedést eredményezet havonta. 
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60. Táblázat:  A besorolási bérek változása 
Megnevezés 2012. 2013. 

Statisztikai létszám (fő) 3 397 3 592 

Béremelés (ezer Ft/hó) 20 511 12 239 
1 stat. létszámra jutó béremelés (ezer 
Ft/fő/hó) 

6 038 3 407 

 

A közalkalmazotti bértábla összemosódik, eredeti célját már nem tudja ellátni, mert az 
iskolai végzettség és az eltöltött szakmai idő már nem funkcionál. 

A minimálbér egyenlő a B/12-es kategória szintjével, a garantált bérminimum egyenlő az 
E/9-es kategóriával. A bértábla sajátosságaiból adódóan a pályakezdő szakmunkás ugyanazt 
az alapbért kapja, mint a 40 éves szakmai gyakorlattal és érettségivel is rendelkező 
közalkalmazott, és a felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezőnek is 27 évet kell 
ledolgoznia a szakmunkás bérminimumért. 

61. Táblázat:  A személyi juttatások alakulása 
Megnevezés 2012. 2013. % 

Személyi jellegű juttatás 12 505 763 14 490 458 115,87 

Statisztikai állományi létszám 3 397 3 592 105,74 

Bruttó kereset (ezer Ft) 11 159 453 12 797 657 114,68 
1 stat. létszámra vetített kereset (ezer 
Ft/fő/hó) 

3 285 3 563 108,46 

 

2013-ban a személyi juttatások összege 15,87%-os növekedést mutat az előző évhez 
viszonyítva. A statisztikai állományi létszám 176 fővel növekedett, mely 5,74 %-os 
növekedést eredményezett. A bruttó kereset növekedése az előző évhez viszonyítva 14,68%. 
Az egy statisztikai létszámra vetített bruttó átlagkereset 8,46 %-os növekedése a beszámolás 
évében elsősorban a betegellátásban dolgozók központi bérintézkedésének, a 2012-ben 
bevezetett ágazati bérfejlesztés második ütemének következménye. Az egészségügyi ágazati 
bérfejlesztés nem terjed ki az ágazatban közvetetten résztvevő dolgozókra. 

Egészségügyi dolgozók 2013. évi béremelése 

Az egészségügyi ágazatban végrehajtott bérfejlesztés második ütemének szabályait az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. CXXVII. 
törvény tartalmazza. A módosítás mind a folyamatos, mind pedig a visszamenőleges 
béremelés tekintetében a korábbi személyi, tárgyi hatályában változatlan, tehát a járó- és a 
fekvőbeteg-ellátó, közfinanszírozott állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
egészségügyi szolgáltatók, illetőleg egészségügyi közfeladatot ellátó egyházi intézmények, 
felsőoktatási intézmények tartoznak a törvény hatálya alá. A dolgozói körben a 
közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati jogviszonyban, illetve a munkaviszonyban állókra 
terjedt ki a béremelés. 

A jogalkotó a jogosító munkaköröket meghatározó 138/2012. Korm. rendeletet hatályon 
kívül helyezte és helyette új végrehajtási rendeletet, a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletet 
léptetett hatályba. Az új végrehajtási rendeletben meghatározott munkakörök megegyeznek 
a 2012. évben meghatározottakkal, azzal az eltéréssel, hogy nevesíti az eddig egyéb 
diplomásként besorolt gyógyszerészeket, szakgyógyszerészeket és részükre kiemelt 
bérfejlesztést biztosít. 

2013-ban az ágazati béremelés ismét két ütemben valósult meg. Januártól augusztusig 
visszamenőleges hatállyal egy összegben, szeptembertől havonta folyamatosan kapták a 
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többletjuttatást azok a dolgozók, akik 2013. szeptember elsején a 256/2013. Korm. 
rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál a rendelet 1. mellékletében 
meghatározott munkakörökben alkalmazásban álltak. 

A visszamenőleges béremelés 

Orvosi munkakörben a törvényi megfogalmazás módosult a 2012. évihez viszonyítva, 
hiszen 2013. évben már az orvos garantált illetménye és rendszeres pótlékai együttes 
összegének figyelembe vételével kellett az Eütev. törvény 2013. július 15-én hatályba lépett 
4. mellékletében meghatározott bérsávokat figyelembe venni. A 4. számú melléklet 350.000 
Ft alatti alapbér és 480.000 Ft összegű alapbér között határoz meg visszamenőleges havi 
béremelési összegeket attól függően, hogy az érintett orvos rendelkezik-e szakvizsgával 
vagy sem. A szakvizsgával nem rendelkezők bérüktől függetlenül, visszamenőlegesen havi 
10.000 Ft-ban részesülnek, míg a szakvizsgával rendelkezők számára 449.999 Ft alapbérig 
(ami egyenlő a garantált illetmény és a rendszeres pótlékok összegével) havi 40.000 Ft-os, 
fölötte pedig sávosan 30.000, 20.000, illetve 10.000 Ft összegű emelést határozott meg 

A kiemelt gyógyszerészi, szakgyógyszerészi kör visszamenőlegesen havi 44.385 Ft-ot 
bérfejlesztést kapott a jövedelme nagyságtól függetlenül. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkező egészségügyi dolgozók szintén egységesen 10.000 Ft/hó visszamenőleges 
béremelésben részesültek. 

A szakdolgozók vonatkozásában az Eütev. törvény 5. számú melléklete tartalmazza a havi 
visszamenőleges béremelés összegét. A visszamenőleges bértábla a Kjt. fizetési osztályait és 
fokozatait veszi alapul, gyakorlatilag néhány fizetési fokozat (elsősorban a rövid időtartamú 
jogviszonnyal rendelkezők, pályakezdők esetében) kivételével az A-E fizetési osztályig havi 
10.000 Ft-ot határoz meg. 

A korábbi bérfejlesztés hiányosságait kiküszöbölendő, a diplomával rendelkező 
szakdolgozóknak már jelentős bérnövekedést juttat a jogszabály, a 2012. évi 1.025 Ft-tól 
13.700 Ft-ig terjedő béremelést egészíti ki 41.425 Ft-tól 27.751 Ft-ig terjedő intervallumon 
belül. 

2013. szeptember 1-től alkalmazandó bértáblák 

Orvosi munkakört betöltők esetében a 2013. július 15-től hatályba léptetett, de csak 
szeptember 1-től alkalmazandó eütev. törvény 1. melléklete alkalmazásával új, egységes 
orvosi bértábla került kialakításra, ami igazodva a Kjt. táblához, a 2012. és 2013. évi ágazati 
béremelés összegével növelte meg a Kjt. alaptáblát. 

Volt egy átmeneti időszak (2013. július 15-től 2013. augusztus 31-ig), amíg a 2012-ben, 
vagy az előtt jogviszonyt létesítő orvosok ágazati béremelésére nem az eütev. törvényben 
volt meg a jogszabályi felhatalmazás, hanem annak részletszabályai átkerültek a 256/2013. 
Korm. rendelet 7. mellékletébe, amely a kötelező átsorolással párhuzamosan, 2013. 
szeptember elsején hatályát is veszítette. 2014. március 1-jével hatályba lépett módosításban 
a jogalkotó úgy alakította ki a bértábla sávjait, hogy az már egyértelművé teszi az orvosok 
esetében a támogatás összegét. 

Az egészségügyi szakdolgozók tekintetében az Eütev. törvény 2. melléklete értelmében a 
jogviszony létesítésétől függetlenül mindenki számára egységes a bértábla, mely 
szerkezetében a 2012. évi szakdolgozói bértáblát egészíti ki a 2013. évi visszamenőleges 
bérfejlesztés összegével. 

Az átsorolás során az egészségügyi dolgozót a 2013. június 30-án hatályos rendelkezések 
alapján megillető alapbér, garantált illetmény összegét legalább a visszamenőleges 
béremelés összegével meg kellett emelni, vagyis ha az alkalmazandó új bértábla (2. 
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melléklet) alacsonyabb, mint a dolgozó visszamenőleges béremeléssel növelt illetménye, 
akkor nem a bértáblát kellett alkalmazni, hanem a 2013. június 30-án meglévő garantált 
illetményét kellett megnövelni a visszamenőleges béremelés összegével. 

Az egyéb diplomás és a gyógyszerész, szakgyógyszerész munkakörök esetében a jogalkotó 
meghagyta a Kjt. táblát és kiegészítésként biztosított az egyéb diplomások esetében havi 
41.435 Ft-ot, gyógyszerészek, szakgyógyszerészek esetében pedig havi 75.820 Ft. 
bérnövekedést. 

A Centrum támogatásként 2013-ban az OEP-től ágazati bérfejlesztésre 2.761 fő részére 
1.273.421 ezer Ft-ot támogatást kapott, ami magában foglalja a 2012-es és a 2013-as 
béremelés összegét. 

Ez az összeg éves szinten átlagosan 461 ezer Ft növekedést jelent jogosultanként. 

Pedagógusok béremelése 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet tartalmazza a pedagógusokat/óvodapedagógusokat megillető 
bérfejlesztés szabályait. 

A bérfejlesztés végrehajtása során valamennyi érintett dolgozó pedagógus I. besorolást 
kapott, az előmeneteli rendszer a következő évek során fog hatályba lépni és kell a 
dolgozókat pedagógus II-be, mesterpedagógus illetve kutatótanár fokozatba sorolni. 

A DE OEC Óvodájában 16 dolgozót érintett ez a béremelés, összesen 195.600 Ft/hó 
értékben. 

A személyi jövedelemadó 2012., illetve 2013. évi változása, valamint a szuperbruttó teljes 
egészében történő kivezetése, az egységes 16 %-os adókulcs, valamint a minimálbéremelés 
még ebben az évben is nettó keresetcsökkenést eredményez a 213.500 Ft-alatti jövedelmek 
esetében. A nettó bérek megőrzésére érdekében új kormányrendelet (408/2012 (XII.28.)) 
született, mely értelmében a foglalkoztatott a 2011-2013. évi adó és járulékváltozások 
ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosult, amennyiben a jogszabályban 
meghatározott alábbi feltételekkel rendelkezett: 

• jogviszonya 2012. január 1. előtt keletkezett, 
• költségvetési szervnél jogviszonyban lévő közalkalmazott, vagy Mt. szerinti 

munkaviszonyban áll, 
• a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint a meghatározott 

értékhatárok valamelyike. 
 

Az értékhatárok meghatározása összetett, a családi adókedvezmény, a jogviszony létrejötte 
és a kedvezményezett eltartottak számától függ. A Korm. rendelet négy mellékletben 
tartalmazza a kompenzáció összegét. Egy-egy melléklet a jogosult illetményének 
függvényében határozza meg a kompenzáció havi összegét. 

• A családi kedvezmény igénybevételére nem jogosult esetén is különbséget tesz a 
rendelet a jogviszony létrejöttének időpontja alapján, másra jogosult az, akinek a 
jogviszonya 2010. december 31-e előtt keletkezett és másra, akinek 2011. évben jött 
létre. Ennek függvényében 100 Ft és 18.700 Ft közt alakul a kompenzáció havi 
összege (a rendelet 1. és 2. sz. melléklete) 

• egy vagy két kedvezményezett eltartott esetén 100 Ft és 13.000 Ft között alakul a 
kompenzáció havi összege (a rendelet 3. és 4. sz. melléklete). 
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Létszámgazdálkodás 

2013-ban a Centrum engedélyezett költségvetési létszáma 3.976 fő, a 2013. október 1-i 
munkajogi létszám 3.861 fő, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 3.766 
fő. Az egyetemi oktatók száma 491 fő, melyből 480 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, a 
kutatók összlétszáma 47 fő, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 44 fő. 

Az Centrum létszámgazdálkodását a korábbi években kisebb ingadozás jellemezte, 2013-ban 
főleg a pályázatokban vállalt feladatok teljesítése érdekében. A korábbi évek tapasztalatai az 
idei évben is érvényesek, a meghirdetett munkakörök betöltése egyre nehezebb. Mind orvos, 
mind szakdolgozó vonatkozásában megjelentek a hiányszakmák. Az ágazati béremelés 
hatása érezhető ugyan az egészségügyi dolgozók körében, de ez még mindig nem képvisel 
olyan mértéket, hogy versenyképes legyen az európai munkaerőpiacon. A 
létszámmozgásokat fékezi, de nem szünteti meg 

62. Táblázat:  Fluktuáció 2013 

Munkaköri csoport Összlétszám 
(fő) 

Belépő 
(fő) 

Kilépő 
(fő) 

Fluktuáció 
% 

Orvos/oktató 928 123 82 22,1 

Egyéb felsőfokú 408 64 35 24,3 

Egészségügyi szakdolgozó 826 61 64 15,1 

Egészségügyi fizikai dolgozó 1 179 146 95 20,4 

Gazdasági/ műszaki ügyintéző 343 47 39 25,1 

Fizikai dolgozó 262 22 16 14,5 

Összesen 3 946 463 331 20,1 

      

 
12. Ábra:  Fluktuáció 2013. 

A fluktuáció a munkajogi létszámhoz viszonyítva összesen 20,1 %-os. Az egyes munkaköri 
csoportokban bekövetkezett mozgások közül kiemelkedő az orvos/oktatók fluktuációja, ami 
22,1 %-os, ennek fő oka továbbra is a rezidensek mozgása, azonban ez a következő években 
csökkenni fog.  

 

18%

20%

12%
17%

21%

12%

Fluktuáció 2013. (%)

Orvos/oktató

Egyéb felsőfokú

Egészségügyi szakdolgozó

Egészségügyi fizikai dolgozó

Gazdasági/műszaki ügyintéző

Fizikai dolgozó



 

95 
 

A legmagasabb fluktuációs arányt az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők adják 
(24,3%). Ennek oka az elnyert új pályázatok alkalmazási feltételeiben keresendő. A 
pályázatok megvalósításához fiatal kutatók és kutatási asszisztensek alkalmazását vállaltuk, 
így a belépők száma ebben a két munkaköri csoportban jelentős mértékű. 

Magas a gazdasági-műszaki ügyintéző, valamint az egészségügyi fizikai dolgozók 
létszámmozgása, amely egyrészt a nyugdíjazásokkal, másrészt a külföldi munkavállalással, 
illetve egy jobban fizető állás megszerzésével magyarázható. 

Béren kívüli juttatások  

Az egyes meghatározott juttatások (hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, céges 
telefon, nyugdíj- és egészségbiztosítási díjak, különböző segélyek) értékének 1,19 szerese 
után a munkáltatónak 16 %-os személyi jövedelemadót és 27 %-os egészségügyi 
hozzájárulást kellett fizetni 2013. évben.  

A béren kívüli juttatások (étkezéssel kapcsolatos juttatások, Erzsébet Utalvány, 
iskolakezdési támogatás, Széchenyi Pihenő Kártya, helyi utazási bérlet, önkéntes 
nyugdíjpénztárba és egészségpénztárba befizetett összegek, valamint az iskolarendszerű 
képzés költségének a munkáltató által történő átvállalása) értékének 1,19 szerese után 16 %-
os személyi jövedelemadó és 14 %-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 
terhelte a Centrumot. 

Az egyéb juttatások közül 2013. évben közlekedési költségtérítésre 93.031 ezer Ft-ot, 
étkezési hozzájárulásra 126.453 ezer Ft-ot fizettünk ki dolgozóink részére, a SZÉP kártyát a 
szervezeti egységek 940 munkavállalónak igényeltek összesen 126.303 ezer Ft értékben. 

Az egyetem a munkavállalói lakáshoz jutást a Lakástámogatási Szabályzatban 
meghatározott feltételek szerint kamatmentes kölcsönnel támogatja, 2013. évben 16 fő 
részére folyósított a Centrum kamatmentes lakáskölcsönt, összesen 9.700 ezer Ft értékben. 

A dologi kiadások részben az üzemeltetéshez kapcsolódó fenntartási, karbantartási, 
energiaszolgáltatási kiadások, részben pedig a szakmai feladatok ellátását közvetlenül 
szolgáló beszerzések, szolgáltatások kiadásai. A kiadások között a legnagyobb volument a 
betegellátással összefüggő szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, gyógyászati anyag, stb.) 
beszerzésére történő ráfordítások, valamint az intézményüzemeltetési költségek és vásárolt 
közszolgáltatások képviselik. A dologi kiadások növelése pályázati források realizálása és a 
saját bevétel növekedése következtében vált lehetővé. 

Az energiaköltségek összességében 12,61%-kal, mintegy 317.426 ezer Ft-tal növekedtek az 
előző évhez viszonyítva. 

A villamos energia szolgáltatás éves összege 1,91%-kal növekedett, a vízfogyasztás évi 
költsége 6,99%-kal nőtt, míg a hőenergia felhasználás összege 17,2%-kal volt nagyobb az 
előző évinél. 

A villamos áramot és a gázt az üzemeltetést végző és az energiaszolgáltatást is biztosító 
DOTENERGO Zrt-vel közösen pályáztatva a szabad piacról szerezzük be. 

A hőenergiát a debreceni távhőszolgáltatás hálózatából kapjuk, a beszerzési konstrukcióból 
adódóan továbbra is a kedvező 5%-os ÁFA tartalommal tudjuk beszerezni. 

Kamatkiadások címen jelentkezik a Centrum beszámolójában a Fogorvostudományi Kar 
épületének lízingdíjához kapcsolódó 30.168 ezer Ft kiadás.  

Az OEC bevételi módosított előirányzata terhére történő teljesítését a 63. táblázat mutatja 
be. 
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63. Táblázat:  Teljesített bevételek alakulása az OEC-en 2013. évben 

Jogcím 
Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesítés 
(ezer Ft) 

Túlteljesítés 
/lemaradás 
(ezer Ft) 

Teljesítés 
( %) 

Állami támogatás 3 245 107 3 245 107 0 100,00% 

Saját bevétel 9 666 521 9 774 831 108 310 101,12% 

Támogatás értékű bevétel 33 837 084 33 471 269 -365 815 98,92% 

Egyéb pénzeszköz átvétel 980 018 979 464 -554 99,94% 

2012. évi előirányzat maradvány 5 350 975 5 350 975 0 100,00% 

Költségvetési bevételek  53079705 52 821 646 -258 059 99,51% 

 

Az OEC teljesült költségvetési bevételeinek összege 52.821.646 ezer Ft volt 2013. évben, 
mely 258.059 ezer Ft-tal, azaz 0,49 %-kal maradt alul a módosított előirányzathoz képest. A 
módosított előirányzathoz viszonyítva a támogatásértékű bevételek esetében a lemaradás 
365.815 ezer Ft, míg a saját bevétel kiemelt jogcímcsoporton 108.310 ezer Ft 
többletteljesítés realizálódott. A támogatásértékű bevételek esetében a bevételi lemaradás 
oka, hogy 2013. évtől az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő egyes 
feladatok támogatását az állami támogatás részeként biztosítja a fenntartó. 

Az OEC teljesített bevételeinek részletezését a 13. ábra mutatja be. 

 

 
13. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája az OEC-en 2013-ban 

Bevételek megoszlása

Állami támogatás Saját bevétel Támogatás értékű bevétel

Egyéb pénzeszköz átvétel 2012. évi előirányzat maradvány
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A diagram jól szemlélteti, hogy a teljes bevétel 63,37 %-a a támogatásértékű bevétel, 18,44 
%-a saját bevétel és csupán 6,14%-a az állami támogatás. 

A támogatás összege jellemzően az oktatási és kutatási tevékenység Emberi Erőforrás 
Minisztérium által biztosított képzési, tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési 
előirányzatokat, továbbá az ehhez kapcsolódó évközi módosításokat tartalmazza. 

A működési bevételt a hatósági jogkörhöz köthető bevételek, a szolgáltatások ellenértéke, az 
áru-, és készletértékesítés bevételei, a bérleti díjak, valamint a hozam és kamatbevételek 
összegei alkotják, melynek legjelentősebb tételei: 

Angol nyelvű térítéses képzés 6.140.802 ezer Ft 
Szabad kapacitást kihasználó szerződéses munkák  
(kutatás, gyógyszerkipróbálás) 782.246 ezer Ft 
Térítéses betegellátás 405.032 ezer Ft 
Bérleti díj bevételek 125.606 ezer Ft 

A tárgyi eszközök értékesítési bevétele 2013. évben 938 ezer Ft, mely gépek, berendezések, 
felszerelések értékesítéséhez kapcsolódik. Az UD-GENOMED Medical Genomic 
Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft-ben való részesedésünk után 2013. 
évben 6.365 ezer Ft osztalékban részesültünk. 

A támogatásértékű bevételek 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 OEP általi finanszírozását 
(28.694.196 ezer Ft), a pályázatok egy részének támogatását (TIOP, TÁMOP, TÉT, Nemzeti 
Technológia Program, Európai Uniós, stb.), melyek közvetlenül vagy közvetett módon 
segítették a szakmai feladatok ellátását. A pályázatok egy részének utófinanszírozott jellege 
szükségessé tette a kifizetések megelőlegezését. 
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3.4.3. Tudományegyetemi Karok 

A TEK 2013. évi előirányzatait és teljesítését kiadási jogcím szerinti bontásban a 64. 
táblázat tartalmazza. 

64. Táblázat:  A TEK kiadási előirányzata és teljesítése 2013. 

Jogcímek 

Eredeti 
előirányzat 

(ezer Ft) 
 

Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesítés 
(ezer Ft) 

Megtakarítás 
/túlteljesítés 

(ezer Ft) 

Teljesítés a 
módosított 
előirányzat 

%-ában 

Személyi juttatások 5 292 450 5 610 011 5 290 722 319 289 94,3% 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

1 496 797 1 578 961 1 376 490 202 471 87,2% 

Dologi kiadások 2 409 248 6 100 199 5 311 169 789 030 87,1% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 927 102 149 95 846 6 303 93,8% 

Működési célú pénzeszköz átadás 16 628 36 628 22 664 13 964 61,9% 

Működési kiadások 9 292 050 13 427 948 12 096 891 1 331 057 90,1% 

Beruházások 187 119 2 528 100 2 506 203 21 897 99,1% 

Felújítás 194 933 44 933 6 733 38 200 14,2% 

Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadás 

178 2 678 2 502 176 93,4% 

Felhalmozási kiadások 382 230 2 575 711 2 515 438 60 273 97,7% 

Mindösszesen 9 674 280 16 003 659 14 612 329 1 391 330 91,3% 

 

A TEK módosított előirányzata 2013-ban 16.003.659 ezer Ft, míg a tényleges kiadások 
összege 14.612.329 ezer Ft volt. A módosított kiadási előirányzat és a tényleges kiadás 
teljesítése között 1.391.330 ezer Ft kiadási megtakarítás mutatkozik.  

A személyi juttatás eredeti előirányzata 5.292.450 ezer Ft volt, melyet év közben pályázati 
támogatások és intézményi saját bevételi többletek előirányzatosításából 5.610.011 ezer Ft-
ra módosított. A tényleges felhasználás 5.290.722 ezer Ft volt, így ezen a jogcímen 319.289 
ezer Ft megtakarítás jelentkezik. Természetesen az előirányzat-módosítás a személyi 
juttatásokkal párhuzamosan a munkaadókat terhelő járulékok jogcímen is megtörtént. A 
kiadási megtakarítás ezen a jogcímen 202.471 ezer Ft.  

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.409.248 ezer Ft volt, mely közel 1 MrdFt-tal volt 
kevesebb, mint az előző évben (3.394.432 ezer Ft). Már induláskor egyértelmű volt, hogy 
saját hatáskörben jelentős intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a dologi kiadások 
előirányzata biztosítható legyen. 2013-ban összességében saját hatáskörben, pályázatokra 
érkező támogatásértékű bevételekből 1.862.647 ezer Ft-tal, míg engedélyköteles bevételi 
többletek előirányzatosításával további 743.008 ezer Ft-tal került növelésre a jogcím 
előirányzata. Ezeken kívül jelentős volt a kiemelt kutatóegyetemi minősítés, PPP kollégiumi 
támogatás és OTKA támogatás jogcímeken érkező források dologi előirányzati hányada is. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzatának 25.222 ezer Ft-tal történő emelését, 
a pályázatokra érkező támogatásértékű bevételek biztosították. 
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Kiemelkedően magas a beruházások előirányzatának pozitív irányú változása (+ 2.340.981 
ezer Ft), melyet szintén a pályázati támogatásokra érkezett többletbevétel biztosított. 
Felújítás eredeti előirányzatának év közbeni csökkentése volt indokolt a beruházási jogcím 
javára.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások legnagyobb hányadát a 
személyi és a munkaadókat terhelő járulékok (összesen: 45,63 %) teszik ki. Ezt követi a 
dologi kiadások aránya (36,35 %), majd a beruházás, mely a felújítással együtt az összes 
kiadás 17,20 %-át teszi ki.   

A TEK teljesített kiadásainak összetételét a 14. ábra szemlélteti. 

 

14. Ábra:  A TEK teljesült kiadásainak megoszlása 2013. 

 

A TEK 2013. évi módosított előirányzatának bevételi jogcímenkénti összetételét, valamint a 
2013. évben teljesült bevételeket a 65. táblázat tartalmazza. 
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65. Táblázat:  A TEK bevételi előirányzata és teljesítése 2013. 

Jogcím 
Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesítés 
(ezer Ft) 

Túlteljesítés 
/lemaradás 
(ezer Ft) 

Teljesítés 
(%) 

Állami támogatás 6 370 114 6 370 114 0 100,0% 

Saját bevétel 3 953 205 4 015 860 -62 655 101,6% 

Támogatásértékű bevételek  4 888 187 4 888 187 0 100,0% 

Egyéb pénzeszköz átvétel 437 745 438 990 -1 245 100,3% 

Előző évi előirányzat-maradvány 354 408 354 408 
 

100,0% 

Költségvetési bevételek  16 003 659 16 067 559 - 63 900 100,4% 

 

A Tudományegyetemi Karok 2013. évi eredeti előirányzata 9.674.280 ezer Ft volt. Az év 
közben érkező támogatások, támogatásértékű bevételek és intézményi működési bevételek 
biztosították, hogy az előirányzat 6.329.379 ezer Ft-tal növekedjen. Mivel az irányító szerv 
még január hónapban is engedélyezte, illetve jóváhagyta az engedélyköteles bevételi 
többletek előirányzatosítását az előirányzat 16.003.659 ezer Ft-ra módosult. Ezzel szemben 
a tényleges bevétel 16.067.559 ezer Ft volt. A mutatkozó 63.900 ezer Ft bevételi túlteljesítés 
az év végén egyetemen belüli elszámolásokból származik. 

A TEK teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 15. ábra szemlélteti. 

 

15. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a TEK-en 2013-ban 

 
2013-ban a bevételi struktúra kissé átalakult. Míg 2012-ben a teljes bevétel több mint felét, 
52,06 %-át az állami támogatás tette ki, addig 2013-ban ez 39,65 % volt.  
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2,73% 2,21%

Állami támogatás Saját bevétel
Támogatásértékű bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel

Előző évi előirányzat-maradvány
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A támogatás mellett kiemelt bevételi forrást jelentett a pályázatokra érkező támogatásértékű 
bevételek nagysága (30,42 %). Az eredményes pályázatoknak köszönhetően az utóbbi 
években mutatkozó tendencia szerint évről-évre nő az Európai Uniós támogatások száma és 
nagyságrendje. 

A saját bevételek összességében 24,99 %-ot tettek ki, s kisebb arányt képviselnek az előző 
évi maradvány és egyéb átvett pénzeszközök (összesen: 4,94 %). 

 

3.4.4. Központi Szervezeti Egységek 

A Központra vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások 
alakulását 2013-ban a 66. táblázat adatai alapján elemezhetjük. 

66. Táblázat:  A Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2013 

Kiadási jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Teljesített 
kiadás  

(ezer Ft) 

Kiadási 
megtakarítás 

(ezer Ft) 

Teljesítés a 
módosított 
előirányzat 

%-ában 

Személyi juttatások 1 547 954 2 636 982 2 147 862 489 120 81,45% 

Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 

431 935 716 860 585 879 130 981 81,73% 

Dologi kiadások 543 379 3 137 329 2 077 816 543 379 66,23% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 276 203 2 927 317 2 889 158 38 159 98,70% 

Egyéb működési célú kiadások 0 166 852 166 852 0 100,00% 

Működési kiadások  5 799 471 9 585 340 7 867 567 1 717 773 82,08% 

Beruházások 115 407 59 010 34 972 24 038 59,26% 

Felújítások 0 0 0 0 0% 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0% 

Felhalmozási kiadások  115 407 59 010 34 972 24 038 59,26% 

Kölcsönök 0 0 0 0 - 

Költségvetési kiadások 
összesen 

5 914 878 9 644 350 7 902 539 1 741 811 81,94% 

 

A kiadási megtakarítás 2013-ban 1.741.811 ezer Ft volt, melynek nagyobb része a működési 
költségvetésből keletkezett.  

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított előirányzatnak a 81,94%-a volt 
2013-ban, azaz a megtakarítás az előirányzat 18,06%-a volt.  

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított  9.585.340 ezer Ft-os előirányzathoz 
7.867.567 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 
82,08%-a, a megtakarítás 17,92%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb 
mértékű, 33,77%-os megtakarítást a dologi kiadások vonatkozásában érte el a Központ. 

A felhalmozási kiadások esetében 40,74%-os kiadási megtakarításról beszélhetünk, hiszen a 
módosított előirányzat 59.010 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 24.038 ezer Ft-tal kevesebb. Ez 
a megtakarítás a beruházások esetében történt. 
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A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a 
meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. A Központ teljesített 
kiadásainak összetételét a 16. ábra szemlélteti. 

 

16. Ábra:  A Központ teljesült kiadásainak megoszlása 2013 

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét az ellátottak pénzbeli juttatásai 
(36,56%), illetve a személyi juttatások (27,18%) jelentik. A dologi kiadások teljesítése is 
jelentős volt a Központ esetében (26,29%). 

67. Táblázat:  Bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2013 

Bevételi jogcímek 
Eredeti 

előirányzat 
(ezer Ft) 

Módosított 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Bevételi 
teljesítés 
(ezer Ft) 

Bevételi 
túlteljesítés/ 
lemaradás 
(ezer Ft) 

Teljesítés a 
módosított 
előirányzat 

%-ában 

Állami támogatás 4 594 254 6 817 974 6 817 973 1 100,00% 

Saját bevétel 650 345 728 423 670 645 57 778 92,01% 

Támogatásértékű bevétel 472 208 1 636 460 1 636 460 0 100,00% 

Egyéb pénzeszköz átvétel 198 071 265 987 265 987 0 100,00% 

2012. évi előirányzat-maradvány 0 195 507 195 506 1 100,00% 

Költségvetési bevételek 
összesen  

5 914 878 9 644 351 9 586 571 57 780 99,40% 

A Központi Szervezeti Egységek esetében 57.780 ezer Ft bevételi lemaradás realizálódott. 
Százalékban kifejezve ez az érték a módosított előirányzat 0,6%-a. 

A legnagyobb mértékű lemaradás a saját bevételek esetében képződött 57.778 ezer Ft 
összegben. 

27,18%

7,41%

26,29%

36,56%

2,11% 0,44%

Diagramcím

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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Egyéb működési célú kiadások

Beruházások



 

103 
 

A Központ teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 17. ábra szemlélteti. 

 

 

17. Ábra:  A teljesített bevételek struktúrája a Központban 2013-ban 

 

Az ábrán látható, hogy az állami támogatás a teljes bevételi teljesítés 71,12%-át teszi ki. A 
támogatásértékű bevételek a teljesítés 17%-át, az előirányzat-maradvány 2,04%-át, a saját 
bevétel 7%-át, az egyéb pénzeszköz átvétel pedig az összes teljesítés 2,77%-át teszi ki. 

3.5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek összefoglaló táblázatát az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 

Az egyetem tervezési egységeinél megvalósuló operatív programok, EU-s projektek, 
HURO, HUSK stb. projektek főbb adatait tartalmazza az összefoglaló, úgy mint: 

• projekt azonosító száma, címe 
• projektcél 
• megvalósítási időszak 
• költségvetési összeg (támogatás+önerő) 
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3.6. Vagyongazdálkodás 

A Debreceni Egyetem összes vagyona 2013. december 31-én 83.010.904 ezer Ft volt. 

A 2012. év végén az Egyetem vagyona 80.705.764 ezer Ft volt, mely 2.305.140 ezer Ft 
vagyongyarapodást jelent egy év alatt. 

68. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2012-2013  Me: ezer Ft 
Eszközök 2012 2013 Változás %-a 

Immateriális javak 552 800 500 406 -9,48 % 

Tárgyi eszközök 69 486 064 72 622 962 4,51 % 

Befektetett pénzügyi eszközök 423 275 359 845 -14,99 % 

Befektetett eszközök összesen 70 462 139 73 483 213 4,29 % 

Készletek 466 539 579 242 24,16 % 

Követelések 1 658 504 1 172 719 -29,29 % 

Értékpapírok 200 015 0 -100,00 % 

Pénzeszközök 7 829 733 7 751 839 -0,99 % 

Egyéb aktív pü-i elszámolások 88 834 23 891 -73,10 % 

Forgóeszközök összesen 10 243 625 9 527 691 -6,99 % 

Eszközök összesen 80 705 764 83 010 904 2,86 % 

 

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett 
eszközök értéke 73.483.213 ezer Ft volt, mely az összes eszközök értékének 88,52 %-át 
jelenti. 

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, 
tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 72.622.962 ezer Ft volt, vagyis az összes 
eszköz 87,48 %-át, a befektetett eszközök 98,82 %-át adják. 

A tárgyi eszközök vonatkozásában 3.136.898 ezer Ft-os, azaz 2012. évhez viszonyítva  
4,51 %-os növekedés következett be. 

A beruházások értéke a 2012. év végi 1.466.145 ezer Ft–ról 430.766 ezer Ft-ra csökkent. A 
beruházások döntő része ingatlan beruházás. 2013. évben aktiválásra került az ingatlanok 
körében az Onkoradiológiai Központ 1.051.959 ezer Ft értékben, ezért csökkent a 
folyamatban levő beruházások állományi értéke 2013. évben. 
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18. Ábra:  A beruházások, felújítások megoszlása a tervezési gazdálkodási egységek 
között 2012-2013-ban 

A Debreceni Egyetem vagyonának 11,47 %-át teszik ki az ún. forgóeszközök, melyek az 
egy éven belül felhasználásra kerülő eszközöket jelentik. A forgóeszközök között a 
készletek, a követelések, a pénzeszközök és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kerülnek 
kimutatásra. 

A forgóeszközök esetében a 2012. évi 10.243.625 ezer Ft-hoz képest 715.934 ezer Ft, azaz 
6,99 %-os csökkenés következett be, így a 2013. december 31-i forgóeszköz állomány 
9.527.691 ezer Ft volt. 

A forgóeszközök legjelentősebb részét a pénzeszközök jelentik, 2013. december 31-én az 
Egyetem pénzeszközeinek értéke 7.751.839 ezer Ft volt, mely magában foglalja a 
költségvetési bankszámlák, az elszámolási számlák és az idegen pénzeszközök értékét. 

A pénzeszközök az összes forgóeszköz 81,36 %-át tették ki 2013. év végén. A pénzeszközök 
értéke esetében az előző év végén kimutatott 7.829.733 ezer Ft-hoz viszonyítva 0,99 % 
mértékű csökkenés állapítható meg. 

A saját tőke értéke 2013-ben 68.545.715 ezer Ft volt, mely az előző évi 66.120.878 ezer Ft-
hoz viszonyítva 2.424.837 ezer Ft értékű, 3,66 %-os növekedést jelent.  

Az intézmény 2012. év végén 8.347.786 ezer Ft, 2013. év végén fennálló összes 
kötelezettsége, vagyis idegen forrásainak értéke 8.041.438 ezer Ft volt, amely 306.348 ezer 
Ft összegű és 3,66 % mértékű csökkenést jelent 2012-ről 2013-re. 

Idegen forrásokon belül kerülnek kimutatásra a passzív pénzügyi elszámolások, melyek 
alapvetően átmeneti jellegű, vagy nem azonosítható bevételeket jelentenek. A passzív 
pénzügyi elszámolások értéke a 2012. évi 1.854.510 ezer Ft-ról 1.319.093 ezer Ft-ra 
csökkent. 
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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. 

A Vagyongazdálkodási Osztály a Debreceni Egyetem tárgyi eszközeire vonatkozóan végzi a 
vagyonállapot rögzítését, a rendelkezésre bocsátott vagyonkör vonatkozásában az illetékes 
Minisztérium által jóváhagyott vagyonkezelői vagyonkataszteri szoftver segítségével. 

69. Táblázat:  A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2012-2013 

Eszközök 
2012.12.31. 2013.12.31. 

bruttó érték  
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték  
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Immateriális javak 2 541 195 552 800 2 668 079 500 406 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 70 339 478 60 048 805 74 623 038 63 127 609 
Gépek, berendezések és felszerelések 33 909 441 7 880 525 36 792 956 8 874 129 
Járművek 694 793 79 314 795 130 142 473 
Tenyészállatok 16 333 11 275 19 520 10 049 
Beruházások, felújítások 1 466 145 1 466 145 430 766 430 766 
Beruházásra adott előlegek 0 0 37 936 37 936 
Tárgyi eszközök összesen 106 426 190 69 486 064 112 699 346 72 622 962 
Befektetett eszközök összesen (részesedések 
és kölcsönnyújtás nélkül) 

108 967 385 70 038 864 115 367 425 73 123 368 

 

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 a számviteli politikának megfelelő mértékben, időarányosan. Az eszközöket az 
összes elszámolt értékcsökkenési leírással, az ún. 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 költségnél. 

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, járműveket, a tenyészállatokat és a befejezetlen 
beruházásokat. 

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a tárgyi eszközök között szerepelnek a 
beruházásokra (tárgyi eszközök beszerzésére) adott előlegek is, mely előleg kifizetés 2013. 
évben 37.936 ezer Ft volt.  

A fenti táblázat alapján tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 2013. évben 
99,31 % volt. A tárgyi eszközök nettó értéke 2013.01.01. – és 2013.12.31. között 3.084.504 
ezer Ft-tal, azaz 4,40 %-kal növekedett. 

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.  
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Az immateriális javak 2013. december 31-én 500.406 ezer Ft összegű nettó értékűek voltak 
és a befektetett eszközök 0,68 %-át képviselték. 

Az immateriális javak 2013. évre vonatkozó megoszlása:  

• szellemi termékek      4,45 % (22.264 ezer Ft) 
• vagyoni értékű jogok  95,55 % (478.142 ezer Ft) 

 
2013. év végén a vagyoni értékű jogok értéke meghatározó volt az immateriális javakon 
belül.  

A szellemi termékek értéke 2012.12.31.-én 34.455 ezer Ft. Ehhez képest a szellemi 
termékek nettó értéke 2013.01.01. és 2013.12.31. között 12.191 ezer Ft-tal, 35,38 %-kal 
csökkent. 

Ingatlanok 

70. Táblázat:  Az ingatlanok bruttó értékének alakulása 2012-2013 

Eszközök 
2012.12.31. 2013.12.31. 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Ingatlan vagyoni értékű jog 0 0 20 000 18 106 
Épületek 51 211 940 43 102 814 54 693 932 45 551 371 
0-ra írt épületek 3 431 0 3 616 0 
Műemlék 12 653 525 11 731 433 13 203 501 12 281 420 
Építmény 5 649 624 4 461 503 5 885 709 4 526 176 
0-ra írt építmény 18 788 0 19 251 0 
Ültetvények 25 203 3 982 12 978 1 463 
0-ra írt ültetvények 27 894 0 34 978 0 
Erdő 7 047 7 047 7 047 7 047 
Telek 700 784 700 784 700 784 700 784 

Földterület 41 242 41 242 41 242 41 242 

Összesen 70 339 478 60 048 805 74 623 038 63 127 609 

 

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 2012. évben 60.048.805 ezer Ft volt, 2013-ben 63.127.609 ezer Ft, 
amely 3.078.804 ezer Ft összegű, 5,12 % mértékű növekedést jelent. 

2013. évben összesen 1.065.298 ezer Ft bruttó értékben történt új épület aktiválása, melyből 
a legjelentősebb az Onkoradiológiai Központ épülete 1.051.959 ezer Ft értékben. 

Új építmények bruttó 33.502 ezer Ft értékben kerültek aktiválásra. 

Jelentősebb a Böszörményi úti Campus területén a 2.sz. Öntözőkút 7.219 ezer Ft, az 1.sz. 
Öntözőkút 5.168 ezer Ft, valamint a 3.sz. Öntözőkút létesítése 4.660 ezer Ft értékben. bruttó 
értékben.   

Jelentős aktiválás a Látóképi Kísérleti Telepen a szivattyú gépház létesítése 5.069 ezer Ft 
értékben, valamint a Böszörményi úti Campuson létrehozott szoborpark 3.557 ezer Ft 
értékben. 
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Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

71. Táblázat:  Gépek, berendezések, járművek Bruttó értékének alakulása 2012-2013 

Eszközök 
2012.12.31. 2013.12.31. 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Egyéb gépek, berendezések, 
felszerelések, 

13 054 996 6 955 744 14 400 524 8 270 925 

Egyéb 0-ra írt gépek, berendezések, 
felszerelések 

14 562 849 0 16 293 722 0 

ügyviteli gépek 1 672 350 848 635 1 333 561 522 712 
0-ra írt ügyviteli gépek 4 480 448 0 4 617 747 0 
Képzőművészeti alkotások 62 198 62 198 70 851 70 851 
Hangszerek  31 779 13 948 27 934 9 641 
0-ra írt hangszerek 44 821 0 48 617 0 

Összesen 33 909 441 7 880 525 36 792 956 8 874 129 

     

Eszközök 
2012.12.31. 2013.12.31. 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Járművek 261 990 79 314 300 985 142 473 

0-ra leírt járművek 432 803 0 494 145 0 

Összesen 694 793 79 314 795 130 142 473 
 

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, 1 % alatti részarányt a tenyészállatok 
képviselik, melyek a DE Agrár- és Gazdaságtudományok Centruma vagyonának részét 
képezik. 

72. Táblázat:  A tenyészállatok bruttó értékének alakulása 2012-2013 

Eszközök 
2012.12.31. 2013.12.31. 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték  
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Tenyészállatok 16 056 11 275 16 676 10 049 
0-ra leírt tenyészállatok 277 0 2 844 0 
Összesen 16 333 11 275 19 520 10 049 

 

A kincstári vagyon körébe tartozó eszközök állagát, 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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73. Táblázat:  Az intézményi vagyonelemek avultsága 

Megnevezés 
Bruttó érték 

(ezer Ft) 
Nettó érték 

(ezer Ft) 
Avultság 

(%) 

Immateriális javak 2 668 079 500 406 81,24 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 74 623 038 63 127 609 15,40 

Gépek, berendezések, felszerelések 36 792 956 8 874 129 75,88 

Járművek 795 130 142 473 82,08 

Tenyészállatok 19 520 10 049 48,52 

Befejezetlen beruházások 430 766 430 766 0 

Beruházásra adott előlegek 37 936  37 936 0 

Összesen 115 367 425 73 123 368  36,62 

 

2013. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 36,62% 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 75,88%, a járművek 
esetében 82,08%. 

Az avultság fokát jelentősen rontja az ún. 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.  

A meglevő 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 2013.12.31. állapot szerint: 
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74. Táblázat:  Intézményi vagyonállomány 

Eszközök 

2013. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó 
érték 

(ezer Ft) 
Immateriális javak 2 668 079 500 406 2 099 750 429 936 568 329 70 470 

Vagyoni értékű jogokra 
adott előleg 

0 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

74 623 038 63 127 609 74 428 253 62 942 707 194 785 184 902 

Gépek, berendezések és 
felszerelések 

36 792 956 8 874 129 33 215 958 7 626 430 3 576 998 1 247 699 

Járművek 795 130 142 473 713 906 135 860 81 224 6 613 

Tenyészállatok 19 520 10 049 13 782 7 330 5 738 2 719 

Beruházások, felújítások 430 766 430 766 379 530 379 530 51 236 51 236 

Beruházásra adott 
előlegek 

37 936 37 936 37 936 37 936 0 0 

Tárgyi eszközök 
összesen (ezer Ft) 

115 367 425 73 123 368 110 889 115 71 559 729 4 478 310 1 563 639 

 

19. Ábra:  Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú 
vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Bruttó érték ezer Ft-ban) 
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20. Ábra:  Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú 
vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Nettó érték ezer Ft-ban) 

 
75. Táblázat:  Ingatlanok 
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Eszközök 

2013. december 31. Rendelkezésre bocsátott Saját tulajdonú 

bruttó érték  
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték  
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Ingatlan vagyoni 
értékű jog 

20 000 18 106 20 000 18 106 0 0 

Épületek 54 693 932 45 551 371 54 670 932 45 532 051 23 000 19 320 

0-ra írt épületek 3 616  0 3 616  0  0 0 

Műemlék 13 203 501 12 281 420 13 203 501 12 281 420 0 0 

Építmény 5 885 709 4 526 176 5 849 479 4 495 015 36 230 31 161 

0-ra írt építmény 19 251 0 18 117 0 1 134 0 

Ültetvények 12 978 1 463 12 978 1 463 0 0 

0-ra írt ültetvények 34 978 0 34 978 0 0 0 

Erdő 7 047 7 047 811 811 6 236 6 236 

Telek 700 784 700 784 581 771 581 771 119 013 119 013 

Földterület 41 242 41 242 32 070 32 070 9 172 9 172 

Összesen (ezer Ft) 74 623 038 63 127 609 74 428 253 62 942 707 194 785 184 902 
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76. Táblázat:  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

Eszközök 

2013. december 31. rendelkezésre bocsátott saját tulajdonú 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó 
érték 

(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Gépek, berendezések 
össz. 

14 400 525 8 270 925 12 243 386 7 121 218 2 157 139 1 149 707 

0-ra írt gépek, 
berendezése 

16 293 721 0 15 910 327 0 383 394 0 

ügyviteli gépek 
összesen 

1 333 561 522 712 1 013 211 439 285 320 350 83 427 

0-ra írt ügyviteli gépek 4 617 747 0 3 917 951 0 699 796 0 

képzőművészeti 
alkotások összesen 

70 851 70 851 57 620 57 620 13 231 13 231 

0-ra írt 
képzőművészeti 
alkotások 

27 934 9 641 25 019 8 307 2 915 1 334 

hangszerek összesen 48 617 0 48 444 0 173 0 

0-ra írt hangszerek 36 792 956 8 874 129 33 215 958 7 626 430 3 576 998 1 247 699 

Összesen 33 909 441 7 880 525 30 217 317 6 103 376 3 692 124 1 777 149 

    

Eszközök 

2013. december 31. rendelkezésre bocsátott saját tulajdonú 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

járművek 300 985 142 473 280 508 135 860 20 477 6 613 

0-ra leírt járművek 494 145 0 433 398 0 60 747 0 

Összesen 795 130 142 473 713 906 135 860 81 224 6 613 

 

77. Táblázat:  Tenyészállatok 

Eszközök 

2013. december 31. rendelkezésre 
bocsátott 

saját tulajdonú 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó 
érték 

(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

bruttó érték 
(ezer Ft) 

nettó érték 
(ezer Ft) 

Tenyészállatok 16 676 10 049 10 939 7 330 5 737 2 719 

0-ra leírt 
tenyészállatok 

2 844 0 2 844 0 0 0 

Összesen 19 520 10 049 13 783 7 330  5 737 2 719 
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2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása a 
költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása: 

A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek értéke 2013. évben 84.509.082 ezer Ft volt. 

A bevételekből 7.533.998 ezer Ft-ot felhalmozásra (döntően intézményi beruházásra) 
fordította az Egyetem 2013-ban. 

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 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. 

A tervezett ingatlan értékesítések közül egy sem valósult meg 2007-2013. években, így 
ebből nem származott bevétele az intézménynek.  

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, az értékhatár felett az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint 
értékesítheti.  

Egyedi bruttó 25 millió Ft feletti eszközértékesítése az Egyetemnek 2013. évben nem volt. 

A Debreceni Egyetemnek 2013. évben értékesítésből származó bevétele összesen  
6.212 ezer Ft volt. 

Az immateriális javak 760 ezer Ft, a gépek - berendezések - felszerelések 1.618 ezer Ft, 
járművek 551 ezer Ft, míg a tenyészállatok 3.283 ezer Ft összegben kerültek értékesítésre.  

Bérleti bevétel 2013. évben teljesült összege 390.872 ezer Ft. 

Ebből a legjelentősebb az ingatlan bérleti és lízingdíj összege 264.454 ezer Ft értékben, 
valamint a vendégszobák bérleti bevétele 60.787 ezer Ft. 
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3.7. Megvalósult és folyamatban lévő beruházások, felújítások 

3.7.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 

Az AGTC vezetése a korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is kiemelten fontosnak tekintette, 
hogy mind a Böszörményi úti Campus területén, mind a Centrum telephelyein a 
rendelkezésre álló források függvényében felújításokat, beruházásokat hajtson végre, segítve 
ezzel a színvonalas oktatás, kutatás, termelés és egyéb tevékenységek megvalósulásának 
feltételeit. Felújításokra, beruházásokra elsősorban pályázati forrás felhasználásával kerül 
sor, de a többletbevételek egy része, valamint az éves költségvetésben betervezett, a 
bevételek meghatározott körét érintő 5%-os felújítási tartalék is forrása a felújításoknak, 
beruházásoknak. 

2013. év legjelentősebb beruházásai, felújításai: 

1. DE AGTC Veres Péter Kollégium I. emelet déli szárnyán található szakkollégiumi 
lakóegységek valamint a hozzá tartozó konyha-társalgó teljes rekonstrukcióját a 
lépcsőházi üvegfal cseréjével és folyosó szakasz burkolat cseréjével készült el, 
melyet már több éve tervezett a centrum. A megvalósult rekonstrukció során a 
lakóegységek teljes burkolat-, teljes gépészeti hálózat-, nyílászárók cseréjével, 
valamint az előtérben mosogató és kézmosó beépítésével a szakkollégium hallgatói 
számára kulturált lakhatási feltételek biztosít. A közösségi helyiségnek számító 
konyha főzőhelyiség egybenyitásával kisebb rendezvények, vendég előadók 
fogadására is megfelelő helyiség jött létre. A beruházás költsége: 16.676.637 Ft. 

2. Az 1964. évben épült Informatika épület („D” épület) felújítására, rekonstrukciójára 
sajnos ez idáig nem került sor. A földszinten elhelyezkedő Informatika tanszék 
kutatói, oktatói kabinetek rekonstrukciója  elengedhetetlenné vált, a teljes erős- és 
gyengeáramú hálózat, fűtési és víz csatorna hálózatával együtt. A rekonstrukció 
során a helyiségek klímaberendezésekkel lettek ellátva, kicserélésre kerültek a külső 
és belső nyílászárók, a burkolatok alatt pedig talajpára elleni szigeteléssel kerültek 
lezárásra. A helyiségek új homlokzati nyílászáróinak belső oldalára reluxák kerültek 
felszerelésre, árnyékolás miatt. A beruházás költsége: 56.594.280 Ft. 

3. A „D” épület I. – II. emeletén oktatói irodák és oktatási helyiségek részleges 
felújítása történt meg, mely az elhasználódott PVC burkolat cseréjét, a teljes 
vakolatjavítást majd festést, a nyílászárók zárszerkezetének cseréjét valamint reluxák 
felszerelését foglalta magába. A szintekhez kapcsolódó fémszerkezetű lépcsőházi 
üvegfal teljes rekonstrukcióra szorult, mivel a nagy esőzések hatására az üvegszorító 
gittelés kiporlása miatt történt. A lépcsőházi műkőlépcső és a fa korlát felújításával 
hosszú évekre megfelelően látják el funkciójukat. A beruházás költsége: 15.349.291 
Ft. 

4. A Böszörményi úti campus területére a gépjármű forgalmon túl a kerékpárral 
közlekedők száma évről évre növekszik, mely örvendetes tény. A szabályos 
kerékpárok tárolására, elhelyezésére szolgáló biciklitárolók kialakítása, b ővítése 
elengedhetetlenné vált. 2013. évben minden épület bejáratának közelében bicikli 
tárolók kiépítése történt: „A” - „B” - „C” - „D” épületek, valamint a Mag-ház és 
GVK épülete előtt. A beruházás költsége: 2.150.444 Ft. 

5. A Böszörményi úti campus területén a gazdaságos öntözőhálózat kiépítéshez 
szükséges víznyerő helyek, kutak engedélyezési terve 2012. évben elkészült. 2013. 
évben 3 db kút fúrása megtörtént, melyből 2 db kútról már a lecsatlakozás a 
meglévő (A épület előtt) és a 2013. évben megtervezett és kiépített („B” épület 
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Szoborpark, illetve Mag-ház körül) automata öntözőhálózathoz megtörtént. A 
beruházás költsége: 31.842.606 Ft. 

6. A „B” épület szervizút felőli belső udvar, átrium és szoborpark kialakítása teljes 
rekonstrukcióval, mely magában foglalja az alábbi munkálatokat: térburkolás, 
falburkolat cseréje, lépcsőburkolat cseréje és átalakítása, fából készült filagória 
kialakítása pihenő padok elhelyezésével, parkosítás, térvilágítás kiépítése, az épület 
megközelíthetőségének biztosítása. A beruházás költsége: 18.982.583 Ft.  

7. A Kismacsi állattartó telepen az egyik legrégebbi állatfajta a juh. A juhhodály karám 
és válogató rendszer kiépítése (modern, mobil rozsdamentes – karbantartást nem 
igénylő - fémszerkezetű karámrendszer) hosszú távra biztosítja az állatok épületen 
kívüli tartását. A juhok fejésére alkalmas fejőház kialakítása valósult meg a 
bemutató karám elnevezésű építményből. A fejőház az állategészségügyi hatóság 
elvárásainak megfelelően lett kialakítva, mely helyet ad az MVH-s támogatásból 
(8.303.768 Ft / 40%-a elszámolható) elnyert fejéshez szükséges technológiának. A 
beruházás költsége: 11.713.300 Ft. 

8. Látóképi növénytermesztési telep szivattyú telepének szivattyú gépház felújítási 
munkáinak elvégzése a biztonságosabb, megbízhatóbb automata öntözéshez. A 
beruházás költsége: 5.068. 998 Ft. 

9. Nyíregyházi Kutató Intézet területén lévő életveszélyessé vált épületek bontása (4 
db) bontási terv alapján megtörtént. A beruházás költsége: 8.610.600 Ft. 

10. Nyíregyházi Kutató Intézet területén meglévő volt csiráztató épület teljes 
rekonstrukciójá ra „Regionális Agrár Innovációs Képzési és Szaktanácsadási 
Központok a határmenti régiókban” elnyert HUSK/11/01 pályázati forrásból 
megvalósuló fejlesztés 2013 évben elkezdődött. Az építőmesteri munkák teljes 
költsége 117.906.800 Ft. A 2013. évben kifizetett beruházási költsége: 30.810.200 
Ft. 

11. A Karcagi Kutató Intézet a betakarított terményeit a felhasználásig, vagy 
értékesítésig történő tárolására szolgáló épületegyüttes az 1940-50-es években épült. 
A részleges felújítási munkák során a szükségessé váló tetőfelújítások, nyílászáró 
cserék, illetve homlokzati javítások kerültek elvégzésre, mely során az épület külső 
és belső megjelenése és használhatósága nagymértékben megváltozott. A beruházás 
költsége: 17.657.839 Ft. 

3.7.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

I. telep melegvíz gerincbővítés, épületen belüli cirkuláció kialakítása szabályzóblokkal 
legionella miatt. A felújítás elsősorban a legionella baktérium elleni védekezés miatt történt. 
A cél az, hogy a használati melegvíz hőmérséklete ne csökkenjen 50 ºC alá, elkerülve így a 
baktérium megjelenését. Minden épület használati melegvíz és cirkulációs vezetékeit 
szabályzóblokkal láttuk el, mely egy szivattyú segítségével addig keringeti a melegvizet, 
amíg a cirkulációs vezetékben lévő víz hőfoka el nem éri a beállított értéket, biztosítva 
ezáltal, hogy az épületekben minden fogyasztóhoz eljusson az előírt hőfokú melegvíz. A 
kivitelezés 2012. évben kezdődött, összköltsége 54.800,5 ezer Ft volt, melyből a 2013. évi 
költségvetést 15.395 ezer Ft terhelte. 

Elméleti Tömb VIII. emelet felújítása során a VIII. emelet irodáiban és a folyosókon 
burkolat cserére és festés-mázolási munkák elvégzésére került sor. A folyosón továbbá új 
elektromos szerelés történt, a helyiségekben karbantartási munkákat végeztek. A kivitelező a 
Gész-2000 Kft., a felújítás költsége 3.003 ezer Ft. 
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A II. telep Auguszta raktár földszintjén került kialakításra a Gyógyszertechnológiai 
tanlabor a kiszolgáló és szociális helyiségekkel, valamint az officina helyiséggel. A 
beruházás tartalmazza a klímaberendezés beépítését és a Kar igényeinek megfelelő beépített 
bútorok elkészítését is. Az Elméleti Tömb IV. emeletének részleges átalakításával került 
sor a Gyógyszertechnológiai Tanszék laborok kialakítására. A kivitelezés keretében 
laborok, irodák, szemináriumi terem és szociális helyiségek kialakítására, valamint a folyosó 
felújítására került sor. Új padló és falburkolatok készültek, az erős-és gyengeáramú, 
valamint a víz-csatorna hálózat részleges átalakítása, felújítása is megtörtént. A helyiségekbe 
új beépített bútorok készültek. A kivitelező a Gész-2000 Kft., a kivitelezés összköltsége 
50.619 ezer Ft, mely a beépített bútorok árát is tartalmazza. 

Botanikus kert Állatház felújítása tervezéssel, mely során az Állatház helyiségei 
átalakításra kerültek. Kialakítottunk egér, patkány, akvárium, macska szobákat, valamint 
kiszolgáló helyiségeket. Új légtechnikai rendszer beépítése történt, az elektromos hálózatot 
átalakítottuk, felújítottuk, új burkolatok készültek. A kivitelező a HUNÉP-Universal Zrt., a 
kivitelezés költsége tervezéssel együtt 39.584 ezer Ft 

Gyermekgyógyászati Intézet alagsori folyosó álmennyezet készítés során a 
Gyermekgyógyászati Intézet alagsorában lévő közlekedőn a mennyezeten található 
épületgépészeti csövek átszerelésére került sor, továbbá ahol a belmagasság lehetővé tette 
álmennyezet készült. A munka keretében a tanterem alatti raktár felújítása is megtörtént, új 
burkolatokkal, elektromos és gépészeti szereléssel kompletten. Kivitelező a Gész-2000 Kft., 
a kivitelezés költsége 7.477 ezer Ft 

Gyermekgyógyászati Intézet főbejárat rekonstrukció során a Gyermekgyógyászati 
Intézet főbejárata előtt a gyalogos közlekedésre szolgáló aszfalt burkolat bontására és 
térburkolat készítésére került sor. A munkák során a lépcső felújítása is megtörtént. A 
rekonstrukció összköltsége 2.816 ezer Ft. 

Gyermekgyógyászati Intézet alagsori raktárak felújítása keretében az alagsorban 
található raktárak felújítása történt. Új burkolatok, festés-mázolás készült, továbbá részleges 
elektromos és gépészeti szerelésre került sor. A felújítás költsége 2.819 ezer Ft. 

Urológiai Klinika I. emelet orvosi szobák és adminisztrációs terület felújítása keretében 
a Klinika I. emeletén 6 db orvosi szoba és vizesblokkok, továbbá professzori szoba és 
vizesblokk, valamint könyvtár, titkárság és közlekedő rekonstrukciója valósult meg. A 
meglévő folyosó és raktár összenyitásával előcsarnok-váró kialakítása történt. A munkák 
során új burkolatok, felületképzések készültek, erős-és gyengeáramú, valamint víz-csatorna 
hálózat felújítása történt. Kivitelező a Megiker Kft., a kivitelezés költsége 18.155 ezer Ft. 

Urológiai Klinika II. emelet fekvőbeteg osztály felújítása keretében padlóburkolat cserére, 
felületképzésre került sor. A kórtermek részleges klimatizálása és lámpatestek cseréje 
történt, felületképzés készült. A klinika által meghatározott helyiségekbe beépített bútorok 
készültek. Kivitelező a Megiker Kft., a kivitelezés költsége 9.274 ezer Ft. 

Bőrgyógyászati Klinika földszint rekonstrukció során, a földszinten a fénykezelő 
felújítására, közlekedők felületképzésére, porta átalakítására, továbbá az ambulancia 
részleges felújítására került sor. Az alagsorban a salétromos laborok felújítása, valamint a 
közlekedők rekonstrukciója történt. Az alagsori közlekedők mennyezetén található gépészeti 
vezetékek átépítésére került sor, annak érdekében, hogy a csövek eltakarására álmennyezet 
készüljön. A kivitelező az Erdei Kft. a kivitelezés költsége 57 823 ezer Ft, melyből 2013. 
évben 29 248 ezer Ft-ot fizettünk ki, a 2014. évre áthúzódó kötelezettség összege 28.575 
ezer Ft. 
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TIOP 2-2-7. projekt által nem érintett homlokzatok felújítás 

• Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épület homlokzati vakolat, lábazat vakolat 
javítása történt, a homlokzaton festés, a tetőablakokon, ereszdeszkán, valamint a 
nyílászárók külső felületein mázolás történt. Az épületeken lévő tornyok felújításra 
kerültek. Kivitelező a Gész-2000 Kft., a kivitelezés költsége 34.679 ezer Ft. 

• Gyermekgyógyászati Intézet főépület homlokzat felújítás kivitelezés keretében a 
homlokzati vakolat, lábazat vakolat javítása történt, a homlokzaton festés, a 
tetőablakokon, ereszdeszkán, valamint a nyílászárók külső felületein mázolás történt. 
Az épületeken lévő tornyok felújításra kerültek. Kivitelező a Gész-2000 Kft. a 
kivitelezés költsége 8.064 ezer Ft. 

• Szemklinika épület homlokzat felújítás kivitelezés keretében az épületen homlokzati 
vakolat, lábazat vakolat javítása történt, a homlokzaton festés, a tetőablakokon, 
ereszdeszkán, valamint a nyílászárók külső felületén mázolás történt. Az épületen 
lévő tornyok felújításra kerültek. Kivitelező a Gész-2000 Kft., a kivitelezés költsége 
18 415 ezer Ft, mely 2014. évben kerül kifizetésre. 

Elméleti Tömb mélyföldszint Neuropathológiai labor kialakítása során az Elméleti Tömb 
mélyföldszintjén az alaprajzi elrendezés teljes áttervezése mellett dolgozó szobák, laborok, 
boncoló, indító, szociális helyiségek és vizesblokk került kialakításra. Kivitelezés során 
felületképzések, új padló és falburkolatok, álmennyezetek, új erős-és gyengeáramú és víz-
csatorna hálózatok létesültek. A laborokban és dolgozó szobákban split klímákat szereltek 
be és beépített bútorok készültek. Kivitelező a Gész-2000 Kft., a kivitelezés költsége 37.043 
ezer Ft. 

I. Tanári villa földszinti lakás felújítása keretében új kerámia burkolatok készültek, a 
meglévő parketta felújításra került. Az erős-és gyengeáramú, valamint a víz-csatorna hálózat 
részleges felújítása is megtörtént, valamint új konyhabútor készült. A felújítás költsége 
4.332 ezer Ft volt. 

Igazságügyi Genetikai Laboratórium (DNS Labor) kialakítása a korábbi nyomda épület 
bővítésével, felújításával valósult meg. A földszinten laborok, ügyfélfogadó, váró és 
vizesblokk létesült. Az emeleten dolgozó szobák és tárgyaló kialakítására került sor. A 
kivitelezés során új burkolatok, felületképzések, erős-és gyengeáramú, víz-csatorna hálózat 
létesült. A fűtési rendszer részlegesen átalakításra és bővítésre került, a helyiségek 
klimatizáltak, a laborokban a légcsere biztosított. A kivitelező a Megiker Kft., a kivitelezési 
költsége 39.096 ezer Ft. 

Tüdőgyógyászati Klinika alváslabor kialakítása a klinika alagsorában a régi labor 
átalakításával valósult meg. Új padló és falburkolat, erős-és gyengeáramú hálózat, továbbá 
felületképzés készült. a kivitelezés költsége 2.994 ezer Ft volt. 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtős ügyeleti szobák felújítása során a régi épület III. 
emeletén található férfi és női öltöző felújítására került sor, vizesblokkokkal kompletten. Az 
alagsorban a női öltözőben festés-mázolás készült, a férfiöltöző teljes felújításra került. A 
munkák során új burkolatok és felületképzések készületek, részlegesen erős-és 
gyengeáramú, valamint víz-csatorna hálózat felújítása történt. A felújítás összege 5.500 ezer 
Ft, melynek kifizetése áthúzódott 2014 évre. 

Tetőfelületek részleges felújítása I-II-III. Tanári villa tetőfelületén a tetőcserép átrakására 
és pótlására került sor, szükség szerint javították, illetve cserélték a bádogos szerkezeteket. 
A felújítás összege 4.900 ezer Ft. 

Ortopédiai Klinika rekonstrukciója során  az épület pince és tetőtéri szintjén részleges 
átalakítási és karbantartási munkákat terveztünk. A földszinten az alaprajz teljes 
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áttervezésével a nyugati oldalon műtőblokk és posztoperatív őrző, a keleti oldalon 
fekvőbeteg osztály létesül. A rekonstrukció érinti az épület víz-csatorna, fűtés, erős-és 
gyengeáramú hálózatát is. A tervezési költség: 21.463 ezer Ft volt, a terveket a Megalit Kft. 
készítette. 

Központi infrastruktúra fejlesztés keretében került sor a C1” jelű transzformátor állomás 
bővítése, melyet az utóbbi évek megnövekedett villamos energia igénye tett szükségessé.  A 
„C1” transzformátor állomás 1 db 1000 KVA-es trafóval, a hozzátartozó 11 KV-os 
leágazással és 0,4 kV-os kapcsoló berendezéssel bővült. A transzformátor állomás 1 db trafó 
kamra bővítése építési engedély köteles, ezért építési engedélyes és kiviteli terv is készült. A 
munka keretében a trafóállomás mellett lévő „C” jelű trafóház is felújításra került. A „C1” 
transzformátor állomás bővítése hosszútávra megoldja a körzet villamos energia igényét. 
2013. évben csak az építési engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció költségét, továbbá a 
közbeszerzés díját fizettük ki 2.362 ezer Ft összegben. 

Az Elméleti Tömb villamos főelosztó berendezésbe 2 db APU 1000 megszakító volt 
beépítve. Az egyik megszakító az épület betápláló kábelére, a másik az Izotóp labor 
összekötő kábelére volt kötve. Ezeket a megszakítókat 1973-ban beépítették, a mai kor 
követelményeinek már nem feleltek meg, működésük nem volt biztonságos. Az Izotóp labor 
felőli összekötő kábelbe épített megszakító kb. 3 évvel ezelőtt berobbant, így használni már 
nem lehetett. A régi megszakítók helyett új biztonságos ABB 1000 A-es megszakítókat 
építettünk be. A negyedik megszakítót a „B” jelű trafó állomás 0,4 kV-os leágazásába lett 
kicseréltük, mert a régi működése nem volt megbízható.  A kivitelezés költsége 6.546 ezer 
Ft volt. 

A Gyermekgyógyászati Intézet épületében lévő régi elavult lift cseréje. Az új lift a TIOP 
2.2.7. projekt során történt átalakítások alkalmával kibontásra került a korábbi Intenzív 
Osztály fertőző elkülönítőjéből. A kibontott berendezés felhasználásával megtörtént a csere. 
A kivitelező a Nova-Lift Kft. volt, a kivitelezés költsége 8.255 ezer Ft. 

3.7.3. Tudományegyetemi Karok 

Ingatlan beruházás, felújítás 
 
A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (TEK) nyilvántartásaiban 2013. évben 
1.713 MFt értékben jelentkeztek ingatlan beruházási, felújítási munkálatok.  

A legjelentősebb beruházás a „Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási 
infrastruktúrájának fejlesztése” c. projekt (TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 sz.) keretében 
valósult meg. Kiemelkedő volt továbbá az Energetikai Központ (DEM) nevezetű 
demonstrációs épület, amely a (KEOP – 6.2.0/B/09-2010-0027) azonosító számú pályázat 
keretében befejezésre került.  

A 2013-ban befejezett fontosabb beruházások a következők voltak: 

Ásvány- és Földtudományi Intézet 

Főépület földszintjén megvalósult az Ásvány- és Földtudományi Intézet területének teljes 
felújítása, melynek keretében  

• helyiségek festése, mázolása, 
• parketta csiszolása, lakkozása, 
• új erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése, 
• helyiségek összevonása, illetve funkció változása, 
• új vizesblokk kialakítása történt meg. 



 

119 
 

Kémia épület 

Kémia épület „E” szárnyában ásványtani laborok kialakítása, a földszinti laborok teljes 
gépész, erős- és gyengeáram, valamint építész felújítása az Ásványtani Tanszék számára. 

• laborok: 2 db savas labor 10,18 m2 és 34,16 m2, röntgen labor 16,09 m2, optikai 
labor 21,12 m2, TA QMS labor 26,40 m2 továbbá kőzetvágó szoba, mérlegszoba 
és vegyszer raktár került kialakítása,  

• helyiségek festése, mázolása, 
• padlóburkolat cseréjére, 
• légkezelő beépítése, folyadékhűtő telepítése, 
• gázrendszer kiépítése, vegyifülkék telepítése történt meg. 

 
Népegészségügyi Kar 

A Népegészségügyi Kar épülete körül kiépítendő park területén ültetendő növények 
beszerzés, helyszínre szállítása 1.718 ezer Ft értékben. A terület esztétikus lehatárolása és a 
parkoló leválasztása virágzó, vagy díszértékű és tarka levelű cserjék az esztétikai érték 
fokozásáért. 

A Népegészségügyi Kar körüli területen automata öntözőhálózat telepítése 781 ezer Ft 
értékben, valamint gyomirtási, termőföld feltöltése, tereprendezési, fű- és növénytelepítési 
munkák. 

Nem ingatlan beruházás, felújítás 

A nem ingatlan beruházások, felújítások megvalósításában szerepet játszott a 1036/2012. 
(II.21.) Kormányhatározattal elrendelt, a Debreceni Egyetemet is érintő beszerzési tilalom. 

A beruházások, felújítások az alábbiak szerint alakultak: 

Intézményi beruházás keretében, központosított közbeszerzéssel vagy közvetlen 
szerződéskötéssel, Európai Uniós támogatási forrásból beszerzett eszközök: 

• 106 millió Ft értékben számítástechnikai eszközök (1220 db),  
• 65 millió Ft értékben programtermékek (31 db),  
• 24 millió Ft értékben bútorok (405 db), amelyek főleg a TÁMOP-4.1.2. D-12/1/K 

sz. projekt keretében kerültek beszerzésre, 
• 582 millió Ft értékben pedig egyéb gépek, eszközök, berendezések. 

 

Ezen felül 32 db 5 millió Ft feletti, nem ingatlan beruházás valósult meg. Az eszközök 
túlnyomó része (15 db) HURO/11101/074/1.2.1 és (11 db) TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 sz. 
pályázat eredményeként került beszerzésre. 

A legjelentősebb bútor és egyéb gép beruházások: 

• a Műszaki Kar részére 39.984 ezer Ft értékben a TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 sz. 
projekt keretében beszerzésre kerültek különböző laboratóriumi bútorok, 

• a Szilárdtest Fizikai Tanszék részére a TÁMOP-4.2.2. A-11/1/KONV-2012-0036 
sz. projekt keretében beüzemelésre került 4.051 ezer Ft értékű kétcsatornás 
akusztikus –emissziós diagnosztikai, adatgyűjtő és kiértékelő berendezés. 

 

A korábbi évektől eltérően a hatályos Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény értelmében 
saját tulajdonú eszközök beszerzésére már nincs lehetőség, így minden tárgyi eszköz vétel – 
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forrástól függetlenül – állami vagyon részét képezi, a Debreceni Egyetem pedig 
vagyonkezelője. 

 

3.7.4. Központi Szervezeti Egységek  

A Fejlesztési Igazgatóság által megvalósított beruházások/fejlesztések: 
 

Hallgatói Klub és Tanulmányi Központ: 

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata 2012-ben az Egyetem téri campus 
sporttelepén (a Matematika épület és a Kazánház épület szomszédságában, a jelenlegi 
aszfaltozott sportpályák helyén) a Hallgatói Klub és Tanulmányi Központ épületét tervezte 
megépíttetni. 

A Gazdasági Tanács 2011. november 10-én megtartott ülésén elfogadásra került az épület 
vázlatterve, majd 2011 decemberére elkészült az épület engedélyezési terve és 2012 
áprilisában a kiviteli terve is. 

A műemléki környezetben elhelyezkedő, pince + földszint + emelet + tetőterasz szintekből 
álló, 1550 m2 hasznos alapterületű épület megépítésére a jogerős építési engedélyt a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012 februárjában adta ki. 
Az épület monolit vasbeton + ásványgyapot falszerkezettel rendelkezik, monolit vasbeton 
födémekkel, a felső tetőterasz szinten műanyag sportpályával, fedett résszel, zöldtetővel 
ellátva.  

A kiviteli tervek elkészülte után a létesítmény megépítésére szóló, nemzeti értékhatárt elérő, 
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 2012 áprilisában írta ki 
az Egyetem. A kivitelezés becsült költsége bruttó 508.000 ezer Ft volt.  

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlattevő 
sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő 
ajánlatot, ezért a Kbt. 76. § (1) c) pontja alapján fedezethiány miatt az eljárás eredménytelen 
lett.  

A beruházás megvalósítására újabb közbeszerzési eljárás 2013-ben nem indult, ezért azt 
befejezettnek nyilvánítottuk. 

Egyetemi Sportcsarnok: 

A Debreceni Egyetem – a Magyar Építész Kamarával egyeztetett módon – a Debrecen, 
Egyetem tér 1. sz. alatti, 22246/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő (Dóczy József utcai) sporttelep 
délkeleti részének átalakításával sportcsarnok építésére, valamint a telepen szabadtéri 
sportpályák áttelepítésére, illetve javaslattételre a sporttelep és közvetlen környezetének 
rendezésére közösségi értékhatárt elérő meghívásos építészeti tervpályázatot írt ki 2011 
decemberében. 

Az eljárás első, részvételi szakaszára 58 tervező jelentkezett, melyek közül a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján a Kiíró a tervpályázati kiírásban meghatározott rangsorolási 
módszer alapján a 10 legtöbb pontot elérő tervezőt kérte fel az eljárás második szakaszában 
pályamű elkészítésére. 

A felkért tervezők 2012. május 29-én nyújtották be pályaművüket, az elbírálásra 2012 
júniusában került sor. A tervpályázati eljárás eredményesen zárult: a Bíráló Bizottság 
ajánlása alapján a 10 beérkezett pályaműből egyetlen I. helyezett kihirdetésére került sor. Az 
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I. díjazott pályamű szerzői: Bakó István okl. építészmérnök és munkatársai (Medmix Center 
Kft.) lettek. 

A pályaművek díjazására, illetve költségtérítésére összesen bruttó 15,0 millió Ft állt 
rendelkezésre.  

A tervpályázati eljárást követően az Egyetem a Kbt. alapján közösségi értékhatárt elérő, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a Sportcsarnok és sportpályák engedélyezési 
(I. ütem) és kiviteli (II. ütem) terveinek elkészítésére a tervpályázati eljárás nyertesének a 
felkérésével.  

A közbeszerzési eljárás eredményes volt: 2012. július 27-én tervezési szerződés aláírásra 
került sor a tervezővel, az I. ütem esetén bruttó 21.463 ezer Ft, a II. ütem esetén bruttó 
44.323 ezer Ft összegben. Az engedélyezési terv 2012 októberére elkészült, és ugyanebben a 
hónapban került sor az építési engedély kérelem benyújtására az építésügyi hatóság részére. 

Az építési engedélyt 2013 áprilisában kapta meg az Egyetem, mely 2013. május 4-én 
emelkedett jogerőre. Pályázati lehetőség hiányában a kiviteli tervek elkészítésére és a 
megvalósításra irányuló pályázat benyújtására ez idáig nem került sor. 

Élettudományi Épület és Könyvtárban végzett kivitelezési munkák: 

Az Élettudományi Épület és Könyvtárban a HUNÉP Uniszol Zrt, mint a létesítmény 
üzemeltetője által az üzemeltetési szerződés keretében végzett azon karbantartási, javítási 
munkák anyagfelhasználásának költségei, melyeket a cég 2013-ban elvégzett, illetve az 
Egyetem szerződésekkel lekötött, összesen 24.325 ezer Ft. Az említett karbantartások, 
javítási munkák esetében az Egyetem csak az anyagdíjakat köteles téríteni, mivel az 
üzemeltetési szerződés szerződéses összege tartalmazza a munkadíjakat. 

Az Élettudományi Épület és Könyvtárban intézeti, tanszéki keretekre számos, kisebb értékű 
átalakítási, fejlesztési munkálatok elvégzésére (pld. vákuum, informatika és elektromos 
csatlakozások, labor átalakítások, beléptető rendszer kialakítása) került sor, összesen bruttó 
6,5 millió Ft értékben   

2013-ban a megfelelő intenzitású tűzoltóvíz biztosításához szükséges nyomásfokozó 
berendezés terveztetésére is sor került az Élettudományi Épület és Könyvtárban bruttó 1.079 
ezer Ft értékben. 

Élettudományi Épület és Könyvtárhoz kapcsolódóan új kerékpártároló építése: 

Az Élettudományi Épület előtti megnövekedett kerékpár elhelyezési igény miatt 2013 őszén 
megrendeltük a meglévő kerékpártárolóval azonos megjelenésű bővítés terveit a B+CS Kft-
től bruttó 191 ezer Ft értékben. A kivitelezési munkálatokat a benyújtott pályázatok alapján 
a STABIL Mérnöki Iroda Kft. nyerte el bruttó 1.571 millió Ft értékben. Szerződés szerint 
legkésőbb 2014. április 30-ig átadásra kerül a tervezett létesítmény. 

Nyomásfokozó berendezés: 

A Főépület, Kémia épület, Boros József Kollégium és a Műszaki Kar tanulmányi épület egy 
részéhez szükséges tűzivíz nyomásfokozó berendezés kiegészítő tervezési munkáinak 
elvégeztetése folyamatban van. Költsége: 152 ezer Ft. 

Gazdasági Főigazgatóság épületének hűtése: 

A Gazdasági Főigazgatóság Kassai út 26. szám alatti épületében üzemelő - az épület hűtését 
biztosító – folyadékhűtő berendezés hűtési teljesítményét fokozó szivattyú beépítésére került 
sor. Költsége: 343 ezer Ft. 
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3.8. Tulajdonosi részesedés, gazdasági társaságokban való részvétel 

A Debreceni Egyetem gazdasági társaságokban, illetve közhasznú társaságokban való 
részesedését, valamint a társaságoknak nyújtott költségvetési támogatás összegét és célját a 
78. és a 79. táblázatok tartalmazzák. 

78. Táblázat:  Egyetemi tulajdonú részesedések 2013-ban 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját 
tőke 

értéke 
2012  

(ezer Ft) 

Egyetemi tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 

összege  
(ezer Ft) 

Költségvetési 
támogatás 

célja Aránya  
(%) 

Összege  
(ezer Ft) 

Debreceni Universitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

21 546 100 5 200 0 - 

Euró-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 17 521 14 1 400 0 - 

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

3 700 96,67 2 900 63 500 

szakosztály 
feladat 
finanszírozás, 
sport és 
működési 
feladatok tám. 

Innova Észak-alföld Regionális Fejlesztési 
és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 

61 866 21 420 0 - 

Pharmapolis Klaszter Kft. 20 194 40 4 000 0 - 

Pharmatom Hungaria Kft. 8 005 10 300 0 - 
INNOTEARS Kutatásfejlesztő, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 

1 462 10 100 0 - 

PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és 
Fejlesztő Kft. 

-54 483 12 360 0 - 

REG-EÜINFO Észak-alföldi Regionális 
Egészségügyi Informatikai Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

12 911 9,3 280 0 - 

UD-GENOMED Medical Genomic 
Technologies Kutatás-fejlesztési és 
Szolgáltató Kft. 

44 651 50 6 000 0 - 

BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, 
Hasznosító és Szolgáltató Kft. 

162 874 3,92 100 0 - 

ICONO-Pharma Innovációs és 
Technológiai Szolgáltató Központ Kft. 

-38 345 5 100 0 - 

Nyírségi Szakképzés - szervezési 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 

3 521 10 110 0 - 

AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. 

2 998 10 300 0 - 

Debreceni Lovasakadémia Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

47 587 100 44 000 0 - 

Debreceni Agrárcentrum Innovációs 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

55 594 100 4 500 0 - 

AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. 

2 979 10 300 0 - 

BIOMER Kutatási és Fejlesztési Kft. -1 266 10 300 0 - 
Debreceni Lovasakadémia Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

47 563 100 44 000 0 - 

Debreceni Agrárcentrum Innovációs 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

66 580 100 4 500 0 - 
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Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját 
tőke 

értéke 
2012  

(ezer Ft) 

Egyetemi tulajdoni 
részesedés 

Költségvetési 
támogatás 

összege  
(ezer Ft) 

Költségvetési 
támogatás 

célja Aránya  
(%) 

Összege  
(ezer Ft) 

Campus Praktika Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

907 100 500 0 - 

BIONANOFERM Kft. 5 798 25 250 0 - 

ENEREA Észak-alföldi Regionális 
Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 

9 679 6 500 0 - 

Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 8 643 40 200 0 - 

Cívis FIT Zrt. 3 526 20 2 000 0 - 

Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit 
Kft. 

40 277 16 3 000 0 - 

CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, 
Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. 

5 968 14,67 440 0 - 

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi 
Továbbképző Központ Szolgáltató Kft. 

25 982 100 1 000 0 - 

Szilícium Mező Kft. 2 546 40 400 0 - 

LENERG Létesítményenergetikai, 
Mérnöki és Tanácsadó Klaszter Kft. 

1 802 20,83 500 0 - 

DIKfK Debreceni Informatikai Kutató-
fejlesztő Központ Szolgáltató Non-profit 
Kft. 

59 854 33,33 1 000 0 - 

Debreceni INFO PARK Informatikai 
Fejlesztő és Innovációs Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

55 704 100 214 940 
 

0 
- 

 

79. Táblázat:  A Debreceni Egyetem kényszertörlés alatt álló és vagyonkezelésében lévő 
gazdasági társaságai 2013-ban 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 

Saját 
tőke 

értéke 
2012 

(ezer Ft) 

Tulajdoni 
részesedés 

Költségveté
si 

támogatás 
összege  
(ezer Ft) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 
Arány

a 
(%) 

Összege 
(ezer Ft) 

MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

- 5 150 0 - 

Debreceni Nyári Egyetem Oktatási 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

22 675 - 34 500 0 - 
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A Debreceni Egyetem jelentős mértékű, tartós részesedéseinek bemutatása gazdasági 
társaságokban 
 
A Debreceni Egyetem 2013. december 31-én 100%-os tulajdonosa a következőkben felsorolt 
gazdasági társaságoknak: 

Név: Debreceni InfoPark Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú 
Kft.  
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 
Intézményi részesedés névértéke: 214.940 ezer Ft 

Név: Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Intézményi részesedés névértéke: 44.000 ezer Ft 

Név: Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Intézményi részesedés névértéke: 4.500 ezer Ft 

Név:  Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Intézményi részesedés névértéke:  5.200 ezer Ft 

Név: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Központ Szolgáltató Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft 

Név: Campus Praktika Kutató és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Intézményi részesedés névértéke: 500 ezer Ft 

75% feletti, de 100% alatti tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek 2013. december 
31-én az alábbi gazdasági társaságban volt: 
 
Név: Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Intézményi részesedés névértéke: 2.900 ezer Ft 
 
50% feletti, de 75% alatti tulajdonosi részesedése a Debreceni Egyetemnek 2013-ban nem 
volt. 
 
A Debreceni Egyetemnek 2013. december 31-én 25% feletti, 50% alatti 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 ezer Ft 
 
Név: Pharmapolis Klaszter Kft. 
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Intézményi részesedés névértéke: 4.000 ezer Ft 
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Név: Debreceni Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft 
 
Név: Szilícium Mező Kft. 
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 
Intézményi részesedés névértéke: 400 ezer Ft 
 
Név: Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. 
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
Intézményi részesedés névértéke: 200 ezer Ft 
 
A Debreceni Egyetem tartós részesedéseinek könyvszerinti értéke 2013. december 31-én 
172.706 ezer Ft. 
 

Megjegyzések: 
1. Az UNIVERSITAS KOMMUNIKÁCIÓ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013.03.22-én 

beolvadt a DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft-be. 
2. A DEBRECENI VÁROSI EGYETEMI Kosárlabda Zrt. 2013.11.21-én felszámolással 

jogerősen megszűnt. 
3. A MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégjegyzékből 

való törlése 2012 májusában megkezdődött, viszont az 2013. december 31-ig nem 
fejeződött be. 

4. A Biomer Kutatási és Fejlesztési Kft. részesedése 2013. januárban 1000 Ft-ért 
értékesítésre került. 

5. A PARENS Kutató, Fejlesztő és Szervező Kft. részesedése 2013. március 26-án 
értékesítésre került 100.000 Ft összegben. 

6. A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 2013.08.01-én 1 Ft-ért értékesítésre 
került. 

7. A Debreceni INFO PARK Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft 
esetében 74,08 % értékvesztés került elszámolásra: 
214.940 ezer Ft - 102.419 ezer Ft - 56 809 ezer Ft = 55 712 ezer Ft 

8. A gazdasági társaságok 2013. évi beszámolói a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
153. § alapján még nem mindenkinél készült el, így a saját tőke értékénél egységesen a 
2012. évi beszámoló adatait vettük figyelembe.  

 

Az egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok felügyeletét négy tervezési 
gazdálkodási egység látja el. 

A Debreceni Egyetem 7 társaságban rendelkezik 50 %-ot meghaladó tulajdonosi 
részesedéssel és 22 társaságban rendelkezik 50 % alatti részesedéssel, valamint 1 társaság 
vagyonkezelésben van. 

Az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok eredményessége: 

2012-ben 18 társaság realizált profitot, 10 társaság működött veszteségesen és 1 társaság 
nem realizált eredményt. 

A vagyonkezelésben lévő Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. 2012-ben 
veszteségesen működött. 

A társaságok fő tevékenységi körei szorosan illeszkednek az Egyetem rövid- és hosszú távú 
elképzeléseihez, alapvetően az egyetemi tevékenység teljes körű ellátását segítik elő. 
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A társaságok fő tevékenységi körei a következők: 

• nevelés és oktatás, kutatás 
• kulturális-, szociális tevékenység 
• sport- és szabadidős tevékenység 
• kiadói tevékenység-, műszaki-, humán-, természettudományi kutatás és fejlesztés 
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 
• természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem 
• a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 
• euroatlanti integráció elősegítése 

 

A társaságok az Egyetemmel együttműködve hozzájárulnak az oktatás és a kutatás magas 
színvonalon történő megvalósításához. 

3.9. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása 

80. Táblázat:  Kimutatás az ágyszám alakulásáról 

Megnevezés 2012. év 2013. év 
Változás 
(2013-
2012)  

Változás  
%-ban 

(2013/2012) 

Aktív fekvőbeteg-ellátás  
ágyak 
száma 

átlag 1 594 1 594 0 100,00% 

záró 1 594 1 594 0 100,00% 
Rehabilitációt, utókezelést és 
gondozást nyújtó fekvőbeteg-
ellátás 

ágyak 
száma 

átlag 98 100 2 102,04% 

záró 100 100 0 100,00% 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás 
ágyak 
száma 

átlag 0 0 0   

záró 0 0 0   

Összesen ágyak 
száma 

átlag 1 692 1 694 2 100,12% 

záró 1 694 1 694 0 100,00% 

 

Mint, ahogy a fenti táblázat is érzékelteti a Centrum aktív fekvőbeteg ellátásához 
kapcsolódó ágyak száma 2013. évhez viszonyítva nem változott. A rehabilitációt, 
utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás vonatkozásában 4 ággyal növekedett 
2012. július 1-től. 

2012. évben a Centrum pénzmaradványa 5.516.298 ezer Ft volt, melyhez 5.504.142 ezer Ft 
kötelezettségállomány kapcsolódott. A kötelezettség állományból 4.655.730 ezer Ft 2012. 
évet 848.412 ezer Ft 2013. évet terhelte. A jelentős pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt 
volt, mely részben a szállítói tartozáshoz, továbbá pályázati támogatások és egyéb címzett 
támogatások maradványához kapcsolódott. 

2013. évben változott a degresszív finanszírozás a fekvőbeteg ellátásban, mely alapján az 
OEP a TVK fölötti teljesítés 4 %-ig finanszírozta az alapdíj 25 %-át. 2012. július 1-től havi 
750 TVK–val csökkent a Centrum elszámolható teljesítmény volumene, de egyidejűleg 
egyes beavatkozások átsorolásra kerültek TVK-mentes kategóriába, az alapdíjak 2011. 
január 1-től nem változtak (a TVK alapdíj értéke 150 ezer Ft). Fenti finanszírozási 
változások pénzügyi hatásait figyelembe véve 2013. évben a betegellátás finanszírozás 
csökkenése közel 1 200 millió Ft volt. 
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A Debreceni Egyetem klinikáin 20 évvel ezelőtt olyan endofinanszírozási és belső 
érdekeltségi rendszert került bevezetésre, mely keretében az egyes klinikák vezetői 
széleskörű gazdálkodási döntési jogosultsággal rendelkeznek. A szisztéma messzemenően 
beváltotta a hozzá fűződő reményeket, mivel néhány más tényezővel együtt ez volt az oka, 
hogy a DE OEC (illetve elődje a DOTE) közel két évtizeden keresztül kiemelkedő 
hatékonysággal működött. 

A beszámolás évében már márciustól jelentkeztek likviditási gondok a Centrum 
gazdálkodásában. A betegellátáshoz kapcsolódó 2013. március 31-i állapot szerinti pénzügyi 
helyzetről OEP részére megküldött adatlap tartalmaz 569.866 ezer Ft 1-30 nap közötti és 
190.384 ezer Ft 31-60 nap közötti lejárt kötelezettség állományt, melyből az 1-30 nap 
közötti kötelezettség állomány június 30-ra 963.941 ezer Ft-ra, a 31-60 nap közötti pedig 
243.895 ezer Ft-ra növekedett. Augusztus szeptember hónapban térítéses oktatásra beérkező 
saját bevételünk átmeneti átcsoportosításával szállítói kötelezettségeinket csökkentettük 
ugyan, azonban év végére jelentős kötelezettségállomány halmozódott fel. 

A Centrum betegellátáshoz kapcsolódó bevétele az elvégzett teljesítmények OEP általi 
finanszírozása mellett – többletteljesítés és egyéb finanszírozási intézkedések következtében 
– jelentős többlettámogatással egészült ki az elmúlt években. 2013. évben az elszámolható 
teljesítmény csökkentése mellet a többlettámogatás összege a 260 millió forintot sem érte el. 

2013. évben a konszolidációs támogatás nyújtásának elve megváltozott, míg az elmúlt 
években a meghatározott fordulónapon lejárt tartozás volt támogatott, 2013. évben már csak 
a 30 napon túli fizetési határidővel lejárt szállítói tartozásokat vette figyelembe a támogató, 
így a Centrum tárgyévben a június 30-i szállítói tartozás figyelembe vételével csupán 
158.238 ezer Ft támogatásban részesült.  

A konszolidációs támogatás mellett ugyancsak a gyógyító megelőző jogcímcsoport 
maradványa terhére az egészségügyi szolgáltatók részére a nemzeti erőforrás miniszter a 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a kasszasöprés eredményeként évenként 
további támogatást nyújtott. 2013. évben az addig jelentős 30 napon túli adósságot 
felhalmozó egészségügyi szolgáltatóknak kiosztott konszolidációs támogatás következtében 
ez az összeg országos szinten 3 milliárd Ft-ra csökkent. Így december hónapban 
kasszasöprés címen a Centrumnak kiutalt támogatás összege csupán 99.936,5 ezer Ft volt.  

2013. október 9-én az EMMI kezdeményezésére az egészségügyért felelős államtitkár 
egyeztetésre hívta a Centrumot, melynek témája az egyetem betegellátó gazdálkodási 
egységének gazdálkodása és konszolidációs lehetősége volt. A megbeszélésen tájékoztattuk 
államtitkár urat a betegellátás helyzetéről, likviditási gondjairól és az év végére várható 
lejárt kötelezettségállomány alakulásáról.  

A Centrum az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról, tartozás 
és követelésállományáról, a betegellátásban dolgozók létszámáról, illetve egyéb a 
betegellátáshoz kapcsolódó adatokról negyedévente adatot szolgáltat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár részére 

A TIOP 2.2.7. pályázat keretében megvalósított Debreceni Egészség Központ Fejlesztési 
Projekt beruházás előkészítése és lebonyolítása során elvégzett munka gyorsasága, 
szakszerűsége és hatékonysága miatt gyakorlatilag nem, illetve csak minimális mértékben 
részesülhettünk a vidéki orvosképzést is végző egyetemek részére 2013. évben meghirdetett, 
a klinikai pólus-beruházások saját erő biztosítására vonatkozó pályázat forrásaiból. (A 
pályázati önerő összege 1.213.900 ezer Ft, az elnyert támogatás összege: 140.444 ezer Ft 
volt). 
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A Centrum likviditási problémái, a jelentős felhalmozott kötelezettségállomány részben a 
fentiekben vázoltak következménye. 

3.10. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása 

A DE AGTC 2013-ban 2.900 ezer Ft összegben nyújtott lakásépítési, lakás felújítási céllal 
hosszú lejáratú kölcsönt dolgozói részére. A lakásalap számla terhére nyújtott kölcsönben 5 
fő részesült. 

A döntés a Centrum szakszervezetének javaslatára és az AGTC bizottsága támogatása 
alapján született meg. A korábbi években és a tárgyévben nyújtott kölcsönökből a 2013. 
évben 4.104 ezer Ft összegű törlesztés került jóváírásra az elkülönített lakásalap számlán, 
mely teljes összegében visszaforgatásra került, vagyis abból újabb kölcsön nyújtására van 
lehetőség. 2013. december 31-én fennálló követelés összege 16.307 ezer Ft volt, melyből a 
2014. évi esedékes törlesztés összege: 4.449 ezer Ft. 

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum a dolgozói részére 
kedvezményes munkáltatói kölcsönt biztosít, visszafizetési kötelezettség mellett, mely 
lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez igényelhető adómentes 
munkáltatói támogatás.  

A Centrum által a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételek szerint nyújtott 
kölcsön kamatmentes. Nyilvántartása külön lakásalap számlán történik. A kölcsön minimum 
3 és maximum 6 évre adható, melyet havi törlesztéssel fizetnek vissza a dolgozók. 2013. 
évben kölcsön folyósítás a befolyt összegek visszaforgatásával történt. 

2013. évben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 9.700 ezer Ft-ot 
fordított a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának kedvezményes támogatására. A 
támogatásban az év folyamán 16 fő dolgozó részesült. A beszámolás évében 15.988 ezer Ft 
jóváírás realizálódott, a lakásalap számlán melynek záró egyenlege 2013. december 31-én 
25.177 ezer Ft volt. A dolgozónál lévő lakáskölcsön összege 2013. december 31-én 43.899 
ezer Ft volt. 

A Tudományegyetemi Karokon tárgyévben lakásvásárlásra és felújításra öt fő nyújtotta be 
igényét, melyet a „lakás bizottság” döntése alapján, 500-500 ezer Ft-tal támogattunk. Ez 
számát tekintve azonos a 2012. évi igénylésekkel. Az összesen 2.500 ezer Ft támogatással 
dolgozónként 500 ezer Ft-tal járultunk hozzá a lakásvásárláshoz, felújításhoz. 2012-ben 
6.350 ezer Ft-ot fizettünk ilyen jogcímen, melyhez viszonyítva a 2013. évi támogatás 
mindössze 39,37 %. Bár az igénylők és a megítélt támogatások száma is azonos volt az 
előző évben, 2012-ben több olyan dolgozó számára történt kölcsön folyósítás, melyről a 
támogatói döntés még 2011-ben született. Ez okozza a támogatás látszólagos csökkenését, 
mely valójában az előző évi szinttel azonos volt. 

A Központi Szervezeti Egységek dolgozói kölcsön állománya 2013. december 31-én 220 
ezer Ft volt, melyből a 2014-ben esedékes törlesztő részlet nagysága 87 ezer Ft. 
Támogatásban a 2013-as év folyamán dolgozó nem részesült. 
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3.11. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása 

A Debreceni Egyetem követelésének állománya 2013. december 31-én 1.339.451 ezer Ft, 
melynek részletezése a következő: 

• - tartósan adott kölcsönök:  187.139 ezer Ft,  
• - vevőkkel szembeni követelések:  1.129.125 ezer Ft,  
• - tartósan adott kölcsönök éven belüli lejáratú állománya: 23.187 ezer Ft. 

Az Egyetem összes követelés állományának jelentős részét, 84,30%-át a vevőkkel szembeni 
követelések teszik ki. 

A Debreceni Egyetem kötelezettségének állománya 2013. december 31-én 6.493.276 ezer 
Ft, melynek részletezése a következő: 

• hosszú lejáratú kötelezettségek: 324.193 ezer Ft, 
• rövid lejáratú kötelezettségek: 6.398.152 ezer Ft. 

Az Egyetem hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a lízingből adódó kötelezettségek 
jelentik. A rövid lejáratú kötelezettségekből jelentős hányadát a szállítói kötelezettségek 
(5.918.183 ezer Ft) adják. A támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 
186.106 ezer Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli lejáratú állománya 83.878 
ezer Ft. 

3.11.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 

A DE AGTC 2013. december 31-én fennálló követelésének összege 169.692 ezer Ft, 
melynek döntő része (97%) a vevőkkel szembeni áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 
eredő követelés 165.244 ezer Ft, kisebb részét (3%) pedig a rövid lejáratú adott kölcsönök 
képezik 4.448 ezer Ft értékben. A követelések értéke a 2012. évi 182.640 ezer Ft-os értékhez 
viszonyítva 7%-kal (12.948 ezer Ft) csökkent. A vevői kintlévőségeink rendezése érdekében 
a havi zárást követően fizetési felszólítók kiküldésére került sor, a lejárt vevői tartozások 
összegének csökkenése érdekében. A határidőben nem fizető vevőink részére 3 fizetési 
felszólító kiküldése után, amennyiben az eredménytelennek bizonyul a behajtás érdekében 
jogi úton történő rendezés válik szükségessé a Centrum által megbízott jogász 
közreműködésével. 2013-ban az előző évi követelésből származó hátralék összege elérte a 
45.277 Ft-ot. 2013-ban behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor. 

A DE AGTC vevőkövetelés állományának összetételét szemlélteti a 21. ábra.  
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21. Ábra:   Az AGTC vevőkövetelés állományának összetétele esedékesség szerint, 2012-
2013 

 
Az ábra alapján megállapítható, hogy a vevőköveteléseink 2012. év végén kimutatott 
állománya 178.394 ezer Ft volt, míg 2013-ban 165.243 ezer Ft, mely 13.151 ezer Ft-tal 
ugyan kevesebb, azonban összetétele miatt ez nem mondható kedvezőnek, hiszen az előző 
évi hátralék összeg nőtt, melynek behajtására tett intézkedések folyamatban vannak. 

A DE AGTC 2013. december 31-én fennálló kötelezettségeinek értéke 64.865 ezer Ft volt, 
melynek összetétele a következő: 

• szállítói kötelezettségek: 66.017 ezer Ft. 
• munkavállalókkal szembeni kötelezettségek: 494 ezer Ft 
• költségvetéssel szembeni kötelezettség: 3.217 ezer Ft 
• egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:158 ezer Ft 

 
A 2012. évi kötelezettség 335.288 ezer Ft-os értékéhez viszonyítva 2013-ban a 
kötelezettségeink drasztikusan 80%-kal (64.865 ezer Ft-ra) csökkentek, melynek oka a 
függő-átfutó tételek rendezése, valamint a beérkezett szállítókkal szembeni árubeszerzéssel 
és szolgáltatás igénybevételéből származó követelések év végén történő kiegyenlítése volt. 

A 2013. év december 31-én fennálló szállítói kötelezettségek a 2012. évhez képest 54,6%-
kal, 121.043 ezer Ft-ról 66.017 ezer Ft-ra csökkent. 

3.11.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum 

A követelés állomány 2012. december 31-én 690.836 ezer Ft volt, míg a 2013. évet 649.847 
ezer Ft követelés állománnyal zártuk. A csökkenés összege 40.989 ezer Ft, melyet 31.270 
ezer Ft vevői követelés növekedése, az egyéb követelések 20.357 ezer Ft növekedése, 
valamint a rövid lejáratú adott kölcsönök 92.616 ezer Ft csökkenése okozott. A rövid 
lejáratú adott kölcsönök csökkenését elsősorban az okozta, hogy a DE OEC Kazincbarcikai 
Kórház Kft. értékesítésre került a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) részére.  Az üzletrész-átruházási szerződés alapján 
a DE OEC a szerződés hatályba lépésének időpontjában visszavonhatatlanul lemond a 
társasággal szemben támasztott tagi hitel követeléséről annak kamataival együtt.  Ez alapján 
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a Centrum által a Kft-nek biztosított tagi kölcsön összegének a könyvekből történő 
kivezetése okozta (90.195 ezer Ft) 

81. Táblázat:  Vevői követelések állományának alakulása      Me: ezer Ft 

 

 
2013. évben kiszámlázott és pénzügyileg nem teljesült szolgáltatások összege a teljesség 
igénye nélkül:  

• Klinikai kutatási vizsgálatokra  99.852 ezer Ft 
• Térítéses betegellátás  41.969 ezer Ft 
• Elmaradt bérleti és közüzemi díjak 68.351 ezer Ft 
• Orvos szakértői díjak 12.685 ezer Ft 
• FDG készítmény értékesítése 61.897 ezer Ft 
• Egyéb jelentősebb számlázások összege 40.022 ezer Ft 

 
A számlák teljesítési ideje még 2013. év, azonban a fizetési határideje áthúzódik 2014. évre. 

Az egyéb vevői követelések részét képezik a könyvtári szolgáltatások, hirdetés, gyógyszer 
értékesítés, rezidensképzés díja, különböző vizsgálatok, laborvizsgálatok díja, 
továbbszámlázott mobiltelefon díja. 

A 2013. évben a késedelmes kintlévőségek pénzügyi rendezése érdekében minden hónapban 
fizetési felszólításokat küldött a DE OEC az érintett vevők részére. A 3. eredménytelen 
fizetési felszólítást követően a követeléseket igazoló dokumentumok átadásra kerültek a 
Centrum által megbízott jogász részére. Tárgyévben 4 esetben került követelés jogi 
végrehajtás alá, melynek eredményeképp a befolyt követelés összege 5.691 ezer Ft volt, 1 
követelés pedig a 2000. évi C. tv. 3§ (4) bekezdésének 10/e pontja alapján behajthatatlan 
követelésnek minősült 11.757 ezer Ft értékben. 

2013.12.31-én az OEC kötelezettségállománya 7.020.011 ezer Ft volt, ami 2012. évhez 
képest csökkent 143.659 ezer Ft-tal. A Centrum hosszú lejáratú – lízingből adódó – 
kötelezettségállománya 319.442 ezer Ft december 31-én. A rövid lejáratú kötelezettségek a 
szállítói kötelezettségek 5.547.383 ezer Ft összegű, valamint az egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek 147.438 ezer Ft összegű állományából tevődött össze, melyből 83.878 ezer 
Ft a hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt 2014. évi törlesztő részlet. 

  

Megnevezés Összeg
Oktatási tevékenységhez kapcsolódó követelések 69 173
Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések 98 804
Kutatáshoz kapcsolódó követelések 141 886
Egyéb követelések 332 438
Értékvesztés -5 463
Árfolyamkülönbözet -1 321
Lakáskölcsön 2014. évben esedékes törlesztőrészlete 14 330
Követelések összesen: 649 847

ő
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3.11.3. Tudományegyetemi Karok 

A TEK-en 2013. december 31-én a követelés állománya 347.298 ezer Ft volt, mely a 2012. 
évihez képest (778.535 ezer Ft) 431.237 ezer Ft-tal kevesebb, így ahhoz viszonyítva 55,39 
%-kal csökkent. A követelés teljes állományából 342.927 ezer Ft volt az áruszállításból, 
szolgáltatásból eredő (vevő) követelés, s 4.321 ezer Ft a dolgozóknak biztosított lakáscélú 
kölcsönök rövid lejáratú állománya.  

Az évek óta alkalmazott gyakorlat szerint, negyedévente fizetési felszólítást küldtünk a lejárt 
követelésekről. 2013-ban kiemelt figyelmet fordítottunk a hallgatói tartozások kezelésére. 
Az előző években elkezdődött hosszú folyamat eredményeként, a kari tanulmányi osztályok 
is fokozott figyelemmel kísérik a tartozókat, a tartozásokat. A NEPTUN tanulmányi 
rendszerben is több olyan ellenőrző pont került beépítésre, mellyel a tartozás rendezése 
biztosítható.  

Amennyiben a fizetési felszólítások nem vezetnek eredményre, jogi úton próbálunk érvényt 
szerezni a követelésünknek. Új jogi eljárást nem kezdeményeztünk 2013-ban, de vannak 
még jogásznak további ügyintézésre átadott, le nem zárt ügyek. Behajthatatlannak minősített 
követelésünk 2013-ban nem volt. 

Tizenegy vevővel szemben, harminchárom nyitott vevői követelésre számoltunk el 
értékvesztést 2013 év végén, összesen 2.205 ezer Ft összegben. Ezek a vevők felszámolás, 
megszüntetés alatt állnak, vagy eddig a felszólítási eljárás nem vezetett eredményre, de a 
behajthatatlanná minősítés kritériumai nem állnak fenn.  

A 2013. december 31-ei kötelezettség állományunk 198.397 ezer Ft, melyből a rövid lejáratú 
kötelezettség 207.771 ezer Ft, ezen belül az áruszállításból, szolgáltatásból eredő 
kötelezettség 174.339 ezer Ft volt. 

Egyetlen hosszú lejáratú kötelezettséget tartunk nyílván, egy digitális konzol 
megvásárlásából 16.000 EUR-t (4.751 ezer Ft). 

Az előző évhez képest csökkent az áruszállításból és szolgáltatás-vásárlásból eredő rövid 
lejáratú kötelezettségünk (2012: 245.977 ezer Ft, változás: -47.580 ezer Ft). Az év utolsó 
hónapjaiban érkező bevételek biztosították a szállítói kötelezettségek folyamatos, ütemezett 
kiegyenlítését. 

A szállítói kötelezettség állományból 76.199 ezer Ft a pályázati támogatásból rendezendő, 
szállítói finanszírozással kiegyenlítendő számlák összege, melyek pénzügyi teljesítése 
tőlünk függetlenül történik, de a kiegyenlítésről kapott értesítő kézhezvételéig 
kötelezettségként kerül nyilvántartásra. 

3.11.4. Központi Szervezeti Egységek 

A Központ követelés állománya 2013. december 31-én 5.881 ezer Ft volt, melynek 
részletezése a következő: 

• - vevőkkel szembeni követelések: 5.794 ezer Ft,  
• - rövid lejáratú adott kölcsön: 87 ezer Ft. 

A Központ összes követelés állományának jelentős részét, 98,52%-át a vevőkkel szembeni 
követelések teszik ki. 

A Központ kötelezettségének állománya 2013. december 31-én 425.675 ezer Ft, melynek 
részletezése a következő: 

• rövid lejáratú kötelezettségek: 425.675 ezer Ft. 



 

133 
 

A rövid lejáratú kötelezettségek 30,64%-át a szállítói kötelezettségek (130.445 ezer Ft) 
adják. A jelentős hányadát a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 
(174.355 ezer Ft) teszi ki. 

 

3.12. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított 
pénzforgalom alakulása 

A Debreceni Egyetem a kincstári számláin kívül az OTP Bank Nyrt-nél vezet 4 folyószámlát 
a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási kölcsönök forgalmának kezelése céljából, továbbá a 
Magyar Külkereskedelmi Banknál nyitott kincstári engedéllyel EUR, illetve USD 
pénznemben két devizaszámlát, a külföldi kiküldetések elszámolásával kapcsolatos 
pénzforgalom kezelésére. 

3.13. A letéti számla pénzforgalma 

A Debreceni Egyetem letéti számlával nem rendelkezik, így ez a pont az Egyetem esetében 
nem releváns 

3.14. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

A Debreceni Egyetemnek a 2012. évi normatív elszámolása alapján jóváhagyott és elismert 
többlete volt 463.166 ezer Ft összegben, tehát befizetési kötelezettsége 2013. évben ezzel 
kapcsolatosan nem keletkezett. 

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. 
(V.13.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a Kormány a fejezetek és az irányításuk alá 
tartozó intézmények tekintetében zárolást rendelt el. A határozat 2. pontja lehetőséget 
biztosított a zárolási kötelezettség bevétel-befizetéssel történő kiváltására.  

Az elrendelt zárolás azonnali végrehajtása érdekében az Egyetemnek bevétele terhére 481 
millió forintot kellett átutalnia az EMMI befizetési számlájára, melyet 2013. december 6-án 
teljesített. 

3.15. Értékpapírok állományának bemutatása 

A Debreceni Egyetem 2012. évi mérlegében kimutatott értékpapírok állománya 200.015 
ezer Ft volt a Központi Szervezeti Egységek vonatkozásában. 

A diszkont kincstárjegyek vásárlása 2012. szeptember 1-jét megelőzően történtek, 2013. 
február 20-i, illetve 2013. április 17-i lejárattal. 

2013. december 31-én a Debreceni Egyetem értékpapírral nem rendelkezett. 
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4. Normatív támogatás elszámolása 

A Debreceni Egyetem 2013. évi állami támogatása 14.597.800 ezer Ft, amely 3.937.500 
ezer Ft-tal, azaz 21,24 %-kal csökkent 2012. évi eredeti előirányzathoz képest. 

82. Táblázat:  Állami támogatás alakulása 2012-2013 

Jogcím megnevezése 
Támogatás  
(ezer Ft) 

Változás 
(ezer Ft) 

Változás 
(%) 

2011 2012 2012-2011 2012/2011 

Hallgatói előirányzat 3 882 373 3 649 041 -233 332 -6,01% 

Közoktatási feladatellátás 1 350 000 1 350 000 0 0,00% 

Képzési normatív 
támogatás 

6 425 879 7 177 472 751 593 11,70% 

Tudományos normatív 
támogatás 

3 097 200 0 -4 493 461 -76,00% 

Fenntartói támogatás 2 815 385 0 -2 815 385 - 

Tudományos, kulturális, 
fenntartói és fejlesztési 
célú támogatás 

0 1 419 124 1 419 124 - 

Egyes speciális feladatok 
támogatása 

122 500 122 500 0 0,00% 

További speciális 
feladatok támogatása 

841 963 839 963 -2 000 -0,24% 

PPP kiegészítő támogatás 0 39 700 39 700 -  

Állami támogatás 18 535 300 14 597 800 -3 937 500 -21,24% 

 

A Kormány a 2012. év során a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó 
egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat alapján az Egyetem 2012. 
évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából 72.456 ezer Ft, majd a 2012. évi 
költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. 
határozat alapján az intézmény 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási 
előirányzatából további 904.000 ezer Ft elvonásról intézkedett. A Kormány az egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozat 1. és 3. 
pontjában foglaltakra való hivatkozással az évközi zárolások csökkentésre változtatását 
rendelte el. A 2012. évi eredeti támogatásból összesen 976.456 ezer Ft elvonás történt. A 
2012. évi elvonással csökkentett támogatáshoz képest 2013-ban további 2.961.044 ezer Ft 
csökkenés mutatkozik. 

A támogatás csökkenését kompenzálja valamelyest a nemzeti kiválóságról szóló 24/2013. 
Korm. rendelet alapján juttatott támogatás, mely azonban nem része az eredeti 
előirányzatnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 7629-5/2013/TUDPOL 
iktatószámú levele alapján a miniszter a Debreceni Egyetemet kutatóegyetem minősítésben 
és kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésben részesítette. A kutatóegyetemi címmel járó 
809.761 ezer Ft és a kiemelt felsőoktatási intézmény címmel járó 1.473.978 ezer Ft 
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támogatás felhasználása kötött, az intézkedési tervben meghatározott és jóváhagyásra 
megküldött feladatok elvégzését hivatott szolgálni. A támogatás folyósítására jóváhagyást 
követően havi ütemezésben került sor. 

4.1. Hallgatói juttatások támogatása (11/a. és 11/b. melléklet) 

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal 
kapcsolatos 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása során a Debreceni Egyetemet 
összességében 177.607 ezer Ft visszafizetési kötelezettség terheli. A látszólag magas 
visszafizetési kötelezettség oka az év közben előirányzat módosításként előzetes 
kalkulációk alapján juttatott kiegészítő támogatás összege. A 2013. évi eredeti hallgatói 
előirányzat 3.649.041 ezer Ft-ban került megállapításra, mely bizonyos jogcímeken 
(hallgatók pénzbeli juttatása, tankönyv, jegyzet, sport és kulturális normatíva, lakhatási 
támogatás) nagyon alacsony finanszírozottsági szintet eredményezett. 

Ennek kompenzálására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a 
Debreceni Egyetem 312.000 ezer Ft hallgatói célú többlettámogatást kapott. Az EMMI 
Költségvetési Főosztályának 39872-2/2013/KTF iktatószámú levele alapján a Debreceni 
Egyetem 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi (támogatás) és kiadási 
(ellátottak pénzbeli juttatásai) előirányzata Kormány hatáskörben 312.000 ezer Ft-tal 
megemelésre került. 

Tekintettel arra, hogy a pótelőirányzat biztosítására a felsőoktatási intézmények 
finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1436/2013. (VII.11.) Korm. 
határozat alapján került sor, a felhasználás kapcsán felmerült költségek tételes elkülönítése, 
illetve előírás szerint annak 2013. december 15-i határidővel történő elszámolása szükséges. 
A tételes elkülönítés érdekében az SAP gazdaságinformatikai rendszerben alábbi új 
pénzügyi központok megnyitására kerül sor, 312.000 ezer Ft felhasználása tanulmányi és 
szociális ösztöndíj jogcímen teljes összegében felhasználásra került. 

A hallgatói létszám alakulásának megfelelően azonban összességében így már a szükséges 
mértéknél nagyobb összegű előirányzat állt rendelkezésünkre, mely visszafizetési 
kötelezettséget eredményezett. 

A Debreceni Egyetem összes hallgatói létszáma 2012 októberében 31.021 fő volt, mely 
2013 októberére 29.714 főre csökkent, ezen belül a támogatásban érintett nappali tagozatos 
létszám doktoranduszok nélkül 16.320 főről 15.627 főre csökkent. 
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83. Táblázat:  Hallgatói juttatások alakulása               Me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Rendelkezésre 
álló előirányzat 

Jogosultak 
létszáma Normatíva összege 

Jogosult 
előirányzat Különbözet 

1 2 3 4 5 6=5-2 
Hallgatókkal 
kapcsolatos normatív 
támogatás 

1 978 000 15 165 119 ezer Ft/fő/10hó 1 804 665 173 335 

Bursa ösztöndíj 
támogatásból 

160 000 7 729 ---  131 494 28 506 

Doktoranduszok 
ösztöndíja  

588 000 492,5 1 200 ezer Ft /fő/év 591 000 -3 000 

Köztársasági 
ösztöndíj 2012/2013. 
2. félév (6hó) 

45 560 

138 34 ezer Ft /fő/hó 

42 874 

2 686 

Köztársasági 
ösztöndíj 2013/2014. 
1. félév (4hó) 

132 34 ezer Ft /fő/hó 0 

Tankönyv- jegyzet, 
sport, kulturális 
normatív támogatás 

172 431 15 626 11,9 ezer Ft/fő/10hó 185 946  -13 515 

Kollégiumi 
támogatás  

547 550 4 480 116,5ezer Ft/fő/10hó 521 920 25 630 

Lakhatási támogatás  456 000 8 193,5 60 ezer Ft /fő/10hó 491 610 -35 610 

Miniszteri ösztöndíj 
51/2007. (III. 26.) 
Korm. r. 

13 500 75 - 13 925  -425 

Hallgatókkal 
kapcsolatos 
előirányzatok 
összesen 

3 961 041 - - 3 783 434 177 607 

 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 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 
vonatkozásában a 2013. márciusi létszám 14.711,5 fő, 2013. októberi létszám 15.619 fő, az 
elszámoláshoz jogosult létszám 15.165 fő volt. 

A 2013. évre vonatkozó statisztikai adatközlés módszerét tekintve jelentősen megváltozott. 
Míg az eddigi években a lokális gépekre telepített statisztikai programba konkrét 
létszámadatokat kellett feltölteni, ebben az évben márciusban még kísérleti jelleggel, 
októberben pedig már éles indulással közvetlen Neptunos adatszolgáltatásra került sor. Ez 
azt jelenti, hogy az Egyetem saját hallgatói nyilvántartásából (Neptun) a hallgatói 
alapadatok FIR állományának átadása során, egy országos felületen automatikusan 
megképződtek a hallgatókra vonatkozó statisztikai adatlapok. Az oktatói adatok ugyancsak 
FIR adatközléssel kerültek továbbításra és csak néhány adatlap kitöltésére került sor 
manuálisan. Ennek a közvetlen kapcsolatnak az eredménye, hogy minden egyes adatlap 
számadata mögé lefúrással a tényleges hallgatói alapadat mélységéig el lehet jutni. 

A jogosult hallgatói létszám számítása során figyelembe vételre kerültek a „Statisztikai 
létszám” és a „Másik képzésen is hallgató” OSAP státusszal rendelkező hallgatók. 
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A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás táblázat szerinti rendelkezésre álló összege 
tartalmazza az 1.666 ezer Ft-os eredeti előirányzaton felül a fentebb jelzett 312.000 ezer Ft 
kiegészítő támogatás összegét is, a többlettámogatással való elszámolásra az éves 
beszámoló keretében került sor. 

Köztársasági Ösztöndíj: A 2010/2011. tanévben 142, a 2011/2012.tanévben 140, a 2012/13. 
tanévben 138, a 2013/2014. tanévben 132 hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban. 
2010 nyarán 247, 2011 nyarán 250, 2012 nyarán 275, 2013 nyarán 284 a pályázati kiírásnak 
mindenben megfelelő pályázatot nyújtott be a Debreceni Egyetem. Évről évre nőtt a 
pályázók száma, míg a jogosult létszám csökkent a hallgatói létszám mérséklődése miatt. A 
nemzeti erőforrás miniszter a pályázók közül választotta ki a legkiválóbb hallgatókat és 
adományozott részükre 34.000 Ft/fő/hó köztársasági ösztöndíjat. 

A Bursa Hungarica 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. 

Az Önkormányzatok által nyújtott Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének 
teljesítése 2010-ig nehézséget okozott a költségvetésben megelőlegezett forrásból, a hiány 
rendezésére az éves beszámoló részeként került sor. A 2011. évre kiegyenlítődött az eredeti 
támogatási összeg és a létszám alapján jogosult igény mértéke, 2012-ben és 2013-ban pedig 
már jelentősebb összeggel meghaladta a rendelkezésre álló fedezet a kifizetések összegét. 
2012-ben 12.571 ezer Ft összegben, 2013-ban 28.506 ezer Ft összegben keletkezett 
visszafizetési kötelezettségünk (22. ábra). 

84. Táblázat:  Bursa Hungarica támogatás alakulása 2011-2013 

Év 
Jogosultak 
létszáma  

(fő) 

Jogosult 
előirányzat 

(ezer Ft) 

Rendelkezésre 
álló előirányzat 

(ezer Ft) 

Különbözet 
(ezer Ft) 

1 főre jutó átlagos 
havi összeg 

(Ft) 

1 2 3 4 5=3-4 6=3/2/10hó*1000 

2011 4 636 161 607 165 000 -3 393 3 486 

2012 4 361 147 429 160 000 -12 571 3 381 

2013 3 865 131 494 160 000 -28 506 3 403 

 

A táblázatból látható, hogy a jogosult létszám határozottan csökkent, ugyanakkor az egy 
főre jutó támogatási összeg nagysága nem változott jelentősen, így egyenes következmény 
a jogosult előirányzat összegének csökkenése. Az önkormányzatok által biztosított 
összeggel egyező mértékben (de maximum 5.000 Ft értékben) történik az intézményi rész 
folyósítása minden hallgató részére. 
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22. Ábra:  Bursa Hungarica támogatás alakulása 2011-2013 (ezer Ft) 

A doktorandusz hallgatókra alapozva a kutatói bázis megteremtése kiemelt célja az 
Egyetemnek, a 2013. évben 6 tudományterületen 25 Doktori Iskolában folyt a képzésük. Az 
államilag támogatott doktorandusz-hallgatók létszáma 2012. októberi 483 főről 505 főre 
változott, azaz ismét magas 22 fős növekedés történt. 

85. Táblázat:  Doktori Iskolák a Debreceni Egyetemen              Me.: fő 
Ssz. Doktori iskolák tudományágak szerint 2011 2012 2013 

1 Állam- és jogtudományi DI 9 12 12 
2 Közgazdaságtudományok DI 8 9 13 
3 Ihrig Károly gazdálkodás- és szervezéstudományok DI 18 19 19 

4 Társadalomtudományok összesen 35 40 44 
5 Egészségtudományok DI 19 21 14 
6 Fogorvos-tudományi DI 8 5 5 
7 Gyógyszertudományok DI 11 17 17 
8 Idegtudományok DI 13 12 12 
9 Klinikai orvostudományok DI 11 10 12 
10 Petrányi Gyula klinikai immunológiai és allergológiai DI 5 6 4 
11 Laki Kálmán DI 15 16 22 
12 Molekuláris orvostudomány DI 25 28 28 
13 Molekuláris sejt- és immunbiológia DI 23 19 31 
14 Orvostudományok összesen 130 134 145 
15 Irodalomtudományok DI 26 25 24 
16 Nyelvtudományok DI 21 21 25 
17 Humán tudományok DI 22 22 22 
18 Történelmi és néprajzi DI 30 33 39 
19 Bölcsészettudományok összesen 99 101 110 
20 Kerpely Kálmán DI 20 25 21 

21 Hankóczy Jenő növénytermesztési és kertészeti tudományok DI 23 23 18 

22 Állattenyésztési tudományok DI 16 15 15 

23 Agrártudományok összesen 59 63 54 
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Ssz. Doktori iskolák tudományágak szerint 2011 2012 2013 
24 Juhász-Nagy Pál biológiai és környezettudományi DI 36 43 47 
25 Fizikai tudományok DI 13 16 21 
26 Földtudományok DI 20 20 16 
27 Kémiai tudományok DI 27 30 31 
28 Matematika és számítástudományok DI 12 18 18 

29 Természettudományok összesen 108 127 133 
30 Informatikai tudományok DI 21 18 19 

31 Műszaki tudományok összesen 21 18 19 
32 DEBRECENI EGYETEM ÖSSZESEN 452 483 505 

 

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. 

2012 nyarán 275, 2013 nyarán 284, a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatot 
nyújtott be a Debreceni Egyetem. A pályázók közül választotta ki a nemzeti erőforrás 
miniszter a legkiválóbb hallgatókat és adományozott részükre 34.000 Ft/fő/hó köztársasági 
ösztöndíjat. 

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 köztársasági 
ösztöndíj esetében”. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 22009-5/201/TUDPOL iktatószámú levele 
alapján 2012 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 138 hallgatója nyerte el a köztársasági 
ösztöndíjat. 

Ezen 138 hallgatóból 19 fő nem folytatta, vagy nem köztársasági ösztöndíjra jogosító 
képzésen folytatta tanulmányait a 2012/13. tanév második félévében, így összesen 19 fő a 
2013. költségvetési év februárjától nem jogosult köztársasági ösztöndíjra. 

A jogosultsági hónapok száma: 138*1 + 119*5 = 733. 

A jogosult támogatás összege: 733*34 ezer Ft = 24.922 ezer Ft. 

AZ Emberi Erőforrások Minisztériumának 16761-2013/TUDPOL iktatószámú levele 
alapján 2013 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 132 hallgatója nyerte el a köztársasági 
ösztöndíjat. Ezen névsor a 16761-10/2013/TUDPOL iktatószámú levél alapján 1 fővel 
növekedett, ugyanakkor 1 hallgató tanulmányainak levelező képzésen való folytatása miatt 
1 fővel csökkent is, így a létszámot tekintve a jogosultság nem változott. 

A jogosultsági hónapok száma: 132*4 = 528. 

A jogosult támogatás összege: 528*34 ezer Ft = 17.952 ezer Ft. 

A Debreceni Egyetem a 201.3 költségvetési évben összesen 42.874 ezer Ft támogatásra 
jogosult köztársasági ösztöndíj címen. 
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A tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális támogatás előzetes finanszírozása nem érte el a 
2013. évi létszám szerint jogosult összeget, ami így 13.515 ezer Ft többlet igényt jelentett. 
A jegyzet előállításra fordítandó összegből az Egyetem saját jegyzetkiadást támogat, a sport 
és kulturális támogatásra fordítandó összeg felhasználásáról minden esetben az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján történik döntés. 

A kollégiumi támogatás a saját üzemeltetésű, valamint a PPP konstrukcióban épült, illetve 
felújított kollégiumok finanszírozását szolgálja. A kollégiumok kihasználtsága 
folyamatosan magas. A költségvetés során rendelkezésre bocsátott kollégiumi támogatás 
összege évek óta magasabb, mint a jogosult létszám szerint járó támogatás összege, a 
várható visszafizetési kötelezettség már az intézmény belső költségvetésének tervezésekor 
figyelembe vételre kerül. A rendelkezésre álló és a jogosult összeg különbözete 2013-ra 
vonatkozóan 25.630 ezer Ft, mely visszafizetési kötelezettségként jelentkezik a 
beszámolóban. 

A Debreceni Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott hallgatói létszáma az elmúlt 3 
évben 17 ezerről 16 ezer körüli értékre csökkent. Ennek a létszámnak 2013-ban 26,7%-a 
részesült kollégiumi ellátásban. A kollégiumi férőhelyek száma a PPP konstrukciós új 
építésre vonatkozó, valamint rekonstrukciós projektek lezárultával többé-kevésbé stagnál, 
ezen férőhelyeken az államilag támogatott kollégisták száma 4.500 fő körüli. A 2012-es 
évet érintő kisebb növekedés oka, hogy a DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 
199/2012. (IX.20.) határozatával a Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 4. szám alatt található, 
jelenleg 89 férőhelyes „Sportkollégium” ingatlanát és a működtetéséhez szükséges 
ingóságokat határozott időre 2013. augusztus 31. napjáig a Debreceni Egyetem ingyenes 
használatába adta közfeladat ellátás céljából. A szerződéses jogviszony a felek 
megállapodása alapján meghosszabbítható. A 2013. évre vonatkozó általános csökkenés 
oka a támogatott hallgatói létszám csökkenése, a szabad férőhelyek azonban folyamatosan 
feltöltésre kerülnek költségtérítéses / önköltséges hallgatókkal. A kollégisták létszámának 
változását az összes nappali tagozatos hallgatóhoz viszonyítva a következő 23. ábra 
mutatja. 

 

23. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (kollégisták, fő) 
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A Debreceni Egyetem az alábbi kollégiumokat üzemelteti (2013. október): 
• Kossuth Lajos I. Kollégium 
• Kossuth Lajos II. Kollégium 
• Kossuth Lajos III. Kollégium 
• Tisza István Kollégium 
• Vámospércsi Úti Kollégium 
• Weiner Leó Kollégium 
• Borsos József Kollégium 
• GYFK Kollégiuma 
• Markusovszky Lajos II. Kollégium 
• Markusovszky Lajos III. Kollégium 
• EK Nyíregyházi Kollégiuma 
• Arany Sándor Diákapartman 
• Veres Péter Kollégium 
• Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium 
• Campus Hotel 
• Sportkollégium 

 
A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás 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, kollégiumi felújításra fordította az Egyetem. 

 

 

24. Ábra:  Lakhatási támogatás alakulása 2011-2013 (ezer Ft) 
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A lakhatási támogatás a jogosult és a rendelkezésre álló előirányzat arányának 
vonatkozásában általában a kollégiumi támogatással ellentétes irányban alakult, a 
rendelkezésre álló előirányzat éveken át jelentős mértékben alul maradt a jogosult 
előirányzathoz képest. A két összeg 2012-re teljesen megközelítette egymást, majd 2013-
ban ismét 35.610 ezer Ft többlettámogatásra jogosult az intézmény. A két összeg ismételt 
távolodásának oka, hogy a rendelkezésre álló eredeti előirányzat mértéke jelentősen 
visszaesett, nagyobb mértékben, mint ahogy a lakhatási támogatásra jogosult hallgatói 
létszám csökkent (2011-ben 8.980 fő, 2012-ben 8.504 fő, 2013-ban 8.194 fő). 

Miniszteri ösztöndíjas támogatással a 2013. évben is kiemelkedően sok külföldi hallgató 
vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. A 2012/2013. tanév második félévében 
részképzéssel együtt összesen 77 hallgatónk volt, közülük sokan a 2013/2014. tanévre is 
sikerrel pályáztak miniszteri ösztöndíjra, illetve további külföldi hallgatók vettek részt egy-
két hónapra a magyarországi képzésben, összesen 75-en. A miniszteri ösztöndíjas 
képzésben a Debreceni Egyetem szinte valamennyi kara érintett, a hallgatók a képzések 
széles skálájából választhatnak. 

A 2012. évi beszámoló kiegészítő mellékletének 10/b táblázata és a 2013. évi beszámoló 
kiegészítő mellékletének 11/b táblázata alapján készített 86. táblázatból látható, hogy az 
államilag támogatott nappali tagozatos hallgatói létszámok növekedése megállt, a 
beiskolázási jogszabályi környezet-változás hatására a létszám több jogcím esetén 
kismértékben csökkent. A doktorandusz hallgatók kivételével valamennyi figyelembe 
vehető létszám esetén látható csökkenés jelentkezik. 

Az egyedileg értékelhető, minőségi képzéshez kapcsolódó doktorandusz hallgatói létszám 
esetén évek óta folyamatos növekedés figyelhető meg. 

86. Táblázat:  Hallgatói-létszám változása                                      Me.:fő 

Ssz. Megnevezés 
2012. 
márc. 

2012. 
okt. 

2012. évi 
átlag 

2013. 
márc. 

2013. 
okt. 

2013. évi 
átlag 

Változás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-5 

1 
Hallgatókkal 
kapcsolatos normatív 
támogatás 

15 668 16 320 15 994,00 14 712 15 619 15 165,25 -828,75 

2 
Bursa ösztöndíj 
támogatásból 

4 541 4 181 4 361,00 4 123 3 606 3 864,50 -496,50 

3 
Doktoranduszok 
ösztöndíja  

446 483 464,50 480 505 492,50 28,00 

4 Köztársasági ösztöndíj 140 139 139,50 138 132 135,00 -4,50 

5 
Tankönyv- jegyzet, 
sport, kulturális 
normatív támogatás 

16 114 16 803 16 458,50 15 192 16 060 15 625,75 -832,75 

6 Kollégiumi támogatás  4 634 4 771 4 702,50 4 676 4 284 4 480,00 -222,50 

7 Lakhatási támogatás  8 252 8 755 8 503,50 7 641 8 746 8 193,50 -310,00 

8 
Miniszteri ösztöndíj 
51/2007. (III. 26.) 
Korm.r.  

78 78 78,00 77 73 75,00 -3,00 
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4.2. Képzési, tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás 

4.2.1. Képzési támogatás 

A Magyar Állam képzési támogatás nyújtásával járul hozzá a felsőoktatási intézmény által 
nyújtott oktatási szolgáltatások megszervezéséhez. 

A képzési támogatás a felsőoktatási intézményeknek a felsőoktatási intézmények képzési, 
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. 
(III.14.) Korm. rendelet mellékletében részletezett szakjaihoz, képzési területeihez tartozó 
államilag támogatott számított hallgatói létszáma és a mellékletben szereplő képzési 
normatívák szorzatával megállapított támogatás összege. 

A 2013. évi költségvetés tervezése a 2012. októberi létszámok alapján készült, míg a 
jogosultság szerinti elszámolás a 2013. márciusi és a 2013. októberi statisztikai létszámok 
figyelembe vételével történt az Emberi Erőforrások Minisztériumának számítási elvei 
szerint. 2012 szeptembere a képzések finanszírozása szempontjából jelentős változást 
hozott, az új belépő hallgatók esetén az adott szakra vonatkozó önköltség mértékének 
megfelelő összegben a hallgatókkal ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. Ehhez 
képest alapelveiben nem változtak a 2013. évi beiskolázási szabályok sem, a hallgatók után 
nem szakcsoporthoz rendelt egységes normatíva alapján, 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 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet pontosításával 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 8.172.888 ezer Ft képzési támogatás illetné meg, ami a költségvetés szerint 
rendelkezésre álló 7.177.472 ezer Ft összegnél 995.416 ezer Ft-tal magasabb. 

A számítások azonban a régi finanszírozási típus esetén a jogszabályi lehetőség adta 85%-
os finanszírozottsági szint beállításával, az új (rész)ösztöndíjas hallgatók esetén pedig 
100%-os finanszírozottsági szint mellett készültek. Mindezek figyelembe vételével a 
Debreceni Egyetem hallgatói után számított korrigált képzési támogatás összege 7.558.560 
ezer Ft, ami 381.000 ezer Ft-tal még mindig magasabb a költségvetés szerint rendelkezésre 
álló 7.177.472 ezer Ft összegnél, vagyis a Debreceni Egyetem a 995.416 ezer Ft helyett 
381.000 ezer Ft többletre vonatkozó igényt érvényesíthet. 

87. Táblázat:  Képzési támogatás alakulása                Me.: ezer Ft 

Sor-
szám 

Megnevezés 

2013. évi 
képzési 

támogatás 
eredeti 

előirányzata 

2013. évi 
jogosultság 

mértéke 

2013. évi 
finanszíro-

zottsági szint 

2013. évi 
jogosultság 

mértéke 

2013. évi 
jogosultság 

mértéke 

1 2 3 4 5 6 7=6-3 

1 
Képzési támogatás 
(államilag támogatott) 

--- 4 095 522 85% 3 481 194 --- 

2 
Képzési támogatás 
(állami ösztöndíjas) 

--- 4 077 366 100% 4 077 366 --- 

3 
Képzési támogatás 
összesen 

7 177 472,0 8 172 888 
 

7 558 560 381 088 
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A következő 25. ábra a 2011., 2012. és a 2013. októberi számított létszámadatok változását 
mutatja be képzési szintenként (államilag támogatott). 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, folyamatosan csökken, sőt lassan 
teljesen kifut a főiskolai, egyetemi képzésben részt vevő hallgatók száma. Az osztatlan 
képzésben részt vevők számának a szintje beállt, az alap és mesterképzésben résztvevők 
száma pedig sajnos csökkent az előző évihez képest. 

 

25. Ábra:  Statisztikai létszámadatok változása (2011-2013, fő) 

4.2.2. Tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás 

A korábbi években megszokott képzési + tudományos célú + fenntartói támogatási rendszer 
elemei fokozatosan egy új felsőoktatási finanszírozási koncepció felé mozdulnak el, 
melynek egyik első eleme, hogy a tudományos, a kulturális, a fenntartói és a fejlesztési célú 
feladatok támogatását szolgáló előirányzatok összege összevontan került meghatározásra. A 
felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő 
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet ugyan még tartalmaz a részletekre 
vonatkozó előírásokat, azonban mind a költségvetés, mind az elszámolás összevontan 
történt. 

88. Táblázat:  Tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás alakulása 
Me.: ezer Ft 

Ssz. Tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás Összeg 

1 2 3 

1 2013-ban rendelkezésre álló támogatás 1 419 124 

2 2013. évi felhasználás 1 419 124 

3 Befizetési kötelezettség (0 vagy +) 0 
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A tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás elszámolására jogszabályi 
tételes normatív háttér hiányában felhasználás alapján került sor a beszámoló kiegészítő 
mellékletének 12. számú táblázatában. Az elszámolás módszertana alapján többlet 
jogosultsági igény benyújtására nem volt lehetőség, az elszámolás eredménye nulla vagy 
befizetési kötelezettség lehetett. A Debreceni Egyetem a rendelkezésre álló összeget a 
költségvetés végrehajtása során felhasználta, visszafizetésre nem kerül sor. 

4.3. Közoktatási feladatellátás támogatása (12. melléklet) 

89. Táblázat:  Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása           Me.: ezer Ft 

Ssz. Megnevezés 
Rendelkezésre 
álló támogatás 

2013. évi 
felhasználás 

Különbözet 

1 2 3 4 5=4-3 

1 
Debreceni Egyetem Balásházy János 
Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és 
Kollégiuma 

339 243 333 865 -5 378 

2 
Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló 
Általános Iskolája 

248 375 248 375 0 

3 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Általános Iskolája 

276 533 271 550 -4 983 

4 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma 

378 274 373 137 -5 137 

5 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 
(Hajdúböszörmény) 

121 189 121 189 0 

6 
Debreceni Egyetem Napközi Otthonos 
Óvodája (Debrecen) 

40 386 40 386 0 

7 Öszesen 1 404 000 1 388 502 -15 498 

 

A 2013-as költségvetési évben a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési 
intézmények támogatására vonatkozó szabályozás jogszabályi szinten nem 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. 

A 2013. évi köznevelési támogatás eredeti összege 2012-höz képest nem változott, azonban 
év közben a pedagógus előmeneteli- és illetményrendszer (pedagógus életpályarendszer) 
bevezetéséhez kapcsolódó országgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítás, mely egyedi 
módon az eredeti előirányzat összegét módosítja, 54.000 ezer Ft összegben megnövelte a 
rendelkezésre álló 1.350.000 ezer Ft támogatást. Ezzel együtt a rendelkezésre álló támogatás 
összege 1.404.000 ezer Ft-ra nőtt. 

A 2013. évben a költségvetésben közoktatási feladatellátásra rendelkezésre álló összeg 
Egyetemen belüli továbbosztása a korábbi normatív szabályozás alapján történt meg, s mivel 
az összeg az előző évekhez hasonló mértékű volt, a várható visszafizetési kötelezettség 
összege tartalékolásra került. A 2013. évi felhasználás és a rendelkezésre álló előirányzat 
különbözeteként a Debreceni Egyetemnek 15.498 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett. 

Az alábbi 26. ábrán látható az elmúlt 3 év alakulása a közoktatási feladatellátás területén.  



 

146 
 

 

26. Ábra: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása (2011-2013) Me.: ezer Ft 

4.4. Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás (12. melléklet) 

A speciális programokhoz nyújtott támogatás az anyanyelvi lektorok, „kis szakok 
támogatása”, GYES-GYED-en lévő hallgatók, OSJER mérőrendszerek, tűz- és 
vagyonvédelem, fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatását, kutatóintézeti 
támogatást, arborétumok és botanikus kertek, NKÖM átvétel, szülőföld képzés és a 
pedagógus díszdiploma kiadásának támogatását tartalmazza 2.000 ezer Ft eltéréssel az 
elmúlt évvel azonos összegben. 

90. Táblázat:  Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás             Me.: ezer Ft 

Ssz. Speciális program megnevezése 

Költségvetés 
szerint 

rendelkezésre álló 
összeg 

Elszámolás 
szerint jogosult 

összeg 
Különbözet 

1 2 3 4 5=4-3 
1 Anyanyelvi lektorok 100 000 99 952 -48 
2 „kis szakok” támogatása 12 000 12 000 0 
3 Gyes-gyed 0 688 688 
4 OSJER 2 300 2 300 0 
5 Tűzvédelem 1 000 1 000 0 
6 Fogyatékkal élők kiegészítő támogatása 7 200 26 840 19 640 
7 Kutatóintézeti támogatás 820 062 820 062 0 
8 Arborétumok, botanikus kertek 10 000 10 000 0 
9 NKÖM átvétel 1 300 1 300 0 
10 Szülőföld képzés (nemzetközi) 8 000 8 000 0 
11 Pedagógus díszdiploma 601 601 0 
12 Összesen 962 463 982 743 20 280 

 

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem 20.280 ezer Ft többlettámogatásra jogosult. 

Az anyanyelvi lektorok támogatási összege 2012-höz képest nem változott, a 100.000 ezer 
Ft támogatási összeg 99,95%-os mértékben felhasználásra került. 
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A 2008-ban indult kis szakok támogatása speciális program célja a 

• lengyel nyelv és irodalom, 
• klasszika – filológiai és művészettörténeti, 
• néderlandisztika, 

 
kis létszámú idegen nyelvű szakok, valamint a 

• Zeneművészeti Karon folyó művészeti szakok 
 
indításának és fenntartásának költségeihez való hozzájárulás. Az első 3 éves szerződéses 
időszakot követően a speciális programok között továbbra is támogatásban részesült az 
intézmény. A 12.000 ezer Ft támogatás a Bölcsészettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar 
bérkiadásaihoz járult hozzá, a költségek elszámolása 2013. december 31-i dátummal teljes 
körűen megtörtént. 

A gyes-gyed(kifutó) speciális program kifutó voltára tekintettel már nem része az eredeti 
költségvetési előirányzatnak, de a kari tételes adatszolgáltatások alapján a Debreceni 
Egyetem jogosult 688 ezer Ft összegű támogatásra az alábbiak szerint. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 36. §-a szabályozza a 2006. december 31-je előtt 
hallgatói jogviszonyt létesített, költségtérítéses képzésben résztvevő és a félév (oktatási 
időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók 
költségtérítési kötelezettségének módját és kompenzálását. 

A kifutó rendszer miatt az előző évektől eltérően Emberi Erőforrások Minisztériumának 
honlapján a gyes-es hallgatókat már nem kellett/lehetett lejelenteni. A kari adatszolgáltatás 
alapján a 2006 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók esetén a Debreceni Egyetemet az 
alábbi kompenzáció illeti meg: 

Kari adatszolgáltatás alapján (1 fő) 50 ezer Ft 

A 2006 szeptemberében beiratkozott, az előző pontban hivatkozott adatszolgáltatásban 
előírás szerint nem szereplő, hallgatók után járó, a felsőoktatási intézmények képzési, 
tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. 
(III.14.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdések szerint számított kompenzáció összege: 

Kari adatszolgáltatás alapján (6 fő) 638 ezer Ft 

A Debreceni Egyetem a 2013. költségvetési évben összesen 688 ezer Ft támogatásra 
jogosult gyed-gyes kompenzáció címen. 

Az OSJER környezetellenőrző mérőállomás 2.300 ezer Ft összegű támogatása a Debreceni 
Egyetem Tudományegyetemi Karok koordinálásával kerül felhasználásra az OSJER 
környezetellenőrző mérőállomás üzemeltetésére, illetve radiológiai labor fejlesztésére. 

A Debreceni Egyetem a speciális programok támogatásai között 1.000 ezer Ft-ot kapott 
tűzvédelmi fejlesztésre. A tűz és vagyonvédelemre biztosított 1.000 ezer Ft támogatás 
terhére a DE AGTC földalattiról földfeletti tűzcsapra való átalakítást végzett, a teljes összeg 
felhasználásra került. 

A speciális programok támogatásával kapcsolatosan a legnagyobb problémát a fogyatékkal 
élők támogatására megelőlegezett költségvetési keretszám okozta, mivel ez az összeg évek 
óta nem növekedett, mellyel szemben a fogyatékkal élők létszáma – köszönhetően a 
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felvételi eljárás során nyújtott többletpontoknak is – jelentősen nőtt. A rendelkezésre álló 
7.200 ezer Ft alig negyede, mindössze 26,83%-a a jogosult összegnek. 

91. Táblázat:  Fogyatékkal élő hallgatók létszáma 2013-ban               Me.: fő 

Ssz. Kar 
2013. március 2013. október 

Nappali Levelező Összesen Nappali Levelező Összesen 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 
1 GVK 10 0 10 15 1 16 
2 MÉK 15 1 16 12 0 12 
3 ÁOK 14 0 14 13 0 13 
4 FOK 3 0 3 3 0 3 
5 GYTK 4 0 4 3 0 3 
6 NK 7 0 7 9 1 10 
7 EK 14 3 17 7 7 14 
8 ÁJK 11 1 12 9 0 9 
9 BTK 40 2 42 35 3 38 
10 GYFK 6 2 8 5 3 8 
11 IK 28 2 30 18 1 19 
12 KTK 8 1 9 5 2 7 
13 MK 20 1 21 12 3 15 
14 TTK 42 0 42 29 1 30 
15 ZK 1 0 1 2 0 2 
16 Összesen 223 13 236 177 22 199 

 

A fogyatékkal élők támogatása a 2013. márciusi és a 2013. októberi összlétszám súlyozott 
átlaga alapján került kiszámításra a 120 ezer Ft/fő/év normatíva figyelembevételével. Ezen 
összeg 26.840 ezer Ft, mellyel szemben csak 7.200 ezer Ft a költségvetés szerint 
rendelkezésre álló támogatás. Ennek értelmében 19.640 ezer Ft többlettámogatásra jogosult 
az Egyetem. 

A rendelkezésre álló támogatási összeg a 120 ezer Ft/fő/év normatívát feltételezve 60 fő 
támogatását biztosítja, míg a táblázat alapján látható, hogy ennek többszöröse a jelenlegi 
létszámunk. 

4.5. PPP kiegészítő támogatása (12. melléklet) 

A 2013. költségvetési évben új támogatási elemként jelent meg a PPP önrész kiegészítő 
támogatása. Tekintettel arra, hogy a PPP konstrukcióban kezelt kollégiumaink esetén a 
támogatás mértéke jóval alacsonyabb a tényleges kiadásoknál, a kiegészítő támogatás 
többszörösére lenne szükség, a teljes összeg elköltésre került. A támogatással való 
elszámolásra a beszámoló kiegészítő mellékletének 12. számú táblázatában került sor. 
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5. Rendkívüli események 

A Kormány az elmúlt években több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedéseket, 
melyek döntően és súlyosan befolyásolták gazdálkodásunkat. 

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat 6. pontjában a Kormány még 
2012-ben beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, 
személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában.  

A tilalom a Debreceni Egyetem tekintetében egyedül az Európai Uniós forrást tartalmazó 
előirányzatokra nem vonatkozik. 

A tilalmak részbeni feloldására a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult, a Magyar 
Államkincstár elnökének véleményével ellátott kérelem alapján. 

A Debreceni Egyetem a 2013. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából négy 
esetben nyújtott be kérelmet. 

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 
1122/2012. (IV.25.) Kormányhatározat 3. pontja alapján az EMMI a Debreceni Egyetem 
2013. évi támogatási főösszegének meghatározásakor a 2012. évi zárolás összegéből a 
tématabló szerint 138.785 ezer Ft csökkenést vett figyelembe. 

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. 
(V.13.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a Kormány a fejezetek és az irányításuk alá 
tartozó intézmények tekintetében zárolást rendelt el. A határozat 2. pontja lehetőséget 
biztosított a zárolási kötelezettség bevétel-befizetéssel történő kiváltására.  

Az elrendelt zárolás azonnali végrehajtása érdekében az Egyetemnek bevétele terhére 481 
millió forintot kellett átutalnia az EMMI befizetési számlájára, melyet 2013. december 6-án 
teljesített. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII.17.) 
Kormányhatározat 22. pontja értelmében a Kormány az előírt zárolás csökkentésre 
változtatását rendelte el. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 35. §-a értelmében a közhatalmi bevételek, intézményi működési 
bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő 
elmaradása miatt csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az 
irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő 
összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható 
fel.  

Az Egyetem 2013-ban négy alkalommal nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel 
előirányzatosítására irányuló kérelmet. A benyújtott kérelmek mindegyike elfogadásra 
került, viszont az elbírálási idő minden esetben nagyon sok időt vett igénybe, s ez jelentősen 
megnehezítette az Egyetem életét. Az utolsó két hónapban szinte állandóan dologi 
előirányzat-fedezethiánnyal küzdöttünk, amely a hosszú átfutási időre vezethető vissza. 

2013. január 1-jétől a Debreceni Egyetem MÁK központosított illetmény-számfejtési 
rendszerébe került bevonásra. A KIR3 illetmény-számfejtési rendszernek nincs HR modulja, 
ezért az Egyetemen továbbra is működik a JDolber Humánügyviteli rendszer.  
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Az új alkalmazások, közalkalmazotti jogviszony megszűnések, változások, távollétadatok, 
megbízások a JDolber rendszerben és a KIR3 rendszerben intézményi ágon is rögzítésre 
kerülnek.  

A nem rendszeres és változó bérek, valamint a megbízási díjak számfejtése továbbra is az 
Egyetemen történik a KIR3 rendszerben intézményi ágon, mely havonta kb. 12.000 tétel.  

A havi bérfeladás a SAP rendszerbe továbbra is a JDolberbe rendszerből interfész 
segítségével történik, a KIR3 rendszerből történő adatbetöltést követően.  

Az adatok egyeztetése és a KIR3 rendszerből riportok készítése a KIR-KLR lekérdező 
rendszer segítségével történik. 

6. Összefoglalás 

Diákélet 

A Debreceni Egyetemen a felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően működik a 
hallgatói önkormányzat (EHÖK). A törvény erejénél fogva az EHÖK tagja minden hallgató, 
függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában folytatja. A 2012 
szeptemberében hatályba lépett új nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a Hallgatói 
Önkormányzat tagjai köréből kikerültek a doktoranduszok, akik a Doktorandusz 
Önkormányzat tagjai lettek. A Debreceni Egyetemen a törvény hatályba lépéséig 
megtörténtek az átalakuláshoz szükséges szabályzatmódosítások, a hallgatói képviselet az új 
törvény alapján új alapszabályt alkotott, 2012 őszén megalakult és megkezdte működését az 
egyetemi Doktorandusz Önkormányzat. 

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata feladata a szűkebb értelemben vett 
közösségek, azaz az egyes karok hallgatóinak összefogása, a tanulmányi és egyéb, az 
egyetemi élet kapcsán felmerülő problémák kezelése. Az EHÖK legjelentősebb 
rendezvényei a gólyatáborok, a gólyabálok, a minden hallgató számára megrendezett 
egyetemi hallgatói bál, az egyetemi napok/medikus hét/sárgulási hét, az Universitas 
állásbörze. Jelentős teret szentelnek az Egyetemen, a karokon működő kulturális 
szerveződések, hallgatói szervezetek támogatásának. Fontos tevékenységi kör a 
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ország más felsőoktatási intézményeivel. Az EHÖK 
nemzetközi aktivitása is jelentősen növekedett az elmúlt években. 

Az EHÖK egyre nagyobb számban szervez több kar hallgatói számára közös programokat 
(pl. hat kar hallgatóinak közös gólyatábora). Ezek erősítik a karok közötti megértést, 
összetartást, a „debreceni egyetemista” tudat kialakulását. Az egyetemi és a kari EHÖK-ök 
egyaránt arra törekszenek, hogy a hallgatók érdekében egységesen, erősen és hatékonyan 
lépjenek fel. 

Oktatás 

2013-ban a Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszáma 28.927 fő, mely az előző 
évhez hasonlóan negatív irányú változást mutat. 

Az Egyetem alapképzési szakszerkezete 2012-re a 64 alapszakkal teljes egészében kialakult. 
2013-ban az akkreditált alapszakok száma kettővel bővült az elindított alapszakok száma 
viszont egyel csökkent. A cél, hogy legalább az alapképzési szakok számával megegyező 
számú mesterképzési szakot engedélyeztessünk, ezt a célt 2013-ben jelentősen 
túlteljesítettük a 77 akkreditált mesterképzési szakkal. 2013-ban három új mesterszakot 
sikerült akkreditáltatni.  
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Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2000-2008-ig folyamatos növekedési 
tendenciát mutat, míg 2008-2013 között, ha nem is jelentős, de csökkenés figyelhető meg. 
Ezzel párhuzamosan a nappali tagozatos költségtérítéses képzésben részvevő hallgatók 
száma ellentétesen változott ugyanis 2008-2011 között emelkedést mutat. A 2012-13-ban 
bevezetett állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási forma 
eredményeként a hallgatói létszám a következő képen alakult, 53 fő részösztöndíjas, 5.065 
fő önköltséges, 9.219 fő állami ösztöndíjas és 6.294 fő költségtérítéses, valamint 8.153 fő 
államilag finanszírozott.  

A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű teljes idejű képzései 
kínálatának fejlesztésére. 2010-ben 4 újabb szak sikeres akkreditáltatásával már 25 angol 
nyelvű szak indítható a megfelelő engedélyeztetési eljárások után. 2011-ben újabb angol 
nyelvű mesterszakkal bővült az akkreditált kínálat. Az OEC osztatlan képzéseit követően a 
TEK, majd 2010. szeptembertől az AGTC is elindított angol nyelvű képzéseket. 2012-ben 
továbbra is 26 az akkreditált szakok száma és megjelent az első regisztrált, de csak a magyar 
nyelvű változat akkreditációjával rendelkező angol nyelvű szak. A 27 lehetséges szak közül 
17 angol nyelvű szakon tanultak hallgatók. 

Pályázatok 

A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a megnyíló 
új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére. Továbbra is kiemelt 
súllyal szerepelnek az alapkutatás minőségét növelő valamint az infrastruktúra fejlesztését 
támogató pályázatok. Pl. Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, 
vidéki felsőoktatási integráció elősegítése; Sport a felsőoktatásban; Struktúraváltás 
támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével. 
2013-ban több új Operatív Programban támogatott projektszerződés került megkötésre, 
melyből 7 db több, mint 500 millió Ft feletti támogatástartalmú. 

Gazdálkodás 

Az elmúlt években a Debreceni Egyetem költségvetésének végrehajtását - a nehézségek 
ellenére is - a tervezettnek megfelelően végezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, 
megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető 
feltételeit.  

Az államháztartási egyensúly megőrzése, valamint a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében a Kormány több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedéseket, melyek 
döntően és súlyosan befolyásolták gazdálkodásunkat. A Debreceni Egyetem likviditása az 
elvonások, valamint a támogatás csökkenése miatt folyamatosan romlott, de köszönhetően a 
gazdálkodási stratégiánknak veszélybe nem került. 

A Debreceni Egyetem gazdálkodásának meghatározó tényezője azon lehetőségek 
felkutatása, melyek a csökkenő támogatási előirányzat ellenére 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. 
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A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a megnyíló 
új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére.  

A Debreceni Egyetem feladatai ellátásához rendelkezésre álló eredeti előirányzat 2013. 
évben 57,2 milliárd Ft volt, mely az évközi módosításokkal 84,7 milliárd Ft-ra nőtt. Az 
előirányzat-módosítások együttes összege 2013. évben 27,5 milliárd Ft volt, ami az eredeti 
költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős, 48,14%-os növekedésnek felel meg.  

A Debreceni Egyetem bevételeit tekintve az állami támogatás 2008-tól folyamatosan 
csökkent. Az Egyetem 2013. évi költségvetési támogatásának összege a teljesítési adatok 
alapján 2012. évhez képest összességében 347 millió Ft-tal lett kevesebb.  

A saját bevételeink 2012. évhez képest 801 millió Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka 
elsősorban az oktatási költségtérítésből származó bevételek növekedése. A Debreceni 
Egyetemen a felvételi keretszámok és a támogatott képzések listájának változása bizonyos 
képzési területeken (pl. jogász, közgazdász-képzés) átrendeződést eredményeztek az 
ösztöndíjas és önköltséges képzés vonatkozásában. 

A támogatásértékű bevételek teljesítése szintén növekvő tendenciát mutatnak. 2012. évhez 
képest 3,4 milliárd Ft-tal emelkedtek, melynek fő oka az EU-s programokra, s azok hazai 
társfinanszírozására érkezett bevételek nagyobb volumene. Pályázati aktivitásunk 
kiemelkedő. 

A 2013. évben teljesített kiadásaink összességében 4,4 milliárd Ft-tal haladták meg a 2012. 
évi kiadásainkat, melynek fő oka az intenzíven növekvő pályázati forrás terhére történő 
kifizetés. 

A Debreceni Egyetem gazdálkodási, pénzügyi egyensúlya az elmúlt években stabil volt, de 
fokozatosan romló tendenciát mutat. A Debreceni Egyetemen belül meghatározó az Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum helyzete, amely a teljes költségvetési főösszeg több mint 
60%-át képviseli, így jelentős befolyással bír az Egyetem egészére nézve. 

2011-ben az OEC még tartalékokkal rendelkezett, ami kincstárjegyek tartásában is 
megnyilvánult. 2012 végére ugyan már tartalékokkal nem rendelkezett, de költségvetése 
még egyensúlyban volt, ezzel szemben 2013 végén gazdálkodása már hiányt mutatott.



 

153 
 

A hiány okai: 

• TIOP pályázatok önerejének biztosítása a romló finanszírozás mellett 
• Finanszírozás csökkenése 
o Állami támogatás csökkenése 
o OEP finanszírozás (2013-ban 750 TVK pont elvétele 1,2 Mrd) kiesése 
o Az egészségügyben szokásos konszolidációs támogatás és „kasszaseprés” jelentős, 

90%-os csökkenése az előző évekhez képest 
• Kiadáscsökkentő lépések elmaradása az OEC-en (az Egyetem más részein csoportos 

létszámleépítések, beruházás visszafogások zajlottak) 
• A pályázatokból elkészült és üzembe helyezett új kubatúrák belépő fenntartási költségei 
• A Centrum megszűnéséről megjelent parlamenti hírt követő beszerzési hullám hatásai 

november 27. és december 13. közötti időszakban. 
 

A fenti tényezők hatását a jelentős térítéses orvosképzés bevétele és annak növekedése már 
csak részben képes ellensúlyozni, de komoly problémaként merül fel az oktatási 
bevételeknek az ellátási feladatokhoz képest alulfinanszírozott betegellátási kiadások 
finanszírozására való felhasználása. 

Mindezek hatására az Egyetem tárgyévi előirányzata terhére vállalt 
kötelezettségvállalásainak állománya 2013. december 31-én 10 milliárd Ft volt, ezzel 
szemben a 2013. évi előirányzat-maradványa 6,4 milliárd Ft, azaz a kötelezettségvállalások 
összege 3,6 milliárd Ft-tal meghaladták a tárgyévi előirányzat-maradvány összegét. Az 
előirányzat-maradvány összegét meghaladó kötelezettségvállalások teljes egészében az 
Orvos- és Egészségtudományi Centrumnál keletkeztek. 

Pénzügyi helyzet várható alakulása  

A Debreceni Egyetem – a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei mellett - várható pénzügyi 
helyzetét csak nagyfokú bizonytalanság mellett tudja prognosztizálni. 

A támogatás csökkenés 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 2013-ig növekvő tendenciát mutattak, 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 pályázatok utófinanszírozási elve és a 
pályázatok önerő biztosítása egyre nehezebben megoldható feladat Egyetemünk számára, 
mind a gazdálkodás, mind pedig a likviditás terén. Mindent elkövetünk, hogy a pályázati 
források nem csak a pluszként vállalt feladatok megvalósítását, hanem folyamataink 
költséghatékonyabbá tételét eredményezzék – ezzel középtávon közvetve – alapköltségeink 
egy részét is kiváltsák. 

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 
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Melléklet 



Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2013. évi szöveges beszámoló

 3.5 Európai Uniós forrásból megvalósuló programokról

 1.számú melléklet

-tól -ig támogatás önerő

AGTC 264123
Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional 
Development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development

Távérzékelt adatforrások integrálása a precíziós növénytermesztésben és
precíziós növénytermesztési technológiákat támogató szolgáltató központ kialakítása.

2011.01.01 2013.12.31 1 199 551 € 142 538 € 193,0 23,0 -

AGTC 251234
CHANGEHABITATS2  -  Network for Habitat Monitoring by Airbone - supported Field work - An 
innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive

Egy hosszú távú interszektoriális hálózat kezdeményezése  a környezeti monitoring területén az ipari  és a tudományos szektor között. 2011.01.01 2014.12.31 136 835 € 0 € 3,0 0,0 -

AGTC 265865 Pesticide Use-and risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest management Új biológiai, biotechnológiai, molekuláris biológiai és nanotechnológiai rendszerek beillesztése az integrált növényvédelembe. 2011.04.01 2015.03.31 183 460 € 58 620 € 14,0 4,0 -

AGTC 245301
Enhancing the innovativeness of food SME’s through the management of strategic network behaviour 
and network learning performance

Mezőgazdasági termék előállító szektor innovációs tevékenységének segítése stratégiai hálózat viselkedés és hálózat tanulási teljesítmény menedzsmenten 
keresztül.

2010.05.01 2014.04.30 169 360 € 34 040 € 17,0 3,0 -

AGTC 266181 Countering diet-related disease through competitive regional food- and physical activity clasters
A nem egészséges táplálkozás és a mozgásszegény életmód negatív hatásainak felmérése, a kockázati tényezők csökkentésének lehetőségei,
az egészséges életmód és táplálkozás hatása a regionális gazdaságra. 2010.09.01 2013.12.31 89 987 € 10 933 € 9,0 1,0 -

AGTC HUSK/1101/1.2.1/0126 Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok létrehozása a határmenti régiókban
Kutatási és ismeretátadási infrastruktúra javítása, a már meglévő kapacitások felújításával illetve átalakításával, határon átnyúló szaktanácsadási központok 
létrehozása.

2013.07.01 2015.06.30 579 294 € 0 € 38,0 0,0 -

AGTC HURO/1001/323/2.2.2
Researches regarding the influence of some technological elements over the wheat and corn grains 
quality stored in Bihor and Hajdu Bihar counties

A projekt tanulmányozza és céljául tűzi ki – biztonságos élelmiszerek és takarmányok - ömlesztve tárolt búza és a kukorica szemek esetében az alábbi szempontból: 
mikrobiológia, technológiai elemek (vetésváltás, trágyázás, talaj meszezés, öntözés, tőszám), kondicionáló és tároló rendszerek, minőségi paraméteri változásokat.

2012.05.01 2013.04.30 60 000 € 0 € 8,0 0,0 -

AGTC GOP-1.1.1-11-2012-0549 Természetes alapú, antibiotikumokat kiváltó új hozamfokozó fejlesztése és gyakorlatba átültetése
A projektben részben részletesen kidolgozandó takarmányozási és tartástechnológia arra hivatott, hogy az ágazati problémákat megoldását segítse. Mindezek 
alapján jelentős eredményeket várunk a takarmány felhasználásban, az elhullás csökkenésében a tenyésztési hatékonyságban és végül, de nem utolsó sorban a 
végtermék vagyis a hús minőségének javulásában.

2013.01.01 2014.06.30 84 937 944 Ft 0 Ft 14,0 0,0 -

AGTC TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0009 Az angol nyelvű agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének fejlesztése
A projekt hozzájárul az angol nyelvű Agrármérnöki MSc szak nemzetközi versenyképességének növeléséhez. A projekt célja 32 tantárgy interaktív tananyagainak 
elkészítése, nemzetközileg elismert képzésekben alkalmazott tananyagok adaptációja.

2012.04.01 2014.03.31 95 475 000 Ft 5 025 000 Ft 63,0 3,0 -

AGTC TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0085 A Bioenergetikai mérnök MSc szak tananyagfejlesztése A bioenergetikai mérnök MSc képzésben célunk a bioenergia előállítás és hasznosítás komplex gyakorlat orientált összefüggéseinek átadása a jövő szakembereinek. 2012.05.02 2014.04.30 75 501 645 Ft 3 973 771 Ft 52,0 3,0 -

AGTC TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0019
E-learning tananyag angol nyelvű fejlesztése mesterszakos hallgatók részére a Debreceni Egyetemen 
és a Budapesti Gazdasági Főiskolán

A Debreceni Egyetem és a JAMK University of Applied Sciences között megkötött kettős diplomás képzésről szóló megállapodásban részt vevő mesterszakokhoz 
kapcsolódó angol nyelvű e-learning tananyag-fejlesztés.

2012.01.01 2013.12.31 40 264 211 Ft 2 119 169 Ft 24,0 1,0 -

AGTC TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029
A Vidékfejlesztési és gazdasági agrármérnöki mesterképzési szakok és a feltétellel belépők 
felzárkóztatása, esettanulmányokon alapuló, gyakorlatorientált, modul rendszerű tananyagának 
fejlesztése, különös tekintettel az informatikai eszközök alkalmazására

Olyan újszerű, gyakorlatorientált, modulrendszerű képzési program és oktatás-módszertani eszközök kidolgozása, melyek segítségével hatékonyabb ismeretadásra 
kerül sor, amely elengedhetetlen feltételét képezi a munkaerő-piaci elvárásoknak jobban megfelel a vidékfejlesztési és gazdasági agrármérnök képzésnek.

2012.03.15 2013.11.15 53 045 098 Ft 2 791 847 Ft 27,0 1,0 -

AGTC TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0006 Tanulhatsz-fejlődhetsz
A mentor tanárok tevékenységeivel a diákok számára szeretnénk elősegíteni tanulmányi eredményeik javulását, a továbbtanulási szándék növekedését, a 
nyelvvizsgák számának emelkedését.

2013.09.01 2014.08.31 37 248 668 Ft 0 Ft 6,0 0,0 -

Központ  TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0011
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szakembereinek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében

 A projekt célja akkreditált képzések megszervezése és lebonyolítása, melynek célcsoportja a DEENK kulturális szakembereiből tevődik össze. A képzés célja a 
humánerőforrás fejlesztés révén a könyvtár, mint kulturális intézmény alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására és elterjesztésére. Célunk a 
könyvtárhasználók oktatása által az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás 
hatékonyságának növelése.

2012.10.01 2014.11.30 15 000 000 Ft                        0 Ft 9,6 0,0 -

Központ TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0193
 Rendhagyó könyvtári órák: a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár részvétele a tanórán 
kívüli nevelési feladatokban

 A projekt a debreceni és Debrecen környéki iskolások és óvodások számára kíván lehetőséget biztosítani az iskolában elsajátított ismereteik elmélyítésére, 
kiegészítésére és szabadidejük hasznos eltöltésére. A foglalkozások és a rendezvények a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának gazdag 
gyűjteményén alapulnak. A kötelespéldány szolgáltatásnak köszönhetően a szakirodalmi és szépirodalmi anyag mellett igen jelentős a könyvtár mesekönyv, 
kisiskolásoknak szóló szépirodalmi és ismeretterjesztő állománya valamint a Médiatár kínálata. A programok részben ezekre épülnek, részben a Könyvtár egyes 
szolgáltatásait és egységeit mutatják be, bepillantást adva olyan területekre is, amikkel az olvasók a könyvtárhasználat során általában nem találkoznak. A könyvtár 
által kínált tematika sokrétű: a klasszikus könyvtári munkafolyamatoktól és a régi könyvektől kezdve, az Internet előnyein és veszélyein keresztül a blu ray 
techonológiával, az e-book-kal bezárólag nagyon sok témát érint.

2012.09.01 2012.02.28 21 005 555 Ft                        0 Ft 14,6 0,0 -

Központ TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1446 Munkahelyi egészségmegőrzési és fejlesztési program a Debreceni Egyetemen A pályázat hozzájárul hogy a Debreceni Egyetem a munkavállalói számára olyan informatív lehetőséget biztosítson , melyben az egészség megőrzése kap 
főszerepet . A pályázat fokozott figyelmet szentel az egészséges táplálkozás alapjainak megismertetésére . Illetve figyelemfilhívás azokra a főbb  táplálkozással 
kapcsolatos  tényezőkre , mellyel elkerülhetőek  a különböző betegségek. A unkavállalók megismerhetik azokat a módszereket , mellyel a saját és környezetük 
egészségét megőrizhetik .A további cél a leki és fizikai  egészség megőrzése is , mely során kiemelten foglalkozik a  mindennapokat befolyásoló stresszhelyzetek 
elemzésével és a stressz kezelésének  különböző módszereivel , valamint  a rendszeres testmozgás pozitív szerepével . 

 2013.08.01 2014.09.30 10 000 000 Ft 0 Ft 3,5 0,0 -

Központ  TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0013
 Integrált szervezeti és komplex fels oktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a 
versenyképes Debreceni Egyetemért (Versenyképes Debreceni Egyetem)

 A projekt átfogó célja, hogy a DE szervezete, mFködési folyamatai, szolgáltatásszervezésre irányuló belsE kompetenciái megújításra kerüljenek annak érdekében, 
hogy a jelenleginél költséghatékonyabban és magasabb minEségben mFködtethetE, fenntartható, a hazai és nemzetközi versenyben helytállni képes intézménye 
legyen a magyar államnak. A mFködési hatékonyság növelése képes lesz ellensúlyozni a felsEoktatás iránti kereslet csökkenésének pénzügyi következményeit.

2013.04.15 2015.04.14                       874 996 800 Ft 0 Ft 130,9 0,0 -

Központ 265550 Healthcare-Technological Innovations and Economic Success (Health-TIES)

A HealthTIES projekt célja, hogy az „Egészségügy-Technológiai Innovációs Kör”-t gyorsítsa. A partner régiók klaszterei találkoztatják a klinikai tudományokat a 
mérnök és számítástechnika tudománnyal, az üzleti világgal és az iparral, a regionális döntéshozókkal és a már bevezetett bio-tudomány parkokkal. Annak 
érdekében, hogy feltérképezzék az ötlettől a termékig, a tudománytól a piacig vezető út lerövidítésének, felgyorsításának szükséges feltételeit. a partner régiók 
elemzik a bevont klaszterek kutatás-fejlesztési szükségleteit, lehetőségeit és politikáit, az elemzések eredményeit visszavezetve azok mindennapi életébe, 
gyakorlatába.
A HelathTIES projekt ezen túlmenően a tudomány, az oktatás és az infrastruktúra közösségét kívánja megteremteni, keretén belül a konzorciumi tagok 
munkatársainak és hallgatóinak cseréi valósulnak meg, a közös oktatási program részévé válik a „vállalkozó tréning”, és ezáltal egy olyan platform teremtődik meg, 
mely lehetőséget ad – többek között - a kulcsszereplők találkozására, elképzeléseik megosztására.

2010.10.01 2013.09.30                               124 615 € 0 € 22,9 0,0 -

Központ 2CE096P1 Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies (IntraMED-C2C)

A projekt célja olyan módszer kifejlesztése, melynek segítségével a klinikák és a KKV-k között együtt¬működés indul el és kezdetét veszi az innováció transzfer 
tevékenység.
A projekt támogatja a klinikák innovációs potenciál¬jában rejlő lehetőségek kiaknázását, az általuk fejlesztett termékek, szolgáltatások és eljárások minél 
hatékonyabb közvetítését szolgáló eszközök, módszerek kifejlesztését és segítségükkel gyümölcsöző együttműködések kialakítását a klinikák és a környezetükben 
tevékenykedő KKV-k között.

2010.04.01 2013.06.30                               208 506 € 0 € 18,7 0,0 -

projekt célja
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Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2013. évi szöveges beszámoló

 3.5 Európai Uniós forrásból megvalósuló programokról

 1.számú melléklet

-tól -ig támogatás önerő
projekt célja

1. számú melléklet

Megjegyzés
projekt időtartama

tervezési egység projekt azonosító száma
támogatás összege

(Ft, €)
önerő összege

(Ft, €)
projekt címe

2013. évi felhasználás összege (millió Ft)

Központ 2CE264P1 INNOvation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT)
Az INNOTRAIN IT célja, hogy az IT szolgáltatásmenedzsmenttel kapcsolatos tudást átadja, valamint segítse a közép-európai kis- és középvállalkozásokat abban, 
hogy üzleteik innovációs potenciálját erősítsék.

2010.04.01 2013.03.31                               108 729 € 0 € 12,4 0,0 -

Központ EU7-246686 OpenAIRE projekt

Az OpenAIRE 27 európai ország 38 partnerintézményének együttműködésével kialakítja azt az infrastruktúrát, melyben az érintett projektekben dolgozó kutatók 
biztosítják a projektek során keletkező lektorált közlemények nyílt elérhetőségét, hozzájárulnak az Open Access Pilot sikeréhez. Az infrastruktúra alapja egy 
interaktív központi portál (www.openaire.eu), egy Európán átívelő repozitórium-hálózat valamint az érintett 27 ország szakembereinek hálózatára épülő helpdesk 
rendszer. 2009.12.01 2012.11.30 18 580 € 1 820 € 0,0

0,0 -

Központ EU7-283595 OpenAIRE Plus projekt 

Az OpenAIRE projekt folytatása. Célja az FP7 és az ERC kiírásaiban támogatott projektek során születő tudományos cikkek és adatok elérésére és monitorozására 
irányuló informatikai infrastruktúra és helpdesk rendszer kialakítása és működtetése. A projektben egyetemünk a magyar felsőoktatási könyvtárak és az MTA 
Könyvtára által létrehozott HUNOR (HUNgarian Open Repositories) konzorciumot képviseli. 2011.12.01 2014.05.31 22 216 €                                5 457 €                                  0,0

0,0 -

Központ TÁMOP-3.2.4A-11/1-2012-0051
"Élethosszig és határtalanul: Mobil eszközökkel elérhető szolgáltatásfejlesztés és szövegértés-
fejlesztő képzések a DEENK-ben"

A projekt keretében a mobileszközökkel is elérhető digitális tartalom-szolgáltatást fejlesztjük az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében. A felhalmozott tudásvagyon 
nagyobb használatát az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus bővítéssel érjük el. A szövegértés fejlesztését 
szolgáló képzések eredményeként nő az egész életen át tartó tanulási folyamatban részt vevők száma, a munkaerő-piaci foglalkoztathatóság. 2012.10.01 2014.03.31 49 400 000 Ft                        -  Ft                                    32,4

0,0 -

Központ HURO/1001/141/2.3.1 HURO/1001/141/2.3.1

A program során fejlesztett tananyag három célcsoport (középiskolások, egyetemisták és főiskolások; tanárok; más érdeklődők) számára nyújt segítséget a 
munkaerőpiacra történő bejutáshoz vagy ismételt munkaszerzéshez. A kurzusok segítséget nyújtanak abban is, hogy a munkavállalók könnyebben találjanak munkát 
többnyelvű környezetben. 2012.01.01 2013.06.30 135 140 €                              0 30,4 0,0 -

Központ 325091 Europana Could
A Europeana Fundation által koordinált projekt célja hogy kidolgozza az Europeana (közös felület a tagállamokban digitalizált dokumentumok eléréséhez) 
felhőrendszerét és aggregátorát. A konzorcium részvevői a pályázat keretében új tartalmakat, új metaadatokat, új  tárolási rendszert, új eszközöket és 
szolgáltatásokat nyújtanak a kutatók számára, az új platformon az Europeana Research-ön.

2013.02.01 2016.01.31 13 200 €                                3 300 €                                  1,0 0,0 -

Központ TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 A Debreceni Egyetem képzési műhelyeinek támogatása
A projekt átfogó célja az intézmény már eddig is sikeres tehetséggondozó műhelyeinek (tehetséggondozó program, tudományos diákkörök, szakkollégiumok, 
doktori iskolák) fejlesztésével a magas színvonalú, minőségi tudományos utánpótlás-nevelés támogatása a Debreceni Egyetemen.

2011.07.01 2013.09.30 889 029 000 Ft                      0 Ft 478,5 0,0
DE összesen adatok 

(AGTC/TEK/OEC/Központ)

Központ
TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010

"ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak-Kelet Magyarországon 
(A és B komponensek a felsőoktatási Sport fejlesztéséért)

A pályázatot konzorciumi formában, a Debreceni Egyetem nyújtja be az Eszterházy Károly Főiskolával és a Nyíregyházi Főiskolával közösen. Célunk a XXI. 
század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő komplex hallgatói szolgáltatás kialakítása, a sporttudományi képzési portfólió fejlesztése. A 
mindennapos testneveléshez pedagógusok és sportszakemberek átképzésére is sor kerül. Fejleszteni kívánjuk az élsportolók diplomaszerzési esélyeit növelő 
mentorszolgáltatásainkat is.

2013.09.01 2015.06.30 635 590 406 Ft                      0 Ft 15,5 0,0
A projekt költségvetése 829 

878 972 Ft konzorciumi 
szinten.

Központ
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

A projekt keretében a négy partner a magyar felsőoktatás élelmiszer-ágazati vagy az ahhoz szorosan kapcsoló tudományok területén egy szoros és minőségileg új 
együttműködést hoz létre. Ez a partnerség az ágazatra vonatkozóan: magasabb szintre emeli a gazdasági szereplőkkel való együttműködését, megteremti a 
partnerintézmények közötti oktatási tevékenység összehangolását (képzések, tananyagok, szakmai programok), létrehoz egy közös, élelmiszer ágazati kutató 
szervezetet.

2013.04.15 2015.04.14 635 510 846 Ft                      0 Ft 80,7 0,0
A projekt költségvetése 1 

599 946 558 Ft konzorciumi 
szinten.

Központ
TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0031

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának  elterjesztése és hozzáférhető 
szolgáltatások fejlesztése a Debreceni Egyetemen 

A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges felnőttképzési és felsőoktatási képzési 
programok/modulok, tananyagok elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken keresztül.

2012.10.01 2015.01.31 19 029 040 Ft                        0 Ft 2,6 0,0 -

OEC TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0023 VÉD-ELEM- Az emebri szervezet védelmét biztosító sejthálózatok rendszerszemléletű viszgálata

A VÉD-ELEM projekt célja, az emberi védekező rendszer komponenseinek tanulmányozásával azonosítani és feltárni azokat az alapelveket, szabályokat, melyek 
rendszerszinten jellemzik a védekező (immun) mechanizmusokat. Ezek megértésével közelebb kerülünk az immunrendszer felépítésének és működésének 
megismeréséhez. Így lehetővé válik a nagy populációkat érintő betegségek kialakulási mechanizmusának megismerése, a betegségek pontos diagnózisa és kezelése 
is.

2012.10.01 2015.01.31 848 464 495 Ft 0 Ft 326,6 0,0 -

OEC TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0025
Molekuláris onkológia: Jelátviteli folyamatok célpobtjainak azonosítása daganatterápiás eljárások 
kifejlesztése

Az együttműködő alap- és klinikai kutatócsoportok a daganatsejtek működésének részletesebb feltárása révén, új célmolekulák és gyógyszermolekula-jelöltek 
azonosításával járulhatnak hozzá az eddigi terápiákra rezisztens daganatok gyógyításához és az egyénre szabott daganatellenes terápiás eljárások kifejlesztéséhez.

2012.10.01 2015.01.31 845 480 721 Ft 0 Ft 399,7 0,0 -

OEC TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0017 Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás fejlesztése érdekében

A projekt alapvető célja, hogy támogassa az orvosokat az első, második alap és ráépített szakvizsga megszerzésében, javítva ezzel az egészségügyi ellátás 
színvonalát. A már szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára is lehetőséget biztosít a program, hogy szaktudásukat további második alap vagy ráépített 
szakvizsgával bővítsék. A pályázati forrásnak köszönhetően ösztöndíj-rendszerben képezheti magát a projekt 40 résztvevője, 23 első alap és 17 második alap vagy 
ráépített szakvizsgájára készülő szakember.

2012.07.01 2015.02.28 187 918 726 Ft 0 Ft 100,7 0,0 -

OEC TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001
Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél: Egységes külső 
felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári 
ellátásban

A projekt célja akkreditációs rendszer kialakítása a szakellátás és a patikák számára. A fejlesztés fókuszában a betegellátás biztonságának növelése áll. A gyakorlati 
megvalósíthatóság, az alkalmazás támogatása érdekében a standardokat és gyógyszerészi gondozási irányelveket, felülvizsgálati eljárásokat gyakorló szakemberek 
készítik, és pilot programokban tesztelik. A projektben 300 intézményi munkatárs részesül képzésben, hosszabb távon legalább 5000 beteg részesül gyógyszerészi 
gondozásban.

2012.12.01 2014.11.30 32 548 218 Ft 0 Ft 12,4 0,0 -

OEC TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0009 Onkológiai centrum fejlesztése Debrecenben
A projekt fő célkitűzése az Észak-Alföldi Régió onkológiai ellátást igénylő betegei számára a méltányos ellátás biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése mind 
orvos szakmai szempontból, mind elérhetőség tekintetében. A célkitűzés elérése érdekében a projekt az alábbi fejlesztési irányvonalat jelöli meg: Sugárterápiás 
rendszer korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan duál-fotonos lineáris gyorsító beszerzése.

2013.08.01 2015.01.31 824 522 370 Ft 0 Ft 15,1 0,0 -

OEC HURO/0802/010_AF
„Regionális Sugárterápia Központ” Improvement of image based radiation therapy for cancers in Bihar-
Bihor region

A megvalósítás során sor kerül egy kezelési terv kidolgozására és kivitelezésére, a betegek életminőségének tudományos vizsgálatára és az IMRT kivitelezésére 
alkalmas lineáris gyorsító készülék beszerzésére. A projektrész tevékenységei között valósul meg a szakszemélyzet kiképzése és a beteg edukáció, valamint a Bihar-
Bihor régióban folyó radioterápiás kezelések átfogó vizsgálata is. Az IMRT olyan kezelést tesz lehetővé, amely során a daganatos szövet maximális sugárdózist 
kap, míg a rizikószervek sugárterhelése minimális. Ehhez számos új technika kidolgozására van szükség, amelyek között elsődleges a betegek megfelelő rögzítése, 
pozicionálása, amely alapján készül a lokalizációs CT.  A Bihar-Bihor régióban folyó radioterápiás kezelések átfogó vizsgálata kiterjed a projekt partnerek 
radioterápiás infrastruktúrájának, a kezelési modalitások, géppark, és a tréning programok vizsgálatára. Olyan regionális onkológiai adatbázis kidolgozására kerül 
sor, amely segítségével javítható a Bihar-Bihor régió daganatos betegeinek ellátása.

2011.09.01 2013.03.31                            1 900 000 €                               100 000 € 172,8 9,1 -

OEC HURO/1101/081/2.4.1 Improved Obstetrical and Gynecological Interregional Services

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nogyógyászati Klinikáján lehetővé válik a műszerbeszerzésre fordítható összegből 
többek között a legkorszerűbb sebészeti műtőasztal beszerzése eszközökkel, valamint laparoszkópos felszerelések, többfunkciós anya és magzati monitor, 
hordozható EKG berendezés megvásárlása. Az épület beruházásra elnyert támogatásból összkomfortos kórtermek, egyágyas szülőszobák létesítése, vizesblokkok 
kialakítása, a klíma és tűzvédelmi rendszer korszerűsítése valósulhat meg.

2012.09.01 2013.12.31                            1 545 870 € 0 € 445,6 0,0 -

OEC HURO/1101/051/2.4.1 “BHB Operation Departments - High common standards in surgery in the euro-region”

A projekt lényeges elemeként a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma egy neuronavigációs rendszert szerez be. A projektben résztvevő 
partnerek munkatársai összehasonlító elemzést készítenek a sebészet területén Bihar-Hajdú-Bihar Euro-régióban az egészségügyi ellátás infrastruktúrájáról, 
hiányosságairól és a lakosság igényeiről. Nyilvános konzultációkat tartanak, hármat Nagyváradon, hármat Debrecenben. Az elemzések és konzultációk eredményeit 
az egymást kölcsönösen kiegészítő, határokon átívelő egészségügyi ellátás érdekében közös tanulmányban foglalják össze. Ezt a célt szolgálják a közös 
továbbképzések is olyan témákban, mint: Egészségügyi rendszer menedzsment; Emberi erőforrás menedzsment az egészségügyi ágazatban; Projekt menedzsment; 
Egészségpolitika az Erópai Unióban; Példák a határokon átívelő, megvalósítható egészségügyi iniciatívákra/rendszererekre; Közös protokollok kidolgozása a 
sebészetre és egyéb egészségügyi területekre vonatkozóan. A konzultációk lebonyolításához, és protokollok kidolgozásához használatba veszik a két intézményt 
összekötő telemedicina rendszert. Az új egységek rendszerbe állítását követően a partnerek a tapasztalatokról ismét közös konzultációkat tartanak – kettőt 
Nagyváradon, kettőt Debrecenben -, és közös bemutató műtéteket végeznek.

2012.09.01 2014.08.31                               544 750 € 0 € 154,3 0,0 -

OEC HURO/0802/129_AF 2.4.1 Euroregional Centre for Invazive Cardio-Vascular Interventions “Viva Anima”

A projekt célja a „VIVA ANIMA” euroregionális invazív kardiológiai központ létrehozása Nagyváradon.  A román partner ehhez a megfelelő helyszín kialakítására 
és az ellátáshoz szükséges műszerek beszerzésére kapott támogatást. A központ a nagyváradi megyei kórház első emeletén, 738 négyzetméter alapterületen kerül 
kialakításra. Itt kap helyet az invazív kardiológia osztály, két angiográf berendezés, a járóbeteg osztály és a műtő is. A projekt megvalósítása során a Debreceni 
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma vállalta a Romániában dolgozó orvosok és szakdolgozók felkészítését egy debreceni és egy nagyváradi 
tréningsorozat keretében, valamint ehhez kapcsolódóan egy oktatási anyag is elkészült. Az oktatás során a nagyváradi munkatársak az invazív kardiológiai ellátás 
legmodernebb eljárásaiba, valamint a szakterületen használt legkorszerűbb műszerek használatába nyerhettek bepillantást.

2011.06.01 2013.05.30                               215 137 €                                 11 323 € 17,7 0,9 -

OEC HURO/1001/295/2.3.1 Joint development and implementation of an advanced training program in neurosciences

A támogatás segítségével a Debreceni és Nagyváradi Egyetemek egy olyan határon átnyúló képzési rendszert fognak kifejleszteni az idegtudományok területén, ami 
egy közös idegtudományi MSc képzési program kialakításának a lehetőségét fogja megteremteni. A képzésbe 20 olyan hallgatót fogunk bevonni (10-10-et a határ 
két oldaláról), akik már egyetemi diplomát szereztek a biológia, fizika, kémia, matematika vagy a orvos- és egészségtudományok területén. Az elméleti képzés 
mellett, létre akarunk hozni egy olyan laboratóriumi környezetet, amiben a hallgatók megtanulhatják az idegtudományi kutatásokban használt legmodernebb vizsgáló 
módszereket is.

2012.07.01 2013.06.30                                 87 787 €                                   4 620 € 13,2 0,7 -

OEC HURO/1101/130/2.2.1
Joint development of research infrastructure to improve cross-border activities in the investigation of 
neurodegenerative brain diseases and pain

A Projekt anyagi támogatásával az idegtudományi kutatásokhoz szükséges infrastruktúrát akarjuk fejleszteni. Az újonnan beszerzett műszerek meghatározó 
jelentőségűek lesznek abban, hogy a jövőben is magas színvonalú, nemzetközileg versenyképes kutatásokat tudjunk folytatni az idegtudományi alapkutatások, 
elsősorban a fájdalom feldolgozást végző idegi mikro-hálózatok vizsgálatának területén.

2013.01.01 2014.01.31                               463 886 € 0 € 135,1 0,0 -

OEC TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0074
Humánerőforrás fejlesztés a biztonságos betegellátás érdekében a Debreceni Egyetem Orvos és 
Egészségtudományi Centrumában.

A projekt célja, hogy a támogatásnak köszönhetően új álláshelyeket biztosítsunk az intézményi létszámbővítésen keresztül, többletteljesítményt nyújtó 
szakdolgozókat vonjunk be a betegellátásba, valamint mobil teameket hozzunk létre a magas színvonalú betegellátás fenntartása érdekében.

2012.12.01 2015.01.31                       193 902 680 Ft 0 Ft 60,1 0,0 -

OEC TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045
Vaszkuláris és kardiális kutatóhálózat: Az ér- és a kardiovaszkuláris betegségek patomechanizmusai, 
diagnosztikái, farmakológiai befolyásolhatóságuk az alapkutatás szintjén

Tervezett vaszkuláris és kardiális kutatóhálózatunk célja a Debreceni Egyetem ezen tudományos területén alapkutatást folytató csoportjaink szoros integrálása, 
nemzetközi kapcsolatunk mélyítése. Hálózatunk várható eredménye egy széles kutatói és infrastrukturális bázis, ami minden életperiódusban az ér- és szív eredetű 
halálozás csökkentésére, az életminőség javítására törekszik. A hosszú távú tudományos network fenntartását jelen és jövőbeni hazai- és nemzetközi 
kollaborációink, pályázataink biztosíthatják, melyekkel az Európa Unió „Horizont 2020” keretprogramja irányában kívánunk haladni. Hálózatunk az ér- és 
szívbetegségek mechanizmusában a hem- és hemproteinek stresszhatását, és az ellene hatékony védelmet nyújtó endogén, indukálható hemoxigenáz-ferritin 
rendszernek a szerepét fogja vizsgálni.

2012.10.01 2015.01.31                       872 152 064 Ft 0 Ft 339,2 0,0 -

OEC

IOIBD/2011
Possible role of autoantibodies against innate immunity proteins in the pathogenesis of Crohn's disease 
(IOIBD) Az antitestek lehetséges szerepe a veleszületett Crohn betegségek patogenezisében.

2011.11.02 2014.10.31 50 000 USD 0 USD 4,7 0,0 -
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OEC 3CE325P1 FORT - Fostering continuous research and technology application Technológia transzfer tevékenységek promótálása, fejlesztése. 2011.05.01 2014.02.28                               234 400 € 0 € 38,8 0,0 -

OEC POSDRU/81/3.2/S/49706 Partnership agreement:2622/2009
RUXMED - Egészségügyi menedzsment, minőségmenedzsment és információs technológia-
menedzsment szakmai képzéseket támogató hálózat kialakítása egészségügyi személyzet számára

Egészségügyi menedzsment, minőségmenedzsment és információs technológia-menedzsment témájú szakmai képzések oktatási anyagának kidolgozása, oktatás, 
tapasztalatcsere-programok megszervezése Romániából érkező szakemberek részére.

2010.10.01 2013.09.30                        13 696 682 Ft 0 Ft 3,3 0,0 -

OEC FP7-KBBE-2007-2A-222720-2
TORNADO - Molecular Targets Open for Regulation by the gut flora - New Avenues for improved 
Diet to Optimize European health

A dendritikus sejt funkciókat befolyásoló kommenzális baktériumok és béllumen komponensek azonosítása.
Mérföldkő: A bél mikrobiota által modulálható új molekuláris célpontok karakterizálása. 2009.09.01 2014.08.31                               261 216 €                                 87 072 € 28,1 9,4 -

OEC FP7-PEOPLE-ITN-2008-237955 Fast Analog Computing with Emergent Transient States - Initial Training Network

A FACETS-ITN konzorcium tudományos célja kísérletes és elméleti felfedezéseket elérni. In vitro és in vivo neurobiológiai kísérletekkel megismerni a biológiai 
neurális hálózatok szerkezetét  és analitikus eszközökkel, modell konstrukciók és szimulációk segítségével új eredményeket elérni a neurális hálózatok tanulási és 
plaszticitási kapacitása terén. A konzorcium másik lényeges eleme, hogy a felfedező kutatások 21 PhD hallgató bevonásával történnek a 11 egyetemi központot, 3 
ipari partnert és 1 fél-ipari partnert képviselő kutatócsoportokban. A tréning program harmadik fő célja a fiatal kutatók mobilitásának elősegítése és rajtuk keresztül 
a kutatói hálózat interdiszciplináris jellegének erősítése.  

2009.09.01 2013.08.31                               111 034 €                                 37 011 € 11,5 3,8 -

OEC FP7-HEALTH-2009-223083
APRES - The appropriateness of prescribing antibiotics in primary health care in europe with respect 
to antibiotic resistance

Antibiotikum felhasználás gyakorlatát méri fel az alapellátásban. Vizsgálja a staphylococcus aureus és a streptococcus neumoniae antibiotikum rezisztencia 
hordozást az egészséges populációban.

2009.10.01 2014.03.31                                 87 400 €                                 24 840 € 0,0 0,0 -

OEC FP7-PEOPLE-2009-IAPP-251506 TRANSCOM - The Commercialisation of Transglutaminase
Sejt- és molekuláris biológiai rendszerekben történő kutatómunka keretében új módszerek kifejlesztése a cél, amelyekkel befolyásolni lehet a transzglutamináz 
enzimek sejti és szöveti funkcióit és aktivitását, beleértve új terápiás megközelítések kifejlesztését olyan betegségekben, amelyek kialakulásában a transzglutamináz 
szerepet játszik. A kutató munka során humán transzglutamináz mutánsok tervezésére, klónozására, sejt- és szöveti tesztelésre is sor fog kerülni. 

2010.07.01 2014.06.30                               108 215 €                                 36 072 € 6,2 2,1 -

OEC FP7-PEOPLE-2013-ITN-PITN-GA-2013-606806 Control of metabolic and inflammatory pathways by nuclear receptors (NR-NET)

A projekt célja a citokinekkel és nukleáris receptor aktivátorokkal kezelt makforágok, dendrikus sejtek és simaizom sejtek mRNS expressziós profiljának 
tanulmányozása, valamint RNS-Seq és bioinformatikai megközelítések segítségével kölcsönhatások feltárása az előzőekben említett pályák között.  A projektben 
részt vevő kutatók rendszerszinten fogják tanulmányozni a makrofágokban a nukleáris hormonreceptorok és citokinek génszabályozását, és genomszintű 
megközelítést fognak alkalmazni (ChIP-Seq, RNA-Seq, GRO-Seq), hogy beazonosítsák a kötéseket, fokozókat és szabályozott géneket normál és patológiai 
környezetben a gyulladásos és anyagcsere betegségekben szenvedő állatmodellekben.

2013.09.01 2017.08.31                               390 194 € 0 € 0,7 0,0 -

OEC FP7-PEOPLE-2011-CIG-PCIG9-GA-2011-292259
Global analysis of R-loop structures (RNA-DNA hybrids) by advanced microscopic and genetic 
approaches (GLORI)

A legmodernebb biofizikai és klasszikus genetikai módszerek ötvözésével molekuláris
szinten vizsgálják az R-loop tényezők kialakulását, szerepüket daganatos betegségek
során.

2012.12.01 2016.11.30                               100 000 € 0 € 9,9 0,0 -

OEC TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt (DEK-FP)
A projekt alapvető célja megteremteni a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátásokhoz való hozzáférést a lakosság egésze számára az Észak-
alföldi Régióban, a betegközpontúság szem előtt tartásával. A fejlesztés célja a legújabb technológiák alkalmazási lehetőségeinek megteremtése infrastruktúra, 
eszköz és szakember vonatkozásában, valamint a rohamos technológiai fejlődés befogadási képességeinek biztosítása.

2009.07.01 2013.07.31                  10 925 100 123 Ft                    1 213 900 014 Ft 171,9 11,3 -

OEC TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0017
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézet Perinatális 
Intenzív Centrumának műszerfejlesztése 

A projekt fő célja a PIC informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztése, a lehető legjobb minőségű és legnagyobb számú műszerezettség biztosítása az 
intenzív ellátást igénylő újszülöttek számára, életesélyeinek növelésére. A terápiás és diagnosztikus berendezések és a kórházi információs rendszer automatikus 
illesztésének megteremtése, nemcsak az intézményen belüli, hanem az intézményközi információáramlást is elősegíti, megteremtve a lehetőséget az elektronikus 
kommunikációra, így a koraszülött és a súlyos állapotba került csecsemők intenzív ellátásának fejlesztésére.

2012.04.01 2013.12.31                       471 391 770 Ft                         52 376 863 Ft 458,0 51,5 -

OEC TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0084
Gyakorlati kompetenciák elsajátítását szolgáló, szimulációs modelleken alapuló, interaktív 
audiovizuális eszközökkel támogatott oktatási tananyagok fejlesztése az orvosképzésben

A projekt közvetlen célja egy modul rendszerű, szimulációs eszközökön alapuló, „éles” helyzetekben is hasznosítható, gyakorlati ismereteken alapuló képzési 
rendszer kidolgozása, adaptálása, és továbbfejlesztése, valamint a kidolgozott tananyagok modern, az internet adta lehetőségeket kihasználó megjelenítése.

2011.12.01 2014.04.30                       153 424 832 Ft                           8 074 992 Ft 114,8 6,0 -

OEC TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0813
"OVITALITÁS" - a DEOEC Napközi Otthonos Óvoda egészségre nevelő és szemléletformáló 
programja

Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása; egészségtudatos magatartás kialakítása. 2013.09.01 2014.07.31                         10 000 000 Ft 0 Ft 0,9 0,0 -

OEC
ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

Rehabilitációs szolgáltatások fejelsztése az Észak-alföldi Régióban
A pályázat célja a rehabilitációs betegellátási tevékenység minőségének és a hatékonyságának javítását célozzák, a régióban. Leginkább a hiányzó orvosi 
rehabilitációs szolgáltatások pótlásával, a hiányzó szükségletek kielégítésével a szubspecialitások és ellátási formák prioritása mentén, az infrastrukturális és 
eszközfejlesztéssel, humánerőforrás-fejlesztés hozzárendelésével.

2012.11.30 2014.11.29                       747 743 962 Ft 0 Ft 68,5 0,0 -

OEC ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0009 Debreceni Egyetem OEC Óvoda fejlesztése 

Az egyetemi fenntartású óvoda jelenleg két épületben működik, 7 csoporttal. A fejlesztés eredményeként a II. sz. épület a földszinten 3 új csoportszobával bővül, 
melyből 1 szoba kapacitásbővítés, a fennmaradó két szobába pedig két csoport költözik át az I. sz. épületből. A keleti oldali bővítés emeleti szintjén nevelői szobák 
készülnek. Az I. sz. épületben a felszabadult helyiségekben tornaszoba, logopédiai-fejlesztő helyiség, nevelői szoba, öltöző, valamint raktárhelyiség kerül 
kialakításra.

2012.11.01 2013.12.31                       120 000 000 Ft 0 Ft 116,4 0,0 -

OEC GOP-1.1.1-11-2012-0412 
Innovatív generikus gyógyszerfejlesztés szívinfarktus és agyi keringési zavar bizonyos típusainak 
megelőzésére 

A projekt célja új biztonságos innovatív generikus gyógyszer, 100 mg acetilszsalicilsavat tartalmazó gyomornedv-ellenálló tabletta fejlesztése. Az originális termék 
a Bayern Pharma AG Aspirin Protect 100 mg gyomornedv-ellennálló bevonat tabletta készítménye, amelyet számos kardiovaszkuláris indikációban 
alkalmaznak:akut myocardialis infarktus, reinfarktus profilaxis,transiens ischaemiás attack (TIA) és cerebrális infarktus megelőzése, stabil és instabil angina 
pectoris, artériás érsebészeti beavatkozások után (pl.PTCA,CABG),myocardialis infarktus kockázatának csökkentése.

2012.11.16 2014.06.30                         88 083 500 Ft 0 Ft 43,1 0,0 -

OEC TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0020
Idegen nyelvű képzések előkészítése digitális tananyagfejlesztéssel a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Karán

A projekt célja a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar képzési struktúrájának fejlesztése, versenyképességének növelése annak érdekében, hogy a hazai és 
külföldi hallgatók számára gyakorlatban alkalmazható, a hallgatói igényekhez illeszkedő, tanuló-orientált szemléletű oktatási programok alakuljanak ki.  Az 
Egészségügyi szociális munka mesterképzés és az ápoló alapképzés idegen nyelvű oktatása előkészítésének eredményeként hazánkban először valósul meg angol 
nyelvű képzés ezen területeken. A több mint 40 milliós ráfordítással pályázati forrásból fejlesztésre kerül az egészségügyi szociális munka mesterszak, valamint az 
ápoló alapszak angol és magyar nyelvű digitális tananyaga, ahol ezzel együtt elkészítik az akkreditációhoz szükséges alaptantervet is, valamint a képzők képzése 
projektelem keretein belül az oktatók felsőfokú angol nyelvizsgára való felkészítése és nyelvvizsga megszerzése is megvalósul. Mindez lehetővé teszi a jövőben a 
két képzés beindítását angol nyelven is. 

2012.02.10 2014.04.10                         39 078 854 Ft                           2 056 782 Ft 14,8 0,8 -

OEC TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0045
Egy hullámhosszon - a fogyatékos emberek elfogadásának és a velük való kapcsolatteremtés 
elősegítése a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, a szociális és egészségügyi szakmát tanuló 
hallgatók körében

A projekt keretén belül a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét, illetve a velük való kapcsolatteremtés módjainak megismertetését, elterjesztését szeretnénk a szociális 
és egészségügyi szakmákat tanulók körében megvalósítani. A Karon 348 órában, 3 féle kurzus válik elérhetővé szociális munkás és egészségügyi prevenció, 
szülésznő, mentőtiszt, diplomás ápoló, egészségügyi ügyvitel szervező hallgatók számára.

2012.10.01 2013.12.31                           6 836 820 Ft 0 Ft 6,9 0,0 -

OEC TÁMOP-6.2.2/B-12/1-2012-0002 Az egészségtudományi képzések fejlesztése a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán

A projekt célja a magyar egészségügyi ellátórendszerben jelen lévő szakdolgozói munkaerőhiány pótlása magasan kvalifikált egészségügyi szakdolgozókkal az 
ápoló és mentőápoló OKJ végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók számára kidolgozásra kerülő BSc ápoló/mentőtiszt képzésbe való beszámíthatóság 
segítségével, valamint az egészségtudományi BSc/MSc képzésben részt vevő hallgatók minőségi gyakorlati képzésének javítása a mentor ápoló képzési program 
kidolgozásával. 

2013.02.01 2014.03.31                         31 677 040 Ft 0 Ft 22,7 0,0 -

OEC TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban

A pályázat két kiemelt kutatási területet illetve húzóágazatot kapcsol össze úgy, mint az élettudományi (orvostudományi) és a népegészségügyi kutatásokat. 
továbbá hozzájárul a társadalmi és gazdasági változások által felvetett problémák feltárásához és megoldásához mint interdiszciplináris kutatás.
Jelen projekt alapvető célja olyan kutatói hálózat létrehozása a Debreceni Egyetemen, mely a népegészségügyi genomikai kutatások eredményeinek konstruktív és 
innovatív befogadásán túl azok gazdagítására is képes a magyar lakosság egészségi állapotának meghatározásában kiemelt jelentőséggel bíró genomikai 
konstellációk azonosításával, s azok gén-gén és gén-környezet szintű kölcsönhatásainak feltárásával. A projekt egyes alprogramjait szervesen kapcsolja össze a 
magyar populációban (ezen belül a roma populációban) a legjelentősebb halálozási- és betegségterhet jelentő népbetegségek (szív-érrendszeri-, anyagcsere- és 
daganatos betegségek, reumatológiai kórképek, egyes magas prevalenciájú bőrbetegségek) kialakulásában és progressziójában meghatározó súllyal bíró genetikai 
polimorfizmusok/mutációk feltárásának és jellemzésének igénye, azzal a céllal, hogy a tervezett kutatások eredményei a megelőzés (a fenotípus prevenció), a 
diagnosztika, a gyógyítás (ezen belül a rehabilitáció) területén egyaránt hasznosuljanak.

2012.10.01 2015.01.31                       895 000 000 Ft 0 Ft 307,3 0,0 -

OEC TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002
Alap- és alkalmazott kutatások hallássérültek Internetes beszédfejlesztésére és az előrehaladás 
objektív mérésére

Az internet intenzív alkalmazása lehetővé teszi olyan szolgáltatások betervezését, amelyek még a mai számítógépek közül is a nagy számítási kapacitású szerverek 
rendszerbe állítását igénylik. Ilyen a beszélő fej és a prozódiai jellemzők számítása. Hasonló fejlesztések már léteznek a világon, de a projektben elérni kívánt 
fejlesztéssel ellentétben nem mutatják meg a szavak helyes artikulációját, ezáltal alkalmazásuk nehézségekbe ütközik.
A kutatás elméleti alapja, hogy vizsgálatok igazolták, hogy az agyban az akusztikus és vizuális modalitás integrálása optimális a maximális érthetőség elérésére. A 
hallássérültek esetében minél erősebb az akusztikus jel torzulása, annál inkább támaszkodnak a vizuális jelre.
A projekt gyakorlatban is hasznosítható célja az úgynevezett BESZÉDASSZISZTENS rendszer létrehozása siketek és nagyothallók hangzóbeszéd oktatására, 
fejlesztésére. Ez a komplex rendszer a beszédfolyamat komplex audio-vizuális megjelenítését szolgáltatja, egyrészről a beszéd hangképeinek (színkép, prozódia) 
másrészről az artikulációnak (beszélő fej) a vizuális megjelenítésével, egy oktatási keretrendszerbe foglalva. 
E rendszer terjesztése az interneten történik, szabad hozzáférésű alkalmazásban.

2013.01.01 2015.03.31                       217 038 068 Ft 0 Ft 87,5 0,0
A megjelölt összeg csak a 

DE OEC része

OEC GOP-1.1.1-11-2011-0016
Biomarker-vizsgálat és döntéstámogató rendszer kialakítása immunterápiás kezelés hatékonyságának 
növelésére az allergiában

A projekt célja, hogy kifejlessze az allergiás betegek esetén alkalmazható biomarker-vizsgálatokat és az ehhez kapcsolódó döntéstámogató rendszert az 
immunterápiás kezelés hatékonyságának növelése érdekében.
A projekt eredményeképpen létrejön egy olyan optimalizált biomarker-csomag, mérési protokoll, és a hozzácsatolt döntéstámogatási rendszer, amely segít az 
orvosnak eldönteni, hogy érdemes-e a beteg SIT-kezelését (allergén specifikus immunterápia - az allergiás kórfolyamat oki kezelése, lehetővé teszi a gyógyszerek 
teljes elhagyását) elkezdeni, illetve milyen várható eredményeket fog hozni az alkalmazott eljárás, de abban is segítséget nyújt, hogy az egyes allergiás betegeknél 
előre lehessen jelezni a hosszú, költséges allergén-specifikus immunterápia várható eredményességét.

2012.01.01 2014.06.30                  245 230 380,00 Ft                    66 980 648,00 Ft 101,3 27,5 -

OEC GOP-1.1.1-11-2012-0527 Kórházi veszélyes hulladékok helyszíni ártalmatlanítása intenzív fertőtlenítő hatású ózonnal

Mikrobiológiai szempontból veszélyes hulladékot a lehetségesen szennyező veszélyes mikrobák hatékony inaktivitásával, elölésével vagy elroncsolásával lehet 
ártalmatlanítani, azaz fertőzésre alkalmatlanná tenni. Az ózon intenzív antimikrobás hatása régóta ismert tény, a különböző szakterületeken ezzel kapcsolatosan 
elvégzett vizsgálatok, és vizsgálati eredményekre vonatkozó szakirodalmi adatok viszonylag széles körben hozzáférhetőek.

A kifejlesztésre kerülő veszélyes hulladék ártalmatlanítási technológiát a már eddig más területeken szerzett tapasztalatokra, kutatási eredményekre alapozzuk, 
azzal a szándékkal, hogy az egészségügyben keletkező mikrobiológiailag veszélyesnek minősített hulladékok ártalmatlanítására is kiterjesszük az ózonnal történő 
anyagkezelés számunkra pozitív tulajdonságait.

2013.07.01 2014.09.30                         52 202 776 Ft 0 Ft 1,4 0,0 -

OEC GOP-1.1.1-11-2012-0543 Ültető-Fektető Többfunkciós Elektromos Betegágy Kifejlesztése

A projekt célja egy olyan, kórházakban, szanatóriumokban, rehabilitációs intézetekben, idősek otthonában és otthon is egyaránt használható, saját ötleten alapuló 
elektromos működtetésű elektromos betegágy kifejlesztése, amely lehetővé teszi a beteg teljes felültetését, illetve a fotellé alakított ágy 
kifordítását a hosszirányához képest merőleges helyzetbe, valamint magába foglalja a szoba WC funkciót is. 

2013.01.02 2015.06.30                         60 313 540 Ft 0 € 0,3 0,0 -
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OEC HURO/1101/036/2.4.1 Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea

A Projekt anyagi támogatásával a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésének minőségét akarjuk javítani, illetve az intézményünk infrastruktúráját fejleszteni. 
Az újonnan beszerzett műszerek meghatározó jelentőségűek lesznek abban, hogy a jövőben is magas színvonalú, nemzetközileg versenyképes ellátást nyújtsunk a 
régióban. A projekt sikeres megvalósítása hatékonyan hozzájárul a két régió szoros együttműködésében. Ennek révén, hosszú távon a projekt sok ember 
életminőségének a javításához is hozzájárulhat. A projekt megvalósítása segíteni fogja a határ két oldalán élő emberek és egyetemi kutatók közötti szociális-, 
gazdasági- és munkakapcsolatok kibontakozását. A projekt eredményeit széles körben fogjuk terjeszteni mind a szakemberek mind a nem-szakemberek körében.

2012.09.01 2014.08.31                               558 750 € 0 € 76,1 0,0 -

OEC PITN-GA-2012-316882 Innovative Radiochemistry to Advance Molecular Imaging (RADIOMI)

A RADIOMI ( Innovative Radiochemistry to Advance Molecular Imaging )(A molekuláris leképezést segítő innovatív radiokémia)projekt célja, hogy koordinálja 6 
egyetemen és két radiogyógyszereket gyártó cégnél a radiokémiai kutatást, és utánpótlást biztosítson ezen a szakterületen. A résztvevő partnerek fiatal pályakezdő 
kutatókat alkalmaznak 3 éves időtartamra, akik ideális esetben az időszak végére PhD. fokozatot is szereznek. A DE KK NMI Radiokémiai Központjában F-18 
izotóppal jelzet nanorészecskék előállítása valósul meg, a BBS Nanotechnológia céggel együttműködésben. 

2012.11.01 2016.10.31                               198 356 € 0 € 2,7 0,0 -

OEC 242008 Living autologus heart valves for minimally invasive implantable procedures

A LifeValve projekt elsődleges célja az, hogy olyan új kezelési stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek segítségével  hatékonyabban lehet kezelni a szívbillentyű 
megbetegedésekben szenvedő pácienseket. Két vadonatúj élettudományi technikát fogunk kombinálni: a szövet-sebészeti és a minimálisan invazív beültetési 
módszert. A LifeValve projekt  tudományos- és technikai megközelítésében egy klinikai szempontból releváns, szövetsebészeti úton előállított élő, megújulásra és 
növekedésre képes szívbillentyű létrehozása a cél, amelyet minimálisan invazív katéteres eljárással lehet beültetni. 

2010.02.01 2015.01.31                                 67 000 €                                 22 334 € 0,0 0,0 -

OEC FP7-PEOPLE-2010 RG                 -268332 Atheroheme - The role of hemoglobin derived heme in atherocslerosis

Az ATHEROHEME pályázat célja a hem és hemoglobin formák atherogenezisben betöltött szerepét vizsgálja. A kísérleti rendszer egy egérmodell, melyben az 
egerek a hem illetve hemoglobin detoxifikáló rendszer egyes fehérjéit nem expresszálják, így ezen fehérjék szerepe vizsgálható.

A pályázattal kapcsolatban már akartam jelezni, hogy március végéig beszámolót kell készíteni, melynek van gazdasági része is. Gondolom erről tudtok ti is, és 
megvannak hozzá a megfelelő belépési és egyéb adatok, ha mégsem akkor szívesen megadom.

2011.02.01 2014.01.31                                 45 000 € 0 € 6,8 0,0 -

OEC FP7-HEALTH-2010 - 261409 MEDIA-The Metabolic Road to Diastolic Heart Failure
A diasztolés szívelégtelenséghez vezető pathológiás útvonalak azonosítása. A diasztolés szívelégtelenség klinikai diagnózisának pontosítása és új terápiás eljárások 
kidolgozása.

2011.01.01 2015.12.31                               375 216 €                               123 472 € 23,7 7,9 -

OEC HEALT-F3-2011-278186 Sustainable prevention of obesity through integrated strategies

A nemzetközi projekt célul tűzte ki, hogy azonosítja azokat az elhízás kialakulásában szerepet játszó környezeti, társadalmi-gazdasági és egyéni tényezőket, 
amelyek prevenciós célpontul szolgálhatnak egy európai intervenciós stratégia kidolgozásához. A projekt keretén belül kifejlesztésre került egy online kérdőív, 
aminek segítségével öt országban 120 db, a városi jelleget és a társadalmi gazdasági helyzet is figyelembe vevő, random módon kiválasztott lakókörnyéken végzünk  
felmérést. Az obezogén környezet objektív felmérésérét is elvégezzük szabad forrású GIS softwerek segítségével egységes protokoll alapján. Jelen kutatási projekt 
abban egyedülálló, hogy megpróbál az elhízás kialakulásában meghatározó szerepet játszó egyéni, társadalmi-gazdasági és környezeti tényezőket együttesen 
figyelembe véve egy olyan többszintű intervenciós stratégiát kifejleszteni, ami hatásosan és fenntarthatóan csökkenthetné az elhízás jelentette egyre súlyosabb 
betegségterhet Európa-szerte.

2012.03.01 2016.02.28                                 96 199 €                                 32 066 € 2,3 0,8 -

OEC 269921 Brain-inspired multiscale computation in neuromorphic hybrid systems

A Brainscales projekt fő célkitűzése az agy információfeldolgozásának tér- és időbeli interakcióin keresztüli megértése in vivo kísérletes- és komputeres analízis 
segítségével. További célja a generikus elméleti alapokon nyugvó ismeretek megszerzése és az agykéreg-szerű kognitív képességek mesterséges szintézise 
numerikus szimulációkban és új típusú nem-Neumann féle hardware architektúrákban. A Brainscales projekt kompetenciája elsősorban a neurobiológia, a 
modellezés és az új típusú komputeres architektúrák együttes felhasználásában van, amely az idegtudomány kutatói közössége és az Európai iparhoz kapcsolódó 
ICT ágazatok közötti kapcsolatot erősíti.

2011.01.01 2014.12.31                                 66 000 €                                 22 000 € 4,7 1,6 -

OEC FP7-PEOPLE-2011-ITN-PITN-GA-2011-289964 TRANSPATH - Transglutaminase in disease: a novel therapeutic target?

A projekt keretében folytatott kutatómunka alapvetően a sejt- és molekuláris biológiai rendszerekben történik.  A kutatás célja a transzglutaminázhoz kapcsolódó 
humán betegségek alap és alkalmazott kutatásában való elmélyülés. A folyamat elsősorban a szövet transzglutaminázra (TG2) koncentrál, különös tekintettel arra, 
hogy az enzim hogyan szállítódik extracelluláris mátrixba és hogy hogyan hat ez a sejt migrációra és mátrix depozícióra, ami fontos a sebgyógyulásban, a rákban, a 
szklerózis multiplex és a cöliákia betegségeknél. 

2011.11.01 2015.10.31                               217 250 € 0 € 14,1 0,0 -

TEK HURO/1001/283/2.3.1
Cross border academic development of an image-based recommendation system for regional 
educational purposes (MobileAssistant)

A projekt célja egy magas szintű képfeldolgozás, és adatbányászati technikákon alapuló rendszer kialakítása, mely az oktatásban számos módon hasznosítható. A 
közös kutatáson alapuló kapcsolat magába foglalja a kétnyelvű oktatást is: a projekt kidolgozása hallgatók bevonásával történik mindkét egyetemről a megfelelő 
szakterületekhez tartozó témavezetők kijelölése mellett. A fejlesztésbe bevont hallgatók lehetőséget kapnak a modern technológiák megismerésére és a csoportban 
végzett kutatói és fejlesztői munkatapasztalat megszerzésére.

2012.01.01 2013.01.31 95 258 € 0 € 5,7 0,0 -

TEK HURO/1001/268/2.3.1
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social 
professsionals (SOCIALPROF)

A projekt célja a szociális ellátórendszer működésének, a jó gyakorlatoknak, és a szociális szakemberek képzésének megismerése a magyar-román határ két 
oldalán, illetve a képzés minőségének emelése, és a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeinek vizsgálata.

2012.03.01 2013.02.28 74 915 € 0 € 8,8 0,0 -

TEK HURO/1101/142/1.3.2
Development of Mobile Watershed Assessment Laboratory for Education and Research in Hajdú-
Bihar/Bihor macroregion (MOB-WATER-LAB)

A projekt célja egy mozgó vízminőség monitorozó laboratórium kialakítása, mellyel a felszíni vizek gyorsan, pontosan és viszonylag olcsón vizsgálhatók. 2013.05.01 2014.12.31 388 461 € 0 € 86,2 0,0 -

TEK HURO/1001/184/2.3.1 Cross Border Doctoral Programs Consortium (HURO GEO PHD)
A projekt keretében doktorandusz hallgatók intenzív társadalomföldrajzi kurzusokon vesznek részt a partneregyetemeken. Emellett lehetővé válik, hogy új 
szakirodalmi kötetekkel bővüljön a könyvtári állomány, hozzájárulva ezzel a doktorandusz hallgatók munkájához, ismereteik bővítéséhez és szakmai 
elmélyülésükhöz.

2012.10.01 2013.09.30 55 285 € 0 € 12,7 0,0 -

TEK HURO/1101/191/2.2.1
Hungarian-Romanian Research Platform for Smart Materials Research Projects Support 
(SMARTMAT)

A projekt célja egy közös magyar-román kutatási platform létrehozása, melynek keretében anyagtechnológiai-, anyagtudományi laboratóriumokat alakítanak ki új 
berendezések beszerzésével. A projekt megvalósulásával lehetőség nyílik fémes és kerámia rendszerek továbbá e fázisokból álló új típusú kompozitok vizsgálatára, 
fejlesztésére.

2013.01.01 2014.06.30 598 271 € 0 € 145,0 0,0 -

TEK HURO/1101/074/1.2.1
Joint Cross-Border Internet Communication System of the University of Debrecen and Politehnica 
University of Timisoara (JCBICS-UDPUT)

A projekt célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös 
fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

2013.01.01 2014.04.30 415 050 € 0 € 91,2 0,0 -

TEK HURO/1001/278/2.3.2
Development of Focused IT and Language Skills in the Labour-market Region of Debrecen-Oradea 
(IT-DEBORA)

A projekt keretében ingyenes informatikai, angol és német nyelvi képzések kerülnek megtartásra elsősorban hátrányos helyzetű, munkanélküliek számára. 2012.03.01 2013.03.31 103 700 € 0 € 20,8 0,0 -

TEK SEE/B/0048/1.3/X 
Boosting innovation through capacity building ad networking of science centres in the SEE region 
(SEE Science)

A projekt célja a részt vevő régiók Science Center (Tudományos Központok) hálózata révén a fiatalok érdeklődésének felkeltése a tudományok, a technológia és az 
innováció iránt.

2011.04.01 2014.03.31 315 935 € 0 € 33,7 0,0 -

TEK HURO/1001/081/2.3.2
Facilitating the Integration of Rural Youth on the Labor Market of Bihor-Hajdu Bihar Euro-Region 
(Rural youthjobs)

A projekt célja a vidéken, határmenti területeken élő fiatalok foglalkoztatási viszonyainak feltárása és munkaerő-piaci helyzetének elemzése, be- és 
visszailleszkedésének segítése. A program első felében a helyzetfeltárásra kerül sor, majd az adatok feldolgozását és elemzését követően az év második felében 
számos olyan program megszervezésére kerül majd sor, ami segítheti az itt élő fiatalok munkahelykeresését, elhelyezkedését.

2012.03.01 2013.03.31 65 010 € 0 € 5,6 0,0 -

TEK TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 A Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási infrastruktúrájának fejlesztése

A projekt alapvető célja a műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése a gépészmérnök, mechatronikai mérnök, építőmérnök, építészmérnök, környezetmérnök 
és műszaki menedzser szakok fizikai, műszaki infrastruktúrájának bővítésével, valamint az elavult laborok felújításával. Az elméleti képzés infrastruktúrájának 
fejlesztésén túl célkitűzésünk a gyakorlati képzés kapacitásainak bővítése, technológiai fejlesztése, tovább a cégvilág és az Egyetem közötti együttműködések 
számának növelése az Egyetem innovációs kapacitásának fejlesztésével.
A tervezett rekonstrukció során felújításra kerül a meglévő szárny egy része. Bővítésként nehéz- és könnyűlaborok, előadótermek valósulnak meg 3.900 m2 
hasznos alapterületen. A projekt során létrehozott modern laborokban olyan eszközök kerülnek beépítésre, amelyek hozzájárulnak az innováció orientált gazdasági 
funkciók fejlesztéséhez, valamint a végzett mérnökök korszerű ismeretei közvetlenül is a versenyképesség javítását szolgálják.

2011.04.01 2013.09.30 1 800 000 000 Ft 95 327 342 Ft 1 672,6 3,9 -

TEK ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0010
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola ütemezett bővítése és korszerűsítése 
"Olyan lesz a jövő, mint amilyen  a ma iskolája"

Az intézményben folyó sikeres munka eredményeként az iskola igen népszerű, a tanulók létszáma közelít az alapító okiratban meghatározott maximális felvehető 
létszámhoz. A tantermi ellátottság megfelelő, nagy gond viszont a tornatermi férőhely szűkössége. Az intézmény építésekor létesült tornaterem kihasználtsága már 
most is 100%-os. A 26 osztály testnevelési óráival teljes a kihasználtság úgy, hogy egyszerre két osztály használja a nem túl nagy tornatermet. A 2011-ben 
megjelent köznevelési törvény a testnevelés órák számát heti 5 órára emelte, ami már megoldhatatlan problémát jelent. Igaz, nagy udvarral rendelkezik az 
intézmény, de az öltözői kapacitás nagyon kicsi, tehát nem tudnak több osztálynak órarendben testnevelést beállítani. Ezért szükségszerű:
A tornaterem felfelé történő bővítése (a mindennapos testneveléshez, a megnövelt óraszámhoz kevés a hely).
A meglévő tornaterem felújítása (hőtechnikailag korszerűtlen épületszerkezettel rendelkezik).
Energetikai korszerűsítés (homlokzat hőszigetelése és burkolása, lapostetők hőszigetelése, ablakcsere, radiátorcsere).
Akadálymentesítés (nem megoldott az épületbe bejutás, nincs akadálymentesített parkoló és vizesblokk).
Tűzvédelmi előírások miatti átalakítások megvalósítása.
belső átalakítások (szolgálati lakás megszüntetése, tantermek kialakítása délutáni foglalkozásokhoz).
Iskolaudvar felújítása (jelenleg balesetveszélyes, iskolaépület és a Dóczy Gimnázium közé eső udvarrész pihenőparkká alakítása)
Parkolóhelyek létesítése. 
Eszközellátottság javítása: elhasználódott, elavult, nem megfelelő állapotú, hiányos eszközök pótlására van szükség.

2013.09.30 2014.09.30 498 853 539 Ft 0 Ft 24,3 0,0 -

TEK KEOP-6.2.0/B/09-2010-0027 Fenntartható épületenergetika információs központ
A projekt célja a költségszempontból optimális energiahatékonysági megoldások beazonosítása, új összefüggések feltárása az épületek energiaellátásának területén 
figyelembe véve a megújuló energiaforrások integrálásának lehetőségeit is.

2011.10.01 2013.09.30 149 681 589 Ft 0 Ft 136,2 0,0 -

TEK TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0327 Szakmai megújulás az együttműködés jegyében

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájának felkészülése a nevelés-oktatási gyakorlat átadására, más közoktatási intézmények értékelvű 
szakmai fejlesztő tevékenységük segítése érdekében a következő részcélok elérése segítségével:
- olyan tanulásszervezési módszertani eljárások, eszközrendszerek bemutatása, amelyek a tanulók esélyegyelőségének eredményességét segítik elő;
- gyakorlóhelyi feladatok tapasztalatok bemutatása, átadása;
- kiemelt feladat a szakmai kompetencia növelése, mentorképzés, mentorálási feladatok ellátása és intenzív hálózatépítés.

2012.06.30 013.02.28. 5 998 960 Ft 0 Ft 1,6 0,0 -

TEK TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0474 Pedagógiai kultúra gazdagítása hálózati rendszerben

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának felkészülése az innovatív, gazdagító nevelési-oktatási gyakorlatok, tapasztalatok továbbadására, 
elterjesztésére más közoktatási intézmények számára hálózati rendszerben a következő alapelvek figyelembevételével
- olyan pedagógiai, módszertani eljárások, eszközrendszerek bemutatása, amelyek a tanulók esélyegyelőségét támogatják;
- gyakorlóiskolai, mentorálási tapasztalatok bemutatása, átadása;
- kompetenciafejlesztésben, kompetenciaalapú oktatásban szerzett ismeretek megosztása;
- tehetséggondozás, tehetségfejlesztés terén nyert tapasztalataink megosztása más intézményekkel horizontális rendszerben.

2012.06.01 013.01.31. 5 999 428 Ft 0 Ft 2,1 0,0 -

TEK TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 Gyires Béla Informatika Tananyag Tárház

A projekt célja, hogy a DE TEK Informatikai karán végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciái középtávon is versenyképesek legyenek a munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelően. Ennek keretében cél, hogy a képzés intézményi, tartalmi és kimeneti elemei megfeleljenek a bolognai folyamat, az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR) és az egész életen át tartó tanulás stratégia követelményeinek. A projekt során kifejlesztett tananyagok korszerűek és naprakészek legyenek, 
valamint kurrens tudományos eredményekre épüljenek. A projekt célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, 
műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken 
tanulók és végzettek, valamint az Új Széchenyi Tervben kijelölt húzóágazatok szakembereinek a növeléséhez. További cél, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési 
Tervhez kapcsolódóan segítse elő az IKT szektor illetve a kiemelt húzóágazatok IKT szakembereinek képzését. Az EU2020 stratégiához kapcsolódóan növelje a 
képzések rugalmasságát. Végül a projekt során kifejlesztett angol nyelvű tananyagok révén a külföldi hallgatók számára is vonzó képzési struktúra és képzési 
tartalom alakuljon ki. A projektben megvalósuló képzők képzése továbbképzések által a képzéseket felkészült, korszerű pedagógiai ismeretekkel és IKT 
kompetenciákkal rendelkező oktatók tartsák. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás többnyelvű képzések indításához. Ezt úgy kívánjuk 
elérni, hogy idegen nyelvű krediteket építünk be a tananyagokba, fejlesztjük a kétnyelvű képzéseket és az idegen nyelvű képzéseket, továbbá jól bevált idegen 
nyelvű tanagyagokat fordítunk, illetve magyar nyelvű tananyagokat ültetünk át idegen nyelvre (angolra).

2012.04.01 2014.03.31 117 418 100 Ft 6 179 900 Ft 28,2 1,5 -

TEK TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0063 Sokprocesszoros rendszerek a mérnöki gyakorlatban
A projekt célja a konzorcium tagjai által nyújtott képzések olyan irányú fejlesztése, mely a hallgatók tudását és kompetenciáját közép- és hosszútávon is 
versenyképessé teszi. Ennek érdekében a három egyetem a mérnök-informatika szakon 23 korszerű, kurrens tudományos eredményekre épülő tananyagot dolgoz ki, 
valamint 86 oktatóját részesíti a kidolgozott tananyagok oktatásához szükséges, korszerű pedagógiai ismereteket és IKT kompetenciát nyújtó továbbképzésben.

2012.01.01 2013.12.31 47 251 999 Ft 2 486 947 Ft 33,4 1,8 -



Összefoglaló a Debreceni Egyetem 2013. évi szöveges beszámoló

 3.5 Európai Uniós forrásból megvalósuló programokról

 1.számú melléklet

-tól -ig támogatás önerő
projekt célja

1. számú melléklet

Megjegyzés
projekt időtartama

tervezési egység projekt azonosító száma
támogatás összege

(Ft, €)
önerő összege

(Ft, €)
projekt címe

2013. évi felhasználás összege (millió Ft)

TEK TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0018 Létesítménymérnöki MSc képzés tananyagainak fejlesztése

A projekt során a Létesítménymérnök MSc képzés mintatantervében megtalálható összes tantárgy tananyaga elektronikus formában kidolgozásra kerül, ami 
összesen 31 db. tankönyvet jelent. A várható oldalszám 4700. A jelenleg érvényben lévő mintatantervben a szabadon választható tárgyak csoportja három új angol 
nyelvű tárgyal bővül. 
Ezeknek kreditértéke egyenként 5 kredit (15 kreditnyi angol nyelvű tárgy kerül bele a Létesítménymérnöki MSc képzési mintatantervbe). Két tankönyvet külföldi 
együttműködő partnereink készítenek el: egy oktatói csoport a Padovai Egyetemről és Prof. Gudni Jóhannesson az Izlandi Energiahivatal elnöke, a Debreceni 
Egyetem Díszdoktora. A pályázatban négy gazdasági társasággal és a TERC könyvkiadóval működünk együtt. A projekt céljainak elérése érdekében 31 oktató 
kerül bevonásra, akiket öt munkacsoportra osztunk. A létrehozott team a projekt futamidő alatt
23.760 munkaórát végez.

2011.10.01 2013.03.31 66 632 784 Ft 16 658 196 Ft 35,5 9,1 -

TEK TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025
Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi 
képzési terület mesterszakjaihoz

A természettudományi mesterképzés kompetenciaalapú és módszertani megújítása, mely folyamatosan képes kezelni a társadalmi-gazdasági változásokat, a 
legújabb tudományos eredményeket, és az IKT eszköztárát használja
A konkrét cél elérése az alábbi részcélok teljesítése révén válik lehetségessé: 
1. On-line hozzáférhető digitális tananyagok fejlesztése
2. Az oktatók didaktikai képességeinek fejlesztése
3. A képzési tervek felülvizsgálata a képesítési keretrendszernek való megfelelés, az új tananyagok beillesztése, az intézményközi együttműködés, a 
kompetencialapú oktatás elvárásainak figyelembevételével
4. Az idegen nyelvű szakmai kurzusok számának növelése, angol nyelvű tananyagok fejlesztése 

2012.01.01 2013.06.30 49 900 390 Ft 2 626 337 Ft 40,2 2,1 -

TEK TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098
Műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai ismereteinek e-learning alapú tananyag- és 
módszertani fejlesztése

A projekt célja a korszerű, minőségi elektronius tananyagok fejlesztése révén a digitális tananyagokra való átállás megvalósítása, minőségi oktatási/tanulási 
készségek kialakítása, a hallgatók versenyképes tudáshoz juttatása. E mellett a projekt három nagy célterületre irányul:
1. A tananyagfejlesztők és képzők képzése révén minőségi CAS-technológiai- és matematikadidaktikai ismeretek elmélyítése.
2. A középiskolai oktatásból felsőfokú képzásbe került hallgatók felzárkóztatása, matematikai készségeik fejlesztése révén a gazdasági és mérnöki szakmai tárgyak 
stabil, matematikai megalapozása. 
3. Angol nyelvű képzések indításával a külföldi hallgatók érdeklődésének felkeltése, a résztvevő intézmények oktatásának vonzóbbá tétele, az ott tanuló külföldi 
hallgatók számának növelése.

2012.04.01 2014.03.31 39 448 051 Ft 2 076 214 Ft 11,6 0,6 -

TEK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009
Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi 
régióban (SZAKTÁRNET)

A SZAKTÁRNET projekt fő célja a pedagógusképzés köznevelési igényekhez való közelítése, valamint a felsőoktatás szerepének erősítése összhangban a 
jogszabályi változásokkal. A projekt összesen 5 alprogram köré szerveződik, amely a pedagógusképzés és továbbképzés megújulását eredményezi a régióban. 
Minden alprogram egy-egy a pályázati kiírásnak megfelelő támogatható tevékenységet ölel fel.Az eredményekre építő pedagógusképzés beni hallgatók száma 
jelentősen bővül, a közoktatás kihasználtsága nő.

2013.02.01 015.06.30. 373 000 000 Ft 0 Ft 0,0 0,0 -

TEK TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003
"Ötágú síp projekt": a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi képzés, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás és alkalmazott kutatás fejlesztése a DE GYFK Kollégiumában

A projekt közvetlen célja, hogy a DEGYFK szakkollégiumának roma és magyar származású hallgatói olyan képességekre és ismeretekre tegyenek szert, amelyek 
alkalmassá teszi a végzett óvópedagógusokat, hogy (1) munkahelyük lokális közösségeiben a kisebbségi roma társadalom integrációját tudatosan segítsék; 
(2) a kisebbségi társadalom szükségleteit felmérjék és ezek kielégítéséhez tevőleges szereplőkként az érintettek érdekeltségére apellálva őket megnyerjék; 
(3) saját személyes és szakmai kompetenciáikat folyamatosan fejlesszék. 
A közvetlen projektcél a DEGYFK beiskolázási területét képező települések társadalmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Ezek szerint, az óvópedagógiai 
végzettséggel rendelkező roma értelmiségiek, illetve a roma társadalom és kultúra viszonyaiban jártas és azt a lokális színtér szituatív sajátosságai mentén elemezni 
képes szakemberek az intézményi szocializáció legelemibb szintjén, az óvodákban, a célzott nevelés eszközével képesek a halmozottan hátrányos adottságokat 
ellensúlyozni.
Amennyiben a DEGYFK roma szakkollégiumának keretében a speciális ismeretekkel rendelkező óvópedagógusok képzése rendszeressé válik, hosszútávon 
elérhető, hogy a vonzáskörzetben a lokális cigány kisebbségi közösségekben elegendő speciális szakismeretekkel rendelkező és részben roma származású 
óvópedagógus álljon rendelkezésre. 

2013.02.01 015.07.31. 159 180 746 Ft 0 Ft 44,7 0,0 -

TEK TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 Szak-nyelv-tudás, az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen

A projekt célja a Debreceni Egyetem államilag finanszírozott hallgatói idegen nyelvi készségeinek fejlesztése a munkaerő-piaci szereplőkkel együttműködve, 
elvárásaikhoz igazodva. A projekt keretében új szaknyelvi és szakmai tananyagok kerülnek kidolgozásra és pilot kurzus keretében megvalósul a hallgatók vállalati 
szaknyelvvel bővített nyelvi képzése. A képzés tartalmaz online és blended learning elemeket is, és megvalósul a nyelvtanárok és a szakmai tárgyakat oktatók nyelvi 
képzése is.

2013.03.01 2015.02.28 445 683 738 Ft 0 Ft 123,7 0,0 -

TEK GOP-1.1.1-11-2012-0031 C_GEP: C-BOARD Gigabit Ethernet Platform
A projektben konzorciumi partnerünkkel olyan eszköz fejlesztéséhez végzünk insztrumentális alapkutatást és módszerfejlesztést, amely eszközt a közeli jövőben 
fognak a telekommunikációs szolgáltatók nagy sebességű (40 és 100 Gbit/s) hálózatok vizsgálatára használni.

2012.07.01 2014.06.30 84 000 000 Ft 21 000 000 Ft 43,6 11,2 -

TEK GOP-1.1.1-11-2012-0220 Innovatív napkövetővel ellátott napenergia hasznosító rendszer kifejlesztése lapostetős épületekre
A pályázat célja az együttműködő partnerekkel együtt egy innovatív, napkövetővel ellátott napenergia hasznosító rendszer kifejlesztése kifejezettel lapostetős 
épületekre, hogy lakossági és közületi épületekre energiahatékony megoldást nyújtsunk.

2012.10.01 014.06.30. 105 579 308 Ft 0 Ft 62,7 0,0 -

TEK GOP-1.1.1-11-2012-0398
Köz- és irodaépületek hatékony energiamenedzsment rendszerének létrehozása újfajta fotovoltaikus 
rendszer és komplex töltésszabályozó rendszer kifejlesztésével elektromos áram és hőenergia 
előállítására és tárolásásra, elektromos autók meghajtására

A projekt célja irodaépületek, ipari létesítmények, közösségi épületek energetikai optimalizációját megtervezni képes energetikai menedzsment rendszer (EMR) 
kifejlesztése, mely képes a a telepített létesítményben keletkező fogyasztási és termelési igények harmonizálására. Továbbá újfajta fotovoltaikus (PVT) rendszerek 
kifejlesztése és fizikai telepíthetőségi vizsgálata a különböző épülettípusokhoz, különösen a közösségi és ipari létesítményekhez eltérő éghajlatú területeken. Új, 
komlex töltésszabályozó rendszer kifejlesztése, amely áll egy szimulációs technológián alapuló szoftverből, és egy úgy mérésadatgyűjtő rendszerből.

2013.01.02 014.06.30. 111 084 589 Ft 0 Ft 61,1 0,0 -

TEK GOP-1.1.1-11-2012-0617 Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas elektromos hajtású tehergépjármű fejlesztése A fejlesztés során olyan szemétszállító autó kutatása és fejlesztése valósul meg, amely nem szennyezi a környezetet, mivel elektromos akkumulátorokkal üzemel. 2013.01.02 014.06.30. 211 281 596 Ft 0 Ft 44,7 0,0 -

TEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 Célzott kémiai és biológiai alapkutatások környezeti szennyezők felszámolására

A projekt célja a környezettechnológia, környezetvédelem és környezetbiztonság területén nemzetközi együttműködéssel megvalósuló célzott alapkutatási 
eredmények elérése a Debreceni Egyetem szellemi potenciáljának növelése érdekében humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztés biztosításával. Cél, hogy 
alapkutatási eredményekkel hozzájáruljunk az innovációs lánc kiépüléséhez, a környezetvédelmi stratégiai döntések és a jövőbeli környezetvédelmi kutatási 
programok irányvonalának meghatározásához.

2013.01.01 2015.04.30 842 000 000 Ft 0 Ft 340,3 0,0 -

TEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0036
Intelligens funkcionális anyagok: mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és 
alkalmazásaik

A projekt célja új intelligens anyagok előállítása és vizsgálata. Az iparban és a gyógyászatban egyaránt nagy igény mutatkozik a fém és polimer alapú intelligens 
anyagok, pl.: alakmemória anyagok, öngyógyító anyagok, periodikus polimer rendszerek iránt, melyek tanulmányozása során új anyagvizsgálati módszerek 
kifejlesztése is várható. A projekt interdiszciplináris jellegéből következően nagy hangsúlyt helyez a különböző kutatóhelyek közötti együttműködésre, új 
nemzetközi kapcsolatok kiépítésére.

2013.01.01 2015.04.30 615 002 034 Ft 0 Ft 190,0 0,0 -

TEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával 

A projekt célja a fenntartható energetikai folyamatok vizsgálata, megújuló energiaforrások integrálásával. Az elemzések kitérnek a közel nulla energiát igénylő 
épületek hőfizikai, hőérzeti, energetikai, exergetikai szempontú vizsgálatára, az intelligens rendszerek környezeti és társadalmi korlátainak beazonosítására, a városi 
hősziget kutatására, az energetikai fenntarthatóság jogi és gazdaságossági kérdéseire. A projektben 83 kutató dolgozik. Ezek közül 13 külföldi és közel fele fiatal 
kutató.

2013.01.01 2014.12.31 458 905 466 Ft 0 Ft 191,4 0,0 -

TEK TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012 Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)

A Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) projekt célja, versenyképes, modern felsőoktatási együttműködés létrehozása az öt konvergencia régióban, 
annak érdekében, hogy a résztvevők kutatási-, oktatási, szolgáltatási tevékenységük összehangolásával bővítsék a zöldenergia-ipar tudásbázisát, és az ágazati 
igényeknek megfelelő tudással rendelkező hallgatót bocsássanak ki. A projekt megvalósításában 5 egyetem vesz részt: Debreceni Egyetem, Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudomámnyegyetem, Károly Róbert Főiskola

2013.04.01 2015.03.31 331 000 000 Ft 0 Ft 52,6 0,0 -

TEK TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 Jövő internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig

Az Internet az elmúlt években a mindennapi élet megkerülhetetlen részévé vált Európában és hazánkban is. Ma az Internetnek a világon már több mint 2 milliárd 
felhasználója van, és 2020-ra ez a szám elérheti az 5 milliárdot. Ha ehhez hozzászámoljuk, hogy az Internetre kapcsolt eszközök száma 2020-ra elérheti az 50 
milliárdot, elkerülhetetlen a jelenlegi Internet újragondolása. A Jövő Internete a jelenlegi Internethez képest jelentősen több végpontot, az intelligens tárgyak 
milliárdjainak bekapcsolását, a bárhol és bármikor hozzáférhető tartalmat, minőségi és biztonságos szolgáltatásokat, megbízható infrastruktúrát, fenntartható és 
energiatudatos működést, jobb menedzselhetőséget, a virtuális és a valós világ összekapcsolását hozza el. A Jövő Internet az új technológiák felhasználásával és új 
üzleti modellek kialakításával markánsan új megoldásokat biztosít mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak. A létrejövő intelligens szolgáltatások és 
alkalmazások helytől és időtől függetlenül rendelkezésre állnak, összekapcsolják az embereket és gépeket, fejlett döntéstámogatást nyújtanak az üzleti szférának, a 
kormányzatnak és a lakosságnak egyaránt. Partnereinkkel szoros együttműködésben végzendő Jövő Internet kutatási tevékenységünkkel célunk az Internet 
kiteljesedésének előmozdítása, hozzájárulás jelenlegi technológiai korlátainak leküzdéséhez, alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítéséhez, erre alapozva a 
felsőoktatási informatikus képzés ezirányú továbbfejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi együttműködéseket támogató és koordináló kutatóközpont 
létrehozása. 
Az Internet megszületésekor nem számoltak, nem is számolhattak globális hálózattal, mobilitással, magas biztonsági és minőségi követelményekkel, tárgyak 
hálózatba való bekapcsolásával, az Internet társadalmat, gazdaságot, mindennapjainkat átható szerepével. Ezért a kutatási célkitűzésünk az Internet kihívásaival való 
szembenézés, a legkritikusabb mérnöki kérdéskörökben vizsgálatok folytatása, úgy hogy azok  kiterjednek elméleti alapkérdésekre, hálózatmodellezési 
vizsgálatokra, a hálózati architektúra átgondolására, a tartalom kezelésére, a tárgyak internetének problematikájára és egy intelligens alkalmazási platform 
kialakítására, a továbbá a képzés program fejlesztésére és a koordinációs kutató központ létrehozására.

2012.10.01 2014.12.31 1 057 787 000 Ft 0 Ft 408,3 0,0 -
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TEK TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium

A projekt legfőbb célja, hogy a három nagy vidéki egyetem (SZTE, DE, PTE) lokális szuperszámítógépes rendszereinek összekapcsolása révén a megújult 
felsőoktatási kutatási infrastruktúra használhatósága és kihasználtsága a lehető legmagasabb szintre emelkedjen, a kutatás mind több területén kimagasló 
eredménnyel hasznosuljon, ezáltal további jelentős nemzetközi kutatási együttműködési lehetőségekhez juttatva a magyar kutatókat. 
A magyarországi szuperszámítógépes infrastruktúra széleskörű, eredményes és hatékony kihasználásához további kutatásokra és fejlesztésekre van szükség. A 
projekt keretében elvégzendő tevékenységek az alábbi szakmai feladatokra irányulnak: 
Az elosztott infrastruktúra komponenseinek a lehető legmagasabb szinten történő összekapcsolása, integrálása, az ehhez szükséges módszerek kutatása, 
általánosítása. 
Az erőforrások leghatékonyabb kihasználása érdekében az alkalmazások különböző környezetekben való tesztelése, hangolása, a megfelelő futtatási helyszín és 
környezet kiválasztása, algoritmusok kódjának párhuzamosítása, optimalizálás. 
A különböző tudományterületek szakértőinek bevonásával jól kiterjeszthető, általánosítható szuperszámítógépes megoldások kialakítása. 
A szuperszámítástechnika és a tudományterületek hatékony összekapcsolása érdekében képzések, oktatások, speciális felhasználói támogatás megvalósítása. 
A projekt megvalósulása során olyan szuperszámítógépes kutatásra épülő eredmények jönnek létre, melyek biztosítják a résztvevő konzorciumi partnerek számára a 
Horizon2020 és a Digital Agenda programokhoz való csatlakozást; továbbá a projekt eredményeként a résztvevő kutatók, ezen Európai Uniós programok 
kutatásaihoz való csatlakozáshoz szükséges pályázói és kutatásmenedzsment képességekre is szert tesznek. A nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás révén 
megalapozásra kerül a magyarországi szuperszámítógép kutatás és a projekthez kapcsolódó kutatási területek hosszú távú fenntartása.

2012.11.01 2014.10.30 173 580 000 Ft 0 Ft 64,9 0,0 -

TEK 2009-2629/001 International Certificate in Applied Behavioral Studies
A projekt célja a felsőoktatás és a szakképzés területén folytatott együttműködés fokozása, amely közös vagy kettős diploma megszerzéséhez vezet. A projekt 
költségvetése, mely négy évre szól, hallgatói és oktatói ösztöndíjakat, utazási támogatást és adminisztratív költségeket foglal magában. 

2009.09.01 2013.08.31 90 000 € 0 € 2,9 0,0 -

TEK LIFE08 ENV/IT/000399
Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated 
and shared system for ecosystem monitoring (ENVEUROPE)

A projekt célja a tudományos ismeretek bővítése, a közös ismereketek és módszerek harmonizálása európai szinten 11 ország 67 élőhelyének felmérésvel. 2010.01.01 2013.12.31 63 960 € 63 959 € 7,8 7,8 -

TEK IEE/CA/10/002/SI2.588732
Concerted action supporting transposition and impelmentation of Directive 2002/91EC of the 
European Parliament and of the Council 

A projekt célja a jó gyakorlatok cseréje és az európai szintű párbeszéd elindítása az energia felhasználás csökkentése érdekében. 2011.04.01 2015.07.31 47 538 € 0 € 2,7 0,0 -

TEK IEE/09/841/SI2.558360 Urban Planners with Renewable Energy Skills (UP-RES)
Az elmúlt időszakban jelentősen növekedett az igény az energiafelhaszálás és a kibocsátás csökkentésében jártas szakemberek irányt. A projekt ilyen szakemberek 
számára dolgoz ki tananyagokat és bonyolít le képzéseket.

2010.09.01 2013.02.28 25 225 € 8 409 € 5,4 1,8 -

TEK RFSR-CT-2011-00032 Zero energy solutions for multifunctional steel intensive commercial buildings A projekt célja egy olyan rendszer kialakítása, melynek segítségével az épületek aktívan részt vesznek épület energia egyensúlyának kialakításában. 2011.07.01 2014.06.30 20 322 € 13 548 € 1,3 0,9 -

TEK EAC-2012-0580 European Policy Network on School Leadership A projekt célja együttműködő hálózat kialakítása európai iskolavezetők számára a tudás- és tapasztalatcsere megosztására. 2011.07.27 2015.07.26 8 847 € 3 613 € 1,9 0,8 -

TEK 1040R4 Deploying the added value of water in local and regional development (Aqua-add)
A projekt fő célkitűzése, hogy mind környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben javítsa a vízgazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket a helyi/városi és 
regionális területi tervezésben, fejlesztésben. A projekt arra keres megoldásokat, hogy hogyan lehetne a Tócót állandó vízfolyású patakká alakítani, hogyan lehetne 
a lehető legjobban gazdálkodva a levezetendő vizekkel és a környezeti adottságokkal tavak, víztározók kialakításával javítani a környezet minőségét. 

2012.01.01 2014.12.31 219 939 € 0 € 18,8 0,0 -

TEK 0539R2 Sustainable InteGral Management Approaches for Water areas (S4W)
A projekt célja új és helyreállított tavak, illetve vizes élőhelyek kialakítása a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodóképesség, illetve az érintett 
régiók környezeti minőségének javítása érdekében.

2009.11.05 2013.04.30 206 624 € 0 € 26,9 0,0 -

TEK 318202 Biological and Mathematical Basis of Interaction Computing (BIOMICS) A projekt célja biológiai és kémiai reakciókat leíró közönséges differenciál egyenletrendszerek elemzése, elsősorban a rendszer Lie csoportjának vizsgálatával. 2012.10.01 2015.09.30 197 200 € 58 400 € 14,3 4,2 -

TEK 317721 Ligroups, differential equations and geometric A projekt célja egy közös kutatóhálózat kialakítása és fejlesztése az algebra és a geometria területén. 2013.01.01 2015.12.31 121 800 € 0 € 3,6 0,0 -
TEK 322110 Interactions between ANTs and LABoulbeniales fungi A projekt célja a hiányzó ismeretek összegyűjtése az ant-Laboulbeniales rendszer területén, és a kölcsönhatások mélyebb megismerése. 2013.01.01 2016.12.31 100 000 € 0 € 5,9 0,0 -

TEK 226874
Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Status, Trends, Pressures, and Conservation Priorities 
(BioFresh)

A projekt célja globális információs platform létrehozása kutatók és ökoszisztéma menedzserek részére, hogy hozzáférhessenek a globális édesvízi biodiverzitás 
eloszlásához, állapotához és trendjeihez.

2009.11.01 2014.04.30 80 040 € 26 360 € 7,6 2,5 -

TEK 226852
Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and 
Ecological Scales (SCALES)

A projekt azokat a megközelítéseket a hangsúlyozza, melyek a legszélesebb körben elérhető informciókat tartalmazzák a biológiai sokféleség megőrzése céljából. 2009.05.01 2014.07.31 50 400 € 16 800 € 2,2 0,7 -

TEK 607332 Quantitative Biology for Fungal Secondary Metabolite Producers (QuantFung)
A projekt célja új bioaktív molekulák megtalálása, melynek érdekében 11 fiatal és 4 tapasztalt kutató bevonásával akakul közös európai képzési platform a partner 
országokban.

2013.10.01 2017.09.30 212 520 € 0 € 0,3 0,0 -

TEK 228461
Enhancing Access and Services To East European users towards an efficient and coordinated 
panEuropean tool of NMR capacities to enable global collaborative research & boost technological 
advancements (EAST-NMR)

A projekt keretében lehetősége nyílik az ingyenes hozzáférésre az  East-NMR projekt résztvevőinek a folyadék fázisú NMR technikákhoz és műszerekhez. A 
szolgáltatást leginkább a Európa keleti országaiból érkező fiatal kutatók veszik igénybe.

2009.02.01 2013.01.31 258 700 € 42 587 € 15,7 2,6 -

TEK 282506 Fast and accurate high-throughput sample proteomics analysis HIgh Speed PRoteomics Analysis
A kutatási projekt célja a meglévő proteomikai technológiák (minta előkészítés, frakcionálás, proteolízis, elválasztás, adatgyűjtést és adatbányászat) időigényének 
csökkentése, és ezeknek a technológiáknak a klinikai gyakorlatba történő átvitele.

2011.10.01 2014.09.30 251 520 € 79 360 € 20,7 6,5 -

TEK 264564 Advanced Particle Phenomenology in the LHC era (LHCPhenoNet) A projekt célja egy közös európai platform kialakítása az elméleti részecske fizika területén, és közös képzéseket biztosítani a fiatal kutatók számára. 2011.01.01 2014.12.31 324 087 € 0 € 24,5 0,0 -

TEK 266831 Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement

A nemzetközi MYPLACE projekt 16 ország 14 egyetemének (kutatóintézetének) együttműködése alapján, interdiszciplináris (szociológia, politikatudomány, 
antropológia, pszichológia) megközelítéssel és módszertannal - a "grounded theory" paradigma alapján - arra kíván válaszolni, hogy a totalitarizmus és a 
populizmus , mint politikai és történelmi örökség miként befolyásolja - a gazdasági recesszió, valamint a szélsőséges politikai pártok és mozgalmak előtérbe 
kerülésével jellemezhető jelen kontextusban – az európai fiatalok társadalmi-politikai részvételét. Az empirikus kutatások a vizsgált 15-26 éves korcsoport politikai 
és civil részvételének, attitűdjeinek (kérdőíves survey), a részvétel jelentéstartalmának (kvalitatív interjúk) és a tényleges állampolgári részvétel, valamint a politikai 
aktivizmus (etnográfiai esettanulmányok) feltárására irányulnak.

2011.06.01 2015.05.31 362 330 € 69 234 € 24,8 4,7 -

9 474,2 235,0Összesen


